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Öz: Bu çalışmada genel olarak Türkiye’de istasyon mimarisi alanında özgün yeri bulunan, inşa edildiği 

kentlere beraberinde getirdiği kamusal mekanlarla uzun yıllar kimlik kazandıran istasyon binaları incelenmekte 

özel olarak da  Isparta ve Burdur istasyon binaları değerlendirilmektedir.  Anadolu’da demiryolu serüveni 1856’da 

başlamış, 1950’lerde yavaşlamış, 2000’lerde yeniden hız kazanmış, istasyon mimarisi de benzer bir dönüşüm 

geçirmiştir. Türkiye’de istasyon binası dendiğinde ilk akla gelen, İstanbul’da Haydarpaşa ve Sirkeci İzmir’de de 

Alsancak ve Basmane gibi Osmanlı döneminde yabancı şirketlerce inşa edilmiş büyük ölçekli istasyon binalarıyken, 

Cumhuriyet döneminin başyapıtı Ankara İstasyonudur. Ancak günümüzde hızlı tren projeleriyle yeniden gündeme 

gelen istasyon mimarisinde Erken Cumhuriyet Dönemi önemli yer tutar. Öyle ki Anadolu’nun küçük ve orta ölçekli 

pek çok kentinde büyük ölçekli istasyon binaları inşa edilmese de küçük istasyon binalarının taşıdıkları anlam ve 

yüklendikleri misyon oldukça büyüktür. Çünkü demiryolları, Erken Cumhuriyet dönemi olarak adlandırılabilecek 

1930’larda, modernist yaşam kültürünü yerele taşımanın en önemli aracı olarak görülür. Osmanlı döneminde bir 

İngiliz Şirketi tarafından şahsi ekonomik çıkarlar ön planda tutularak inşa edilen demiryolu hattı Isparta ve Burdur 

kent merkezlerinden 10-20 km uzaklıktan geçmekteydi. Daha sonra cumhuriyet döneminde ihtiyaç duyulan şube 

hatları inşa edilmiş ve her iki kente Türkiye’de sadece Isparta ve Burdur kentinde bulunan ikiz mimari proje 

uygulanarak istasyon binası inşa edilmiştir.  

Anahtar Kelimeler: İstasyon Binaları, Erken Cumhuriyet Dönemi, II. Milli Mimarlık 

 

Abstract: This study in general examines the significant train station buildings of Turkey, which 

brought symbolic architectural identity to the public spaces of the cities in which they were built. In particular the 

article focuses on Isparta and Burdur train stations. The Anatolian experience with railroads started in 1856, 

slowed down in the 1950s and picked up speed again in the early 2000s and the train station architecture evolved. 

In Turkey, the primary examples of train stations were Haydarpasa and Sirkeci train station in Istanbul and 

Alsancak and Basmane stations in Izmir, which were built by foreign companies, while Ankara train station became 

the prime example of early republic period. Although small and mid-size Anatolian cities do not have large size 

stations, their small train stations mark the existence of modernity in rural Anatolia. In the early republic period of 

the 1930s railroads were the most important tool of modernity to convey modern life style to rural Anatolia. The 

railroad that pass close to Isparta and Burdur was built by a British firm with primarily commercial concerns and 

thus it passed around 10-20 kilometres outside these cities. During the republic period connection roads were built 

to two cities along with two separate train stations, which were built with a twin architectural style. 

Keywords: Train Station building, early republican period, second  national architecture 
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Giriş 

 

XIX. yüzyılda ülkelerin iktisadi politikalarında Ġngiliz Sanayi Devrimi, siyasi 

politikalarında Fransız Devrimi belirleyici rol oynamıĢtır. Dönemin dikkat çekici teknolojik 

geliĢmelerinden demiryolu ulaĢımı ise hem iktisadi yaĢamı hem de siyasi yaĢamı etkilemiĢtir. 

Avrupa’da gerçekleĢtirilen demiryolu devrimi ekonomik ve toplumsal organizasyonun tarımsal 

yapıdan endüstriyel yapıya geçiĢini sağlayan temel araçlardan biri olmuĢtur
1
. Ancak Osmanlı 

Ġmparatorluğu yeni ulaĢtırma sistemini gerçekleĢtirecek mali ve ekonomik yapıya sahip 

değildir. Bu nedenle demiryolu yapımı ve iĢletimi imtiyazlar yoluyla yabancı Ģirketlere verilir. 

Siyasi, askeri ve stratejik olarak doğru olduğuna inanılan çeĢitli politikalar sonucunda Ġngiliz, 

Fransız ve Alman Ģirketlerine demiryolu hatları yaptırılır
2
.  

Sonuçta Osmanlı Ġmparatorluğu demiryolu politikasını kendi iradesi ile değil, 

aralarında önemli rekabet olan emperyalist devletlerin ekonomik, siyasi ve askeri 

yönlendirmeleri doğrultusunda belirlemek durumunda kalır. Osmanlı topraklarında üstünlük 

kurmaya çalıĢan devletlerin birbirine düĢman politikalarıyla yapılan bu hatlar, birbirine entegre 

olmaktan çok diğerine rakip niteliktedir. Demiryolu ağı birbirinden kopuk, ağaç görüntüsünde, 

limanlardan iç bölgelere uzanan bir hal alır. Osmanlı Ġmparatorluğunun yıkılmasının ardından, 

Cumhuriyetin ilanı ve geçen savaĢ yılları süresince demiryollarının ülke için hayati önem 

taĢıdığı anlaĢılır. Bu dönemde demiryolları milli politika olarak benimsenir
3
.  

Erken Cumhuriyet döneminde demiryolu hattı ve istasyon inĢası ivme kazanır. Ancak 

1950 yılından sonra hızla geliĢen jet motoru ve otomobil teknolojilerinin uzun mesafe 

taĢımacılığında havayolunu, kısa mesafe taĢımacılığında karayolunu rakipsiz konuma 

taĢımasıyla, demiryolu ulaĢımı dünya ile paralel biçimde Türkiye’de etkinliğini yitirir. 

