
TMMOB Mimarlar Odası
Mimarlığa Emek Verenler Dizisi VI

LEMAN CEVAT TOMSU:
TÜRK MİMARLIĞINDA BİR ÖNCÜ, 1913-1988



Mimarlığa Emek Verenler Dizini Kitapları
I. SOMER URAL
II. SELÇUK BATUR
III. HALUK BAYSAL VE MELİH BİRSEL
IV. ZİYA TANALI
V. MEHMET KONURALP
VI. LEMAN CEVAT TOMSU

LEMAN CEVAT TOMSU: 
TÜRK MİMARLIĞINDA BİR ÖNCÜ, 1913-1988

Neslihan Türkün Dostoğlu
Özlem Erdoğdu Erkarslan

Mimarlar Odası Yayınları
Mimarlığa Emek Verenler Dizini, no: 6

Birinci Baskı, Ankara, Nisan 2013
ISBN 978-605-01-0449-3

Yayın Koordinatörü   N. Müge Cengizkan
Yayına Hazırlayan   N. Müge Cengizkan
Grafik Tasarım   Nilgün Kara Babacan
Grafik Uygulama   Ebru Laçin

© Neslihan Türkün Dostoğlu, Özlem Erdoğdu Erkarslan

Kitap, Leman Tomsu’nun yeğenleri Sayın Nuri Akgerman, Aydın Akgerman, Mehmet Turgut Tomsu,
Ayşegül Akgerman Ceritoğlu, Fatma Nuran Tomsu ve Cevat Akgerman’ın destekleri ile yayımlanmıştır.

Mimarlar Odası Genel Merkezi
Konur Sokak 4/2 Yenişehir 
06650 ANKARA
T: +90.312.417 37 27
F: +90.312.418 03 61
E: yayin@mo.org.tr
www.mimarlarodasi.org.tr

Yapım: Mimarlık Vakfı İktisadi İşletmesi
Karaköy Kemankeş Caddesi No: 31/4
Beyoğlu 34425 İstanbul
T: +90.212.244 86 87
F: +90.212.244 86 88
E: yayingrafik@mivisletme.org

Baskı, Cilt    Pelin Ofset, Ankara

Bu kitabın her hakkı saklı olup, kaynak gösterilerek yapılacak alıntılar dışında
yayıncının izni olmadan hiçbir yolla kopyalanamaz, çoğaltılamaz.



İÇİNDEKİLER

1.
GİRİŞ	 6

2.
AYRICALIK	YA	DA	AYRIMCILIK:	MİMARLIK	MESLEĞİNDE	KADIN	OLMAK	 10

3.
TAVLUSUN:	İMPARATORLUĞUN	YAPI	USTALARI	 22

4.
İSTANBUL’DA	SAVAŞIN	BİRLEŞTİRDİĞİ	İKİ	AİLE	 30

5.
ERENKÖY	KIZ	LİSESİ’NDEN	AKADEMİ’YE	İKİ	KADIN:
LEMAN	TOMSU	VE	MÜNEVVER	BELEN	 38

6.
MESLEKİ	YAŞAMDA	İLK	ADIMLAR:
1934-1941	DÖNEMİNDE	İSTANBUL	BELEDİYESİ	VE	KONKURLAR	 52

7.
İTÜ	ÇATISI	ALTINDA	ONAT	VE	TOMSU	 72

8.
BİR	EV,	BİR	ÖMÜR	 96

9.
YERDE	BİR	ÇUKUR	OLSUN,	KUŞLAR	SU	İÇSİN	 108

KAYNAKLAR	 112





1
GİRİŞ



6

1.
GİRİŞ

Bu	 açıdan	 incelendiğinde,	 Leman	 Cevat	
Tomsu’nun	 yalnız	 mimarlık	 tarihimiz	 için	
değil,	 aynı	 zamanda	 modernleşme	 tarihimiz	
için	de	önemli	figürlerden	birisi	olduğunu	vur-
gulamak	gerekir.	Bir	yandan	asker	ve	bürok-
ratlar	 eli	 ile,	 yani	 eril	 seçkinler	 zümresi	 ile	
modernleşmiş	 Türkiye	 Cumhuriyeti’nde	 bir	
kadın	olarak	kamusal	alana	girmek	gibi	zorlu	
bir	hedefe	odaklanması;	öte	yandan	tüm	dün-
yada	kadınların	en	zor	kabul	edildiği	meslek-
lerden	 birine	 göz	 dikmiş	 olması,	 Leman	
Tomsu’yu	tartışmasız	biçimde	tarihsel	bir	kişi-
lik	kılmaktadır.	Bu	noktada	şu	gerçeği	vurgu-
lamak	 gerekmektedir:	 Öncül	 roller	 üstlenen	
kişiler,	 doğal	 olarak,	 tarih	 yazımının	 ilgisini	
hak	eder;	ancak	bu	çalışmada	Leman	Tomsu	
yalnız	ilk	kadın	mimar	olma	özelliği	ile	değer-
lendirilmemektedir.	 Türkiye	 Cumhuriyeti’nin	
ilk	dönemlerine	özgü	 toplumsal	dinamiklerin	

Çağlar	 boyu	 tarih	 yazımında	 erkeklerin	
başat	rol	oynaması,	kadınların	tarih	sayfala-
rı	 dışında	 kalmasına	 neden	 olmuştur.	
Modernleşmenin	 tarihi	 geçmişten	 farksız	
olarak	 yine	 erkek	 figürler	 ekseninde	 yazıl-
mış	 olduğu	 için,	 kadınların	 rolleri	 bir	 kez	
daha	 gözardı	 edilmiştir.	 Ancak,	 geleneksel	
eril	 tarih	 geleneğinin	 sorgulanmaya	 başla-
ması	 sayesinde,	 modernleşmenin	 öncül	
erkek	aktörler	ve	beyaz	Avrupalı	toplumlar	
dışındaki	 suretleri,	 gecikmeli	 de	 olsa	 tarih	
biliminin	ilgilendiği	konular	arasına	girebil-
miştir.	Kişisel	günlükler,	fotoğraf	albümleri,	
mektuplar,	 kartpostallar,	 gazete	 ve	 dergi	
haberleri	gibi	gündelik	yaşama	ait	belgeler	
aracılığıyla	toplumların	modernleşme	tarihi-
ne	yeniden	bakılması	sayesinde,	kadınların	
üstlendikleri	 roller	 ve	 gerçekleştirdikleri	
başarılar	kayıt	altına	alınabilmiştir.
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çesidir.	 Arşiv	 ve	 belgeler	 üzerinden	 yapmak	
istediğimiz	 bu	 çalışmada	 Leman	 Tomsu’dan	
neredeyse	hiç	özgün	çizimin	kalmamış	olması	
(sadece	 yeni	 mezun	 olduğunda	 belediyede	
çalışırken	 hazırlamış	 olduğu	 çizimler	mevcut-
tur),	 tasarladığı	 yapıların	 çok	 azının	 ayakta	
olması	gibi	kısıtlamalar	bizi	daha	ziyade	sözlü	
tarih	 çalışması	 yapmaya	 doğru	 itmiştir.	 Bu	
nedenle	kitabın	tümü,	bir	mimarlık	tarihi	metni	
olmaktan	 ziyade,	 daha	 çok	 biyografi	 olarak	
tanımlanabilir.	 Çalışmamızda	 tarihi	 yeniden	
kurgulamaya	cesaret	ederek,	Arkitekt	dergisin-
de	 yayımlanmış	 bazı	 projeleri	 bilgisayar	 orta-
mında	yeniden	modellememiz,	 tipik	mimarlık	
tarihi	metinlerinden	neden	farklı	olduğumuzu	
açıkça	 ortaya	 koymaktadır.	 Yöntemimizin,	
arşiv	dokümanı	yetersizliği	nedeniyle	anlatılar	
üzerine	 yoğunlaşması	 üzerine,	 en	 azından	
Arkitekt	 görsellerine	 bir	 katkıda	 bulunmayı	
amaçladık.	Elbette,	Leman	Hanım’ın	akrabaları,	
öğrencileri	 ve	 çalışma	 arkadaşları	 aracılığıyla	
elde	ettiğimiz	anılarda	gizli	olan	renkli	ayrıntı-
lar	 ve	 dönemi	 yansıtan	 fotoğraflar,	 özellikle	
Akademi	çevresinde	oluşan	ve	İTÜ	ile	gelişen,	
dönemin	sosyal	yapısının	panaromasını	okuya-
bilmemiz	açısından	bize	yardımcı	olmuştur.

Bu	biyografide	iki	ayrı	Leman	Tomsu	portresi	
tanıkların	 anlatılarından	 şekillenmektedir:	
Birincisi,	bağımsızlığına	düşkün,	hırslı,	detaylar	
üzerinde	 düşünen	 bir	 kariyer	 kadını;	 ikincisi	
de	 Emin	 Onat’ın	 fazlaca	 gölgesinde	 kalmış,	
çalışkan,	ama	sönük	bir	mimar...	Tanıklıklarına	
başvurduğumuz	 kişilerin	 ifadeleri	 ile	 Leman	
Tomsu’nun	özenli	ve	mükemmeliyetçi	kişiliği,	
mesafeli	arkadaşlıklar	kurmasının	da	en	önem-
li	 nedeni	 olarak	 karşımıza	 çıkmaktadır.	 Belki	
de	 bu	 nedenle	 kimi	 zaman	 gereğinden	 fazla	
statükocu	olmakla	yargılandığını	gördüğümüz	
Tomsu,	kimi	zaman	da	çok	az	insanı	içine	aldı-
ğı	 güvenli	 çember	 nedeni	 ile	 birkaç	 kişinin	
etkisinde	kaldığı	için	eleştiriler	almıştır.

Emin	Onat,	 sadece	 Leman	 Tomsu	 için	 değil,	
İTÜ’den	o	dönemde	yolu	 geçmiş	 herkes	 için	
önemli	bir	otorite	olmuştur.	Profesyonel	ağları	
kuvvetli	bir	akademisyen	olarak,	politika,	iş	ve	
akademik	çevreleri	bağlayan	başarılı	bir	 figür	

okunması	 için	 bireylerin,	 ailelerin	 geçmişleri	
eşsiz	bir	alandır.	Leman	Tomsu’nun	biyografisi	
Tanzimat’tan	 Cumhuriyet’e,	 Anadolu’dan	
İstanbul’a	 uzanan	 bir	 aile	 öyküsü	 ile	
Cumhuriyet	dönemi	aile	tarihi	çalışmaları	açı-
sından	 da	 anlam	 taşımakta,	 aynı	 zamanda	
kadın	tarihi	açısından	Cumhuriyet	Türkiye’sinde	
kadınların	kamusal	yaşama	girişlerinin	özgün	
koşullarını	ortaya	koymaktadır.

Leman	 Hanım	 için	 acaba	 hangisi	 daha	 zor	
olmuştur?	Bir	kadının	varlığına	aşina	olmayan	
Akademi	stüdyolarında	zekâ,	yaratıcılık,	fizik-
sel	 dayanıklılık	 gibi	 erkeklere	 özgü	 olduğu	
varsayılan	yeteneklerinin	var	olduğunu	ispat-
lamaya	çalışmak	mı;	kıyasıya	rekabetin	yaşan-
dığı	mimarlık	piyasasının	o	günün	koşulların-
da	 yabancı	 ve	 yerli	 mimarları	 karşı	 karşıya	
getirmiş	 asimetrik	 güç	 ilişkileri	 içerisinde	bir	
pay	almak	mı;	eril	akademik	çevrenin	içerisi-
ne	 girmeye	 cesaret	 etmek	 mi;	 Cumhuriyet	
kadını	olarak	rol	modeli	olma	sorumluluğunu	
taşımak	mı;	evlenerek	bir	aile	kurmak	yerine	
ekonomik	açıdan	özgür	bir	kadın	olmak	için	
vargücü	ile	çalışmayı	göze	almak	mı;	gelenek-
sel	 olarak	 erkeklere	 atfedilmiş	 aile	 reisliği	
rolünü	 üstlenmek	mi?	 Bu	 soruların	 her	 biri,	
ayrı	ayrı	Leman	Tomsu’yu	modernleşme	tari-
himiz	 içinde	 mimarlık	 tarihi,	 aile	 tarihi	 ve	
kadın	 tarihi	 alanlarının	 arakesitinde	 bir	 yere	
yerleştirmeye	yetecek	kapsamdadır.

Bu	 çalışma,	 arka	 planı	 ile	 Cumhuriyet	 Halk	
Partisi’nin	 kontrolündeki	 tek	 partili	 dönem-
den	1950	sonrasında	Demokrat	Parti’yle	baş-
layan	çok	partili	dönemlere	kadar	Türkiye’deki	
siyasi	 krizleri	 ve	 otoritenin	 yapılaşmış	 çevre	
ve	 akademik	 camia	 üzerinde	 olan	 etkisini	
anlamamıza	yardımcı	olacak	ipuçları	içermek-
tedir.	 Bunlar	 altı	 çizilerek	 ifade	 edilmemiş	
olsa	 da,	 okuyucunun	 Leman	 Tomsu’nun	
biyografisi	 üzerinden	 dönemi	 tekrar	 gözden	
geçirmesine	aracılık	edeceğini	umuyoruz.

Türk	mimarlık	 tarihi	yazımında	alternatif	kay-
nakların	azlığı	ve	çoğunlukla	Arkitekt	dergisi-
nin	paralelinde	yapılan	okumalar,	tarih	metin-
lerinin	de	dar	bir	çerçeveye	oturmasının	gerek-



8

Leman	Cevat	Tomsu:	Türk	Mimarlığında	Bir	Öncü,	1913-1988

Bazı	çalışmalar	su	gibi	akıp	gider;	bazıları	takılır,	
zorlanır.	Bu	çalışma,	belki	de	Leman	Tomsu’nun	
mükemmeliyetçi	karakterinin	yansıması	nedeni	
ile	2008’de	başlamasına	rağmen	türlü	nedenlerle	
bilgisayarlarımızda	 ve	 dosyalarımızda,	 daha	
fazla	sayıda	ve	nitelikli	özgün	belge	bulma	umu-
duyla	bekledi.	Ancak,	daha	fazla	ilerleyemeye-
ceğimizi	anladığımızda	bunları	kendimize	sakla-
mak	 yerine,	 bir	 tarihsel	 metne	 dönüştürmeyi	
tercih	ettik.	Tomsu’nun	yapılarından	günümüze	
kadar	gelenlerin	azlığı	nedeni	ile	bazı	yapıların	
özgün	 projeye	 sadık	 kalınarak	 modellenmesi	
sayesinde,	kaybolup	gitmiş	yapılar	yeniden	gör-
selleştirilebildi.	Özellikle	bu	süreçte	emeği	geçen	
İYTE	Mimarlık	Bölümü	mezunları	Hamdi	Mortan	
ile	Tülay	Erenoğlu’na	ve	kitabın	metinlerini	oku-
yarak,	özellikle	aile	ile	ilgili	bilgileri	güncelleyen	
Prof.	Ruhi	Kafescioğlu	ile	Mehmet	Sinan	Pulur’a	
teşekkürlerimizi	sunarız.	Çalışmaya	destek	olan	
herkese,	 en	 çok	 da	 Leman	 Tomsu’nun	 evladı	
gibi	sevdiği	yeğenlerine	ve	öğrencilerine,	tarih-
sel	 sorumluluğunu	 yerine	 getirmek	 üzere	 bizi	
bu	çalışmayı	yapmaya	ve	bitirmeye	teşvik	eden	
Mimarlar	Odası	Genel	Merkezi	Yayın	Komitesi’ne	
teşekkür	ederiz.

Bu	kitabın	hazırlık	aşamaları	her	ne	kadar	2008	
yılında	 başlamış	 ise	 de	 tamamen	 bir	 rastlantı	
eseri	 olarak	 yayın	 aşaması	 2013	 yılına,	 yani	
Leman	 Tomsu’nun	 yüzüncü	 doğum	 yılına	
denk	 gelmiş	 bulunuyor.	 Mimarlar	 Odası	 bir	
süredir	 Cumhuriyet	 mimarlığına	 emek	 veren	
öncü	mimarları	yüzüncü	yıllarında	anma	adına	
bir	 gelenek	 başlatmış	 olup,	 mimarlara	 ait	
monografilerin	 yayımlanması	 veya	 sergilerin	
hazırlanması	 gibi	 çok	 önemli	 bir	 belgeleme	
çalışması	 sürdürmektedir.	 Leman	 Tomsu	 res-
men	bu	etkinlikler	içinde	yer	almamış	olsa	da,	
bu	rastlantı	sayesinde	onun	yüzüncü	yılını	eli-
nizdeki	monografi	aracılığı	ile	kutlama	ve	Türk	
mimarlığına	 verdiği	 emeğe	 şükranlarımızı	
sunma	mutluluğuna	ermiş	bulunuyoruz.

Son	olarak,	 bu	kitabı,	 ilk	 kadın	mimarlarımız	
Leman	 Tomsu	 ve	 Münevver	 Belen	 kadar,	
annelerimiz	Nuriç	Türkün	ve	Mualla	Erdoğdu’ya	
da	ithaf	ediyoruz.	Bu	toplumun	eşit	birer	bire-
yi	olarak	geleceği	omuzlamak	 için	onlar	bize	
öncülük	etti;	biz	de	katedilen	zorlu	yolun	ger-
çek	öykülerinden	birini	aktarmaya	çalıştık.

olan	Onat,	 girdiği	 her	 çevrede	 renkli	 bir	 ilgi	
odağı	olmayı	başaran	baskın	bir	karakter	ola-
rak	 göze	 çarpmaktadır.	 Bu	 nedenle,	 Tomsu	
dahil	 pek	 çok	 öğrencisi	 ve	 asistanının	 Emin	
Onat’ın	 yörüngesine	 girmiş	 olmalarını	 olağan	
karşılamak	 gerekir.	 Leman	 Tomsu’nun	 gerek	
Emin	 Onat	 ile	 olan	 çalışmaları,	 gerekse	 tek	
başına	 gerçekleştirdiği	 projeler	 ne	 mekânsal,	
ne	de	formal	açıdan	yepyeni	veya	çok	çarpıcı	
bir	dile	sahip	değildir.	Ancak,	o	dönem	içeri-
sinde	gerek	akademik	çevrelerde,	gerek	uygu-
lamada	 oldukça	 rağbet	 gören	 işlevselliğin	 ön	
planda	tutulduğu,	pragmatik	bir	modernizmin	
örneği	olarak	nitelendirilebilir.

Nasıl	tarih	yazımı	içerisinde	egemen	güçlerin	
hamleleri	önemli	ve	doğru,	diğerlerinin	ham-
leleri	 zayıf	 ve	 güçsüz	 olarak	 gösterilmişse,	
mimarlık	tarihi	yazımında	da	benzer	görüşle-
rin	 izlerini	 bulmak	 mümkündür.	 Mimarlık	
tarihini	bir	grup	seçkin	yapılar	tarihi	olmaktan	
kurtarabilmek	için	geçmişin	bu	yükünden	de	
kurtulmak	 gerekir.	 Oysa,	 dünyada	 olduğu	
gibi	Türkiye’deki	mimarlık	tarihi	yazımında	da	
egemen	 gücün	 dışındaki	 “diğerleri”ne	 olan	
ilgi	 oldukça	 azdır.	 Mimarlığın Aktörleri: 
Türkiye 1900-2000	(Tanyeli,	2007)	bu	anlam-
da	önemli	bir	boşluğu	doldurmaya	niyetlen-
miş	 bir	 kitap	 olmakla	 beraber,	 eleştirdiği	
yazım	 modellerindeki	 kategorileri	 zaman	
zaman	tekrar	etmekten	kaçınmamıştır.	Leman	
Tomsu	 için	 çizdiği	 silik,	 zayıf	 ama	 çalışkan	
‘hocanım’	 portresi,	 gerçekte	 ima	 edilen	
“büyük	mimar”	 tanımının	karşısında	konum-
landırılmıştır.	 Mimarlık	 tarihi	 metinleri	 içeri-
sinde	yer	alan	örtük	kategoriler,	çoğu	zaman	
asimetrik	güç	dengelerini	içten	içe	beslerken,	
Leman	Hanım	gibi	yapı	 tasarlayan	ve	üreten	
mimarların	 ve	 onların	 ürünlerinin	 mimarlık	
tarihinin	dışında	tutulmasına	neden	olmuştur.

Mimarlık	 tarihi	 açısından	 birincil	 bir	 kaynak	
oluşturmasa	 da,	 bu	 çalışmanın	 yöntem	 ve	
öznenin	seçimi	konusunda	bir	tartışma	başlat-
ması	ve	şimdiye	kadar	tarihin	“önemli”	saydı-
ğı	 kategorilerin	 dışında	 kalmış	 mimarların/
yapıların	yeniden	gündeme	gelmesine	aracılık	
etmesi	dileğimizdir.
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2.
AYRICALIK
YA	DA	AYRIMCILIK:
MİMARLIK	MESLEĞİNDE
KADIN	OLMAK

denetimi	 görevlerini	 üstlendiklerinde,	
mekânsal	 ve	 fonksiyonel	 olarak	 belli	 bir	
bölgeye	bağımlı	kaldıkları	için,	ilk	barınak-
ların	 yapımından	 da	 sorumlu	 olmuşlardır.	
Bu	nedenle	kadınlar	tarihteki	ilk	yapı	usta-
ları	 (builder)	 olarak	 tanımlanabilirler.	
Ancak,	kültürün	bir	fonksiyonu	olan	mimar-
lığın,	 barınma	 ve	 hayatta	 kalabilmenin	 bir	
fonksiyonu	olan	inşa	etmekten	farklılaşması	
sürecinde,	 kadınlar	 yapılı	 çevrenin	 oluşu-
munda	marjinal	 bir	 rol	 üstlenmek	 zorunda	
kalmışlardır.1	Dolayısıyla,	çevrenin	19.	yüz-
yıl	sonuna	kadar	kadınların	önemli	bir	kat-
kısı	olmaksızın	oluşturulduğu	iddiası,	büyük	
ölçüde	gerçeği	yansıtmaktadır.	Ancak,	çevre	
ya	da	daha	sınırlı	bir	tanım	ile	mimari	çev-
renin	 bileşenlerinin	 nasıl	 tanımlandığı	 bu	

Erkek	egemen	bir	meslekte	kadın	olmak	başlı	
başına	 zor	 bir	 durum	 iken,	 bu	 alanda	 ilk	
olmak	 daha	 büyük	 sorumluluk,	 cesaret	 ve	
özveri	ister.	Mimarlık	mesleğinin	yapı	ustalığı-
na	 dayanan	 kökenleri,	 yaratıcı	 düşüncenin	
fiziksel	 güç	 ile	 veya	 başka	 bir	 deyişle,	 eril	
dünya	 ile	özdeşleşmesinin	 en	önemli	 gerek-
çesidir.	 Yapılaşmış	 çevre,	 pek	 çok	 dilde	
“erkek	yapımı”	anlamı	taşıyan	terimlerle	ifade	
edildiğinden,	bu	tarihsel	katmanın	günümüz-
de	 cinsiyet	 temsiliyeti	 açısından	 yaşanan	
problemler	 üzerindeki	 ağırlığını	 yadsımak	
olanaksızdır.