Dünya’da demiryolu ulaĢımında gerekli teknolojik rekabet ancak 1990’lardan itibaren HSR ile 

yakalanır. Önce Avrupa ardından Asya’da yüksek hızlı tren yatırımları ivme kazanır. 

Türkiye’de 2000 sonrası süreçte yeni ulaĢım sistemine sahip olmayı baĢarır. Ancak 

Türkiye’deki mevcut demiryolu ağının büyük bölümünün 1850-1950 arası yüz yıllık süreçte 

inĢa edilen zaman içerisinde kısmi yenileme yapılan demiryolu hatlarından oluĢması ve 

istasyon binalarının %90’a yakınının tarihi yapılar olması sıkıntılara yol açar. Bununla birlikte 

hızlı tren hatlarına hizmet verme olasılıkları az olsa da pek çok tarihi istasyon binası, 

demiryolu mirası ve mimari değeri açısından büyük önem taĢımaktadır.  

Bu kapsamda çalıĢmada, Türkiye Cumhuriyeti’nin kurulduğu dönemde büyük önem 

verilen, özgün kimliğini günümüze kadar korumuĢ, Erken Cumhuriyet Dönemi mimari mirası 

içerisinde kabul edilebilecek; Isparta ve Burdur Ġstasyonları, yerleĢim kararları, mekan 

örgütlenmesi, cephe karakteristiği, yapım sistemi ve malzeme özellikleri açısından 

irdelenmiĢtir.  

 
1 Key Hafize, “Osmanlı’da Demiryolu Faaliyetlerine Bir BakıĢ”, Balıkesir Üniversitesi F.E.F. 

Karesi Tarih Kulübü Bülteni 2007/1, s.42 
2 

Efe Ayla, Eskişehir Demiryolu, (Anadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yüksek 

Lisans Tezi, EskiĢehir, 1998), s.10 
3 

Yıldırım Ġsmail, “Atatürk Dönemi Demiryolu Politikasına Bir BakıĢ”, Atatürk Araştırma 

Merkezi Dergisi 35-XII (1996), s.4 
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Yöntem olarak belirlenen arĢiv incelemesi, literatür taraması ve alan çalıĢması sırasında 

dönemin konu açısından önemli süreli yayınları Demiryollar Mecmuası ve Nefia Vekaleti Mecmuası 

özellikle incelenmiĢ ancak kanun çıkarma, inĢa süreci ve inĢa maliyeti gibi bilgiler dıĢında yapılar 

hakkında mimari bilgiye ulaĢılamamıĢtır. Alan çalıĢması ve TCDD arĢiv çalıĢmasında ise yapının 

geçmiĢ tarihli projelerinin bir kısmına ulaĢılmıĢ elde edilen veriler restitüsyon projelerine ıĢık tutmuĢtur. 

Isparta ve Burdur Ġstasyonları Türkiye’de Ġstasyon binaları bütününde diğer binalarla karĢılaĢtırıldığında 

ise Anadolu’nun modernist çizgilere sahip Erken Cumhuriyet Dönemi eserlerine örnek teĢkil 

ettiği, dönemin Türkiye mimarlık ortamından izler taĢıdığı tespit edilmiĢtir. GerçekleĢtirilen 

çalıĢma; kent kimliği açısından büyük değer taĢıyan ve Cumhuriyet Döneminde inĢa edilen 

orta ölçekli Ġstasyon Binaları kapsamında, kendine özgü mimari üslubu ile dikkat çeken 

istasyon binalarının, literatürde hak ettiği yazınsal değere ulaĢması ve süreç içerisinde binalar 

üzerinde gerçekleĢtirilecek olan çeĢitli ölçeklerde mimari çalıĢmalara altlık oluĢturabilme 

potansiyeli ile önem taĢımaktadır.  

 

Türkiye’de Demiryolu İstasyonları  

 

Ġstasyonlar detaylı incelendiğinde kaçınılmaz biçimde dönemin genel ve yerel mimari 

yaklaĢımlarını yansıttıkları görülür. Öyle ki, Cumhuriyet öncesi inĢa edilen istasyonlar 

Avrupalı Ģirketlerce inĢa edildiği için bir taraftan Avrupa’nın pek çok kentinde görülebilecek 

istasyon binalarına benzerken diğer taraftan zaman ve mekân boyunca büyüleyici bir mimari 

çeĢitlilik gösterir. Çünkü Osmanlı demiryollarında çok uluslu ve çok kültürlü bir sosyal yapı 

vardır. Örneğin Osmanlı topraklarında ilk inĢa edilen hatlardan Varna-Rusçuk (1866) hattında, 

tarihi belgelerden anlaĢıldığına göre Ermeni yönetici, Polonyalı mühendis, Fransız depocu, 

Rus makinist, Ġtalyan tren uzmanı bir arada çalıĢmıĢtır. ġirket ile devlet arası yazıĢmalarda 

Ġngilizce veya Fransızca kullanılırken, demiryolu iĢletmeciliğinde kullanılan iĢçi ve yolcu 

kural listeleri Ġngilizce olarak basılmıĢtır
4
. Sonuçta Osmanlı istasyonlarında tek bir mimari 

üsluptan bahsetmek olanaksız olmuĢtur. Örneğin Alsancak, Basmane ve HaydarpaĢa sahip 

oldukları tren hangarları, büyüklükleri ve plan tipolojisiyle dikkat çeker. ĠnĢa ettiren demiryolu 

Ģirketlerinin genel müdürlüğü fonksiyonunu barındıran ve uç istasyon olan binalar, ortak 

özelliklerine karĢın mimari üslup açısından oldukça faklıdır. 1800’lerin ortalarında Ġngilizlerin 

Anadolu topraklarında inĢa ettikleri ilk demiryolunun bir ucunda Aydın diğer ucunda Ġzmir 

Alsancak Ġstasyonu vardır. Alsancak dönemin birçok mühendislik iĢletmelerindeki gibi tipik 

Ģekilde ölçülü bir Avrupa klasisizmi yansıtırken, York ve Manchaster gibi erken dönem Ġngiliz 

istasyonlarını hatırlatır
4
. Temeli 1858 yılında atılan istasyon yapıldığı dönemde tren hangarları 

ve küçük iĢletme binalarından oluĢurken zaman içerisinde büyük bir kompleks haline dönüĢür. 

Osmanlı döneminde Fransızlar tarafından inĢa edilen en önemli istasyon binası Ġzmir Basmane 

Ġstasyonudur. “Regie Generale” adlı Fransız Ģirketi tarafından 1876’da inĢa edilen binanın ikizi 

Fransa’da Lyon Ġstasyonudur. Fransız Ģirket aynı mimari özellikteki iki istasyon binasını aynı 

tarihte yapmıĢtır
5
.  

 
4 

Girardelli Miyuki Aoki, “Modernity and Representation: The Architecture of Ottoman 

Railway Stations”, (Afife Batur’a Armağan, Literatür Yayınları, 2005), s.144 
5 
Tankuter Aykut , Trenler Anılardan Geçer, (Ġstanbul: Novartis Kültür Yayınları, 2004), s.38 
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Resim1-2. Alsancak ve Basmane Ġstasyonları (H.HaĢtemoğlu arĢivi) 

      Ardından1900’lerin baĢlarında Ġngilizlere ve Fransızlara verilen imtiyazların 

benzerleri Almanlara tanınmasıyla, HaydarpaĢa Ġstasyonu Alman mimarlar OttoRitter ve 

Helmuth Cuno tarafından tasarlanır, 1908’de hizmete açılır. Ġki kolu farklı uzunlukta “U” 

planlı yapı deniz cephesi neo-rönesans düzende olmakla birlikte, yer yer barok üslubun 

biçimsel öğelerinin kullanıldığı eklektik üslupta ana bina ile arkasında peron bölümleri 

bulunan tipik 19.yüzyıl istasyon binasıdır
6
. Her üç örnekte, imtiyazlar yoluyla da olsa Osmanlı 

Döneminde demiryolu yatırımlarının Avrupa ile eĢ zamanlı geliĢtiğini göstermesi açısından 

önemlidir. 

 
Resim 3. HaydarpaĢa Ġstasyonu (H.HaĢtemoğlu arĢivi) 

YaĢanan süreçte yeni teknolojinin Osmanlı’da yaygınlaĢmaya baĢlamasıyla Türk 

mimarlar tarafından tasarlanan istasyon binaları görülmeye baĢlanır. KuĢkusuz bunlardan en 

dikkat çekicisi Mimar Kemalettin tarafından tasarlanan Edirne Karaağaç Ġstasyon binasıdır. 

Rumeli demiryollarının yapım imtiyazını alan ġark Demiryolları Ģirketi için ilk olarak Filibe 

Ġstasyonunu tasarlayan mimar gösterdiği baĢarı nedeniyle Selanik, Sofya ve Karaağaç 

Ġstasyonlarını kapsayan üç istasyonu daha tasarlamakla görevlendirilmiĢtir. ĠnĢa edildiği 

dönemde Ġstanbul’u Avrupa’ya bağlayan demiryolunun en önemli istasyonlarından birisi 

olması planlanan Karaağaç Ġstasyonunun inĢaatı 1914 yılında genel olarak bitirilir. Ancak 

baĢlayan I. Dünya SavaĢı nedeniyle istasyon hizmete giremez. SavaĢ sonrası kısa süre hizmet 

veren bina KurtuluĢ SavaĢı sonrası Rumeli Demiryolu hattının büyük bölümünün Yunanistan 

sınırları içerisinde kalmasıyla istasyon iĢlevini kaybetmiĢtir. 

 
6 

Koçer ġule, Haydarpaşa-Gebze Demiryolu Hattında 19. Yüzyılda Yapılmış Demiryolu 

İstasyon Binaları, (Ġstanbul Teknik Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi, 1995), 

s.24 
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Resim 4. Edirne Karaağaç Ġstasyonu (H.HaĢtemoğlu arĢivi) 

Ġstasyon binası mimari olarak incelendiğinde “Birinci Ulusal Mimarlık Dönemi” 

üslubunda inĢa edildiği görülür
7
. Öyle ki, Birinci Milli Mimarlık Döneminde yeni malzeme ve 

tekniklerin kullanıldığı yapısal sistemin içte gizlendiği, dıĢ görünüĢle yapının strüktürünün 

bütünlük göstermediği binalar inĢa edilir. Osmanlı Yapısı görüntüsü sağlamak üzere köĢelerde 

veya simetri aksının üzerinde genelde yalancı kubbelerin kullanıldığı, simetri aksındaki giriĢin 

Osmanlı dönemi portikleri Ģeklinde düzenlendiği, desteklerle taĢınan geniĢ saçakların alt 

yüzeylerinde Selçuklu ve Osmanlı kökenli süslemelerin kullanıldığı bina cepheleri tasarlanır
8
. 

Karaağaç Ġstasyonu’da döĢemelerinde çelik kiriĢler kullanılması ve üzerinin asbest plakalarla 

kaplı çelik makaslı çatıyla örtülmesi açısından yeni malzeme ve tekniklerin kullanıldığı bir 

binadır. Ancak sivri kemerli kapı-pencere söveleri ve silmelerden oluĢan cephe anlayıĢının 

yanı sıra giriĢ yönünde holün iki yanına yerleĢtirilen sivri kubbeli kuleleri ile Birinci Ulusal 

Mimarlık Dönemi üslubuyla örtüĢür.  

YaĢanan savaĢ yıllarının ve Cumhuriyetin ilanı ardından 1920’lerin sonlarında Birinci 

Milli Mimarlık Dönemi üslubu geçerliliğini yitirmeye baĢlar. Mimarlıkta batı etkisinin egemen 

olduğu, önemli yapı etkinliklerinin ve eğitiminin yabancı mimarlarca yürütüldüğü 1930-1940 

yıllarında yerli mimar sayısı arttıkça Batılı mimarlara karĢı tepkiler artar, Ġkinci Milli Mimarlık 

akımı ortaya çıkar
9
. Özellikle kamu binalarına milli üslup bulunması fikri ön plana çıkar. 