Tarihteki	doğal	ve	toplumsal	işbölümünden	
sonra	 erkekler	 avcılık,	 kadınlar	 ise	 önce	
toplayıcılık,	daha	sonra	ise	tarım	alanlarının	1. Torre, 1977, s.11.
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dan	 onaylanmış	 14	 mimarlık	 okulunda	 ders	
kitabı	olarak	okutulan	mimarlık	tarihi	kitapla-
rını	inceleyerek,	hangi	kadın	mimarların	kap-
sam	 dışı	 bırakıldığını	 saptamıştır.	 Bu	 incele-
meye	göre	seçilen	6	kitabın	çoğu,	Türkiye’deki	
mimarlık	okullarında	da	kullanılan	temel	refe-
rans	 kitaplardır.3	 Bu	 kitaplarda	 modern	
mimarlık	tarihinin	eril	kahraman	figürleri	yer	
alırken,	Lilly	Reich,	Charlotte	Perriand,	Sophia	
Hayden,	 Margarette	 Schutte-Lihotzky,	 Anne	
Tyng,	Ellien	Gray,	Julia	Morgan,	Elia	Alto	gibi	
kadın	mimarlar	“kayıtlardan	çıkarılmış”tır.

Türk	çağdaş	mimarlık	tarihi	çalışmalarında	da	
durum	 çok	 farklı	 değildir.	 Leman	 Tomsu	 ve	
Münevver	 Belen,	 alanlarında	 üstlendikleri	
öncül	rollere	karşın	2000’li	yıllara	değin	anım-
sanmamışlardır.	Kaldı	ki,	Türk	modern	mimar-
lık	 tarihinin	 temel	 kitaplarında	 da	 onların	
isimlerine	rastlanmamaktadır.4	

noktada	çok	önemlidir.	Kadınların	yönetici-
lik	 rollerinin	 erkeklere	 göre	 yok	 denecek	
kadar	az	olması	nedeniyle,	iktidarın	sembo-
lü	anıtsal	yapılar	söz	konusu	olunca	kadın-
ların	 sınırlı	 rollerini	 kabullenmek	 gerekir.	
Yine	 de	 tarihin	 sayıca	 az	 kadın	 banileri,	
tarih	yazıcılar	tarafından	kayıtlardan	özenle	
ayıklanmıştır.	Osmanlı	 ve	Selçuklu	dönem-
lerindeki	 kadın	 baniler,	 ancak	 çok	 yakın	
dönemlerde	araştırmacıların	ilgi	gösterdikle-
ri	konular	olmuştur.2

Modern	öncesi	dönemlere	ait	mimarlık	tarihi	
metinlerinde	 adına	 rastlamadığımız	 kadınlar,	
20.	yüzyıl	başından	beri	çevrenin	oluşumunda	
meslek	 insanı	 olarak	 aktif	 rol	 oynadıkları	
halde,	 modern	 mimarlık	 tarihi	 de	 benzer	
biçimde	 “kadınsız”	 metinlerden	 oluşmuştur.	
Gürel	 ve	 Anthony	 (2006),	 Amerikan	 Ulusal	
Mimarlık	Akreditasyon	Heyeti	(NAAB)	tarafın-

Resim 2.1. Akademi yıllarında stüdyoda
Leman Tomsu.
(Kaynak: Tomsu ve Akgerman Aileleri Arşivi)

2. Bu konu ile ilgili olarak bkz. Şenocak, 
2006, Ottoman Women Builders: The 
Architectural Patronage of Hadice Turhan 
Sultan ve Çıkla, 2004, “Erken Dönemde 
Osmanlı Devleti’nde Kadın Baniler (1299-
1512)”.

3. Bu kitaplar şöyledir:
•	 Trachtenberg, Marvin ve Isabelle 

Hyman, Arcitecture from Prehistory 
to Postmodernity

•	 Kostof, Spiro, A History of 
Architecture: Settings and Rituals

•	 Moffett, Marian, Fazio, Michael ve 
Lawrence Wodehouse, Building 
Across Time

•	 Curtis, William J.R., Modern 
Architecture since 1900

•	 Frampton, Kenneth, Modern 
Architecture: A Critical History

•	 Roth, Leland M., American 
Architecture

4. Erkarslan, 2007, s.556.
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lar,	bu	hakkı	elde	edebilmişlerdir.	Özellikle	
teknik	alanlarda	kadınların	eğitim	alma	isteği	
ise	bu	hoşgörüden	nasibini	almamış	ve	geri	
çevrilmiştir.	Erkek	egemen	sistem,	kadınların	
ekonomik	ve	politik	üst	yapılara	ulaşabilme-
sini	sağlayacak	alanlarda	eğitim	görmelerine	
engel	 olabilmek	 için	 uzun	 süre	 direnmiştir.	
Mimarlık	 da	 bu	 alanlardan	 bir	 tanesidir.	
Buna	 karşın	 teknik	 alanlarda	 önce	 eğitim	
alma,	 daha	 sonra	 da	 mesleği	 icra	 edecek	
diploma	sahibi	olma	konusunda	ısrarcı	dav-
ranan	kadınlar	 sayesinde	 sonuç	alınabilmiş-
tir.	Bu,	zorlu	ve	uzun	bir	mücadele	olmuştur.

Bu	 noktada	 şunu	 belirtmek	 gerekmektedir:	
Bir	 zamanlar	 tarihin	 ilgi	 alanı	 dışında	 kalan	
kadın	 aktörler,	 artık	 yoğun	 biçimde	 tarih	
çalışmalarının	 içerisine	 dahil	 edilmektedir.	
Her	alandaki	öncü	kadınlar,	artık	birer	muam-
ma,	 sessiz	 kahraman	 olmaktan	 çıkmıştır.	
Özellikle	 kadın	 tarihinin	 katkıları	 ile	 kendi	
ülkelerinde	öncü	roller	üstlenen	kadınlar,	lite-
ratürde	 yerlerini	 almıştır.	 Türkiye’deki	 kadın	
tarihçilerin	de	kendi	öncüleri	üzerine	çalışma	
yapması,	bu	anlamda	önemli	bir	boşluğu	dol-
duracaktır.	

Mimarlık	 mesleğinin	 en	 zor	 konularından	
biri	olan	konut	üzerine	deneyim	ve	birikim	
sahibi	olmalarına	karşın,	kadınların	mimarlık	
alanında	 eğitim	 veya	meslek	 birliğine	 kayıt	
olma	 yoluyla	 ehliyet	 sahibi	 olmaya	 cesaret	
etmesi	en	erken	tarihle	1890’lara	rastlamakta-
dır.

Kadınların	mimarlık	eğitimi	almak	için	verdik-
leri	mücadele,	 aşağı	 yukarı	 tüm	dünyada	19.	
yüzyıl	sonunda	başlamıştır.	Ancak	Avrupa’nın	
bazı	ülkelerinde	kadınların	mimarlık	eğitimine	
kabulü	hem	daha	kolay,	hem	de	daha	erken	
olmuştur.	 Finlandiya’da	 kadın	mimarlar	 1890	
yılından	itibaren	Helsinki	Politeknik	Enstitüsü	
(Helsinki	Polytechnic	Institute)	mezun	olmuş-
lardır.	 19.	 yüzyıl	 boyunca	 kamu	 yapıları	

Mimarlık	tarihinde	varlığından	söz	edilmeyen-
ler	yalnızca	kadın	mimarlar	ve	baniler	değil-
dir.	Çok	yakın	zamanlara	kadar,	konut	incele-
melerinde	de	cinsiyet	rolleri	ve	aile	 içi	dina-
mikler	 önemsenmeden,	 sanki	 konut,	 içinde	
yaşayanlardan	bağımsız,	otonom	bir	yapıymış	
gibi	ele	alınmıştır.	Mimari	çevrenin	en	büyük	
bölümünü	oluşturan	konut	söz	konusu	olun-
ca,	kadınların	rollerinin	azımsanmaması	gere-
kir.	 Fiziksel	 olarak	 barınma	 gereksiniminin	
basitliğine	rağmen,	ev	olgusu	oldukça	karma-
şık	 ve	 çok	 katmanlıdır.	 Kadınlar,	 geleneksel	
olarak	ev	düzeninden	sorumlu	olmaları	nede-
ni	 ile	 mimarlık	 mesleğinin	 belki	 de	 en	 zor	
konularından	birisi	olan	konut	çevresinin	olu-
şumunda	 oldukça	 önemli	 katkılarda	 bulun-
muş	ve	bir	anlamda	da	erkeklerin	hiç	bilme-
diği	 bir	 alanda,	 yüzyıllar	 boyunca	 kuşaktan	
kuşağa	aktarılan	bir	uzmanlık	sahibi	olmuşlar-
dır.

20.	yüzyılın	eşiğine	gelindiğinde	kadın	hare-
keti,	kadınların	kamusal	alana	girebilmesi	ve	
demokratik	platformda	erkekler	ile	eşit	hak-
lara	sahip	olabilmesi	için	çeşitli	baskı	meka-
nizmaları	 kullanarak	 önemli	 bir	 güç	 odağı	
haline	gelmiştir.	Kadınlar	Avrupa	ve	Amerika	
Birleşik	Devletleri’nde	kamusal	alana	girişin	
önemli	 adımlarından	 birisini,	 yüksek	 öğre-
nim	görme	hakkını	 elde	ederek	atmışlardır.	
Öncü	kadınlar	erkek	egemen	sistemin	kapı-
larını	 zorlarken	 son	 derece	 iyi	 bir	 politika	
izleyerek,	 eğitim	 hakkı	 taleplerini	 ilk	 dile	
getirdiklerinde,	mesleği	icra	etme	konusunu	
taleplerinin	dışında	tutarak,	bir	tehlike	olarak	
algılanmamasını	 sağlamışlardır.	 19.	 yüzyıl	
sonlarında	Avrupa’da	kadınların	bazı	alanlar-
da	 eğitim	 almaları	 olağan	 karşılanırken,	 bu	
eğitim	 teknik	 ve	 bilim	 alanları	 dışında,	
çoğunlukla	 edebiyat	 veya	 güzel	 sanatların	
resim	gibi	bazı	alanları	ile	sınırlı	tutulmuştur.	
Eğitim	alan	genç	kadınların	toplumsal	yaşam-
da	eşlerini	daha	mutlu	edecekleri	 inancı	 ile	
hoşgörü	gösterilmesi	sayesinde	öncü	kadın-
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kabul	 edilmiş,	 1901’de	 de	 “mimarlık	 yüksek	
lisans	derecesi”	ile	mezun	olmuştur.10	Kısacası,	
Ecole	des	Beaux-Arts’a	kadınların	kabul	edile-
bilmeleri	için	yüz	yıldan	fazla	bir	süre	geçmesi	
gerekmiştir.

1850’lerde	 İngiltere’de	 evlenmemiş	 ve	 eği-
timsiz	kadın	havuzu	oluştuğundan,	bu	kadın-
ların	 Viktoryan	 ataerkil	 toplumun	 sosyal	
yapısını	zedelemeyecek	biçimde	uygun	işle-
re	 sevkedilmesi	 için	 arayışlar	 başlamıştır.	
Bunlar	 içerisinde	en	zararsız	olanının	hasta-
ne	ve	kiliselerin	dekorasyonu	ile	uğraşmaları	
olacağı	sonucuna	varılarak,	kadınların	ücret-
li	değil,	gönüllü	olmaları	koşulu	ile	bu	işler-
de	 eğitilmelerine	 karar	 verilmiştir.	 Filantrofi	
örgütü	çatısı	altında,	bazı	sertifika	program-
ları	 ile	 kadınlara	 bu	 işleri	 yapabilecekleri	
basit	eğitimler	verilmeye	başlanmıştır.	Ancak	
bir	 süre	 sonra	 burada	 deneyim	 kazanan	
kadınların	mimari	ofislerde	mahal	listelerinin	
yazılımında	 görev	 alabileceği	 fikri	 doğmuş,	
hatta	 teknik	 çizimlerin	 üzerinden	 geçerek	
kopyalama	 işlemine	 yardımcı	 olabileceği	
görüşü	 kabul	 görmüştür.	 Buna	 karşın	 20.	
yüzyıl	başlarına	değin	Oxford	ve	Cambridge	
Üniversitelerinin	 kadınlar	 için	 açtığı	 prog-
ramlar	arasında	mimarlık,	bir	seçenek	olarak	
sunulmamıştır.	1917’de	Architectural	Associ-
ation	 (AA)	 adlı	 tanınmış	 mimarlık	 okulu	
kadınları	mimarlık	programına	kabul	ettiğin-
de	de	bunun	gerçek	sebebi,	savaş	nedeni	ile	
programlara	başvuran	erkek	öğrenci	sayısın-
daki	belirgin	azalmadır.	İngiltere’de	mimarlık	
servislerini	 düzenleyen	 meslek	 örgütü	 olan	
Royal	Institute	of	British	Architects’in	(RIBA)	
ilk	 kayıtlı	 kadın	 mimarı	 olan	 Ethel	 Charles	
AA’de	 bir	 süre	 eğitim	 aldıktan	 sonra	 üç	 yıl	
bir	 ofiste	 çalışmıştır.	 Daha	 sonra	 eğitimini	
üniversitenin	ek	programları	ile	tamamlayan	
Ethel,	 1898’de	 RIBA	 sınavlarına	 başvurmuş,	
büyük	 tartışmalar	 sonucunda	 üye	 olarak	
kabul	edilmiştir.11

Finlandiya’da	 Kamu	 Yapıları	 Resmî	
Kurumu’nun	kararı	ile	ve	bu	bölümün	memur	
mimarları	tarafından	projelendirilmiş	ve	uygu-
laması	 yapılmıştır.	 Finli	 mimarlar	 bu	 yüzyıl	
boyunca	 Stockholm’deki	 Kraliyet	 Mimarlık	
Akademisi’nde	 eğitim	 olanağı	 bulmuşlardır.	
Ancak,	 19.	 yüzyıl	 sonunda	mimarlık	 eğitimi,	
yeni	bir	eğitim	kurumu	olan	Helsinki	Politeknik	
Enstitüsü’nün	öncülüğünde	şekil	değiştirmeye	
başlamıştır.	 Aynı	 dönemlerde	 devletin	 iskân	
politikalarında	da	yeni	ufuklar	açılmış,	beledi-
yeler	 daha	 bağımsız	 karar	 mekanizmalarına	
dönüşmüştür.	İşte	imar	politikalarında	ve	eği-
tim	kurumlarında	esen	bu	özgürlükçü	rüzgâr,	
Finlandiya’da	 kadınların	 da	 mimarlık	 eğitimi	
almalarına	olanak	tanımıştır	Signe	Hornborg5,	
Signe	 Lagerborg6,	 Wivi	 Lönn7,	 Albertina	
Östman,	 Ines	 Holming	 ve	 Bertha	 Enwald,	
Avrupa’da	bütün	hakları	ile	mimarlık	yapabile-
cek	diploma	alan	ilk	kadınlar	olmuştur.8

Fransa’da	 1797’de	 açılan	 Beaux-Arts	
Okulu’ndaki	yöneticiler	ise	takip	eden	yıllarda	
pek	çok	başvuru	olmasına	karşın,	kadın	öğren-
cileri	kabul	etmeyerek	Academie	de	Julian’da	
mimarlık	 dışındaki	 sanat	 dallarında	 eğitim	
almaları	 için	 yönlendirmede	 bulunmuşlardır.9	
Fransa’nın	19.	yüzyıl	başında	sanatçılara	kucak	
açan	entelektüel	ortamı,	kendi	ülkelerinde	ara-
dıkları	özgürlükçü	ortamı	bulamayan	pek	çok	
kadın	ressamı	Paris’e	çekmesine	karşın,	mimar-
lık	 camiası	 kadınları	 kabullenmekte	 tereddüt	
etmiştir.	Uzun	mücadeleler	sonucunda	Beaux-
Arts’ın	 Mimarlık	 Bölümü’ne	 kabul	 edilen	 ilk	
kadın	da	kamusal	alanda	var	olma	özgürlüğü-
nü	Paris’te	arayan	bir	Amerikalı	olmuştur.	1872	
doğumlu	 Julia	 Morgan	 1890	 yılında	 liseden	
mezun	 olduktan	 sonra,	 1894’te	 University	 of	
California’dan	 inşaat	 mühendisliği	 diploması	
alarak	 mezun	 olmuştur.	 Ecole	 des	 Beaux-
Arts’da	 mimarlık	 eğitimi	 almak	 istediği	 halde	
başvurusu	 sadece	 kadın	 olduğu	 için	 iki	 kez	
geri	 çevrilen	 Morgan,	 en	 sonunda	 1898’de	

5. Signe Hornborg (1862-1916): 1890’da 
Helsinki Politeknik Enstitüsü’nden mezun 
olmuştur. Batı Finlandiya’da Pori kentinde 
tasarladığı iki katlı Newander Evi en 
tanınan yapısıdır. Ayrıca Helsinki’de yoksul 
çocuklar yararına yardım kuruluşları için iki 
konaklama evi tasarlamıştır.

6. Signe Lagerborg-Stenius (1870-1968): 
1892’de Finlandiya Teknik 
Üniversitesi’nden mezun olmuştur. Ines 
Holming ile beraber kamu sektöründe 
çalışan ilk ücretli kadın mimarlar 
olmuşlardır. Helsinki’de özel bir çocuk 
yardım evi için tasarladığı dört yapıya 
ek olarak Kallio’da kreş ve anneler için 
sığınma evi tanınan yapılarıdır. Eşi 
mimar Gunnar Stenius’dur.

7. Olvia (Wivi) Lönn (1872-1966): İlk 
mezun kadın mimarlar arasında en 
tanınmış olandır. Sınıf arkadaşları arasında 
modenizmin öncü isimleri Eliel Saarinen, 
Herman Gesellius ve Armas Lindgren 
vardır. Birçok mimarlık yarışmasının 
birincisi olan Lönn, özellikle okul yapıları 
konusunda uzmanlaşmıştır.

8. http://www.collectionscanada.ca/
women/002026-407-e.html (13.07.2012)

9. Weisberg ve Becker, 1999, s.xiii.

10. Wright, 1977, s.287.

11. Worden ve Seddon, 1995, s.182.
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Almanya’da	 mimarlık	 bölümüne	 başvurusu	
kabul	 edilen	 ilk	 kadın,	 Norveç	 vatandaşı	
Karen	 Platau’dur.	 Platau,	 aslında	 Oslo’da	
mimarlık	eğitimini	tamamlamış	ve	hükümetin	
kadrolu	mimarlarından	birisi	olarak	çalışırken	
TH’lerin	gittikçe	ünü	yayılan	eğitim	standart-
larında	 kendini	 geliştirmek	 için	 istifa	 ederek	
Almanya’ya	 gelmiştir.	 Platau’nun	 bu	 özel	
durumu	 gözönüne	 alınarak	 Hannover’deki	
Mimarlık	 Bölümü	 kendisini	 misafir	 öğrenci	
olarak	kabul	etmiştir.	Misafir	öğrencilik,	dinle-
yici	statüsünden	daha	üstündür.	Platau	bura-
da	yedi	ders	almıştır.

Emilie	 Winkelman	 (1875-1951),	 Bavyera	
TH’nin	 mimarlık	 bölümüne	 kaydolmak	 için	
başvuruda	bulunduğunda,	çok	iyi	bir	maran-
goz	olan	babasının	yanında	yaptığı	 çizimler-
den	oluşan	kapsamlı	bir	portfolyo	sunmuştur.	
Bu	dosya	o	kadar	etkileyicidir	ki,	eğitim	baka-
nının	 özel	 onayı	 ile	 Winkelman	 Hanover	
TH’ye	kabul	edilmiştir.	Ancak,	Winkelman’ın	
bakana	 yazdığı	 dilekçede	 açık	 adını	 kullan-
mayarak,	 E.	 Winkelman	 diye	 imzaladığı	 ve	
cinsiyetini	gizlediği	de	bir	gerçektir.	Böylece	
kadın	 olduğunu	 anlamayan	 bakan	 transfer	
onayını	vermiştir.	Emilie	1907’ye	kadar	dersle-
ri	 tamamlamış,	 ancak	 diploma	 sınavlarına	
katılmamıştır.	 Buna	 rağmen	 Emilie	 Winkel-
man	babasının	izinden	giderek	mimarlık	ofisi	
açmış	 ve	 konutun	 yanı	 sıra,	 okul	 ve	 fabrika	
projeleri	de	yapmıştır.	Ancak,	diploması	olma-
dığı	için	bu	projeleri	başka	diplomalı	mimar-
lara	imzalatarak	onay	almıştır.

Diploma	 sınavlarını	 tamamlayan	 ilk	 Alman	
kadın	 mimar	 ise	 Bavyera	 TH’ye	 1905’te	
kabul	edilen	ve	1909’da	mezun	olan	Agnes	
Mackensen’dir.	Çok	mükemmel	bir	ön	eğitim	
alan	Mackensen,	zengin	bir	ailenin	kızı	olarak	
mimarlık	eğitimi	almak	için	önce	ailesini	ikna	
etmenin	 mücadelesini	 vermiş,	 sonra	 onların	
desteği	 ile	 Eğitim	 Bakanlığı’nın	 kapılarını	
aşındırarak	bu	hakkı	kazanmıştır.