Erken Cumhuriyet Dönemi olarak adlandırılan dönemde, demiryolları Cumhuriyetin 

inkılâplarını tüm yurda taĢıyan bir araç olarak görülürken, demiryolu inĢası altyapı yatırımı 

olmasının ötesinde, BaĢbakan Ġnönü’nün yakın alakası ile Cumhuriyetin politik sembolü olur. 

Anadolu kentlerinde ve kasabalarında yeni faaliyetler ve binalar ortaya çıkarken, demiryolu 

istasyonları çoğu merkezde ilk modern binalar olur
10

.  

 
7 

Sobutay Lale, Türkiye’de İstasyon Yapılarının Geçmişten Günümüze Değişmesi, (Gazi 

Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi, Ankara, 1996), s.30 
8 

Aslanoğlu Ġnci 1984, I.ve II. Milli Mimarlık Akımları Üzerine Düşünceler, (Mimaride Türk 

Milli Üslubu Semineri, 11-12.08.1984, Ġstanbul), s.42 
9
 Sözen Metin, Cumhuriyet Dönemi Türk Mimarisi, (Türkiye ĠĢ Bankası Kültür 

Yayınları,1996), s.63 
10 

Holod Renata., Evin Ahmet, Özkan Suha, Modern Turkish Architecture, (Ankara: Published 

by the Chamber of Architects of Turkey, 2005), s.75 
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1930’larda inĢa edilen demiryolu istasyon binalarının, mimari açıdan demiryolunun 

ilerici iĢlevini yansıtması amaçlanırken, binaların belirgin biçimde modernist estetiği olan 

standart tasarımlara sahip olması istenir
11

.  Ankara, Sivas, Malatya, Manisa, Diyarbakır, 

Gaziantep, Erzincan, Erzurum, Isparta, Burdur, Afyonkarahisar gibi il merkezlerinde inĢa 

edilen bu istasyonlarda bazen tip projeler (iki adetten fazla yapıda uygulanan plan tipi), bazen 

ikiz projeler (iki adet yapıda uygulanan plan tipi), bazen de kent ölçeği ve yapı tasarımcısına 

bağlı olarak geliĢen tekil projeler (bir adet yapıda uygulanan plan tipi) görülür. Tekil projeye 

sahip istasyonlardan Mimar ġekip Akalın tarafından tasarlanan Ankara istasyonu modernist 

estetik anlayıĢı ile o yıllarda Avrupa’nın en modern istasyonlarından biri sayılırken 

Cumhuriyet dönemi istasyon mimarisinin baĢyapıtıdır. Diğer taraftan Ankara Ġstasyonu kadar 

büyük ölçekli olmasa da Afyon Ali Çetinkaya ve Gaziantep Ġstasyon binaları da sadece 

Türkiye’deki mimari eğilimleri değil inĢa edildiği dönemde dünyada geçerli olan mimari 

eğilimlerini yansıtmaları açısından büyük değer taĢımaktadır. 

 
Resim 5. Afyonkarahisar Ali Çetinkaya Ġstasyonu (H.HaĢtemoğlu arĢivi) 

Diğer taraftan Sivas, Malatya, Manisa, Diyarbakır gibi illerde inĢa edilen istasyon 

binaları ise dönemin mimari anlayıĢını sergileyen tip mimari projelere sahiptir. Bu 

istasyonlarda yeni estetiği sergileyen özdeĢ cepheler görülür. Sade dikey ve yatay hacimlerle 

yapılan simetrik, süssüz düzenlemeler, teras çatılar ve geometrik cephe kompozisyonları yeni 

mimari yaklaĢımı yansıtır
11

. Ancak farklı iklim koĢulları göz ardı edilerek Türkiye’nin farklı 

coğrafyalarına inĢa edilen istasyon binaları, bu nedenle zamanla değiĢime uğramıĢ, özellikle 

Doğu Anadolu illerinde teras çatılar ahĢap kırma çatılarla kapatılmıĢtır. 

    
Resim 6-7. Sivas ve Malatya Ġstasyonları (H.HaĢtemoğlu arĢivi) 

 
11 

Bozdoğan Sibel, Modernizm ve Ulusun İnşası, (Ġstanbul:Metis Yayınları,2002), s.137 
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Bu dönemde uygulanan ikiz projelerin, diğer bir deyiĢle Türkiye’de sadece iki adet yapıda 

uygulanan plan tipinin ise dikkat çeken özelliği Isparta-Burdur ve Erzincan-Erzurum gibi komĢu 

kentlerde inĢa edilmiĢ olmalarıdır. Yöresel kesme taĢlardan inĢa edilen bu istasyonlar Türkiye 

istasyon mimarisi içerisinde geleneksel ve modernin harmanlandığı özgün mimari eserlerdir. 

Cephe karakteristiği olarak simetri ekseninde ana holden giriĢ sağlanan istasyon binaları, iç 

mekansal düzenlemede ise simetrik değildir. DıĢ cephede pencere söveleri de dahil olmak 

üzere hiç bir bezemeye rastlanmayan binalar oldukça yalın ve kübik geometride inĢa 

edilmiĢtir. Tip projelerin aksine iklim Ģartlarının göz önünde bulundurulduğu binalarda, teras 

çatı uygularına yer verilmemiĢ, ahĢap kırma çatılar kullanılmıĢtır. Erzurum ve Erzincan’da 

yoğun kar yağıĢları nedeniyle çatı eğimi oldukça dik tutulmuĢtur. 

       
Resim 8-9. Erzurum-Erzincan Ġstasyonları (H.HaĢtemoğlu arĢivi) 

Sonuç olarak Osmanlı döneminden Cumhuriyet Dönemine geçiĢ sürecinde yaĢanan 

modernleĢme çabaları, 1930’larda yeni yaĢam tarzını simgeleyen yeni bir mimariyle hayat 

bulmuĢtur. Gerek yabancı mimarlar gerekse Türk mimarlarca tanıtılan modern mimarlık 

yaklaĢımları, Mimari ve kültürel ortamına damga vurmuĢtur. Bu konuda yapılan çalıĢmalar 

dönemin mimarlık ortamını ve yapılarını tanıtmada öncülük etseler de bu gün bu yapıların 

kültür mirası kimliğiyle yeniden analizine ihtiyaç vardır
12

. Bu noktadan hareketle yeni yaĢam 

kültürünü Anadolu’ya ulaĢtırmanın temel aracı olarak kullanılan demiryollarının ve bunun 

mekan yansıyan yüzü istasyon binalarının da aynı bağlamda incelenmesi, belgelenmesi ve 

korunarak gelecek kuĢaklara aktarılması önem taĢımaktadır.  

 

Isparta ve Burdur İstasyon Binaları 

 

Ġngilizler tarafından inĢa edilen Ġzmir-Aydın demiryolu 1861-1869 yıllarında 

gelirlerini sürekli artırmıĢtır. Bu durum üzerine Ġngiliz Ģirketi hattı eski kervan yolu Nazilli-

Denizli-Dinar boyunca uzatmayı planlamıĢ, 1879 ve 1888’de aldığı yeni imtiyazlarla da 

planlarını gerçekleĢtirme fırsatı bulmuĢtur
13

. Hat Denizli üzerinden Dinar’a 1889’da ulaĢırken, 

ġütlaç-Çivril Ģube hattı ise 1890’da hizmete girmiĢtir. Böylece demiryolu geleneksel deve 

kervan yolunu kat etmiĢtir. Ardından 1906’da Ġzmir-Aydın demiryolunun son imtiyazı 

verilmiĢ, demiryolunun kükürt madeni için Keçiborlu’ya, gülyağı için Baladız’a, halı için 

Kuleönü’ne ve su ürünleri için Eğirdir’e uzatılması planlanmıĢtır. Bu hattın inĢası 6 yıl sürmüĢ 

ve demiryolu 1912’de Eğirdir’e ulaĢmıĢtır
13

. 
12 

Polat Ebru Omay, “Erken Cumhuriyet Dönemi Yapılarının Koruma Sorunları”, Ed. Elvan 

Altan Ergut ve Bilge Ġmamoğlu, Cumhuriyet’in Mekanları Zamanları İnsanları, (Ankara: Dipnot 

Yayınları, 2010), s.268 
13 

Atilla Nedim 2002. İzmir Demiryolları, (Ġzmir BüyükĢehir Belediyesi Kültür 

Yayınları,2002), s.88 
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Ancak 1912’de tamamlanan Dinar-Eğirdir hattı Burdur ve Isparta illerinin yakınından geçse de 

kent merkezlerine ulaĢmaz. Ancak milli mücadele yıllarından baĢlayarak ortaya çıkan askeri ve iktisadi 

nedenlerle 1921’den itibaren Afyon-Antalya hattının inĢa edilmesi düĢünülmeye baĢlanır. 1927’de 

Aydın-Eğirdir hattının millileĢtirilmesinden sonra ise gerçekleĢme fırsatı bulur. 1933’te hattın inĢası için 

kanun çıkarılır. 1934’te hattın inĢasına baĢlanır. Diğer taraftan 1934’te hattın GümüĢgün – Kuleönü 

arasına eklemlenen Bozanönü istasyonundan ayrılan 14km Ģube hattıyla Isparta bağlanması karar verilir. 

Kasım 1935’te hat Isparta’ya ulaĢırken, Resmi açılıĢ Afyon-Karakuyu hattının açılıĢıyla birlikte Mart 

1936’da gerçekleĢir. Afyon-Antalya hattının bir parçası olan 24km’lik GümüĢgün-Burdur hattı 

ise paralel biçimde 1935 yılında inĢasına baĢlanarak 1936’da tamamlanmıĢtır. Ancak hattın 

geri kalanı dönemin Maliye Vekaleti kayıtlarından anlaĢıldığı üzere maddi imkansızlıklar 

nedeniyle tamamlanamamıĢ, hat bugün ki nihai Ģekliyle kalmıĢtır
14

. 

 

  

 
Resim 10. Denizli-Eğirdir Demiryolu hattı ve Ġstasyonları (H.HaĢtemoğlu çizimi) 

Resim 11.  Isparta Ġstasyon Binası AçılıĢı 1936
15 

 

Isparta ve Burdur İstasyon Binalarının Yerleşim Kararları 

 

Burdur ve Isparta’da pek çok Anadolu kentinde olduğu gibi kent çeperindeki 

istasyonlar istasyon caddesi olarak adlandırılan bulvarlar ile kent merkezindeki Hükümet 

Konağına ve kent meydanına ulaĢır. Bulvarların kendisi de istasyon binaları gibi Cumhuriyetin 

ilkelerine göre içeriği belirlenen yeni düzenin ortaya konduğu modern bir aks olarak ortaya 

çıkar
16

.  
14 

Ortak ġaban, “Cumhuriyet Türkiyesi’nin Tamamlanması Gereken Bir Projesi: Afyon-Antalya 

Demiryolu Hattı ĠnĢaatı”, AKÜ Sosyal Bilimler Dergisi, Cilt:X Sayı: 3-2008, s.101 
15 

Isparta Valiliği, Isparta 1880-1980, (Isparta Valiliği Ġl Özel Ġdare Müdürlüğü 

Yayınları,2001), s.145 
16 

Çetin Sıdıka, HaĢtemoğlu Hasan, “Cumhuriyetin Isparta’daki Simgesi: Ġstasyon Caddesi”, 

Mimarlık Dergisi, 338-2007, s.61 
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Bulvar-meydan-kamu binaları dizilimi içerisinde kent meydanına bağlanan Ġstasyon 

Caddeleri, hem yeni kent yaĢamını rasyonalize eder, hem de kentlilerin sosyalleĢtikleri etkin 

kolektif mekanlar Ģekline dönüĢür
17

. Orta refüjü ve kaldırımları ağaçlandırılan bulvarların 

ulaĢtığı kent meydanları da 1936 yılında gerçekleĢtirilen yeni peyzaj düzenlemeleri ile modern 

bir kimlik arayıĢı içerisindedir.  