Almanya’da	kadınların	mimarlık	eğitimi	almak	
için	 çok	 uzun	 ve	 zorlu	 bir	 uğraş	 verdikleri	
bilinmektedir.	 Teknik	 alanlarda	 eğitim	veren	
Technische	Hochschule	(TH)	1860-1870’lerde	
beş	bölümde	eğitim	vermek	üzere	kurulmuş-
tur.	 TH’de	 mimarlık,	 inşaat	 mühendisliği,	
gemi	 inşaat	 ve	 makine	 mühendisliği,	 kimya	
ve	 metalurji	 bölümlerinin	 yanı	 sıra	 beşinci	
olarak	 tüm	 bölümlere	 servis	 dersleri	 veren	
ortak	dersler	bölümü	bulunmaktadır.	1900’lü	
yılların	başına	kadar	kadınların	sadece	genel	
kültür	derslerine	dinleyici	statüsünde	girmesi-
ne	izin	verilmiş,	mesleki	ve	teknik	alanlardaki	
dersler	 bu	 statünün	 dışında	 bırakılmıştır.	 Bu	
statüde	derslere	giren	ve	başarılı	olan	kadınlar	
1897-99	yıllarından	başlayarak	pek	çok	TH’de	
teknik	 alanlardaki	 dersleri	 izleyebilmek	 için	
dilekçe	yazarak	 imza	 toplamış,	ancak	redde-
dilmişlerdir.12

Resim 2.2. Münevver Belen Nafia 
Müdürlüğü görevinde bir saha 

denetiminde.
(Kaynak: Bercis Levend Arşivi)

12. Stratigakos, 2001, s.730. Ayrıca, 
Stratigakos’un 2007 ve 2008 yılına ait, 

kaynakçada belirtilen yayınları, Almanya’da 
kadın mimarların kamusal onay alabilme 

mücadelelerinin çeşitli aşamalarını anlatır.
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başvuran	League,	sınavı	vererek	meslekte	on	
iki	yıl	geçirdikten	sonra	bu	hakkı	elde	etmeyi	
başarmıştır.15

ABD’de	 mimarlık	 alanında	 formal	 eğitim	
almak	isteyen	kadınların	seçeneği	mühendis-
lik	 okulları	 olmuştur.16	 Mühendis	 diploması	
alarak	ya	da	mühendislik	ön	lisansını	tamam-
layarak	 daha	 sonra	 mimarlık	 yapmak	 için	
eğitim	şansı	arayan	kadınların	sayısı	hiç	de	az	
değildir.	 Örneğin	 AIA’e	 üye	 olan	 ilk	 kadın	
olan	 Lois	 Lilley	 Howe17	 ile	 Amerika’nın	 en	
çok	 tanınan	 öncü	 kadın	 mimarı	 Julia	 Mor-
gan18,	 mühendislik	 diploması	 aldıktan	 sonra	
mimarlık	ofislerinde	çalışmış	ve	uzun	bir	süre	
Amerika’daki	üniversitelerin	mimarlık	bölüm-
lerine	 kadın	 öğrenci	 kabulüne	 kadar	 bekle-
mişlerdir.	1915’te	sadece	kadınlara	özel	olarak	
Cambridge’de	 kurulan	 Cambridge	 School	 of	
Architecture	and	Landscape,	Amerika’daki	ilk	
kadın	 mimarların	 eğitiminde	 önemli	 bir	 rol	
oynamıştır.19

Kanada,	 kadın	 mimarların	 mesleğe	 en	 zor	
kabul	 edildiği	 ülkelerden	 birisi	 olmuştur.20	 5	
Haziran	1920	tarihli	Globe and Mail	gazetesin-
de,	ilk	Kanadalı	kadın	mimar	Esther	Marjorie	
Hill’in	 University	 of	 Toronto’daki	 mezuniyet	
törenine,	 Mimarlık	 Bölüm	 Başkanı	 Prof.	
C.H.C.	Wright’ın	 protesto	 ederek	 katılmadığı	
haberi	yayımlanmıştır.	1895	doğumlu	Hill,	ilk	
önce	aynı	üniversitede	sanat	eğitimi	görmüş,	
daha	 sonra	 1916	 yılında	Marry	Ann	Kentner	
ile	beraber	mimarlık	programına	kaydolmuş-
tur.	 Mezun	 olduktan	 sonra	 meslek	 birliğine	
üye	olmak	için	başvuruda	bulunan	Hill,	baş-
vurusunu	yapar	yapmaz,	birliğin	üyelik	koşu-
lu	olarak	mezuniyet	sonrası	bir	yıllık	deneyim	
arayan	maddeyi	kabul	etmesi	nedeni	ile	red-
dedilmiştir.21	Hill,	bu	arada	geçinebilmek	için	
öğretmenlik,	 gazetecilik,	 eldiven	 yapımcılığı,	
kartpostal	 tasarımcılığı	 ve	 dokumacılık	 yap-
mıştır.	 1922’de	 babasının	 baş	 kütüphaneci	
olarak	 görev	 yaptığı	 Edmonton	 Kütüp-

Avrupa’da	 Beaux	 Arts’dan	 sonra	 modern	
mimarlığı	 en	 çok	 etkileyen	 okullardan	
Bauhaus’da	ise,	kadınların	mimarlık	program-
larına	 değil,	 ancak	 tekstil	 ve	 dokuma	 gibi	
kadınlara	 daha	 uygun	 atölyelere	 katılmasına	
izin	 verilmiş,	 hatta	 bu	 atölyelerde	 de	 kadın	
öğrenci	sayılarının	artması	üzerine	kota,	yük-
sek	harç	ve	giriş	sınavında	erkeklerden	daha	
yüksek	 not	 barajı	 uygulamaları	 ile	 ciddi	 bir	
cinsiyet	ayrımcı	politika	izlenmiştir.13

Bu	 arada	 Amerika’daki	 ilk	 kadın	mimarların	
bambaşka	 bir	 kariyer	 yolu	 izledikleri	 görül-
mektedir.	 Louise	 Blanchard	 (Bethune)	 gibi	
pek	çok	kadın	işe	usta	çırak	ilişkisi	ile	mimar-
lık	ofislerinde	çizim	teknikeri	olarak	başlamış,	
daha	sonra	eyaletlerin	açtığı	mimarlık	sınavla-
rını	vererek	formal	eğitim	almaksızın	mesleğe	
adım	 atmıştır.	 1856	 doğumlu	 olan	 Bethune,	
1874’te	 liseyi	bitirdikten	sonra	bir	 süre	seya-
hat	 etmiş,	 bu	 arada	 Cornell	 Üniversitesi’nde	
eğitim	almayı	planlarken	bundan	vazgeçerek	
Richard	 A.	Waite’in	 ofisinde	 tekniker	 olarak	
çalışmaya	başlamıştır.	Daha	sonra,	eşi	Robert	
A.	Bethune	ile	beraber	kendi	mimarlık	ofisle-
rini	 açan	 Louise	 Bethune,	 1888’de	 mimarlık	
meslek	 birliği	 olan	 American	 Institute	 of	
Architects’e	 (AIA)	üye	olarak	kabul	edilmeyi	
başarmıştır.14

1899	doğumlu	Ellamae	Ellis	League,	23	yaşın-
da	 eşinden	 boşanıp	 iki	 çocukla	 tek	 başına	
yaşamak	zorunda	kalınca,	altı	kuşaktır	mimar-
lık	mesleği	sürdüren	aile	geleneğinden	cesa-
ret	 alarak	 Macon	 şirketi	 olan	 Dunwody	 &	
Oliphant’da	 çırak	 olarak	 iş	 bulmuştur.	 Bu	
büroda	 çalıştığı	 dört	 yıl	 boyunca	 New	
York’taki	 Beaux	Arts	 Institute	 of	Design’dan	
uzaktan	 eğitim	 yolu	 ile	 dersler	 alan	 League,	
hayran	 olduğu	 Fransız	mimarlığını	 yakından	
tanımak	için	1927’de	iki	çocuğunu	büyükan-
ne	 ve	 büyükbabaları	 ile	 bırakarak	 Fransa’da	
Ecole	 des	 Beaux-Arts’a	 gitmiştir.	 1933’te	 en	
sonunda	 meslek	 birliğine	 kayıt	 olmak	 için	

13. Ray, 2001, ss.73-90.

14. Grierson, 2008, s.xix.

15. http://www.distinguishedwomen.com/
biographies/bethunel.html (13.07.2012)

16. Wright, 1977, ss.280-285.

17. Lois Lilley Howe (1864-1964): 1888’de 
MIT’nin iki yıllık ön lisans programını 
bitirmiş, daha sonra bürolarda tekniker 
olarak çalışarak işe başlamıştır. Chicago 
Columbian Exposition yarışmasında Sophia 
Hayden’in ardından ikinci olmuştur. Sadece 
Cambridge’de kayıtlara geçmiş 33 binası 
bulunmaktadır.

18. Julia Morgan (1872-1957): 1894’de 
University of California, Berkeley’den inşaat 
mühendisi olarak mezun olmuştur. Daha 
sonra Amerika’daki hocalarının tavsiyesi ile 
Paris’teki Ecole des Beaux-Arts’da mimarlık 
eğitimi görmek için Paris’e gitmiş, ancak iki 
yıl bekledikten sonra 1902’de diplomasını 
alabilmiştir. Morgan da profesyonel kariyeri 
boyunca pek çok kadın dernekleri için 
yapılar tasarlamıştır.

19. http://www2.cambridgema.gov/historic/
cwhp/bios_h.html (13.07.2012)

20. Adams ve Tancred, 2000, ss.15-19. 

21. Grierson, 2008, s.xiii.
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kadar	sert	yasal	baskı	mekanizmaları	uygulan-
mamıştır.	Belki	de	bu	sebepten,	mimarlık	ve	
cinsiyet	ayrımcılığı	konularını	ilk	olarak	gün-
deme	getirenler	de	Amerikalı	kadın	mimarlar	
olmuştur.24

Türkiye’de	Leman	Tomsu	ve	Münevver	Belen,	
İstanbul	 Erenköy	 Kız	 Lisesi’nden	 mezun	
olduktan	 sonra,	 1929-30	 eğitim	 yılında	
Akademi’nin	mimarlık	şubesine	kabul	edilen	
ilk	kadın	öğrenciler	olmuştur.	Leman	Tomsu	
ve	Münevver	Belen’den	önce	mimarlık	okulu-
na	müracaat	ettiği	halde	reddedilen	bir	kadın	
olup	 olmadığına	 ilişkin	 bir	 belgeye	 rastlana-
mamıştır.	 Buradan	 hareketle,	 Türkiye’de	
mimarlık	mesleğine	girmek	isteyen	kadınların	
eğitim	 almak	 için	 taleplerinde	 bir	 direnç	 ile	
karşılaşmadıkları	sonucuna	varılmaktadır.

Leman	 Tomsu’nun	 mimarlık	 mesleğine	 giriş	
öyküsü,	Avrupa	ve	Amerika’daki	diğer	öncü	
kadın	mimarların	öyküleri	 ile	 karşılaştırılırsa,	
özellikle	 Cumhuriyet	 ideolojisinin	 kadınların	
kamusal	alana	girişlerini	destekleyici	politika-
larının	ne	denli	önemli	bir	 ayrıcalık	yarattığı	
görülebilir.	Bu	ayrıcalık,	yalnız	mimarlık	ala-
nında	eğitim	almak	isteyen	kadınlara	hoşgörü	
ile	yaklaşılması	ile	sınırlı	değildir;	aynı	zaman-
da	 Tomsu	 ve	 Belen	 ile	 başlayan	 ilk	 kuşak	
kadın	 mimarlar	 kamu	 sektöründe	 kolaylıkla	
istihdam	edilmiştir.

Herşeye	rağmen,	Tomsu	ve	Belen’in	mimarlık	
alanında	diploma	sahibi	oldukları	1934	yılın-
da,	Finlandiya’da	44,	İngiltere’de	36,	Fransa’da	
42,	 Amerika’da	 19	 yıldır	 kadınların	mimarlık	
eğitimi	alma	hakkına	sahip	oldukları	gerçeği	
gözardı	edilmemelidir.	Eğitim	almadan,	çırak-
lıktan	meslek	birliklerinin	kapılarını	zorlayan	
kadınlar	 bunun	 dışındadır.	 Modernleşmenin	
merkezinde	 bulunan	 ülkelerdeki	 kadınlara	
oranla	 20-45	 yıl	 arası	 bir	 gecikme	 ile	 Türk	
kadınları	 mimarlık	 alanında	 eğitim	 hakkına	
sahip	 olmuştur.	 Yine	 aynı	 yıl	 Amerika’daki	

hanesi’nin	ek	binalarının	tasarımında	asistan-
lık	 yapmak	 üzere	Mac	Donald	 and	Magoon	
Architects’de	iş	bulan	Hill,	bu	deneyim	saye-
sinde	 1925’te	 nihayet	meslek	 birliğine	 kabul	
edilmiştir.	 Hill’den	 sonra	 meslek	 birliğine	
kabul	 edilen	kadın	mimarlardan	 ikisi	 ülkeye	
göçmen	 olarak	 gelen	 Amerikan	 asıllı	 Elma	
Laird	ve	Alexandra	Biriukova’dır.	Bu	kadınlar	
da	 mesleğe	 kabul	 edilene	 dek	 hemşirelik,	
sekreterlik,	 çevirmenlik	 gibi	 işler	 yapmak	
zorunda	kalmıştır.22

Avustralya’da	 ilk	 kadın	 mimar	 İngiliz	 asıllı,	
1881	doğumlu	Florance	Mary	Taylor,	anne	ve	
babasını	genç	yaşta	kaybedince,	kardeşlerine	
destek	olmak	için	bir	mimarlık	ofisinde	çalış-
maya	 başlamıştır.	 Burada	 kendisinden	 daha	
fazla	 kazanan	 teknikerlere	 özenen	 Florance	
Taylor,	 Sydney	 Technical	 College’ın	 akşam	
bölümünden	 1904’te	 mezun	 olmuştur.	 John	
Burcham	 Clamp	 Mimarlık	 Ofisi’nde	 bir	 iş	
bulan	 Taylor,	 burada	 baş	 teknikerliğe	 kadar	
yükselmiştir.	Bürosunda	çalıştığı	Clamp’in	de	
desteği	 ve	 teşvikiyle	 1907’de	 Institute	 of	
Architects	 of	 New	 South’a	 üye	 olmak	 üzere	
resmî	başvurusunu	yapmasına	karşın,	sadece	
cinsiyeti	 nedeniyle	 reddedilmiş,	 asla	 kabul	
edilmeyecek	 adaylar	 arasına	 alınarak	 fişlen-
miştir.	 Erkek	 egemen	 meslek	 birliğine	 ve	
ülkedeki	 yapı	 endüstrisine	 13	 yıl	 boyunca	
özel	 bir	 yayınevi	 kurarak	 direnen	 Taylor,	
1920’de	 birliğin	 daveti	 ile	 Avustralya’da	
mimarlık	 mesleğine	 kayıtlı	 ilk	 kadın	 mimar	
olmuştur.23

İlk	 kadın	 mimarların	 meslekte	 karşılaştıkları	
zorlukları	 ve	 ilk	 kariyer	 öykülerini	 toplayan	
tarih	çalışmaları	ilginç	bir	sonucu	ortaya	koy-
maktadır.	 Avrupa,	 Kanada	 ve	 Avustralya’da	
kadınların	mesleki	eğitim	almaları	ve	meslek	
birliğine	 kabul	 edilmeleri	 çeşitli	 engellerle	
karşılaşmış	 olmasına	 karşın,	 yalnızca	
Amerika’da	kadın	mimarlar	konut	alanındaki	
işlerle	 sınırlandırılmıştır.	 Amerika	 dışında	 bu	

22. http://www.collectionscanada.ca/
women/002026-407-e.html (13.07.2012)

23. Bronwyn, 2002, ss.200-215.

24. Allaback, 2008, ss.1-40. Ayrıca 
kaynakçada verilen Doumato (1988) 

bibliyografyasında da görüleceği gibi bu 
alanda en geniş külliyat Amerikalı kadın 

mimarlar üzerinedir.
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koymaktadır.	 Burada	 devlet	 eli	 ile	 kadınlara	
tanınan	 ayrıcalığa	 karşın,	 bizzat	 kadınların,	
cinsiyet	 ayrımcı	 ortak	 görüşler	 ile	 uzlaşma	
içerisine	girdiği	izlenmektedir.

Tüm	dünyada	kayıtlı	ekonomide	kadın	 işgü-
cü,	 erkek	 işgücüne	 oranla	 daha	 az	 temsil	
ediliyor	olsa	da,	aradaki	fark	ekonomik	faali-
yetin	türüne	ve	ülkeden	ülkeye	farklılık	gös-
termektedir.	 Türkiye	 Mimarlar	 Odası’nın	
kayıtları	 gözönüne	 alındığında	 şu	 sonuçlar	
elde	edilmektedir25:	2010	yılı	kayıtlarına	göre,	
üyelerin	%	60.66’sı	erkek,	%	39.34’ü	kadındır.	
%	 39	 oranında	 kadın	 temsiliyeti,	 Avrupa	 ve	
Amerika	 için	oldukça	 iyi	 sayılacak	bir	değer	
olmakla	 beraber,	 yanıltıcı	 olabilir,	 çünkü	
Türkiye’de	Mimarlar	Odası’na	kayıt	olmak	için	
mezuniyet	ve	diploma	dışında	hiçbir	ön	şart	

mimarların	yalnızca	%	2’sinin	kadın	mimarlar-
dan	oluştuğu	da	bir	başka	gerçektir.	Mesleğe	
başlama	açısından	20	yıl	önde	olmalarına	kar-
şın	 ABD’de	 kadın	mimar	 oranının	 bu	 kadar	
düşük	 olması,	 kadın	 hareketinin	 istikrarına	
karşın,	 karşılaştığı	 direncin	 gücünü	 göster-
mektedir.

Kemalist	ideolojinin	desteği	olmasaydı,	kadın-
ların	birçok	alanda	olduğu	gibi	mimarlık	ala-
nında	 da	 varlık	 göstermesinin	mümkün	 ola-
mayacağını	 kabul	 etmek	 gerekmektedir.	
Temel	sanat	eğitimi	veren	İnas	Sanayi-i	Nefise	
Mektebi’nde	 başka	 alanlarda	 eğitim	 gören	
kadınların	 mimarlık	 bölümü	 ile	 ilgili	 hiçbir	
taleplerinin	olmayışı,	diğer	ülkelerde	mücade-
le	 veren	 öncü	 kadın	mimarların	 öyküleri	 ile	
karşılaştırılınca	 çok	 farklı	 bir	 durum	 ortaya	

Resim 2.3. İlk dönem kadın mimarlara 
ilişkin bir karikatür.
(Kaynak: İTÜ 1963-64 Arı Yıllığı, İstanbul)

25. Mimarlar Odası üye bilgileri ile ilgili 
dökümantasyon sistemi şöyledir: Büro 
tescilleri her yıl yenilendiğinden ve bu 
işlemin 12 ay boyunca yapılabiliyor 
olmasından dolayı, veriler sistem üzerinde 
her gün güncellenmektedir. Bu güncelleme 
sadece o tarihteki tescilli bürolardan 
kaçının kadın, kaçının erkek mimarlar 
üzerine olduğunu göstermekle beraber, bir 
gün öncesindeki dağılıma 
ulaşılamamaktadır. Dolayısıyla, aktif üye 
sayısı Mimarlar Odası’nın düzenlediği ara 
raporlardan alındığı için aynı tarihli aktif 
üye ve büro tescili 
karşılaştırılamamaktadır. Buna karşın, bu 
sapmanın çok fazla değişikliğe neden 
olmayacağı varsayılarak bu çalışmada 
karşılaştırma yapılmıştır.
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kadın	 mezunların	 önemli	 bir	 kısmı	 Oda’ya	
kayıt	olmamaktadır.	Örnek	vermek	gerekirse,	
mezun	olan	kadın	öğrencilerin	İngiltere’de	%	
25’i,	Avustralya’da	%	40’ı,	Kanada’da	%	24’ü,	
Amerika’da	 %	 35’i	 meslek	 birliğine	 kayıtlı	
değildir.	 Bu	 örneklerle	 karşılaştırıldığında,	
Türkiye’deki	kadın	mezunların	%	21’inin	mes-
lek	birliğinde	yer	almaması,	diğer	ülkelerdeki-
ne	benzer	bir	durum	olduğunu	göstermekte-
dir.	 Kuşkusuz	 meslek	 örgütlenmesinde	 en	
keskin	 cinsiyet	 ayrımcı	 politikalar	 ABD’de	
bulunmaktadır26.

Ancak,	 Mimarlar	 Odası	 Genel	 Merkezi’nin	
Büro	Tescil	İstatistikleri,	kadınların	mimarlık	
mesleğindeki	 dezavantajlı	 konumunu	 daha	
da	 belirgin	 bir	 biçimde	 kanıtlamaktadır.	 1	
Mart	2012	tarihli	Büro	Tescil	Kayıtları’na	göre	
kadınların	%	30,4	oranında,	erkeklerin	ise	%	
69,6	 oranında	 kendi	 bürolarını	 açabildiği,	
dolayısıyla	 mimarlık	 okullarından	 mezun	
olan	kadın	mimarların	yaklaşık	sadece	yarısı-
nın	kendi	bürolarına	sahip	olabildiği	açıkça	
görülmektedir.	 Bu	 durumda	 sisteme	 dahil	
olan	kadınların	kendi	bürolarını	açmak	yeri-
ne	 ücretli	 çalışmaya	 yönelerek	 erkeklerden	
belirgin	oranda	daha	az	kazanıyor	oldukları	
anlaşılmaktadır.

Görüldüğü	 gibi,	 kadınlar	 mimarlık	 eğitimi	
almak	için	talep	göstermelerine	rağmen,	aktif	
iş	 yaşamında	 ve	 piyasa	 koşullarında	 daha	
geride	 kalmaktadır.	 Kadın	 mimarların	 kamu	
sektöründe	 erkekler	 ile	 başa	 baş	 bir	 oranda	
temsil	edildiği	de	diğer	bir	gerçektir.	Bununla	
beraber,	Mimarlar	Odası’nın	kamu	sektörüne	
ait	üyelik	bilgilerinde	bazı	yanılmalar	olabilir,	
çünkü	 yasalar	 uyarınca	 kamu	 sektöründeki	
mimarların	Oda’ya	kayıt	 yaptırma	 zorunlulu-
ğu	yoktur.

Mimarlık	 okullarından	mezun	 olduğu	 halde	
başka	alanlarda	(örneğin,	iç	mimarlık,	inşaat	
mühendisliği	 veya	 endüstriyel	 tasarım	 gibi)	

olmadığı	 halde,	 örneğin	 RIBA’ya	 üye	 olabil-
mek	için	bir	sınav	ve	iki	yıl	deneyim	koşulu	
arandığından,	 İngiltere’deki	 kadın	 mimar	
oranı	 daha	 düşüktür.	 Dolayısı	 ile	 üyelik	
koşullarının	 farklılığı	 sayısal	 verilerin	 değiş-
kenliğinde	 önemli	 bir	 etken	 olarak	 ortaya	
çıkmaktadır.

Yine	 de	 dünyadaki	 diğer	 meslek	 örgütlerinin	
bazılarındaki	 kadın	 mimar	 temsiliyet	 oranları	
incelendiğinde,	 2004	yılı	 verilerine	göre,	 İngil-
tere’de	%	13,	Fransa’da	%	15,	İtalya’da	%	29	ve	
eğitim	alanında	da	öncül	olan	Finlandiya’da	%	
38	olduğu	görülmektedir.	Aynı	yıl	Türkiye’deki	
meslek	odasında	%	34	kadın	mimar	üye	bulun-
duğu	istatistik	verilerden	anlaşılmaktadır.

Türkiye’deki	 kadın	 mimarların	 konumunu	
daha	iyi	yorumlayabilmek	için	başka	verilere	
bakmak	 gerekmektedir.	 Günümüzde	 üniver-
sitelerin	mimarlık	bölümü	mezunlarının	cinsi-
yete	göre	dağılımları	incelendiğinde,	kadınla-
rın	%	60	gibi	yüksek	bir	orana	sahip	olduğu	
görülmektedir.	 Oysa	 1	 Mart	 2012	 tarihli	
Mimarlar	 Odası	 kayıtlarına	 göre,	 Mimarlar	
Odası’na	 kayıt	 olanların	 %	 40.18’i	 kadındır.	
Bu	 durumda	 mezuniyet	 sonrası,	 henüz	 iş	
yaşamının	 zorlukları	 ile	 bile	 yüzleşmeden	
Mimarlar	 Odası’na	 kayıt	 olma	 aşamasında	
kadın	mimarların	yaklaşık	%	20’lik	bir	kesimi-
nin	 kaybedildiği	 sonucuna	 varılmaktadır.	 Bu	
kaybın	bir	bölümünün	kamu	sektöründe	çalı-
şıp,	Oda’ya	kayıt	olmayan	kadın	mimarlardan	
kaynaklanabileceği	 tahmin	 edilmekle	 bera-
ber,	kesin	rakam	bilinmemektedir.