    

 
Resim12. 1936’da Burdur kent meydanı ve Ġstasyon Caddesi (Burdur Valiliği ArĢivi) 

Resim13. 1936’da Isparta kent meydanı ve Ġstasyon Caddesi (Isparta Valiliği ArĢivi) 

                 
Resim 14-15.  2013 Burdur ve Isparta Ġstasyon Caddesi

18 

 
17 

Arıtan, Özlem, “ModernleĢme ve Cumhuriyetin Kamusal Mekan Modelleri”, Mimarlık 

Dergisi, Sayı: 342-2008, s.51 
18 

Google Earth, “Burdur-Isparta Ġstasyon Caddesi Uydu Görüntüsü”, EriĢim Tarihi: 

26.03.2013 
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Bulvarların açıldığı yıllarda bahçe konumundaki araziler, demiryolunun ulaĢmasının 

ardından imara açılırken yerlerini, 1940’larda 2-3 katlı bahçeli evlere, 1980 sonrası ise 5 katlı 

apartmanlara bırakır. Her iki kente de Ģube hatlarıyla ulaĢan ve son istasyon olan demiryolu 

hattı her ne kadar kenti ikiye bölmese de, her iki kentte de kentleĢme açısından fiziki sınır 

yaratır. Ġstasyonların kent tarafı hızla konut yoğunluklu geliĢirken, hat tarafı fabrika ve 

depolama tesisleriyle, kentsel kullanımdan uzaklaĢır.  

 

Isparta ve Burdur İstasyon Binalarının Plan ve Cephe Kurgusu 

 

Her iki istasyonda son istasyon olma özelliğine sahip olsa da, önündeki demiryolu hattı 

boyunca uzanmaktadır. Bu anlamda Isparta ve Burdur istasyon binası hat boyunca uzanan “tek 

taraflı” istasyon yapıları tipine örnek teĢkil etmektedir. TCDD arĢivlerinde yapılan 

incelemelere rağmen istasyonların mimarına ulaĢmak mümkün olmamıĢtır. Ancak 1932-1938 

döneminde kamu yapılarının tüm inĢaat sektörü içinde oranı %42-58 arası değiĢirken, kamuya 

ait yapıların projelendirme ve inĢaları Nafia Vekaletince sürdürüldüğü bilinmektedir
19

. Bu 

durum 1936’da inĢa edilen Isparta ve Burdur Ġstasyonlarının projelerinin kurum mimarları 

tarafından yapıldığı fikrini güçlendirmektedir. Diğer taraftan hattın ve istasyonların ihaleyi 

kazanan Türk firmaları tarafından inĢa edildiği bilinmektedir.  

Ġstasyonların önemli özelliği Türkiye’de sadece Isparta ve Burdur’da uygulanmıĢ ikiz 

mimari projeye sahip olmalarıdır. Ġkinci Milli Mimarlık dönemi resmi yapılarının mimari 

özelliklerini büyük ölçüde taĢıyan binalar, mimari açıdan uzun, yatay ve dikdörtgen bir 

kütleden oluĢmaktadır. Ana kütle hangar yapılarıyla bitiĢikken, hat istikameti boyunca açık 

peron ve ona bağlı genel wc, çeĢme ve büfe kütleleri yer almakta, devamında ise teknik 

servislere ait depolar bulunmaktadır.
20

 

   
Resim 16. Isparta ve Burdur Ġstasyon 

Binaları 2011 (H.HaĢtemoğlu arĢivi) 

Bodrum, zemin ve 1. kattan oluĢan istasyon binalarının bodrum katına, Ģehir 

cephesinde yer alan lojman merdiveninden ulaĢılır. Zemin kattan daha küçük olan ve 110 m² 

alana oturan bodrum kat, istasyon hizmet mekanları ve 1. katta yer alan lojmanların yakıt 

deposu olarak düĢünülmüĢtür. Bodruma hem hat hem de Ģehir cephesinden açılan eğimli 

kuranglezler ile yakıt giriĢi sağlanmıĢtır. 

 
19 

Aslanoğlu Ġnci, Erken Cumhuriyet Dönemi Mimarlığı 1923-1938, (Ġstanbul:Bilge Kültür 

Sanat Yayınları, 2010), s.73 
20 

Çetin Sıdıka, “Isparta Ġstasyon Yapıları”, Isparta İli Değerleri ve Değer Yaratma 

Potansiyeli Sempozyumları, (26 Nisan-3 Mayıs 2010, Isparta) 
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Resim 17. Burdur Ġstasyonu Bodrum kat planı (H.HaĢtemoğlu çizimi) 

Ġstasyonların 226m²’lik zemin katının merkezinde hem giriĢ hem de bekleme amaçlı 

olarak kullanılan ana hol bulunur. Burdur istasyonunda ana holün her iki yönünde 3 adet 

çarpma kapı bulunurken, Isparta istasyonun an holünde her iki yönde 2 adet çarpma kapı 

arasına 3 adet yuvarlak kolon yerleĢtirildiği görülür. Ana holün sağ tarafında birbirleri ve ana 

hole pencere ile bağlantılı giĢe, hareket memuru ve istasyon müdürü odaları yer alır. GiĢenin 

hemen arkasındaki lojman merdiveni aynı zamanda hareket memuru odasına açılır. Sol 

taraftaki mekanlardan diğer bekleme salonuna hat cephesinden ulaĢılırken, terasın altında 

kalan kısımda 2 büro ve wc’den oluĢan bir bölüm oluĢturulmuĢ, sol yan cepheden giriĢ 

sağlanmıĢtır. ġehir cephesinde kalan büroya ise Ģehir cephesinden açılan bağımsız bir kapıyla 

ulaĢılır.  