Türkiye’de	mimarlık	diploması	alan	kadınların	
oranı	 başka	 ülkelerdekinin	 çok	 üzerindedir.	
Eğitim	 alanında	 cinsiyet	 ayrımcı	 politikaların	
olmadığını	gösteren	bu	veriye	rağmen,	eğitim	
alanındaki	 temsiliyet	 ve	 meslek	 birliğindeki	
temsiliyet	 arasındaki	 fark	 karşılaştırıldığında	
elde	edilen	görünüm	ilginçtir.	Dünyadaki	pek	
çok	 ülkeye	 benzer	 biçimde,	 Türkiye’de	 de	

26. Türkiye’deki kadın mimarlara ilişkin 
tüm istatistikler ve diğer ülkeler ile 

karşılaştırmalar için: Dostoğlu ve Erkarslan, 
2008, 2010.
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Erken	 Cumhuriyet	 dönemi	 politikalarının	
kadınlara	 tanıdığı	 ayrıcalıklara	 karşın,	 dev-
let	feminizminin	kadınlar	tarafından	yeterin-
ce	 sahiplenilmemiş	 olduğu	 gerçeği,	 günü-
müz	Türk	 feminist	kuramcılarının	çoğunlu-
ğu	 tarafından	benimsenmektedir.	Kadınlara	
devlet	eliyle	tanınmış	haklar,	gerçekte	cinsi-
yet	eşitlikçi	bir	 toplum	oluşturmaya	yetme-
miştir.	Cumhuriyet	ideolojisinin	filizlenmesi	
için	diktiği	 cinsiyet	 eşitlikçi	 tohumlar,	kimi	
zaman	 “yeterince	 özgürlükçü”	 ortam	 bula-
madığından,	kimi	zaman	da	eşitliğin	başka	
üst	 değerler	 uğruna	 feda	 edilmesi	 gerekti-
ğinden,	yeterince	serpilip	boy	verememiştir.	
Kadınlara	verilen	ayrıcalıkların	neden	uzun	
vadede	gerçek	bir	 faydaya	dönüştürüleme-
miş	olduğu	sorusunun	en	önemli	muhatabı,	
kuşkusuz	istikrarsız	feminist	hareket	ve	cin-
siyet	ayrımcı	pratiklere	direnmeyen	eğitimli	
kadınlardır.

lisansüstü	derece	alarak	disiplinlerarası	çalı-
şan	 ve	 bu	 yüzden	 başka	 Odalarda	 üyeliği	
bulunan	mimarlar	da	olabileceği	için,	Türkiye	
İstatistik	Kurumu	2000	yılı	verileri	de	kontrol	
edilmiştir.	 Buna	 göre,	 genel	 olarak	 inşaat	
sektöründe	 çalışan	 nüfusun	 ancak	 %	 2’sini	
kadınların	oluşturduğu	görülmektedir.27

Yukarıda	açıklanan	rakamsal	veriler	bir	gerçe-
ği	vurgulamaktadır:	Türkiye’de	kadın	mimar-
lar	üniversite	giriş	 sistemindeki	barajları	 aşa-
rak	 ve	 mimarlık	 eğitiminin	 yaratıcı	 zekâ	 ve	
sistemli	 çalışma	 dışında	 fiziksel	 dayanıklılık	
da	 isteyen	zorlu	basamaklarını	atlatıp	erkek-
lerden	çok	daha	yüksek	bir	oranla	mimarlık	
diploması	alabildikleri	halde,	%	21’i	mesleğin	
etkin	uygulama	alanı	dışında	kalmaktadır.	Bu	
değer,	 İngiltere,	 Avustralya	 ve	 Kanada’da	
mesleki	etkinlik	dışında	kalan	kadın	mimarlar	
ile	yaklaşık	aynı	düzeydedir. 27. Dostoğlu ve Erkarslan, 2010, ss.22-26.
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dikkatini	 çekmiştir.	 Bununla	 beraber,	 yakın	
çevresinin	sıkça	ifade	ettiği	kusursuz	güzellik	
ve	 düzen	 tutkusu	 da,	 sanat	 derslerine	 ilgi	
duyan	 Tomsu’ya	 mimarlık	 kariyerini	 düşün-
dürmüş	olabilir.

Tomsu	ailesinin	reisi	Cevat	Bey’in	önce	asker	
olarak	 ordudaki	 ve	 daha	 sonra	 Denizcilik	
İşletmeleri’ndeki	 memuriyeti	 kapsamında	
Anadolu’da	farklı	kentleri	dolaşması	nedeniy-
le	Leman	Hanım,	daha	iyi	bir	eğitim	alabilme-
si	 için,	henüz	beş	yaşında	 iken	Erenköy	Kız	
Lisesi’nin	 ana	 sınıfına	 yatılı	 olarak	 okumak	
üzere	 İstanbul’a	 yollanmıştır.	 Tomsu	 ailesi,	
Kayseri’nin	 Tavlusun	 köyünden	 gelen	 soy	
geçmişe	sahiptir.	Aile,	Cevat	Bey’in	Anadolu’da	
çeşitli	 görev	 yerleri	 değiştirmesi	 sebebiyle	

25	Mayıs	1329	(7	Haziran	1913)	tarihinde	dün-
yaya	gelen	Leman	Tomsu,	1934	yılında	Güzel	
Sanatlar	Akademisi	Mimarlık	Şubesi’ni	bitiren	
iki	kadın	mimardan	birisi	olarak	1941	yılında	
Yüksek	 Mühendis	 Mektebi’ne	 (günümüzün	
İstanbul	 Teknik	 Üniversitesi)	 asistan	 olarak	
girmiş	 ve	 aynı	 yıl,	Mimarlar	Odası	 kurulma-
dan	 önceki	 mesleki	 örgütlenme	 olan	 Türk	
Yüksek	Mimarlar	Birliği	üyesi	olmuştur.

Leman	Tomsu’nun	mimarlık	mesleğine	yönel-
mesinin	 ardında	 birkaç	 gerekçe	 olduğunu	
düşünmek	 olasıdır.	 Bunlardan	 en	 önemlisi	
Leman	Tomsu’nun	parlak	matematik	zekâsıdır.	
Erenköy	 Kız	 Lisesi	 yıllarında	 her	 yönüyle	
örnek	bir	öğrenci	olan	Tomsu,	matematik	ve	
fen	derslerindeki	başarısı	 ile	öğretmenlerinin	
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ler.	 Bunlardan	 bir	 tanesi	 Erkilet	 Tepesi	
Tümülüsü’dür.	 Onun	 üzerinde,	 mermer	
oymalı	işlemeli	cephesi	ile	güzel	bir	Selçuklu	
binasının	bulunduğu	bir	yerdir.	Bu	binanın,	
Erciyes’e	karşı,	adeta	onun	ebedi	beyazlığına	
nazire	olarak,	mermer	beyazlığı	hâkimdir	ve	
bu	 da	 güneşin	 şuaları	 ile	 uzaktan	 zaman	
zaman	parlamaktadır.	İşte	biri	tabiat	harikası,	
diğeri	 insanların	zekâ	ve	sanat	eseri	olarak	
vücuda	 getirilmiş	 iki	 aynı	manzaraya	 baka	
baka,	 çocuk	 yaşını	 tamamlamaya	 çalışan	
Sinan’ın	 ilk	 göz	 hafızasına	 işleyen	 bunlar	
olduğuna	hiç	şüphe	edilmez.1

Kayseri’nin	binlerce	yıllık	yapı	geleneğinin	ve	
benzersiz	topoğrafyasının	ilham	vererek	yetiş-
tirdiği	en	büyük	dahi	elbette	Mimar	Sinan’dır.	
Bununla	 beraber,	 tarihsel	 olarak	 Büyük	
Kapadokya	olarak	bilinen	bu	yöre,	aynı	zaman-
da	 en	 önemli	 taş	 ustalarının	 da	 memleketi	
olarak	bilinmektedir.

Padişah	II.	Mahmud	döneminde	1826	yılından	
başlayarak	 taşradan	 İstanbul’a	 göçler	 belli	 bir	
izine	bağlanmıştır.	Hatta	zaman	zaman	Osmanlı	
İmparatorluğu’ndaki	ehil	işgücünü	en	iyi	biçim-
de	değerlendirmek,	emek	ve	hüner	sahiplerinin	
hak	 ettikleri	 kazancı	 almasını	 sağlamak	 için	
doğdukları	yerden	çalışmak	amacı	ile	İstanbul’a	
veya	 başka	 kentlere	 gidecek	 olanların	 “Mürur	
Tezkiresi”2	almaları	zorunlu	hale	getirilmiştir.	Bu	
tezkerelerde	gidecek	olan	kişinin	ustalığı,	gide-
ceği	yer	ve	izin	verilen	kalış	süresi	yazılmakta-
dır.	Hüseyin	Cömert	 tarafından	yapılan	araştır-
mada	 sözkonusu	 tezkereler	 incelenmiş	 olup,	
1834	 yıllarında	 İstanbul’a	 gidenlerin	 çoğunun	
sıvacı-taşçı,	 nakkaş-doğramacı-dökmeci	 olarak	
sıralandığı	görülmektedir.3	Cömert,	aynı	zaman-
da	bu	yörenin	imparatorluğun	en	verimsiz	tarım	
alanlarından	 bir	 tanesi	 olduğuna	 dikkat	 çeke-
rek,	ailelerin,	gençlerin	yapı	ustalığı	başta	olmak	
üzere	 bir	 meslek	 loncasına	 girebilmeleri	 için	
küçük	 yaştan	 itibaren	 çırak	 olarak	 eğitilmeleri	
için	 özel	 bir	 önem	 gösterdiğini	 aktarır.	 1875	

Tavlusun’da	ikamet	etmediği	halde,	kökenleri	
ile	bağlantısını	hiç	koparmamıştır.	Bu	açıdan	
Tavlusun	köyünün	kültürel	yapısı	ve	aile	tari-
hinin	 beraber	 okunması,	 Leman	 Hanım’ın	
mimarlık	 kariyerine	 yönelmesinin	 nedenleri	
konusunda	farklı	ipuçları	vermektedir.

Tavlusun	köyü,	Kayseri	ve	Sivas	arasında	yer	
alan	 Derevek	 vadisinin	 Kayseri’ye	 bakan	
yüzünde	yer	alan	ve	Hititler	döneminden	beri	
parlak	uygarlıklara	evsahipliği	yapmış	bir	yer-
leşimdir.	 Bu	 köyde,	 geç	 Roma	 ve	 Bizans	
dönemlerinden	başlayarak	erken	Hıristiyanlığın	
kült	tapınakları	kayalara	oyularak	inşa	edilmiş;	
yöre,	 inzivaya	 çekilmek	 için	 gelen	 Hıristiyan	
dindarlar	 tarafından	 tercih	edilmiştir.	Kayalara	
oyulan	tapınaklar	asırlar	boyu	sürecek	taş	işçi-
liğinin	de	temellerini	atmıştır.

Yörenin	 yer	 şekilleri	 açısından	 engebeli	 ve	
kayalık	niteliği,	yapı	ustaları	için	inanılmaz	bir	
ilham	kaynağı	olmuş,	biçem	açısından	benzer-
siz	bir	dil	ve	özgün	taş	işleme	teknikleri	geliş-
tirmelerine	olanak	yaratmıştır.	Tavlusun’un	yer	
aldığı	Derevenk	vadisinin	yanı	sıra,	Gesi	vadisi	
ve	 Ağırnas	 vadisi	 üzerinde	 yer	 alan	 köyler,	
Kayseri’nin	 merkezi	 ile	 beraber,	 Büyük	
Kapadokya’yı	 oluşturur.	 Bunlardan	 Ağırnas	
vadisinde	 yer	 alan	 aynı	 adlı	 yerleşim,	Mimar	
Sinan’ın	köyüdür.	Prof.	Dr.	Afet	 İnan,	Sinan’a	
ilham	veren	bu	coğrafyayı	şu	sözlerle	anlatır:

Erciyes’in,	 daima	 yaz	 kış	 karlı	 gökyüzü	 ile	
boy	 ölçüşen	 zirveleri,	 kâh	 pırıl	 pırıl	 çocuk	
Sinan’ın	gözlerini	kamaştırmakta,	kâh	bulut-
ları	delen	bu	sivrilikler,	tanrıya	el	uzatan	bir	
haşmetin	delili	olarak	görülmektedir.	Sinan,	
böylece	bu	dağın	güzel,	büyüleyici	ve	ilham	
verici	 manzarasıyla	 gözleri,	 fikri	 dolarak	
büyümektedir.	Fakat	sadece	bu	kadar	değil.	
Erciyes’in	sivrilikleri	eteğinde,	adeta	düz	hat	
halinde	sıra	tepeler	üzerinde	yığma	tümülüs-
ler	bulunuyordu.	Bu	yuvarlak	yükseklikler,	
uzaktan	adeta	kubbeler	gibi	şekiller	gösterir-

1. İnan, 2005, s.229.

2. Osmanlı Devleti’nde, ülke içinde seyahat 
etmek ve İstanbul’a gitmek için yerel 
yönetimden alınan izin ve geçiş belgesine 
verilen addır. Bir yıl için geçerli olan mürur 
tezkiresine kişinin tüm kimlik bilgileri, 
nereye ve niçin gittiği yazılırdı. Gelişigüzel 
yerleşimleri engellemek, vergi 
yükümlülüğünden kaçışı, kaçak işçi ve işsiz 
akınını önlemeye yönelik olan bu uygulama 
1908’de II. Meşrutiyet’in ilan edilmesinden 
sonra kişisel özgürlüğe aykırı olduğu 
gerekçesiyle kaldırılmıştır. İstanbul’a yapılan 
akraba ziyaretlerinde bile bu durumu 
kanıtlayarak kısa bir süre için de olsa mürur 
tezkiresi alınması gerekmekteydi. Mürur 
tezkiresi ayrıca gemilerin bazı iskele, köprü 
ve geçitlerden geçmesi için ve hayvan 
sürülerinin geçiş iznini belgelemek için ilgili 
kişilere verilirdi.

3. Cömert, 2006, s.39.
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yıllar	 Kayseri	 Belediye	 Başkanlığı	 yapmıştır.5	
Mehmet	Ali	Bey	bugün	bile	aile	için	önemli	bir	
semboldür.	İstanbul’un	işgaline	tanıklık	eden	ve	
gençlerini	çeşitli	cephelerde	şehit	veren	bu	aile	
için	 Cumhuriyetin	 ilk	 yıllarında	 Tavlusun’un	
önemi,	 yalnız	 kökenlerinin	 geldiği	 topraklar	
olmasından	değil,	 aynı	 zamanda	 işgale	direnen	
Anadolu’yu	 temsil	 etmesinden	 de	 kaynaklan-
maktadır.	Bu	açıdan,	Kayseri	geçmişlerini	daima	
yaşatmak	 isteyen	 ailenin	 İstanbul’a	 göç	 eden	
bireyleri	 bile	 duygusal	 olarak	 Kayseri’ye	 olan	
bağlılıklarını	yitirmemiştir.	(Resim 3.1)

Ailenin	 Tavlusun	 kökenlerine	 inebilmemiz	
için	Leman	Hanım’dan	üç	kuşak	öncesine	git-
memiz	gerekir.	Leman	Hanım’ın	büyük	dedesi	
Hattat	 Mehmet	 Ali	 Bey	 Hicri	 takvimle	 1252	
(1836/1837)	 tarihinde	 Kayseri’nin	 Tavlusun	

yılında	 yöreden	 tezkere	 alarak	 ayrılan	 ve	
İstanbul’da	çalışan	yaklaşık	300	taş	ve	mermer	
ustası	olduğunu	vurgulayan	Cömert,	yine	aynı	
tezkereleri	inceleyerek	Tavlusunluların	İstanbul	
dışında,	Bağdat,	İzmir,	Mısır,	Şam,	Halep,	Kıbrıs,	
Rodos,	Girit,	Selanik,	Kırım,	Tebriz,	Belgrad	gibi	
merkezlerde	 askerî	 kışla,	 köprü,	 han,	 konak,	
saray,	 köşk,	 hamam,	 cami	 gibi	 binlerce	 tarihî	
eserin	 yapımında	 çalıştıklarını	 belirtir.	 Cömert,	
ayrıca	nüfus	kayıtlarında	Tavlusun’dan	ayrılma	
ve	dönme	kayıtlarına	bakarak,	 bu	 iş	 göçünün	
İstanbul’un	 fethinden	 önce	 başladığına	 dikkat	
çekmektedir.4

Leman	Tomsu,	her	ne	kadar	devlet	memuru	bir	
babanın	kızı	olarak	dünyaya	gelmişse	de,	büyük	
dedesi	 Mehmet	 Ali	 Bey,	 imparatorluğun	 çok	
önemli	hattat	ve	nakkaşlarından	biri	olup,	uzun	

Resim 3.1. Kayseri Belediye Başkanı ve 
Leman Tomsu’nun büyük dedesi Mehmet 

Ali Bey ön sıra soldan ikinci. 
(Kaynak: Hikmet Şatır Hızıroğlu Aile Arşivi)

4. Cömert, 2006, s.41.

5. Ailenin büyükleri, büyük dedeleri 
Mehmet Ali Bey’in nakkaşbaşılık 
seviyesinden Kayseri Belediye Başkanlığı’na 
uzanan öyküsünü kendilerinden sonraki 
kuşaklara da aktarmak için yazı ile kayıt 
altına almışlardır. Cömert’in Tavlusun adlı 
kitabında Mehmet Ali Bey’e atfen verdiği 
öykü, kısmen bu şecereden alıntılanmıştır. 
Bu belgenin özgünü, bize Mehmet Ali 
Bey’in soyundan Hikmet Şatır Hızıroğlu 
tarafından verilmiştir.
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Tahsin	Manisa	Jandarma	Komutanı	iken	1916	
tarihinde	kalp	krizinden	vefat	etmiş,	Meliha	
ve	Nedime	 adlı	 iki	 kızı	 yetim	 olarak	 büyü-
müştür.	Mehmet	Ali	Bey’in	ikinci	oğlu	Doktor	
Mustafa	Hilmi	Bey	21	Safer	1276’da	(18	Eylül	
1859)	 doğmuş	 ve	 Ankara’da	 Sıhhiye	
Müfettişliği	 yaparken	 babası	 Mehmet	 Ali	
Bey’in	ölümü	üzerine	Kayseri’ye	çağrılmıştır.	
Doktor	Hilmi	 Bey	 1901	 yılından	 başlayarak	
1906	 yılına	 kadar	 babasından	 devraldığı	
Kayseri	Belediye	Başkanlığı	görevini	sürdür-
müştür.	31	Mart	1333	(31	Mart	1917)	yılında	
ölen	 Doktor	 Hilmi	 Bey’in	 çocuğu	 olmadığı	
için	 yeğeni	 Fuat	 Erciyes’i	 evlat	 edinmiştir.	
Ailenin	 devlete	 hizmeti	Mehmet	Ali	 Bey	 ile	
sınırlı	 kalmayıp,	 oğullarının	 ve	 torunlarının	
hizmeti	ile	sürmüştür.

Leman	 Hanım,	 Mehmet	 Ali	 Bey’in	 üç	 kız	
çocuğundan	biri	olan	Nuriye	Hanım’ın	torunu	
olarak	dünyaya	gelmiştir.	Nuriye	Hanım’ın	kız	
kardeşlerinin	 adları	 Penbe	 ve	 Lütfiye’dir.	
Zehra	 ve	 Ayşe	 adlı	 iki	 kız	 çocuğu	 bulunan	
Nuriye	Hanım	(Şatır),	kızlarını	yine	Tavlusunlu	
bir	ailenin	mensubu	olan	Cevat	Bey	ve	Halil	
Rıfat	 Bey	 (Kafescioğlu)	 ile	 evlendirmiştir.	
Cevat	Bey,	aslında	Halil	Rıfat	Bey’in	amcası-
dır.	 Geleneksel	 Anadolu	 geleneğinde	 küçük	
yerleşim	 yerlerinde	 birinci	 kuşak	 kan	 bağı	
olmadan	aynı	 sülalenin	bireylerinin	birbirleri	
ile	 evlenmesi	 doğal	 kabul	 edildiği	 için,	 Şatır	
ve	Kafescioğlu	sülalesi	birbirlerinden	kız	alıp	
vererek	 evlilik	 yolu	 ile	 akrabalık	 kurmuştur.	
Leman	Hanım’ın	 babası	 Cevat	 Bey	 de	 aslen	
Kafescioğlu	sülalesine	mensuptur.

Halil	Rıfat	Bey	ve	Cevat	Bey	sadece	iki	kızkar-
deşle	evlenmekle	kalmamış,	Halil	Rıfat	Bey’in	
Birinci	Dünya	Savaşı’nda	şehit	düşmesi	sonu-
cunda	doğacak	kalabalık	bir	ailenin	de	teme-
lini	atmışlardır.	Halil	Rıfat	Bey’in	şehit	düşme-
sinden	 sonra	Cevat	 Bey,	 yeğeninin	 eşi	 Ayşe	
Hanım	 ve	 çocuklarını	 da	 yanına	 almış,	 bu	
nedenle	Leman	Tomsu,	aslında	iki	öz	kardeşi	

köyünde	 doğmuştur.	 Mehmet	 Ali	 Bey,	 genç	
yaşta	Kayseri’de	hattat	ve	nakkaş	olarak	eğitil-
dikten	 sonra,	 II.	 Mahmud	 döneminde	
İstanbul’a	 çalışmak	 üzere	 gelmiştir.	 Kayserili	
nakkaş	Ömer	Efendi	ile	beraber	dönemin	ünlü	
cami,	 saray	 ve	 konaklarının	 tezyininde	 çalış-
mıştır.	Güzel	sanatlara	düşkünlüğü	ile	bilinen	
Abdülhamid,	 şehzadeliği	 zamanında	 bu	 iki	
sanatçıyı	çalışırken	ziyaret	eder	ve	sık	sık	ilti-
fatlarda	 bulunurken,	 Mehmet	 Ali	 ve	 Ömer	
Efendi’ler	“Şehzadem,	padişah	olunca	bize	ne	
lütufta	 bulunacaksın?”	 diye	 şaka	 yaparlarmış.	
Padişah	olduktan	sonra,	eski	günleri	unutma-
yan	II.	Abdülhamid,	Mehmet	Ali	Bey’e	sarayda	
“çiftlik	 nazırlığı”	 önermiştir.	 Ancak,	 Mehmet	
Ali	Bey	ısrarla	Kayseri	Belediye	Reisliği’ni	iste-
diği	 için	 Padişah	 bu	 ısrara	 dayanamamış	 ve	
kendisini	istediği	makama	29	Muharrem	1297	
(12	Ocak	1880)	tarihinde	atamıştır.	1880	yılın-
dan	 1901	 yılına	 kadar	 Kayseri	 Belediye	
Başkan-lığı’nı	yürüten	Mehmet	Ali	Bey	dürüst	
ve	çalışkan	kişiliği	ile	bilinmekte,	hizmetleri	o	
tarihlere	ait	Devlet	Salnameleri’nden	izlenebil-
mektedir.	Mehmet	Ali	Bey	Ba	İrade-i	Seniyye	
Sürre	Alayı6	ile	Hicaz’a	gitmek	üzere	16	Kasım	
/	 Teşrin-i	 Sâni	 1316’da	 (29	 Kasım	 1900)	
İstanbul’a	 gitmiş	 ve	 orada	 hastalanarak,	
Halazâdesi	 Tavlusunlu	 Faik	 Mustafa	 Hilmi	
Paşa’nın7	 konağında	 22	 Mayıs	 1317	 (4/5	
Haziran	 1901)	 gününde	 vefat	 etmiştir.	
Üsküdar’da	 Karacaahmet	 Mezarlığı’nda	 yat-
maktadır.	Mezartaşı	kitabesinde	şöyle	yazar:

Azm-i	 Hicaz	 mağfiret-tıraz	 niyyet-i	 hâli-
sasıyla	 Bâ	 irade-i	 seniyye	 Der-aliyye’ye	
gelerek	düçâr	olduğu	iletten	azm-i	gülşen-
serây-ı	 ahiret	 eden,	 ricâl-i	 Saltanatı	
Seniyye’den	Kayseri’de,	Tavlusunlu	Kayseri	
Belediye	Reisi	Mehmet	Ali	Efendi’nin	ruhu-
na	el-fatiha.
7	Sefer	1319	/	22	Mayıs	1317	(4/5	Haziran	1901)

Mehmet	Ali	Bey’in	eşinin	adı	Ayşe	Hanım’dır.	
Beş	 çocuğundan	 biri	 olan	 Binbaşı	 Hasan	

6. Sürre Alayı: Eskiden Osmanlı 
padişahlarının her yıl Mekke ve Medine’ye 
gönderdikleri para ve armağanları götüren 
kafile.