 
Resim 18. Burdur Ġstasyonu Zemin kat planı (H.HaĢtemoğlu çizimi) 

Ġstasyonların 1. katında ise 2 adet lojman bulunur. Bunlardan birincisi istasyon müdürü 

için ayrılan 110m²’lik büyük lojman, ikincisi hareket memuru için ayrılan 75m²’lik küçük 

lojmandır. Ayrıca istasyon binasının sol yan cephesinde bulunan 35m²’lik terasa ulaĢım büyük 

lojmandan sağlanır.  
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Resim19. Burdur Ġstasyonu 1.kat planı (H.HaĢtemoğlu çizimi) 

Isparta ve Burdur istasyonlarının kat planları aynıdır ancak cephelerde özellikle 

pencere yerlerinde ve ebatlarında bazı farklılıklar bulunur. Örneğin hat cephesinde lojman 

katında yer alan bazı pencereler Burdur Ġstasyonun ayrı ayrı iki pencere Ģeklinde iken Isparta 

Ġstasyonunda bu pencereler birleĢtirilerek kullanılmıĢtır. Benzer Ģekilde Burdur istasyonunda 

hat cephesinde, ana holün iki tarafındaki küçük pencereler Isparta Ġstasyonunda 

birleĢtirilmiĢtir.  

 
Resim 20. Isparta Ġstasyonu ön cephe (H.HaĢtemoğlu çizimi) 

 
Resim 21. Burdur Ġstasyonu ön cephe (H.HaĢtemoğlu çizimi) 
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Ġstasyon binalarının aksine kütlenin sağ yan cephesine eklemlenen tek hacimli hangar 

bölümleri dıĢarıdan aynı gibi görülse de temel farklılıklar barındırır. Isparta istasyonunda 

hangar binası 6.3m geniĢlikte 50m uzunlukta iken, Burdur’da hangar binası 8.6m geniĢlikte 

50m uzunluktadır. Bir diğer ayrıntı hangar kapılarının sövelerinde göze çarpar. Isparta’da 

kövke taĢının iki kademeli olarak yontulmasıyla elde edilen kapı sövesinin aksine, Burdur’da 

kapı sövesi dıĢa doğru eğimli biçimde açılan kabartmalı söve taĢlarıyla inĢa edilmiĢtir. 

     
Resim 22-23. Hangar kapılarının söve farklılıkları (H.HaĢtemoğlu arĢivi) 

 

Isparta ve Burdur İstasyon Binalarının Yapısal Özellikleri  

 

Denizli-Eğirdir güzergahı üzerinde yer alan Denizli – Dinar arası istasyon binaları tek 

katlı, kırma moloz taĢ duvarların tuğla kuĢaklamalarla güçlendirildiği, pencere ve kapı 

sövelerinde yine tuğla kullanılan dönemin Ġngiliz istasyon binalarının farklı çeĢitleriyken, 

Dinar – Eğirdir arası istasyon binaları aynı tip yapı malzemesi ve benzer mimari detaylarla 

inĢa edilmiĢ, iki katlı tip projelerdir. 1879-1912 yıllarında Ġngiliz ġirketince inĢa edilen bu 

istasyonların aksine, Isparta –Burdur istasyonları 1936’da Erken Cumhuriyet dönemi olarak 

adlandırılan dönemde inĢa edilmiĢ, dönemin çağdaĢ yapı malzemelerinin kullanıldığı, Ġkinci 

Milli Mimarlık üslubunda inĢa edilmiĢ modern binalardır. Ġstasyon binaları beden duvarlarında 

kesme taĢ kullanılan, yer yer betonarme karkasa dönüĢen ancak genelinde betonarme hatıllı 

yığma yapılardır. Yapılar bodrum üzeri iki katlıdır, yanına tek katlı ahĢap asma çatılı büyük 

hangar yapısı eklemlenmiĢtir. Dönemin yeni malzemesi olan betonarme malzeme hatıllarda ve 

döĢemelerde özelliklede bekleme salonu gibi geniĢ açıklıkların geçilmesinde kiriĢ yapılarak 

kullanılmıĢtır. Ancak malzemenin yeni olması ve mevcut uygulamalarının kısıtlı olması 

nedeniyle betonarme kesitlerinin geniĢ tutulduğu görülmüĢtür. 

   
Resim 24-25. Ana hol kiriĢleri ve bodrum iniĢ merdiveni (H.HaĢtemoğlu arĢivi) 
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Resim 26. Burdur Ġstasyonu kesiti (H.HaĢtemoğlu çizimi) 

Yapıda bodrum kat duvarları moloz taĢ duvarken, iç bölme duvarları dolu tuğla 

malzemeyle inĢa edilmiĢtir. Ayrıca dıĢ duvarlarda kullanılan ve görece olarak kolay iĢlenen bir 

taĢ olan yöresel kövke taĢı kullanılmıĢ, bu taĢın suya karĢı dayanımının zayıflığı bilindiği için 

zemine oturan bölümlerde üç sıra yine yöresel bir malzeme olan ve sağlamlığıyla bilinen 

andezit taĢ bloklar kullanılmıĢtır. 

  

Resim 27-28.  Andezit taĢı kullanımı ve parke taĢları (H.HaĢtemoğlu arĢivi) 

Hangar yapısının içerisinde ve dıĢ platformların zemininde andezit parke taĢı 

kullanılmıĢ ancak zaman içerisinde belirli bölgelerde üzerine düzeltme betonu uygulanmıĢtır. 

Ġstasyon binasının tüm iç zeminlere mozaik dökülmüĢ, iç duvarlar ve tavanlar çimento ve kireç 

harçlı sıva ile sıvandıktan sonra badana yapılmıĢtır. Saçaklar betonarme döĢemeyle elde 

edilmiĢ üzeri kırma ahĢap çatı ile kapatılmıĢtır. Çatı örtüsü olarak Marsilya tipi kiremit 

malzeme seçilmiĢtir. Ġstasyon binasının üzeri kırma çatıyken hangarların üzeri emprenyeli 

ahĢap malzemeden asma beĢik çatı ile örtülüdür. Burdur hangarının geniĢliğinin daha fazla 

olması nedeniyle çatı konstrüksiyonu çift kuĢaklı ve daha görkemlidir. Her iki binada ahĢap 

iĢçiliği örnek gösterilecek kadar baĢarılıdır.  
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Resim 29. Burdur ve Isparta Ġstasyonlarında hangar çatıları (H.HaĢtemoğlu arĢivi) 

        
Resim 30. Burdur ve Isparta Ġstasyonlarında hangar kesiti (H.HaĢtemoğlu çizimi) 

 

Isparta ve Burdur İstasyon Binalarının İşlevsel Sürekliliği 

 

Ġstasyon binaları 2012 yılı itibariyle demiryolu istasyonu olarak kullanılmaya devam 

etmektedir. 2010 yılına kadar hiçbir kapsamlı onarım veya restorasyon çalıĢması 

geçirmemiĢtir. Binaların özgün plan Ģeması ve tüm cepheleri çok büyük ölçüde korunmuĢtur. 