7. Darüşşafaka’nın kurucularındandır ve 
“Dini Bütün Faik Mustafa Hilmi Paşa” 
adıyla anılır. http://www.yachtworks.info/
civelekoglu/civelekoglu.htm (13.07.2012)
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dikten	sonra	yerli	halk	bunu	kabullenememiş,	
isim	değişikliğinin	yarattığı	ciddi	travma	halkta	
huzursuzluk	 yaratmıştır.	 Kimsenin	 mülkiyet	
haklarında	hiçbir	değişiklik	yapılmadığı	halde,	
insanlar	malları	 ellerinden	alınmış	gibi	hisset-
mişler,	bu	nedenle	kararlılıkla	“Tavlusun”	adını	
geri	 almak	 için	mücadele	 etmişlerdir.	Her	 ne	
kadar	 elimizdeki	 kayıtlarda	 bazı	 karışıklıklar	
olsa	da,	Leman	Tomsu’nun	Tavlusun’un	adını	
geri	alma	mücadelesine	aktif	destek	verdiğini	
biliyoruz.	 “Tavlusun”	 adının	 Türkçe	 olmadığı	
iddialarına	 karşı	 Tomsu,	 bu	 sözcüğün	 Orta	
Asya	 Türk	 kökenleri	 olduğunu	 öne	 sürerek	
köy	halkının	verdiği	toplu	başvuru	için	bilimsel	
dayanak	bulmaya	çalışmıştır.10

Tavlusun	 kökenlerine	 özen	 gösteren	 Cevat	
Bey,	 görevi	 gereği	 Anadolu’da	 dolaşmasına	
karşın	ailede	Tavlusun’a	duyulan	saygıyı	her	
zaman	canlı	 tutmuştur.	Bu	nedenle	 “Tomsu”	
soyadı,	 ailenin	 atalarına	 anlamlı	 bir	 vurgu	
yapmaktadır.	Leman	Hanım’ın	mimarlık	mes-
leğine	 yönelmesinin	 ardında	 genetik	 olarak	
güzel	sanatlara	karşı	yatkınlığı	ve	ilgisi	kadar,	
hattat	Mehmet	Ali	Bey’e	verilen	özel	değerin	
payı	 olduğu	 kuşkusuzdur.	 Yalnızca	 büyük	
dede	Mehmet	Ali	Bey	değil,	ailenin	pek	çok	
bireyi	de	yine	güzel	sanatların	çeşitli	dallarına	
yönelmiştir.	Bu	dallar	arasında	resim	ve	hey-
kel	 ön	 sıralarda	 gelmekle	 beraber,	 1980’ler-
den	sonra	meslek	yaşamına	atılanlar	arasında	
desinatörler,	 grafikerler	 de	 bulunmaktadır.	
Ressam	 Türkan	 Şatır,	 heykeltraş	 Süreyya	
Kafescioğlu,	 İTÜ	 Mimarlık	 Fakültesi	 öğretim	
üyesi	 Profesör	 Ruhi	 Kafescioğlu11,	 Mimar	
Murat	 Kafescioğlu	 ve	 Ressam	Gönül	 Erciyes	
Bingöl12	bu	isimler	arasında	sayılabilir.

Tavlusun	sadece	taş	ve	mermer	işçiliği	ile	ünlü	
değildir.	Etnik	zenginliği	olan	demografik	yapı-
sı,	bu	köyü	Anadolu’nun	ortasında	dinlerarası	
ve	 kültürlerarası	 iletişimin	 doruk	 noktasında	
bir	konuma	sahip	kılmıştır.	Politik	nedenler	ile	
köyün	adı	bir	süreliğine	Aydınlar	köyü	olarak	

olmasına	 rağmen,	 dört	 kuzeninin	 de	 eklen-
mesi	 ile	 yedi	 çocuklu,	 kalabalık	 bir	 ailenin	
içinde	 yetişmiştir.	 Anneanne	 Nuriye	 Hanım,	
kızları	Ayşe	ile	Zehra	ve	yedi	çocuktan	oluşan	
toplam	on	bir	kişilik	bir	nüfusu	geçindirmek	
gibi	zor	bir	görev	üstlenen	Cevat	Bey,	müte-
vazi	 ve	 yardımsever	 kimliği	 ile	 yalnız	 ailede	
değil,	tüm	Tavlusunlular	için	de	saygı	duyulan	
bir	kişidir.

Soyağacını	Mehmet	Ali	Bey	ile	başlatırsak,	aile	
aslen	Şatırlar	olarak	bilinen	sülaleye	bağlıdır	ve	
evlilik	 yolu	 ile	 Kafescioğlu	 sülalesi	 ile	 yakın	
akrabalık	üç	dört	kuşak	boyunca	izlenebilmek-
tedir.	 1934	 yılında	 Soyadı	 Kanunu	 çıktığında	
aile	 bireylerinin	Kayseri’deki	 soy	 geçmişlerini	
yansıtan	soyadları	seçmelerine	rağmen,	sadece	
Leman	 Hanım	 ve	 ailesi	 “Tomsu”	 soyadını	
almıştır.	 Tomsu,	 Tavlusun	 Köy	 Meydanı’nın	
adıdır.	 Ailede	 bu	 soyadının	 seçilmesi,	 Leman	
Hanım’ın	 ağırlığı	 ile	 olmuştur.	 1934	 yılında	
Soyadı	 Kanunu	 çıktığında	 Akademi’yi	 henüz	
bitirmiş	genç	bir	mimar	olarak	Leman	Hanım,	
bir	 türlü	Şatır	veya	Kafescioğlu	soyadlarından	
birini	beğenmemiş,	ama	Tavlusun	kökenlerini	
de	anımsatacak	bir	soyadı	bulmak	için	babası	
Cevat	Bey’den	izin	istemiştir.	Leman	Hanım’ın	
beğendiği	 “Tomsu”	 adını	 Cevat	 Bey	 soyadı	
olarak	almayı	kabul	etmiştir.	Baba	kız	arasın-
daki	 anlamlı	 iletişimi	 ve	 Leman	Hanım’ın	 kız	
evlat	olmasına	rağmen	aile	içindeki	statüsünü	
göstermesi	açısından	bu	soyadı	öyküsü	önem-
lidir.8	 Tomsu,	hem	köyün	kültürel	 belleğinde	
yeri	olan	bir	addır;	hem	de	kısa	ve	fonetik	açı-
dan	ahenklidir.	Soyadı	olarak	sülale	adı	alma-
yan	bir	diğer	kişi	de,	ünlü	bürokrat	ve	millet-
vekili	Fuat	Erciyes’tir.	 9	O	da	karlı	 tepeleri	 ile	
topoğrafyayı	 benzersiz	 kılan	 Erciyes	 dağını	
soyadı	olarak	seçmiştir.	

Tavlusun	 adı	 Cumhuriyet	 tarihimizde	 politik	
tartışmalara	 malzeme	 olmuştur.	 1960’larda	
Tavlusun’un	adı	“Aydınlar”,	ona	komşu	Germir	
köyünün	 adı	 ise	 “Konaklar”	 olarak	 değiştiril-

8. Profesör Ruhi Kafescioğlu ile kendi 
evinde yapılan sözlü görüşme, İstanbul, 

2008.

9. İlk TC Darphanesi’nin kurucusu.

10. 2002, “Germir ve Tavlusun Adlarına 
Sahip Çıktı, Konaklar ve Aydınlar Olmayı 
Reddetti”, Hürriyet, 13 Temmuz 2002. Bu 

gazete haberinde Mimar Leman Tomsu’nun 
İTÜ öğretim üyesi Türkolog olarak geçtiği 

görülmektedir. http://webarsiv.hurriyet.com.
tr/2002/07/13/151962 (13.07.2012)

11. Ruhi Kafescioğlu’nun babası da son 
derece iyi eğitim görmüş bir kişidir. Ailede 

tababet ilmine verilen önemden dolayı tabip 
olmuş ve Anadolu’da sağlık müfettişi olarak 
görev yapmıştır. Ruhi Kafescioğlu’nun diğer 
kardeşleri Orhan Kimya Mühendisi, Özcan 

İnşaat Mühendisi’dir.

12. 1980 Kenan Evren Hükümeti Enerji ve 
Tabii Kaynaklar Bakanı Serbülend Bingöl’ün 

eşi.
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siye	etti.	Süreyya	böylece	hem	okudu,	hem	
çalıştı.	 Yalnız	 Süreyya’ya	 değil,	 İstanbul’a	
gelen	 gençlerin	 hepsine	 destek	 oldu.	 O,	
dünya	iyisi	bir	insandı.15

Leman	Tomsu’nun	bir	kadın	olarak	erkek	ege-
men	bir	meslek	olan	mimarlık	eğitimini	almaya	
nasıl	karar	verdiği	hakkında	öngörülerde	bulu-
nurken,	ailenin	erkek	bireylerinin	1870’li	yıllar-
dan	 beri	 yükseköğrenim	 yaptığını	 hatırlamak	
ve	Tavlusun’da	geleneksel	olarak	eğitime	veri-
len	büyük	önemi	de	göz	önünde	bulundurmak	
gerekmektedir.	 Leman	 Tomsu’nun	 babası	
Cevat	Bey,	tüm	ekonomik	güçlüklere	rağmen	
kendi	 çocukları	 ile	 yeğeni	 Halil	 Rıfat	 Bey’in	
emaneti	 çocuklar	 arasında	 hiçbir	 ayırım	 yap-
madan,	kız	ve	erkek	toplam	yedi	çocuğun	da	
üniversiteye	 gitmesini	 sağlamıştır.	 Ailede	 eği-
tim	 gören	 çocuklara	 destek	 olmak,	 Leman	
Hanım’a	babasından	geçmiş	güzel	bir	aile	gele-
neğidir.	Leman	Hanım	da	daha	sonra	açıklana-
cağı	gibi,	kardeşlerinin	ve	yeğenlerinin	çocuk-
larına	 aynı	 şekilde	 kucak	 açmış,	 onlara	
İstanbul’da	 eğitim	 görebilmeleri	 için	 destek	
olmuştur.

Tavlusunluların	eğitim	konusunda	bu	dayanış-
masını	 gözönünde	 bulundurarak,	 iki	 kişinin	
daha	 Leman	 Tomsu’nun	 mimarlık	 mesleğine	
sıcak	bakmasını	sağlamış	olabileceği	düşünüle-
bilir.	 Bunlardan	 birincisi	 Ressam	 Feyhaman	
Duran’dır.	 1914	 Çallı	 kuşağı	 ressamlarından	
Duran,	 Kadir	 Efendiler	 adı	 verilen	 köklü	
Tavlusun	 ailelerinden	 birine	 mensuptur.	 Bu	
aileden	çok	sayıda	ressam,	şair,	hattat	ve	sanat	
insanları	 yetişmiştir.	 Feyhaman	 Duran,	 sanat	
eğitimini	 kız	 öğrencilere	 açabilmek	 için	 1914	
yılında	“yetenekli	bir	sanatçı	ve	renkli	bir	kişi-
lik”	olarak	 tanımlanan	Mihri	Müşfik	Hanım’ın	
müdürlüğünde	 kurulan	 İnâs	 Sanâyi-i	 Nefîse	
Mektebi’ne	1919’da	öğretmen	olarak	atanmış-
tır.16	Duran,	1926’da	Güzel	Sanatlar	Birliği’nin	
kurulmasında	 etkin	 bir	 rol	 üstlenmiş	 olup,	
1927’de	 Kız	 ve	 Erkek	 Güzel	 Sanatlar	 Okulu	

değiştirilmişse	 de,	 konuya	 sahip	 çıkan	 yerli	
halkın	 sayesinde	 yakın	 tarihlerde	 adını	 geri	
kazanmıştır.	 1875	 yılı	 nüfus	 sayımlarında	
Tavlusun’da	 578	 hane	 ve	 1.195	 erkek	 nüfus	
tespit	edilmiştir.	Bunların	182’si	Ermeni,	314’ü	
Rum	ve	699’u	Müslüman	olarak	kaydedilmiştir.	
Türkçe	 konuşan,	 kendi	 alfabeleri	 ile	 Türkçe	
yazan	ve	Müslüman	cemaatin	gündelik	yaşam-
da	 uyguladığı	 tüm	 kılık	 kıyafet	 normlarına	
uyan	 Ermeni	 ve	 Rumlar	 devlete	 bağlılıkları	
nedeni	ile	takdir	görmüşlerdir.13	Rumların	evle-
rinden	gelen	piyano	seslerinin,	Müslümanların	
evlerinden	taşan	ud	ve	bağlama	seslerine	karış-
tığı	Tavlusun’da	okuma	yazma	oranı	çok	yük-
sek	 olup,	 Kayseri’de	 baro	 olmadığı	 sırada	
köyde,	11	avukat	bulunmaktadır.14

Tavlusun’da	eğitime	verilen	özel	önem,	zaman-
la	 Tavlusun’un	 dışına	 taşmaya	 başlamış,	 II.	
Meşrutiyet’in	kilit	bürokratik	ve	askerî	konum-
larında	 görev	 yapan	 Tavlusunlu	 tabipler,	
hukukçular,	maliyeciler,	mühendisler	ve	subay-
lar	Anadolu’nun	dört	bir	yanına	ilim	ve	irfanla-
rını	 taşımıştır.	 II.	 Meşrutiyet’in	 özellikle	
İstanbul’da	estirdiği	Batılılaşma	rüzgârları	zaten	
farklı	kültürlere	aşina	ve	gelenek	olarak	eğiti-
me	 değer	 veren	 Tavlusunlu	 ailelerin	 kız	 ve	
erkek	çocuklarının	eşit	olarak	yükseköğrenime	
yollanmaları	 için	uygun	bir	ortam	sağlamıştır.	
İstanbul’un	 yükseköğrenim	 için	 tek	 merkez	
olması	 dolayısıyla	 genç	 nüfus,	 20.	 yüzyılın	
başından	itibaren	İstanbul’da	yatılı	olarak	eği-
tim	görmüştür.	Tavlusun	kökenli	 aileler	özel-
likle	 gençlerin	 eğitimi	 konusunda	 birbirine	
destek	 olmuş,	 İstanbul’a	 yollanan	 gençler	
orada	 yaşayan	 hemşehrilere	 emanet	 edilmiş,	
onlar	tarafından	gözetilip	kollanmıştır.	Hikmet	
Şatır	Hızıroğlu,	bu	desteği	şöyle	anlatmıştır:

Tavlusun’da	 yetişip	 de	 İstanbul’a	 okumaya	
gelmiş	 ve	 Cevat	 Bey’den	 iyilik	 görmemiş	
kimse	yoktur.	Eşim	Süreyya	ile	evlendiğimiz-
de	o,	daha	İktisat	Fakültesi’nde	öğrenciydi.	
Cevat	Bey,	onu	Denizcilik	İşletmeleri’ne	tav-

13. Cömert, 2006.

14. Hikmet Şatır Hızıroğlu ile sözlü 
görüşme, İzmir, Temmuz 2008.

15. Hikmet Şatır Hızıroğlu ile sözlü 
görüşme, İzmir, Temmuz 2008. 

16. Bozdoğan, 2001, s.45.
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öğretmen	 olarak	 çalıştığı	 bilinmektedir.	
Nazmiye	Hanım	da	Leman	Tomsu’ya	Akademi	
eğitimi	için	ilham	vermiş	olabilir.

Elbette,	 yukarıda	açıklanan	 faktörlerin	 tümü,	
yani	 ailenin	 kökenleri,	 Tomsu’nun	 genetik	
olarak	 sanata	 yatkınlığı	 ve	 eğitim	 açısından	
birbirine	 destek	 veren	 hemşehriler	 olasılığı,	
bize	 gerçekten	 Leman	 Hanım’ın	 mimarlık	
mesleğine	nasıl	yöneldiğini	belli	ölçüde	açık-
layabilir.	 Ancak	 Leman	 Tomsu’nun,	 öncü	
kadınlar	 yetiştiren	 Erenköy	 Kız	 Lisesi’nde	 5	
yaşından	 17	 yaşına	 kadar	 geçirdiği	 yılların	
onu	asıl	şekillendiren,	cesaretlendiren	dönem	
olduğu	kuşku	götürmez	bir	gerçektir.	

birleştirilince	Sanâyi-i	Nefîse	Mektebi’nde	ders	
vermeye	devam	etmiştir.	1951’e	kadar	burada-
ki	görevini	sürdüren	Duran,	Leman	Tomsu’nun	
da	Akademi’ye	kaydolmasını	teşvik	etmiş	ola-
bilecek	isimlerden	en	önemlisidir.	1929	yılında	
Tomsu	Akademi’ye	başladığında	da	orada	aktif	
olarak	ders	verdiği	düşünülürse,	bu	olasılığın	
güçlü	olduğu	görülmektedir.

Bir	diğer	Tavlusunlu	Akademi	üyesi	de	hey-
keltraş	Nazmiye	Hanım’dır.	Nazmiye	Hanım’ın	
Sanâyi-i	Nefîse	Mektebi’ndeki	göreve	başlama	
tarihi	 konusunda	 bir	 kayıt	 olmamakla	 bera-
ber,	 Akademi	 öncesi	 dönemde,	 yani	 Leman	
Tomsu	henüz	mimarlık	eğitimine	başlamadan	
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miştir.	Cevat	Bey	eşi	Zehra	Hanım	ile	Serez’deki	
görevine	başladıktan	kısa	süre	sonra	ailenin	ilk	
çocuğu	olan	Hakkı	1909	yılında	dünyaya	gelir.	
1912	yılında	seferberlik	ilan	edildiği	için	Cevat	
Bey	aktif	olarak	cephede	görev	alır.	O	sırada	
yüzbaşı	 rütbesinde	 olan	 Kazım	 Karabekir’in	
birliğinde	görev	alan	Cevat	Bey,	Nisan	1913’te	
Bulgarlara	esir	düşer.	Ekim	1913’te	kurtarılan	
askerler	 arasında	 Cevat	 Bey	 de	 vardır.	 Bu	
arada	savaş	nedeni	ile	Zehra	Hanım	İstanbul’a	
dönmüştür.	Cevat	Bey’in	esaret	döneminde	7	
Haziran	1913’te	 ikinci	 çocuk	Leman	dünyaya	
gelir.

Zor	günler	geçiren	sadece	Cevat	Bey	değildir.	
Zehra	Hanım	da	İstanbul’da	zor	koşullar	altın-
dadır.	Kız	kardeşi	Ayşe	Hanım’ın	eşi	olan	Halil	

Osmanlı	 İmparatorluğu’nun	 son	dönemlerin-
de,	özellikle	ardarda	gelen	savaşlar	ve	dört	bir	
yanda	açılan	cepheler	nedeni	ile	birçok	aile-
nin	yaşamı	derinden	değişmiştir.	Her	aileden	
farklı	 cephelerde	bir	 iki	 şehidin	verildiği	yıl-
larda,	 geride	 kalanlar	 da	 aileyi	 birarada	 tut-
mak	 için	zorlu	mücadeleler	vermek	zorunda	
kalmışlardır.

1885	 yılı	 Fatih	 Fener	doğumlu	Cevat	Tomsu,	
1901’de	 Harp	 Okulu’ndan	 mezun	 olduktan	
sonra	 eşi	 Zehra	 Hanım’ı	 da	 yanına	 alarak	
görev	 yeri	 olan	 Serez’e	 gitmiştir.	 Bugün	
Yunanistan	 sınırları	 içerisinde	 kalan	 Serez,	 o	
dönemlerde	Osmanlı	İmparatorluğu	toprakları	
içerisinde	 bulunmaktadır.	 Cevat	 Bey	 Serez’e	
gittiğinde	 henüz	Balkan	Harbi	 patlak	 verme-
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bırakır	ve	kızlarının	yanına	İstanbul’a	yerleşir.	
Artık	 11	kişinin	geçimini	 temin	etmek	Cevat	
Bey’in	omuzlarındadır.	Zehra	Hanım	ve	Ayşe	
Hanım	çok	iyi	dikiş	diktiklerinden	aile	bütçe-
sine	 katkıda	 bulunmaktadırlar.	 (Resim 4.1- 
4.3.)

İşgal	 dönemi	 İstanbul’unda	 herkes	 için	
gündelik	 yaşam	 zorlaşmıştır.	 Ekonomik	
sıkıntı	 herkesi	 etkilemektedir,	 kiralar	 yük-

Rıfat	Bey	de	Doğu	Cephesindedir.	İki	kız	kar-
deş	İstanbul’da	aynı	evde,	çocukları	ile	beraber	
eşleri	 olmadan	 aileyi	 idame	 ettirmeye	 çalış-
maktadırlar.	Her	ikisi	de	Tavlusun’da	oldukça	
rahat	koşullarda	büyümüş	olan	Zehra	ve	Ayşe	
Hanım	 için	 alışık	 olmadıkları	 sıkıntılı	 bir	
dönemdir.	Aileden	bugün	geriye	kalan	büyük-
ler,	 bu	 iki	 hanımı	 olağanüstü	 çalışkan	 olarak	
tanımlamaktadır.	 Zehra	 ve	 Ayşe	 Hanımlar	
büyük	 bir	 evde,	 hizmetçiler	 ile	 büyüdükleri	
halde,	 İstanbul’da	 tek	başlarına	her	 işin	altın-
dan	kalkmak	durumunda	kalmışlardır.

1914	 yılında	 Halil	 Rıfat	 Bey’in	 Sarıkamış’ta	
şehit	düşmesi	 ile	beraber	 aileyi	daha	da	 zor	
günler	 beklemektedir.	 Cevat	 Bey	 İstanbul’a	
döner	ve	1927	yılında	Binbaşı	rütbesi	ile	aske-
riyedeki	 görevinden	 ayrılır.	 1936	 yılında	 da	
kısım	 amiri	 olarak	 Denizcilik	 İşletmeleri’nde	
göreve	başlar.	1938	yılında	personel	şefliğine,	
1939	yılında	aynı	bölümde	müdürlüğe	yükse-
len	Cevat	Bey,	1940	yılında	Seferberlik	Şube	
Müdürü	 olarak	 atanmış	 ve	 1949	 yılındaki	
emekliliğine	kadar	bu	görevinde	kalmıştır.	

Bu	arada	Zehra	Hanım	ve	Cevat	Bey’in	üçün-
cü	 çocuğu	Neriman	dünyaya	gelmiştir.	 Şehit	
Halil	Rıfat	Bey’den	yadigâr	dört	yetim,	Saadet,	
1911	 doğumlu	 ikizler	 Hikmet	 ve	 Nejdet	 ile	
babasının	 vefatının	 hemen	 ardından	 1915	
yılında	 doğan	 Vedia,	 eklenince,	 toplam	 7	
çocuk	 ve	 3	 yetişkin	 ile	 10	 kişilik	 büyük	 bir	
aileye	 dönüşürler.	 Ayşe	 ve	 Zehra’nın	 annesi	
Nuriye	Hanım	da	eşinin	vefatı	ile	Tavlusun’u	

Resim 4.1. Ön sıra soldan sağa,
Ayşe Tomsu, Zehra Tomsu, Nuriye Tomsu, 
Cevat Tomsu. Arka sıra soldan sağa,
Saadet Tomsu, Hikmet Tomsu,
Hakkı Tomsu, Leman Tomsu, Nejdet Tomsu, 
Neriman Tomsu, Vedia Tomsu 
(Kaynak: Tomsu ve Akgerman Aileleri Arşivi)

Resim 4.2. Ön sıra soldan sağa, Zehra Hanım 
ve Cevat Bey. Arka sıra soldan sağa, Leman 
Hanım, Hakkı Bey ve Neriman Hanım 
(Kaynak: Tomsu ve Akgerman Aileleri Arşivi)

Resim 4.3. Leman Tomsu ve Neriman Tomsu 
(Kaynak: Tomsu ve Akgerman Aileleri Arşivi)
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ile	 karşı	 karşıyadır.	 Birçok	 aile,	 çocuklarının	
bu	 dönemde	 iyi	 bir	 eğitim	 alabilmesi	 için	
fedakârlıkta	bulunup	yatılı	okullara	gönderdi-
ği	için,	Leman	Hanım	da	5	yaşında	Erenköy’ün	
yatılı	 kısmına	kaydolur.	 5	yaşında	girdiği	bu	
okulun	 bahçesinden	 ancak	 1929	 yılında,	
Akademi’nin	 merdivenlerine	 adım	 atmak	
üzere	ayrılacaktır.

Osmanlı	 İmparatorluğu’nun	 son	 günlerinden	
Cumhuriyete	 uzanan	 bu	 dönemde,	 ailenin	
çocukların	eğitimi	konusundaki	kararlılığı	kısa	
sürede	 meyvelerini	 vermiştir.	 Hakkı,	 1928’de	
İstanbul	 Erkek	 Lisesi’nden	 mezun	 olduktan	
sonra	 Devlet	 Demiryolları	 adına	 makine	
mühendisliği	 eğitimi	 görmek	 üzere	 Dresden	
Technische	Hochshule’ye	 gönderilmiş;	Nejdet	
tıp	 eğitimi	 görmüş;	 kızlar	 Leman,	 Neriman,	
Vedia	 ve	 Saadet	 Erenköy	 Kız	 Lisesi’nden	
mezun	 olmuştur.	 Ailede	 üniversite	 eğitimi	
görüp	 meslek	 sahibi	 olan	 tek	 kadın	 Leman	
Hanım	değildir;	Vedia,	Hikmet	ve	Neriman	da	
İstanbul	 Üniversitesi	 Hukuk	 Fakültesi’ni	 bitir-
miştir.	Saadet	de	Yüksek	Ticaret	Okulu	mezu-
nu	 olmasına	 rağmen	 evlendikten	 sonra	 çalış-
mamıştır.

Hakkı	 Tomsu,	 eğitim	 için	 yollandığı	
Almanya’dan	 1933	 yılında	 Türkiye’ye	 döne-
rek	Devlet	Demiryolları’nda	işe	başlar.	Ancak	
1934	yılında	tekrar	Berlin’e	gönderilir.	Hakkı	
Tomsu,	mezuniyeti	sonrasında	görevi	gereği	
Ankara’da	 yaşamış,	 1940	 yılında	 Hüsniye	
Kam	ile	evlenmiş,	Mehmet	Turgut	ve	Nuran	
adında	 iki	 çocuk	 sahibi	 olmuştur.	 Hakkı	
Bey’in	 keskin	 matematik	 zekâsının	 Leman	
Hanım	ile	ortak	yönleri	olduğu	muhakkaktır.	
(Resim 4.4.)

Hakkı	 Tomsu,	 Cumhuriyet	 tarihimizin	 renkli	
olaylarından	 birinde	 başrol	 oynamış	 önemli	
bir	bürokrattır.	16	Haziran	1961	günü	Devlet	
Demiryolları	 Fabrikaları	 ve	 Cer	 Daireleri’nin	
yönetici	 ve	 mühendisleri	 arasından	 20	 kişi	

selmiştir.	O	dönemde	özellikle	subay	aile-
leri	 yaşadıkları	maddi	 sıkıntılar	 nedeni	 ile	
daha	ucuz	evleri	tercih	etmek	zorunda	kal-
maktadır.1	 Bu	 açıdan	 Leman	 Hanım’ın	
bebeklik	 dönemine	 rastlayan	 yıllarda,	 aile	
en	azından	konut	 ile	 ilgili	bir	 sorun	yaşa-
madığı	için	şanslıdır,	çünkü	Tavlusunlu	bir	
paşaya	ait	olan,	Kadıköy	civarında	oldukça	
büyük	 bir	 köşkte	 kiracıdırlar.	 Tavlusun	
dayanışmasından	olacak	ki,	kira	derdi	aile-
yi	üzmemiştir.2

Cevat	Bey,	hem	asker	geçmişi,	hem	de	yeni	
bürokrat	kimliği	 ile	giderek	İstanbul’da	daha	
da	 geniş	 bir	 sosyal	 çevre	 edinmiştir.	 Yalnız	
yardımseverliği	ile	değil,	aynı	zamanda	alçak-
gönüllü	kişiliği	ve	çalışkanlığı	ile	tanınmakta-
dır.	Cevat	Bey’in,	Türkiye’nin	en	zor	dönem-
lerinden	birinde	7	çocuğu	okutmak	için	gös-
terdiği	 gayret,	 onun	 özverili	 kişiliğinin	 en	
önemli	kanıtıdır.	Cevat	Bey,	işgal	dönemlerin-
de	 Milli	 Mücadele’ye	 destek	 olmak	 için	
Anadolu’ya	mal	 ve	 asker	 sevkiyatında	 görev	
alır.	 Üstlendiği	 bu	 görev,	 Cevat	 Bey’in	 daha	
sonra	İstiklal	Madalyası	ile	ödüllendirilmesi	ile	
sonuçlanacaktır.

İşgal	 döneminde	 İstanbul’da	 pek	 çok	 grup	
Anadolu’daki	 Milli	 Mücadele’ye	 lojistik	 ve	
istihbarat	 konusunda	 destek	 sağlamak	 için	
çalışmıştır.3	 Cevat	 Bey’in	 tam	 olarak	 hangi	
teşkilatta	görev	aldığını	bilmemekle	beraber,	
işgal	günlerinde	 İstanbul’da	mal	 sevkiyatı	 ile	
ilgili	bir	 görev	yaptığını	biliyoruz.	Muhteme-
len	 bu	 çalışma	 birimlerinde	 sürdürdüğü	
görevde	gösterdiği	başarılar	nedeni	ile	İstiklal	
Madalyası	ile	ödüllendirilmiş	olmalıdır.

Leman	Hanım,	henüz	beş	yaşında	iken	ağabe-
yi	Hakkı’nın	ardından	okula	başlar.	Dönemin	
kızlar	için	en	gözde	okullarından	Erenköy	Kız	
Lisesi,	o	yıllarda	ana	sınıfından	başlayarak	kız	
çocuklarına	 iyi	 bir	 eğitim	 sunmaktadır.	 İşgal	
yıllarında	gündelik	yaşam,	güvenlik	sorunları	

1. Boğaziçi Üniversitesi Fizik profesörü 
Fikret Kortel’in çocukluk anıları, http://
nucleus.istanbul.edu.tr/~cfe/ardindan/

index.html (13.07.2012)

2. Hikmet Şatır Hızıroğlu ile sözlü 
görüşme.

3. İstanbul’da işgal günleri içindeki tüm 
örgütlenmeler için: http://www.mit.gov.tr/

tarihce/birinci_bolum_B4.html 
(13.07.2012)
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Leman	 Hanım’ın	 kız	 kardeşi	 Neriman,	 İller	
Bankası’nda	 başladığı	 çalışma	 hayatını	 uzun	
süre	devam	ettirmemiş,	İzmirli	 iş	adamı	Hasan	
Akgerman	ile	evlenerek	İstanbul’dan	ayrılmıştır.

Teyze	 kızı	 Vedia,	 ailedeki	 takma	 adı	 ile	
Vedoş,	 amca	 dediği	 Cevat	 Tomsu	 gibi	
Denizcilik	İşletmeleri’ne	girerek	hukuk	müşa-
virliği	yapmış	ve	yine	aynı	kurumdan	emekli	
olmuştur.	Tüm	çocuklar	kardeş	gibi	büyümüş	
olduğu	halde,	Vedoş	ve	Leman	arasında	daha	
farklı	 bir	 bağ	 oluşmuş,	 bekâr	 kalmayı	 seçen	
ve	 her	 ikisi	 de	mesleklerinde	 başarılı	 bu	 iki	
kadın,	 Leman	Hanım’ın	 vefatına	 kadar,	 aynı	
evde	yaşamayı	sürdürmüştür	(Resim 4.5)

Çok	 çocuklu	bir	 evde,	 herşeyin	paylaşıldığı	
bir	 ortamda	 büyüyen	 Leman	Hanım,	 eğitim	

Ankara’da	Devrim	Otomobili	 Projesi	 için	 bir	
toplantıya	 çağrıldığında,	 Hakkı	 Tomsu	 da	
görevi	gereği	bu	kafilenin	içerisinde	yer	alır.	
Projeyle	 başka	 bir	 kuruluşun	 değil	 de	
Demiryolları’nın	 görevlendirilmiş	 olmasının	
nedeni,	 bir	 yandan	 o	 tarihlerde	 TCDD’nin	
onarım	amacıyla	kurulmuş,	fakat	geniş	ölçüde	
yedek	 parça	 imal	 eden	 Ankara,	 Eskişehir,	
Sivas	ve	Adapazarı’ndaki	fabrikalarının	varlığı,	
diğer	yandan	önemli	bir	teknik	potansiyele	ve	
yetişmiş	 işçilerden	 mühedislere	 kadar	 güçlü	
bir	teknik	kadroya	sahip	olmasıdır.
	
16	Haziran	1961	günü	yapılan	toplantıda,	çalış-
malar	 için	 en	 uygun	 yerin,	 günümüzde	
TÜLOMSAŞ	olarak	bilinen	Eskişehir	Demiryolu	
Fabrikaları’nda	dökümhane	olarak	yapılıp	kul-
lanılmayan	 bir	 bina	 olduğu	 sonucuna	 varılır.	
Hakkı	 Tomsu	 bu	 büyük	 projede	 yönetim	
grubu	içerisinde	yer	alır.	Yönetim	grubu	Genel	
Müdür	Yardımcısı	Emin	Bozoğlu	başkanlığın-
da,	Fabrikalar	Dairesi	Başkanı	Orhan	Alp,	Cer	
Dairesi	 Başkanı	 Hakkı	 Tomsu,	 Cer	 Dairesi	
Başkan	Yardımcısı	Nurettin	Erguvanlı,	Eskişehir	
Demiryolu	 Fabrikası	 Müdürü	 Mustafa	 Ersoy,	
Adapazarı	Demiryolu	 Fabrikası	Müdürü	 Celal	
Taner,	 Ankara	 Demiryol	 Fabrikası	 Müdürü	
Mehmet	Nöker’den	ve	emekli	subaylar	Genel	
Müdürlük	Müşaviri	Hüsnü	Kayaoğlu	ile	Necati	
Peköz’den	oluşturulur.4

29	Ekim	1961	sabahı	bu	grubun	özverili	çalış-
maları	 ile	üretilen	Devrim	Otomobili,	Büyük	
Millet	 Meclisi	 binasının	 önüne	 götürülerek	
Cumhurbaşkanı	Cemal	Gürsel	Paşa’ya	sunula-
bilmiş,	 bir	 ikincisi	 Paşa’yı	 Anıtkabir’e	 götür-
müş,	 sonra	 da	Hipodrom’daki	 geçit	 resmine	
katılmıştır.	 1982	 yılında	 vefat	 eden	 Hakkı	
Tomsu,	Leman	Hanım	için	 iyi	bir	 rol	modeli	
olmuştur.	 1933	 yılında	 ağabeyini	 Berlin’de	
ziyareti,	Leman	Hanım	için	ilk	yurtdışı	dene-
yimi	 olacak,	 daha	 sonra	 vefatına	 kadar	
Avrupa’yı	 ve	 Amerika’yı	 karış	 karış	 gezmeyi	
kendisine	amaç	edinecektir.

Resim 4.4. Hakkı Tomsu ve Leman Tomsu 
(Kaynak: Tomsu ve Akgerman Aileleri Arşivi)

4. Sağın, 1985, ss.14-16.
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Şaziye,	 uzun	 yıllar	 Leman	Tomsu	 ve	Vedoş	
ile	beraber	yaşamış,	en	sonunda	oldukça	geç	
sayılabilecek	bir	yaşta	evlendiğinde	onlardan	
ayrılmıştır.

Bireyler	arası	eşitliğin	çok	önemli	olduğu	baba	
ocağından	aldığı	terbiye,	ileriki	yıllarda	Leman	
Hanım’a	 öğrencileri	 ve	 yeğenleri	 ile	 kurduğu	
ilişkide	yol	gösterici	olmuş	olsa	gerek,	öğren-
cileri	onun	herkese	eşit	mesafede	duran	kişili-
ğine	 saygı	 duyacak,	 yeğenleri	 ise	 maddi	 ve	
manevi	 anlamda	her	biri	 ile	 tek	 tek	kurduğu	
özel	ve	yakın	ilişkiyi	unutmayacaktır.

Leman	Hanım,	yatılı	okulda	da	pek	çok	çocuk	
ile	 paylaşmayı,	 disiplini	 ve	 sabretmeyi	 çok	
küçük	 yaşlardan	 başlayarak	 öğrenmiş	 oldu-
ğundan	karakteri	yavaş	yavaş	bu	yönde	şekil-
lenmeye	 başlar.	 Burada	 parantez	 açıp	 ekle-
mek	gerekir:	Leman	Hanım	otoriter	olmamak-
la	beraber,	aile	içerisinde	bir	tür	kanaat	lideri	
olmuştur.	 Belki	 de	 yaş	 olarak	 yedi	 çocuğun	
birbirlerinden	çok	farklı	olmamaları	nedeni	ile	
yaşa	bağlı	bir	hiyerarşi	yerine,	kişisel	yetenek-
lere	 dayalı	 bir	 hiyerarşi	 kendiliğinden	 oluş-
muş,	 Leman	 Hanım	 da	 bu	 hiyerarşide	 üst	
sıralarda	 yer	 almıştır.	 Ağabeyi	 Hakkı’nın	
Ankara’da	 olması	 ve	 Leman	 Hanımın	 doğal	
liderlik	 özellikleri,	 onun	 diğer	 çocuklar	 ara-
sında	karar	verici	 rollere	bürünmesini	kolay-
laştırmıştır.

dönemlerinde	 evden	 uzak	 kalsa	 bile,	 hafta	
sonları	ve	yaz	aylarında	tekrar	kardeşleri	ile	
biraraya	 gelebilmektedir.	 Yine	 de	 günümü-
zün	çekirdek	ailesinden	çok	farklı	bir	ortam	
içerisinde	büyümüş	olan	 Leman	Hanım,	 bir	
aile	kurmayı	tercih	etmediği	halde,	ölümüne	
kadar	tüm	kardeşleri,	kuzenleri	ve	yeğenleri-
ni	birarada	 tutan,	hatta	babası	Cevat	Bey’in	
vefatından	sonra	da	ailenin	 liderliğini	üstle-
nen	 bir	 rol	 oynamıştır.	 Leman	 Hanım’ın	
yeğenleri	yedi	çocuğun	öz	kardeş	olduğunu,	
kendilerinin	de	öz	yeğen	olduğunu	zannede-
rek	 büyümüştür	 (Resim 4.6)	 Tavlusun’dan	
emanet	 evlatlık	 Şaziye	 de	 zaman	 içerisinde	
ailenin	 gerçek	 bir	 üyesi	 olmuş,	 hatta	 Cevat	
Bey	 soyadı	 kanunu	 çıktığında	 Şaziye’yi	 de	
kendi	 soyadı	 ile	 nüfusuna	 geçirmiştir.5	
Hamaratlığı	 ve	 mutfak	 hünerleri	 ile	 ünlü	

Resim 4.5. Ailenin farklı kuşak kadınları 
birarada. Soldan sağa, Hüsniye Tomsu, 
Zehra Kam, Saadet Çağlar, Leman Tomsu 
(Kaynak: Tomsu ve Akgerman Aileleri Arşivi)

Resim 4.6. Ayaktakiler soldan sağa,
Saadet Çağlar, Hikmet Tomsu, Vedia Tomsu, 
Neriman Akgerman ve Leman Tomsu.
Oturanlar: Ayşegül Akgerman ve Melike Çağlar
(Kaynak: Tomsu ve Akgerman Aileleri Arşivi)

5. Cevat Tomsu’nun Denizcilik İşletmeleri 
özlük dosyasından edinilen bilgiye göre 

Şaziye de resmen Tomsu nüfusuna 
geçirilmiş ve adı Cevat Bey tarafından 

çocukları arasında beyan edilmiştir. 
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Leman	Hanım’ın	 hayattaki	 tüm	 yeğenleri	 bu	
çalışmanın	 tamamlanabilmesi	 için	 kaynaklık	
etmiş	ve	aile	arşivlerinden	yararlanabilmemiz	
için	 seferber	 olmuştur.	 Leman	 Tomsu’nun	
parlak	kişiliğini,	aileyi	birarada	tutan	enerjisini	
ve	tüm	yeğenlerine	verdiği	sıcak	sevgiyi	onla-
rın	anıları	aracılığı	ile	bu	kitaba	aktarma	ola-
nağı	bulabildik.

Modern	 Türkiye’nin	 geleneksel	 değerler	 ve	
Batılı	 değerler	 ile	 uzlaşma	 sancıları	 yaşadığı	
bu	 döneme	 tanıklık	 eden	 bu	 büyük	 aile	
resmi,	bugün	hâlâ	aynı	sevgi	ve	saygı	temeli	
üzerinde	durmaktadır.	Birarada	büyüyen	yedi	
çocuk,	 Leman,	 Vedia	 ve	 Hikmet	 haricinde	
evlenip	aile	kurmuş	ve	çocuk	sahibi	olmuştur.

Hakkı	 Tomsu’nun	 çocukları	 1948	 doğumlu	
Mehmet	 Turgut	 Tomsu	 babası	 gibi	 makine	
mühendisi	 olmuş,	 kızı	 1952	 doğumlu	 Ankara	
İktisadi	Ticari	İlimler	mezunu	Nuran	Tomsu	ise	
2001	yılında	Ankara’da	vefat	etmiştir.	Neriman	
Tomsu	Akgerman’ın	 çocukları	 Robert	 Kolej’de	
eğitim	almak	için	İzmir’den	ayrılarak	İstanbul’a	
gelmişlerdir.	 1943	 doğumlu	 Nuri	 Akgerman	
ABD’de	yaşayan	doktoralı	bir	makina	mühendi-
sidir.	 1945	 doğumlu	 Aydın	 Akgerman	 kimya	
mühendisliği	 eğitimi	 almış,	 akademik	 kariyeri	
seçerek	 kimya	 profesörü	 olmuştur.	 ABD’nin	
önemli	 üniversitelerinde	 profesör	 olarak	 çalış-
tıktan	sonra	ABD’de	vefat	etmiştir.	1949	doğum-
lu	 Ayşegül	 Akgerman	 Ceritoğlu	 Boğaziçi	
Üniversitesinde	 kimya	 mühendisliği	 eğitimi	
almış	ve	dedesinin	adını	taşıyan	Cevat	Akgerman	
İstanbul’da	moda	sektöründe	yatırım	yapan	bir	
işadamı	olmuştur.	 Saadet	Tomsu	Çağlar’ın	kızı	
Melike	Çağlar,	Leman	Tomsu	ile	en	uzun	zaman	
geçirme	 olanağı	 bulan	 yeğenidir.	 Melike	
Hanım’ın	erkek	kardeşi	1952	doğumlu	Mehmet	
Çağlar	 da	 İstanbul’da	 yaşayan	 bir	 işadamıdır.	
(Resim 4.7-4.9)	Saadet	hanımın	ikiz	kardeşle-
rinden	Nejdet	Tomsu	1994	yılında	vefat	etmiştir.