Yapıda birkaç kapı pencere değiĢimi ve bazı mekanlarda niteliksiz bölünmeler dıĢında 

değiĢiklik yaĢanmamıĢtır. Bölüntülere takılan kapılar dıĢında tüm kapı ve pencereler orijinal 

yapı elemanlardır.  

 

   
Resim 31.  Burdur Ġstasyon Binası 1942 (Burdur Valiliği arĢivi) 

Resim 32.  Burdur Ġstasyon Binası 2011 (H.HaĢtemoğlu arĢivi) 
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Ancak 1936’dan beri kullanılan ahĢap doğramalar büyük ölçüde deformasyona 

uğramıĢ, pek çoğu kullanılmaz duruma gelmiĢ, zemin kat pencerelerine zaman içerisinde 

güvenlik amaçlı demir parmaklıklar takılmıĢtır. Pencerelerin denizliklerinin kövke 

malzemeden yapılması ve bu malzemenin su dayanımının yetersiz olması nedeniyle 

denizliklerin büyük bölümü deformasyona uğramıĢ, koparak parçalanmıĢtır. Ayrıca zaman 

içersinde binalara TCDD kurumsal kimlik çalıĢması ürünü pek çok tabela ve logo takılmıĢtır. 

Ġhtiyaç duyulan pek çok teknolojik ihtiyacın kablo tesisatları ise plastik kablo kanalları ile 

cepheden geçirildiği için kesme taĢ cephe üzerinde görsel kirliliğe neden olmuĢtur. Ġstasyon 

binalarının sağ yan cephesinde hat boyunca uzanan 50m’lik hangar binasında ise ihtiyaçlar 

doğrultusunda küçük depolar oluĢturulmuĢ bu nedenle bazı hangar kapıları kapatılarak 

pencereye dönüĢtürülmüĢtür.  

2011 yılında gerçekleĢtirilen onarım çalıĢmasında ise dıĢ cephede iklim koĢullarından 

etkilene tüm ahĢap yapı elemanları aslına uygun biçimde yenilenmiĢ, istasyon cephesinde 

görsel kirliliğe neden olan tüm materyaller kaldırılmıĢtır. Ġhtiyaçlar doğrultusunda yapıya 

uygun biçimde kalorifer tesisatı döĢenmiĢtir. Ġstasyon fonksiyonu devam eden ve Bölge 

Koruma Kurulu kararıyla tescillenerek koruma altına alınan alan 2011 yılında hazırlanan 

projeler sonucu turizm alanı ilan edilmiĢtir. Yapılması düĢünülen Afyonkarahisar-Antalya hızlı 

tren projesinin ise Isparta ve Burdur istasyonlarına etkisi henüz netlik kazanmamıĢtır.  

 

Sonuç 
 

Ġstasyon binaları ile ilgili gerçekleĢtirilen arĢiv incelemeleri, literatür taraması, alan 

çalıĢması ve proje çizimleri sonucunda binaların, dönemin Türkiye mimarlık ortamından 

önemli izler taĢıdığı tespit edilmiĢtir. Binalar 1930’larda Almanya ve Ġtalya’da yükselerek 

Türkiye’yi de etkileyen “Milli Mimarlık” akımlarının da etkisiyle Erken Cumhuriyet Dönemi 

kamusal mimari eserleri arasında dikkat çekici, mekansal ve yapısal özelliklere sahiptir. 

Türkiye’de ki demiryolu istasyon binaları arasında ise çok daha özel bir konuma sahiptir. 

Binalar Erzurum ve Erzincan Ġstasyon binaları dıĢında ikiz projeye sahip özgün eserlerdir. 

Erken Cumhuriyet dönemi estetik anlayıĢının Anadolu kentlerinde görülebilecek 

yansımalarının önemli örnekleridir. 

Binalar günümüze kadar olan süreç içerisinde özgün mimari kimliğini ve 

fonksiyonunu korumuĢtur. ÇeĢitli iç ve dıĢ etmenler nedeniyle bozulmaya uğrayarak basit 

onarımlar geçiren yapılarda, asıl fiziksel sorunu kövke taĢının su dayanımının zayıflığından 

kaynaklanan su deformasyonları oluĢturmuĢtur. TaĢ duvarlarda çürümeye, sıvalarda 

dökülmeye, ahĢap elemanlarda bozulmaya neden olan su problemi, zeminde oturmalara ve 

cephede çatlamalara yol açmıĢtır. Bölge Koruma Kurulunca koruma altına alınan ve 

restorasyon çalıĢmaları devam eden binaların, gelecekte hızlı tren bağlantısı sağlanacak 

Afyonkarahisar-Antalya güzergahından sonrada istasyon fonksiyonu ile kullanımına devam 

etmesi, binaların daha uzun yıllar korunması için uygun olacaktır.   

GerçekleĢtirilen çalıĢmayla Ġstanbul, Ankara ve Ġzmir gibi büyük kentlerdeki erken 

dönem Cumhuriyet eserleri kadar yazınsal değer göremeyen Isparta ve Burdur Ġstasyon 

binalarına dikkat çekilmeye çalıĢılmıĢtır. ÇalıĢmanın gelecekte yapılması muhtemel koruma ve 

iĢlevlendirme sürecinde altlık oluĢturacağı düĢünülmektedir. 
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