Resim 4.7. Soldan sağa, Saadet Tomsu 
(eğilmiş), Vedia Tomsu, Aydın Akgerman, 
Nuri Akgerman, Melike (ağlayan) ve 
Ayşegül Akgerman, Leman Tomsu (yan 
dönmüş) 
(Kaynak: Tomsu ve Akgerman Aileleri Arşivi)

Resim 4.8. Soldan sağa, Leman Tomsu, 
Ayşegül Akgerman, Neriman Akgerman, 
Vedia Tomsu, Cevat Akgerman, Aydın 
Akgerman (oturuyor), Ağustos 1960 İzmir 
(Kaynak: Tomsu ve Akgerman Aileleri Arşivi)

Resim 4.9. Leman Tomsu, İzmir, 1960 
(Kaynak: Tomsu ve Akgerman Aileleri Arşivi)
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5.
ERENKÖY
KIZ	LİSESİ’NDEN	
AKADEMİ’YE	İKİ	KADIN:	
LEMAN	TOMSU	VE	
MÜNEVVER	BELEN

Ömerpaşa	 Sokağı’nda	 Şehremini	 Rıdvan	
Paşa’nın	 köşkü	 olarak	 bilinen	 bina	 belirlen-
miş,	Rıdvan	Paşa’nın	ölümünden	sonra	mabe-
yinci	 Faik	 Bey’in	 mülkiyetine	 geçmiş	 olan	
köşk,	Maarif	Nazırlığı	tarafından	satın	alınarak,	
1915-1916	 öğretim	 yılında	 “Erenköy	 İnas	
Sultanisi”	ismiyle	kızlara	yönelik	yatılı	bir	lise-
ye	dönüştürülmüştür.	Bir	süre	sonra	artan	yer	
gereksinimini	 karşılamak	 üzere	 aynı	 sokakta	
bulunan	Hacı	Hüseyin	Paşa	Köşkü	satın	alına-
rak	 yatakhane	 olarak	 değerlendirilmiştir.2	 İlk	
olarak	1919-1920	eğitim	yılında	3	kız	öğrenci-
nin	mezun	 olduğu	 okul,	 1923’te	 Cumhuriyet	
ilan	edildiğinde	Türkiye’deki	9	kız	 lisesinden	
biridir.	 1924-1925	 öğretim	 yılında	 “Erenköy	
Kız	 Lisesi”	 ismini	 alan	 okulun	 ilk	 yıllarında	
eğitim	alan	kız	öğrencilerin	bir	kısmı	ise,	daha	

Kadınların	Osmanlı	 İmparatorluğu’nun	 ancak	
son	 dönemlerinde,	 Sultan	 Abdülmecid’in	
1839’daki	 politik	 reformları	 ile	 başlayan	 ve	
1908-1919	 yılları	 arasında	 İkinci	 Meşrutiyet	
döneminde	kapsamı	genişleyen	Batılılaşma	ve	
modernleşme	 sürecinde	 toplumsal	 yaşama	
katılabildikleri	 bilinmektedir.	 Özellikle	 İkinci	
Meşrutiyet	 döneminde	 Osmanlı	 İmpara-
torluğu’nun	Batılılaşma	projesinin	temel	amaç-
larından	biri,	kadınları	eğitim	aracılığıyla	mah-
rem	özel	dünyalarından	ayırarak,	daha	iyi	bir	
eş	 ve	 anne	olarak	 toplumsal	 yaşama	katmak	
olmuş	ve	bu	süreçte	kadınlar	için	pek	çok	lise	
ve	 öğretmen	 okulu	 açılmıştır.1	 Bu	 kapsamda	
1911	 yılında	 İnas	 Nümune	 Mektebi	 ismiyle	
kurulan	Erenköy	Kız	Lisesi	İstanbul’un	en	eski	
kız	 okullarından	 biridir.	 Okul	 için,	 Göztepe	

1. Dostoğlu, 2005, ss.34-35.

2. V. Murad’ın kızı Hatice Sultan da bir 
süre bu köşkte yaşamıştır.
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maya	başladıktan	sonra	haremlik	ve	selamlık	
kısımları	 farklı	 işlevlerle	 donatılmıştı.	
Akşamları	dans	ve	konser	salonu	olarak	işlev	
gören	ve	içinde	kuyruklu	piyano	olan	konfe-
rans	salonu	ile	denize	nazır	çay	evi,	o	dönem-
de	 eğitim	 gören	 öğrencilerde	 derin	 izler	
bırakmıştı.	Okulun	yanındaki	köşkte	ise	ana-
okulu	 bulunmaktaydı.	 Zeytinoğlu	 anılarında,	
akşam	yemeğinden	sonra	etüde	katılan	yatılı	
öğrencilerin,	zil	çaldıktan	sonra	kısa	bir	dans	
faslının	 ardından	 yüksek	 duvarlarla	 çevrili	
okul	 bahçesinden	 çıkarak	 yatakhane	 olarak	
kullanılan	ve	Hacı	Hüseyin	Paşa	Köşkü	olarak	
bilinen	 beyaz	 ahşap	 binanın	 bahçesine	 geç-
tiklerini;	zaman	zaman	okula	Avrupalı	uzman-
ların	 gelerek	 konferans	 verdiklerini;	 kız	
öğrencilere	ev	idaresi	ve	aile	bütçesine	katkı	
konusunda	 çeşitli	 önerilerde	 bulunulduğunu	
belirtmektedir.	 Zeytinoğlu’nun	 aktardığına	

sonra	mezun	oldukları	okula	öğretmen	olarak	
dönmüştür.3

Günümüzde	 mevcut	 olmayan	 bu	 tarihî	 okul	
binası	 ile	 ilgili	 detaylı	 bilgilere	 ulaşmak	 için,	
1939’da	 Erenköy	 Kız	 Lisesi’nden	 mezun	 olan	
Sabahat	 Zeytinoğlu’nun	 kitabından	 ve	 55	 yıl	
Erenköy	Kız	Lisesi’ni	Bitirenler	Derneği	Yönetim	
Kurulu	 üyesi	 ve	 35	 yıldır	 da	 başkanı	 olan	
Avukat	 Meral	 Urcun’un	 aktardığı	 bilgilerden	
yararlanılmıştır.	 Zeytinoğlu’nun	 anlatımına	
göre,	 beyaza	 boyanmış	 ahşap	oymalı	 binanın	
ön	cephesindeki	balkonlar	ahşap	sütunlar	tara-
fından	taşınmakta,	asırlık	çam	ağaçları,	atkesta-
neleri,	erguvanlar,	 leylaklar	ve	güllerle	bezen-
miş	büyük	bahçesinde	 ise	oymalı	beyaz	mer-
merden	havuzlar	ve	kameriyeler	bulunmaktay-
dı.	İçte	ve	dışta	dantel	gibi	işlenmiş	olan	okul	
binasına,	birkaç	basamak	beyaz	mermer	merdi-
venden	çıkılan	ve	her	iki	tarafında	beyaz	mer-
mer	 aslanlar	 olan	 geniş	 bir	 sahanlıktan	 giril-
mekteydi.	(Resim 5.1)	Kış	aylarında	çini	soba-
larla	ısıtılan	okul	binasının	içinde	ahşap	oymalı,	
altın	yaldızlı	boy	aynalar	ve	büyük	salonlarda	
karşılıklı	 beyaz	 oymalı	mermer	 şömineler	 yer	
almakta,	 duvarlarında	 ise	 av	 tabloları	 göze	
çarpmaktaydı.	 (Resim 5.2, 5.3)	 Zeytinoğlu,	
kitabında,	özellikle	bir	yemek	salonunun	duvar-
larında	ceylanların	ormanda	su	içişini	gösteren	
tabloların	bulunduğunu	anlatmaktadır.4

Göztepe’de	büyük	bir	arazi	üzerine	kurulmuş	
olan	Rıdvan	Paşa	Köşkü,	okul	olarak	kullanıl-

Resim 5.1. Erenköy Kız Lisesi genel görünüş.
(Kaynak: Erenköy Kız Lisesi, 2003, Bizden, 
sayı:2, arka kapak)

Resim 5.2. Leman Tomsu, Erenköy Kız 
Lisesi bahçesinde arslanlı merdivenlerde.
(Kaynak: Tomsu ve Akgerman Aileleri 
Arşivi)

Resim 5.3. Leman Tomsu, Erenköy Kız 
Lisesi ana binanın merdivenlerinde.
(Kaynak: Tomsu ve Akgerman Aileleri 
Arşivi)

3. 1994, Dünden Bugüne İstanbul 
Ansiklopedisi, s.179 ve 2007, Erenköy Kız 
Lisesi Mezunlar Günü Hatırası, 29 Nisan 
2007.

4. Zeytinoğlu, 2002, ss.7-23.
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önemli	 bir	 kısmının	 eczacılık,	 avukatlık,	
mimarlık,	 iktisat,	öğretmenlik	gibi	meslekleri	
seçtiği	 görülmektedir.6	 55	 yıl	 Erenköy	 Kız	
Lisesi’ni	 Bitirenler	 Derneği	 Yönetim	 Kurulu	
üyesi	 ve	 35	 yıldır	 da	 başkanı	 olan	 Avukat	
Meral	 Urcun’un	 da	 dernek	 bültenlerinde	
belirttiği	 gibi,	 Türkiye’nin	 çeşitli	 bölgelerin-
den	Erenköy	Kız	Lisesi’ne	yatılı	olarak	gelen	
kız	 öğrenciler,	 ailelerinden	 uzakta,	 çağdaş	
Türkiye	 ideallerine	 uygun	 bir	 ortamda	 ve	
mekânda	eğitilmişlerdir.7

Türkiye’deki	 ilk	 kadın	 Danıştay	 üyesi,	 ilk	
kadın	Sayıştay	üyesi,	ilk	kadın	Yargıtay	üyesi,	
ilk	 kadın	 radyolog,	 ilk	 kadın	 astronom,	 ilk	
kadın	emniyet	müfettişi,	 ilk	kadın	diş	dokto-
ru,	ilk	kadın	eczacı,	ilk	kadın	antropoloji	pro-
fesörünün	mezun	olduğu	Erenköy	Kız	Lisesi,	
Türkiye’nin	ilk	iki	kadın	mimarının	da	üniver-
site	öncesi	eğitim	aldığı	kurumdur.	1929	yılın-
da	 liseden	 mezun	 olan	 Leman	 Tomsu,	
“Erenköy	 Lisesi’ni	 Bitirenlerden	 Sahalarında	
İlk	 Kadın	Olanlar”	 listesinde	 “Türkiye’de	 İlk	
Kadın	 Mimar”	 olarak	 yer	 almaktadır.	 Babası	
Cevat	 Bey’in	 memuriyeti	 nedeniyle	
Anadolu’nun	 farklı	 kentlerinde	 bulunmak	
zorunda	kalması,	Leman	Tomsu’nun	henüz	5	
yaşındayken	Erenköy	Kız	Lisesi’nin	ana	sınıfı-
na	yatılı	olarak	gönderilmesine	sebep	olmuş-
tur.	 Bu	 yöntem,	 o	 dönemde	 kaliteli	 eğitim	
kurumlarının	 büyük	 kentlerde	 yer	 alması	
nedeniyle,	 pek	 çok	 memur	 ailesi	 tarafından	
uygulanmaktadır.	 Dolayısıyla,	 Leman	 Tomsu	
Birinci	 Dünya	 Savaşı’nın	 sona	 erdiği	 1918	
yılından	1929	yılına	kadar	tam	11	yıl	bu	kuru-
mun	büyülü	atmosferinde,	Atatürk’ün	çağdaş	
Türk	kadınında	görmek	istediği	Batılı	normla-
ra	 uygun	 olarak	 eğitilmiştir.	 Leman	 Hanım	
için	Erenköy	Lisesi’ndeki	eğitimi	ve	bu	süreç-
te	 edindiği	 arkadaşları	 önemlidir.	 Yakınları,	
Leman	Hanım’ın	ömrünün	son	yıllarına	kadar	
Erenköy	Kız	Lisesi’nden	arkadaşlarıyla	her	ay	
yemekli	toplantılarda	buluştuğunu	belirtmek-
tedir.	

göre,	patatesler	kalın	soyulduğu	takdirde,	aile	
bütçesine	bir	yılda	verilebilecek	zararlar	bile	
okulda	 üzerinde	 durulan	 ayrıntılar	 arasında-
dır.	O	dönemlerde	okulda	çeşitli	filmler	gös-
terilmekte,	 kızlar	 öğretmenleriyle	 birlikte	
Beyoğlu’nda	tiyatroya	gitmekteydi.	Akşamları	
derslerin	ardından	ve	hafta	sonlarında	hopar-
lörlerle	okulun	her	yanına	Johann	Strauss’un	
valslerinden	 (özellikle	 Mavi	 Tuna)	 ve	
Napoliten	 şarkılardan	 oluşan	 müzik	 yayını	
yapılmakta,	 kızlar	 girişteki	 aynalı	 salonda	
Viyana	valsleri	öğrenmekteydi.5

1940’lı	 yılların	 başına	 kadar	 Erenköy	 Kız	
Lisesi’nden	mezun	olan	öğrencilerin	ömürle-
rinin	 sonuna	 kadar	 unutamadıkları,	 muhte-
şem	avizeler,	kristal	aynalar,	altın	yaldızlarla	
süslü	 tavanlar	 ve	 ahşap	 oymalardan	 oluşan	
bu	 büyülü	 atmosfer,	 1945	 yılında	 çıkan	 bir	
yangın	 nedeni	 ile	 bozulmuş,	 yeni	 binalar	
yapılana	kadar	Erenköy	Kız	Lisesi’nde	eğiti-
me	 bir	 süre	 ara	 verilmiş,	 bir	 süre	 de	 bir	
başka	 okulun	 binası	 kullanılmıştır.	 Sabahat	
Zeytinoğlu’nun	 o	 dönemde	 Bayındırlık	
Bakanı	olan	eşi	tarafından	hazırlatılan	proje-
lere	 uygun	 olarak,	 yangına	 kadar	 eğitim	
amaçlı	kullanılan	eski	Rıdvan	Paşa	Köşkü’nün	
yerine	 yatakhane	 binası,	 yatakhane	 olarak	
kullanılan	Hacı	Hüseyin	 Paşa	Köşkü	 yerine	
ise	derslikler	inşa	edilmiş,	1954-55	akademik	
yılından	sonra	eğitime	yeni	binalarda	devam	
edilmiştir.	 Ancak,	 bir	 süre	 sonra	 yatakhane	
olarak	kullanılan	bina	Kadıköy	Güzel	Sanatlar	
Okulu’na	 verilmiş,	 yatılı	 kısmı	 kaldırılan	
Erenköy	Kız	Lisesi’ne	ait	arazi	oldukça	sınır-
lanmıştır.

Erenköy	Kız	Lisesi,	Atatürk’ün	vizyonu	çerçe-
vesinde,	 Türk	 kadınının	 erkeklerle	 eşit	 bir	
şekilde	 sosyal	 hayatta	 yer	 almasında	 önemli	
rol	oynayan	kurumlardan	biridir.	2007	yılında	
mezuniyetlerinin	 50.	 yılını	 kutlayan	 1957	
mezunlarının	 çıkardığı	 hatıra	 kitapçığı	 ince-
lendiğinde,	 mezun	 olan	 kız	 öğrencilerin	

5. Zeytinoğlu,2002, ss.20-23.

6. 2007, Erenköy Kız Lisesi Mezunlar Günü 
Hatırası, 29 Nisan 2007.

7. 1998-2008, Erenköy Kız Lisesini 
Bitirenler Derneği Bültenleri.
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şehit	 düştüğünde,	 ailenin	 üçüncü	 çocuğu	
İzzet	dünyaya	gelmiştir.	Hatice	Hanım,	savaş	
sonrası	Türkiye’nin	zor	ekonomik	koşulların-
da	en	büyüğü	7,	en	küçüğü	birkaç	aylık	olan	
üç	çocuğu	ile	dayanmaya	çalışmıştır.	Münevver	
Belen	İzmit	İlkokulu’nu	bitirince	girdiği	para-
sız	yatılı	sınavlarını	kazandığı	 için	tek	başına	
İstanbul’a	 gelmiş	 ve	 Erenköy	 Kız	 Lisesi’ne	
başlamıştır.	(Resim 5.5)

Münevver	 Belen’in	 halen	 hayatta	 olan	 kızı	
Bercis	Belen	Levend’in	anılarından	aktardığı-
na	göre,	annesi	Münevver	Hanım,	 ilk	olarak	
11	 yaşında	 iken	 gördüğü	 Erenköy	 Kız	
Lisesi’nin	mimari	özelliklerine	hayran	olmuş-
tur.	Levend,	annesi	Münevver	Hanım’ın	özel-
likle,	çocukluk	yıllarında	İzmit’te	yaşadığı	zor	
koşullar	 ile	 oldukça	 çelişen	 Erenköy	 Kız	

Türkiye’nin	ilk	kadın	mimarları	olan	Münevver	
Belen	ve	Leman	Tomsu’nun	yaşam	öykülerini	
birbirine	 yaklaştıran	 en	önemli	 etken,	 kuşku-
suz,	Erenköy	Kız	Lisesi’dir.	Çünkü	Akademi’den	
mezun	 bu	 iki	 kadının	 dostluğu	 aslında	 çok	
eskilere,	 henüz	 ortaokul	 yıllarını	 geçirdikleri	
Erenköy	Lisesi’ne	dayanmaktadır.	(Resim 5.4) 

Münevver	Hanım	İzmit’te	doğmuştur.	Annesi	
Hatice	 Belen	 ve	 babası	 Yusuf	 Belen	 Kırım	
göçmeni	ailelerden	gelmektedir.	İzmit’te	yer-
leşen	Belen	ailesi,	Münevver’in	ardından	ikin-
ci	çocukları	Müzeyyen’e	sahip	olur.	I.	Dünya	
Savaşı	patlak	verdiğinde	Yusuf	Bey	 ilk	önce	
küçük	çocukları	olduğu	 için	bedel	ödeyerek	
savaşa	katılmamıştır.	Ancak	Çanakkale	Savaşı	
sırasında	 askere	 gitmesi	 zorunlu	 hale	 geldi-
ğinden,	Yusuf	Bey	 silah	altına	alınır.	 1915’te	
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Resim 5.4. Leman Hanım Erenköy Kız 
Lisesi’nde henüz ortaokul öğrencisi iken.
(Kaynak: Tomsu ve Akgerman Aileleri Arşivi)

Resim 5.5. Münevver Belen, Erenköy Kız 
Lisesi, kendi el yazısı ile “Sevgili Ablama 
6.5.1929”.
(Kaynak: Bercis Levend Aile Arşivi)
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Resim 5.6. Leman Tomsu ve Münevver 
Belen Erenköy yıllarında beraber.

(Kaynak: Bercis Levend Aile Arşivi)

Resim 5.7. Münevver Belen ayakta ve en 
arkada sağdan birinci, Leman Tomsu yere 

oturmuş kızlardan soldan birinci.
(Kaynak: Bercis Levend Aile Arşivi.

Resim 5.8. Leman Tomsu en arka sırada 
duran kızlardan soldan üçüncü, Münevver 

Belen ikinci sırada çömelmiş gruptan 
sağdan birinci (şapkalı).

(Kaynak: Bercis Levend Aile Arşivi)

Resim 5.9. Leman Tomsu ve Münevver 
Belen arkadaş grubu içerisinde en ortada 

ve yan yana. Leman Hanım muzipçe 
gülümseyerek eliyle bir şeyler işaret 

ederken, Münevver Hanım biraz sert 
bakışlarla fotoğrafçıya poz vermiş.
(Kaynak: Bercis Levend Aile Arşivi)
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Lisesi’nin	 şık	 hamamını	 unutamadığını	 ifade	
etmiştir.	(Resim 5.6-5.9)

Leman	Hanım	ve	Münevver	Hanım	aynı	yaşlar-
da	 olmalarına	 rağmen	 Münevver	 Hanım’ın	
ilkokulu	 İzmit’te	 bitirmesi	 nedeni	 ile	 ancak	
ortaokul	 birinci	 sınıfta	 tanışmışlardır.	 Yine	
Bercis	 Levend’in	 aktardıklarına	 dayanarak,	
annesi	Münevver	Hanım’ın	daimi	leyli	(sürekli	
yatılı)	statüsünde	olduğu,	Leman	Hanım’ın	ise	
hafta	sonları	evci	olarak	ailesinin	yanına	gittiği	
bilinmektedir.	 Bercis	 Levend,	 Münevver	
Hanım’ın	ailesinin	dar	gelirli	olmasından	dolayı	
yalnızca	dini	bayramlarda	İzmit’e	gidebildiğini,	
yaz	 aylarında	 da	 Erenköy’de	 okuyan	 diğer	
daimi	 leyli	 kızlarla	 beraber	 Kandilli	 Kız	
Lisesi’nde	tatilini	geçirdiğini	belirtmektedir.	Bu	
nedenle	Leman	Hanım’ın	birkaç	kez	Münevver	
Hanım’ı	Tomsuların	aile	evinde	misafir	olarak	
ağırladığı	ve	özellikle	ortaokul	yıllarında	arala-
rındaki	arkadaşlığın	çok	sıkı	olduğu	da	Bercis	
Hanım	tarafından	belirtilmektedir.

1929’da	Erenköy	Kız	 Lisesi’nden	mezun	olan	
Münevver	 Belen	 ve	 Leman	 Tomsu,	mimarlık	
alanında	eğitim	görmeye	birlikte	karar	vermiş-
tir.	Aynı	çatı	altında	geçen	çocukluk	ve	gençlik	
yılları	bu	iki	öncü	kadını	birbirine	yaklaştırmış-
tır.	(Resim 5.10- 5.12)	Ancak	Güzel	Sanatlar	
Akademisi’nde	 devam	 eden	 arkadaşlıkları,	
çocukluk	yıllarındaki	kadar	yakın	olmamıştır.	
Münevver	Hanım’ın	burslu	olarak	devam	ettiği	

Resim 5.10. 1933/34 Öğretim Yılında 
Güzel Sanatlar Akademisi öğrencileri ve 
öğretim üyeleri (Leman Tomsu önden ikinci 
sırada soldan beşinci).
(Kaynak: Acar, 1995, s.114)

Resim 5.11. Sınıf arkadaşları ile beraber 
Belen ve Tomsu Akademi merdivenlerinde.
(Kaynak: Bercis Levend Aile Arşivi).

Resim 5.12. Aynı gün arka bahçede 
çekilmiş başka bir fotoğraf.
(Kaynak: Bercis Levend Aile Arşivi).

Akademi	yaşamı	yine	yurtta,	bu	tür	öğrenciler	
için	ayrılan	Kız	Muallim’de	geçmiştir.	Küçükken	
geçirdiği	 kızamık	 hastalığının	 neden	 olduğu	
işitme	 kaybı	 nedeniyle	 Münevver	 Hanım’ın	
Akademi’nin	yüksek	tavanlı,	geniş	stüdyoların-
da	anlatılan	dersleri	işitmekte	zorlandığı	bilin-
mektedir.	Leman	Hanım,	tuttuğu	ders	notlarını	
arkadaşı	 ile	 paylaşarak	 Akademi	 süresince	
Münevver	 Belen’in	 diğer	 öğrencilerden	 geri	
kalmaması	için	destek	vermiştir.
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Resim 5.13. Yalova teknik gezi.
(Kaynak: Bercis Levend Aile Arşivi).

Resim 5.14. Leman Tomsu, Akademi 
yıllarından bir fotoğraf.

(Kaynak: Tomsu ve Akgerman Aileleri Arşivi)

Resim 5.15. Leman Tomsu, Akademi’de.
(Kaynak: Tomsu ve Akgerman Aileleri Arşivi)

Resim 5.16. Leman Tomsu, Akademi’de.
(Kaynak: Tomsu ve Akgerman Aileleri Arşivi)

Resim 5.17. Münevver Belen Erenköy Kız 
Lisesi’nden bir arkadaşı ile beraber bir gezide.

(Kaynak: Bercis Levend Aile Arşivi)

Ancak	yatılı	okul	arkadaşlığının	bitmiş	olması	
nedeniyle	özel	yaşamdaki	sınırlar	biraz	daha	
artmış,	ikili,	arkadaşlıklarını	Akademi	ile	sınır-
lı	 tutmak	 zorunda	 kalmıştır.	 O	 dönem	
Türkiye’sinin	geleneksel	aile	yapısı	düşünüle-
cek	olursa,	yetişkin	iki	genç	kadının	aile	dışı	
ortamlarda	 görüşmesi	 zaten	 neredeyse	 ola-
naksızdır.	Ancak	yine	de	aile	bireylerinin	özel	
arşivlerinde	 bulunan	 bazı	 fotoğraflar,	 hem	

Münevver	Belen’in,	hem	de	Leman	Tomsu’nun	
sınıflarındaki	diğer	erkek	öğrenciler	 ile	bera-
ber	yatılı	teknik	gezilere	katıldıklarını	göster-
mektedir.	 (Resim 5.13-5.16)	 Bu	 durum,	
ailelerin	 ve	 sosyal	 çevrenin	 erken	 dönem	
Cumhuriyet	 heyecanı	 içerisinde	 esnek	 ve	
anlayışlı	bir	yaklaşım	sergilediklerini,	kadınla-
rın	 meslek	 edinme	 süreçlerinde	 destekleyici	
tavır	takındıklarını	düşündürmektedir.
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Münevver	Belen,	Leman	Tomsu’nun	mesleğe	
giriş	öyküsünde	etkin	olduğunu	düşündüğü-
müz	kilit	isimlerden	bir	tanesidir.	Her	ikisi	de	
ortak	 bir	 hedef	 yaratmış,	 birbirlerine	 destek	
olmuşlardır.	 Münevver	 Hanım	 ve	 Leman	
Hanım	1940’lara	kadar	mesleki	beraberlikleri-
ni	ve	dostluklarını	devam	ettirmiştir.	Beraberce	
gerçekleştirdikleri	projeler	ve	girdikleri	yarış-
malar	bunun	en	önemli	göstergesidir.	Ancak	
Münevver	Hanım’ın	1940’ta	Yüksek	Mühendis	
Mithat	Gözeler	 ile	evlenmesi,	 1941’de	Bercis	
Gözeler’in	 (Levend)	 doğumu,	 bu	 arkadaşlık	
ilişkisini	 dondurmuştur.	 Münevver	 Belen	
Gözeler,	 bursunu	 geri	 ödemek	 için	 devlet	
memuru	olarak	çalışarak	Nafia	Müdürlüğü’nden	
emekli	olmuştur. (Resim 5.17)	Yaz	dönemini	
1954’te	kendi	çizdiği	Tuzla’daki	yazlık	evinde	
(Resim 5.18),	 kış	 aylarını	 Hüsrev	 Gerede	
Caddesi’ndeki	dairelerinde	geçiren	Münevver	
Belen	Gözeler,	6	Şubat	1973’te	rahatsızlanarak	
vefat	etmiştir.	(Resim 5.19-5.21)

Münevver	Belen,	Türkiye’nin	ilk	iki	kadın	mima-
rından	biri	olduğu	ve	aktif	olarak	mesleğini	yap-
tığı	 için	 önemli	 bir	 tarihsel	 kişiliktir.	 İddiasız,	
ancak	 nitelikli	 bir	 tasarımcı	 olduğunu	 özellikle	
Şişli	 Maliye	 Binası	 örneğine	 bakarak	 söylemek	
mümkündür.	 Devlet	 memuru	 olarak	 meslek	
yaşamına	 devam	 ettiği	 için	mesleğe	 ilk	 atıldığı	
yıllarda	gerçekleştirdiği	ve	müellifi	olarak	tescil-
lenmiş	 yapılar	 dışındaki	 çalışmaları	 maalesef	
bilinmemektedir.	 Arkitekt	 dergisinde	 yayımlan-
mış	olan	Tomsu	ile	ortak	çalışmaları	şöyledir:

•	 Karamürsel	Halkevi	Projesi	
•	 Gerede	Halk	Evi	Projesi
•	 Kayseri	Halkevi	Projesi	
•	 Ev	projesi,	Ankara

Ayrıca,	Belen’in	bireysel	iki	çalışması	da	yine	
Arkitekt	 dergisi	 sayılarında	 yayımlanmıştır.	
Bunlar:

•	 Bursa	Halkevi,	Bursa	(Arkitekt,	1938/1,	
ss.16-20)	(Bu	yapı	şimdiki	Ahmet	Vefik	
Paşa	Tiyatrosu’dur.)

Resim 5.18. Münevver Belen Tuzla’da kendi 
çizdiği yazlık evinde aile bireyleri ile 
beraber.
(Kaynak: Bercis Levend Aile Arşivi)

Resim 5.19. Münevver Belen 1942’de bir 
yeni yıl balosunda. Leman Tomsu’nun da 
aynı partide çiçekler önünde çekilmiş bir 
fotoğrafı bulunmakta olup, Bölüm 7 
içerisinde 7.21 no ile sunulmaktadır. 
(Kaynak: Bercis Levend Aile Arşivi)
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nün	 bilinmemesi,	 Münevver	 Belen’e	 karşı	
tarihî	sorumluluğumuzun	yerine	getirilmesine	
engel	 değildir.	 “Erenköy	 Kız	 Lisesi’ni	
Bitirenlerden	 Sahalarında	 İlk	 Kadın	 Olanlar”	
listesinde	 Münevver	 Belen’in	 ismi	 bulunma-
maktadır.	Oysa	Leman	Tomsu	bu	listede	var-
dır.	 Münevver	 Belen’in	 mütevazı	 yapısı	 ve	
bürokraside	geçen	iş	yaşamı	bu	unutulmuşlu-
ğa	yol	açtıysa	dahi,	bu	öncü	kişiliğe	Türkiye’de	
mimarlık	tarihi	ve	kadın	çalışmaları	açısından	
tekrar	dönüp	bakılması	gerekmektedir.	

İkinci	 Meşrutiyet	 döneminde	 Osmanlı	
İmparatorluğu’nun	Batılılaşma	 projesi	 kapsa-
mında,	kadınların	eğitim	aracılığıyla	daha	 iyi	
bir	eş	ve	anne	olarak	toplumsal	yaşama	katıl-
ması	 amacıyla	 sadece	 liseler	 ve	 öğretmen	
okulları	 açılmamış,	 üniversitelere	 de	 kız	
öğrenciler	 kabul	 edilmeye	 başlamıştır.	 Bu	
sürecin	 bir	 halkası	 olarak,	 kız	 öğrencilere	
sanat	 eğitimi	 vermek	 üzere	 1914	 yılında	
İstanbul’da	 İnas	 Sanayi-i	 Nefise	 Mektebi	
kurulmuş,	 bu	 okulun	 ilk	 öğrencileri	 de	
Osmanlı	 toplumunda	 Batılılaşmayı	 en	 önce	
kabul	eden	bürokrasiye	mensup	seçkin	ailele-
rin	 kızları	 olmuştur.9	 Bu	 dönemde,	 kadın	
erkek	eşitliğini	ve	kadınların	çalışmasını	savu-
nan	dernekler	kurulmuş,	pek	çok	kadın	der-
gisi	yayınlanmış,	üniversitelerde	kız	ve	erkek	
öğrenciler	 derslere	 birlikte	 girmeye	 başlamış	
ve	ilk	kez	Müslüman	kadınlar	tiyatroya	katıl-
mışlardır.	 Bu	 değişimlere	 rağmen,	 devlet,	
kadının	dış	yaşamını	kontrol	etmeye	ve	cins-
lerin	kentsel	yaşamdaki	birlikteliklerine	kısıt-
lamalar	 getirmeye	 devam	 etmiştir.	 Örneğin,	
toplu	taşıma	araçlarında,	sinema	ve	tiyatrolar-
da,	 restoranlarda	kadınlar	 için	özel	bölümler	
ayrılmıştır.	 Ayrıca,	 daha	 önceye	 oranla	 bazı	
esneklikler	 olsa	 da,	 bu	 dönemde	 kadınlar	
ancak	 çarşaf	 ve	 peçeden	 oluşan	 giysilerle	
sokağa	 çıkabilmiş,	 birbirleriyle	 konuşurken	
yakalanan	 kadın	 ve	 erkeğe	 çeşitli	 cezalar	
verilmiştir.10	 Kadını	 bir	 cinsel	 nesne	 olarak	
gören	 geleneksel	 ataerkillik,	 kadının	 özel	

•	 Şişli	Maliye	Binası	(Arkitekt,	1946/9-10,	
s.206)

Münevver	Belen’in	çalıştığı	Nafia	Müdürlüğü8,	
özellikle	 Cumhuriyetin	 ilk	 dönemlerinde	
oldukça	aktif	bir	devlet	kurumudur.	Belen’in	
buradaki	 çalışmalarının	 tam	olarak	 dökümü-

8. Bu kurum 1983 yılında çıkarılan Kanun 
Hükmünde Kararname ile Bayındırlık ve 

İskân İl Müdürlüklerine dönüşmüştür.

9. Sağlam, 1996, s.159.

10. Göle, 1994, ss.29-38.

Resim 5.20. Münevver Belen.
(Kaynak: Bercis Levend Aile Arşivi)

Resim 5.21. Münevver Belen kızı Bercis 
Levend ile beraber.

(Kaynak: Bercis Levend Aile Arşivi)
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Leman	Tomsu	da	tüm	bu	değişimlerin	oldu-
ğu,	 kadınların	 kamusal	 alandaki	 varlığını	
pekiştiren	yasaların	çıktığı	dönemde	lise	eği-
timini	tamamlayarak	üniversiteye	başlamıştır.	
Erenköy	 Kız	 Lisesi’nde	 sınıf	 arkadaşı	 olan	
Münevver	 Belen’i	 de	 ikna	 eden	 Tomsu,	
Belen’le	birlikte	Güzel	Sanatlar	Akademisi’ne	
1929-30	 güz	 yarıyılında	 kayıt	 yaptırmıştır.	
Tomsu,	 genç	 bir	 mimar	 olduğunda,	 Soyadı	
Kanunu	 henüz	 çıkmadığından,	 ismi	 henüz	
Leman	 Cevat’tır.14	 O	 dönemde	 Türkiye’de	
mimarlık	eğitimi	verilen	 iki	yüksek	okuldan	
biri	 olan	 Güzel	 Sanatlar	 Akademisi	 Yüksek	
Mimarlık	 Şubesi’nden	 (diğeri	 Yüksek	
Mühendis	 Okulu’nun	 İnşaat	 Şubesi)	 sınıf	
arkadaşı	Orhan	Safa,	anılarında	1929	yılında	
birinci	 sınıfta	 20-25	 öğrencinin	 bulunduğu-
nu,	 bunlardan	 ikisinin	 Leman	 Tomsu	 ve	
Münevver	 Belen	 olduğunu	 belirtmektedir.15	
Yine	 Safa’nın	 anlatılarına	 göre,	 o	 döneme	
kadar	 her	 iki	 okula	 ortaokul	 mezunları	 da	
başvurabilirken,	1929	yılından	itibaren	sade-
ce	lise	mezunları	kabul	edilmiştir.	O	dönem-
de	 eğitim	 süresi	 5	 yıl	 olan	 Güzel	 Sanatlar	
Akademisi	Yüksek	Mimarlık	Şubesi’nin	ilk	2	
yılı	 kapsayan	 birinci	 devresinde	 teorik	 ve	
uygulamalı	dersler,	“atölye”	olarak	isimlendi-
rilen	 3	 yıllık	 ikinci	 devresinde	 ise	 mimari	
projeler	 yapılmaktadır.	 Birinci	 devrede	 ser-
best	 resim,	 modelaj,	 mimari	 resim,	 statik,	
mukavemet,	 betonarme,	 bina	 bilgisi,	 yapı	
bilgisi,	tasarı	geometri,	perspektif,	sanat	tari-
hi,	mimarlık	tarihi	ve	şehircilik,	keşif	maliyet	
hesapları,	“umumi	fenni	malumat”	(topograf-
ya,	 yol,	 ısıtma,	 havalandırma),	 malzeme,	 iç	
mimarlık,	 mitoloji	 ve	 estetik	 gibi	 dersler	
bulunmaktadır.

1930	 yılında	 Güzel	 Sanatlar	 Akademisi’nin	
hem	 eğitim	 kadrosu,	 hem	 de	 eğitim	 sistemi	
değişmiştir.	O	yıla	kadar	Mongeri,	Vedat	Tek	
ve	 Sırrı	 Bilen	 tarafından	 yürütülen	 ve	 3	 yıl	
süren	atölyeler	yerine,	öğrencilerin	her	proje-
sini	dilediği	hocayla	yapmasına	olanak	veren	

alanla	 sınırlanmasını	 uygun	görmüş,	 dışarıya	
çıktığında	da	örtünmeye	zorlamıştır.

1923’ü	 takip	 eden	 yıllarda	 gerçekleştirilen	
kültürel	devrim	sürecinde,	evin	içinde	kocası-
nın	en	önemli	desteği	olan	ve	aile	bütçesine	
de	zaman	zaman	katkıda	bulunan	kadın	imajı	
yeni	 sistem	 tarafından	 benimsenmiştir.	 İş	 ve	
aile	 yükünü	 omuzlamış	 kahramanlar	 olarak	
görülen	 kadınlardan	 bir	 kısmı,	 bu	 dönemde	
ulusu	 eğitmekle	 görevlendirilmiş	 yurtsever	
öğretmenler	olmuşlardır.11	Atatürk’ün	görmek	
istediği	Cumhuriyet	kadını,	bilimsel,	sosyal	ve	
ekonomik	açıdan	erkeğin	ortağı,	arkadaşı	ve	
yardımcısı	 olarak	 tanımlanabilir.	 Türkiye’de	
kadınların	 kamusal	 alandaki	 varlığı,	 Cum-
huriyetin	ilanıyla	birlikte	çeşitli	yasalar	aracılı-
ğıyla	 pekiştirilmiştir.	 1925	 tarihinde	 Kıyafet	
Kanunu	 çıkmış,	 1926	 yılında	 Büyük	 Millet	
Meclisi,	 aile	 hukukunu	 da	 kapsayan	 İsviçre	
Medeni	Kanunu’nu	temel	alarak	Türk	Medeni	
Kanunu’nu	benimsemiş,	1927-28	ders	yılında	
ortaokullarda	 karma	 eğitime	 başlanmış,	
1928’de	 Latin	 alfabesi	 kabul	 edilmiştir.	
Türkiye,	 dünyada	 kadına	 seçme	 ve	 seçilme	
hakkı	 tanıyan	 ilk	 ülkelerden	 biridir.	 Türk	
kadınlarına	 bu	 hak	 1930’da	 yerel,	 1934’te	
genel	seçimlerde	tanınmıştır.	Atatürk	kadınla-
ra	 toplumsal	 alanda	 erkeklerle	 eşit	 hakların	
sağlanabilmesi	 için	 eğitimi	 önkoşul	 olarak	
görmüş	ve	yüksek	öğrenim	kurumlarında	kız	
öğrenci	oranının	yükselmesini	teşvik	etmiştir.	
Bu	 bağlamda,	 Yüksek	 Mühendis	 Mektebi,	
kadın	öğrencileri	ilk	kez	1927-1928	akademik	
yılında	kabul	etmiş,	ilk	kadın	mezunlarını	ise	
1933	 akademik	 yılında	 vermiştir.12	 İlk	 kadın	
mezunlar	 olan	 Sabiha	 Ecebilen	 (Güreyman)	
ve	Melek	Erbuğ	1326	(1910)	doğumludur.	O	
yıllarda	Türkiye’de	mühendislik	mezunlarının	
özellikle	köprü,	yol,	baraj	inşaatlarında	çalış-
tığı	bilinmektedir.	Uzmanlık	alanları	yol	olan	
bu	iki	kadın	mühendis,	Türkiye’de	yapılaşmış	
çevre	ile	ilgili	ilk	kadın	mezunlardır.13	

11. Kadıoğlu, 1998, ss.89-100. 

12. Okay, 2007, ss.22-24.

13. Erkarslan, 2002, s.41.

14. Arkitekt dergisinin 1932 yılı 7. ve 8. 
cilt, 19. ve 20. sayılarında yer alan ve 
Güzel Sanatlar Fakültesi öğrencilerinin 
çalışmalarını aktaran makalede Leman 
Hanım’ın projesi üzerinde kendi el yazısı 
ile “Leman Cevat” ibaresi yer almaktadır. 
Soyadı Kanunu öncesinde baba adı soyadı 
olarak taşındığı için Leman Hanım’ın da 
soyadı Cevat olarak tanımlanmıştır. Leman 
Hanım’ın babasının Denizcilik 
İşletmeleri’ndeki özlük dosyasında da adı 
Cevat olarak, “t” harfi ile bitmektedir. 
Buna karşın, yine Arkitekt dergisinin 1935 
yılı, 4. cilt ve 52. sayısında Leman 
Tomsu’nun kendi kalem aldığı “Gerede ve 
Emirdağ C. H. Partisi Evleri” başlıklı 
yazısında ismi Arkitekt Leman Cevad 
olarak sonu “d harfi ile biten şekilde yer 
almaktadır. Bu farklılığın nedeni 
tarafımızca bilinmemektedir.
 
15. Acar, 1995, s.80.
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Leman	Hanım’ın	Güzel	Sanatlar	Akademisi’ne	
başladığı	 1929	 yılının	 hemen	 ertesinde,	 bu	
dönemde	 Maarif	 Vekâleti’nce	 başlatılan	 eği-
timde	 reform	 uygulamaları	 kapsamında	
Akademi’de	 önemli	 değişiklikler	 olmuştur.	
1927	yılında	Clemens	Holzmeister’in	tavsiyesi	
ile	 “Maarif	 Vekâleti	 Tatbikat	 Bürosu’nda	
Müşavir	Mimar”	olarak	görevlendirilen,	daha	
önce	 1924	 yılında	 Viyana	 Güzel	 Sanatlar	
Akademisi’nde	 Holzmeister’e	 asistanlık	 yap-
mış	 olan	 Ernst	 Egli,	 1930	 yılında,	 Guilio	
Mongeri	 yerine	 Güzel	 Sanatlar	 Akademisi	
Mimarlık	Şubesi	Şefi	olarak	görevlendirilmiş-
tir.	 Bu	 döneme	 kadar,	 Alexander	 Vallaury,	
Philip	Bello,	Guilio	Mongeri,	Mimar	Vedad	ve	
Mimar	Kemalettin’in	öğretileriyle	devam	eden	
ve	prensip	olarak	Ecole	des	Beaux-Arts	prog-
ramı	 üzerine	 kurgulanan,	 mimarlığın	 “fasad	
sanatçılığı”	olarak	yorumlandığı,	Rönesans	ve	
Osmanlı	 mimarisinden	 çeşitli	 kalıpların	 cep-
helere	 monte	 edildiği	 bir	 eğitim	 anlayışı	
Akademi’de	egemendir.18	Ancak,	Egli	 ile	bir-
likte	Akademi’de	benimsenen	mimarlık	yakla-
şımları	 da	 değişmiş,	 o	 dönemde	 Avrupa’da	
egemen	 olan	modernist	 eğilimler	 daha	 fazla	
itibar	 görmeye	başlamıştır.	 1936	yılına	kadar	
Güzel	 Sanatlar	 Akademisi,	 Mimarlık	 Şubesi	
Şefi	olarak	görevini	sürdüren	Egli,	gerek	ders-
lerinde,	 gerekse	 kendi	 tasarladığı	 binalarda	
fonksiyonu	 ön	 planda	 tutmuştur.	 Asım	
Mutlu’nun	sözleriyle:

[…]	Egli,	fonksiyoncu,	konstrüksiyoncu	bir	
yol	 izleyen	 […]	bir	hocaydı.	 […]	Projeler,	
yalın	geometrik	formların	birleşmesiyle	bir	
araya	gelirdi.	Meyilli	çatıya	az	yer	verilirdi.	
Teraslar	hâkimdi.19

Mutlu’nun	aynı	 yazısında	Egli’nin	öğrencileri	
olarak	sıraladığı	Rebii	Gorbon,	Leman	Tomsu,	
Orhan	 Safa,	 Mahmut	 Bilen,	 Recai	 Akçay,	
Kemali	 Söylemezoğlu,	 Emin	 Necip	 Uzman,	
Asım	 Mutlu,	 Ahsen	 Yapanar,	 Kemal	 Ahmet	
Arû,	 Halit	 Femir’in,	 mimar	 olduktan	 sonra,	

bir	model	çerçevesinde,	mimari	proje	çalışma-
ları	 Ernst	 Egli,	 Arif	Hikmet	Holtay	 ve	 Sedad	
Hakkı	 Eldem	 tarafından	 yönetilmeye	başlan-
mıştır.	 Ayrıca,	 bir	 önceki	 dönemde,	 atölye	
aşamasında	 projelerden	 başka	 hiçbir	 ders	
bulunmazken,	yeni	dönemde	projelerle	birlik-
te	milli	mimari,	şehircilik	ve	yapı	seminerleri	
de	programa	alınmıştır.16

1930	ve	1940	yılları	arası,	Türkiye’de	önemli	
Cumhuriyet	 devrimlerinin	 yapıldığı,	 1933’te	
gerçekleşen	 Üniversite	 Reformu	 ile	 Darül-
fünun’un	 İstanbul	 Üniversitesi’ne,	 Sanayi-i	
Nefise	Mektebi’nin	gelenekçi	çizgisinden	ayrı-
larak	 modern	 mimarlık	 öğretilerinin	 benim-
sendiği	Güzel	Sanatlar	Akademisi’ne	dönüştü-
ğü,	 II.	 Dünya	 Savaşı	 sürecinde	 Avrupa’da	
üniversitelerinden	 uzaklaştırılan	 veya	 kendi	
istekleriyle	ayrılan	değerli	öğretim	üyelerinin	
genç	 Türkiye	 Cumhuriyeti’nin	 yüksek	 öğre-
nim	 kurumlarına	 katıldığı	 bir	 dönemdir.	
Özellikle	 Almanya’da	 1933-1938	 döneminde	
2.800	üniversite	profesörü	veya	öğretim	üyesi	
üniversitelerden	 uzaklaştırılmış,	 bunların	 bir	
kısmı	 da	 Türkiye’ye	 gelmiştir.	 Bu	 dönemin	
üniversite	 öğrencileri	 “yenilikçi	 ve	 devrimci”	
bir	ortamda	eğitim	görmüşlerdir.17

Resim 5.22. Leman Tomsu’nun Arkitekt 
dergisinde yayımlanan öğrenci projesi.

(Kaynak: 1932, Mimar, ss.237-240)

16. Acar, 1985, ss.80-85.

17. İnceoğlu, 2008, s.7, 50, 59.

18. Demir, 2008, ss.22-38.

19. Mutlu, 1983, ss.24-28.
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Buradan	da	anlaşılacağı	gibi,	Leman	Tomsu	o	
yıllarda	ikinci	sınıf	öğrencisi	olup,	henüz	dip-
loma	 projesi	 aşamasına	 gelmediği	 halde	 alt	
sınıflardaki	 projeler	 arasından	 sıyrılarak	 bu	
sergide	yer	almayı	başarmıştır.

1930’lu	 yıllar	 Türkiye’de	 genç	 Cumhuriyetin	
Batılılaşma,	 çağdaşlaşma,	 “muasır	 medeniyet	
seviyesinin	 üzerine	 çıkma”	 amaçlarını	 daha	
bilinçli	olarak	uygulamaya	çalıştığı	bir	dönem-
dir.	 1931’de	 Türk	 Tarih	 Kurumu	 ve	 1932’de	
Türk	Dil	Kurumu	kurulmuş,	1932	yılında	ezan	
Türkçe	 okunmaya	 başlamış,	 Keriman	 Halis	
Dünya	 Güzeli	 seçilmiş,	 kültürel	 yaşamda	
önemli	 bir	 yer	 alan	 Halkevleri	 kurulmuş,	
demiryolları	 ve	 benzeri	 işletmeler	millileştiril-
miş,	fabrikalar	açılmış,	1934’te	kadınlara	seçme	
ve	 seçilme	 hakkı	 verilmiş	 ve	 Soyadı	 Kanunu	
yürürlüğe	 girmiştir.23	 O	 dönemde	 mimarlık	
okullarındaki	 kız	 öğrenci	 sayısı	 hâlâ	 çok	
düşüktür.	 Örneğin	 1937	 yılında	 bile	
Akademi’nin	Mimarlık	Bölümü’nün	sınavlarını	
kazanan	 48	 kişiden	 ancak	 4’ü	 kadındır.24	 Bir	
başka	örnek	de	Yüksek	Mühendis	Mektebi’nden	
verilebilir.	 1773’te	 kurulan	 Mühendishane-i	
Bahri-i	 Hümayun’un	 yıllar	 içindeki	 gelişim	
sürecinde,	 1928	 yılında	 gerçekleştirilen	 köklü	
reformlar	sırasında	kurulan	Yüksek	Mühendis	
Mektebi’nin	 Yol,	 Su	 ve	 İnşaat	 Şubelerinden	
İnşaat	 Şubesi,	 Emin	 Onat’ın	 çabalarıyla	 1941	
yılında	Mimarlık	Şubesi’ne	dönüştürülmüş	ve	o	
yıl	Mimarlık	Şubesi’ne	5	kız	öğrenci	girmiştir.25	
1944’te	Yüksek	Mühendis	Mektebi’nin	İstanbul	
Teknik	 Üniversitesi’ne	 dönüşmesinden	 sonra	
da	bu	durum	devam	etmiş	ve	1950’li	yıllarda	
bile	kadın	mezun	sayısı	oldukça	sınırlı	kalmış-
tır.	 Örneğin,	 1957-1960	 yılları	 arasındaki	
mezunlar	arasında	kadın	olarak	sadece	Meral	
Kocaharzem,	 Güner	 Terzioğlu,	 Sühendan	
Poda,	 Ayser	 Arıç	 Noyan,	 Fahriye	 Özçakıcılar	
Akı	ve	Sevim	Saatçi	görülmektedir.26

Leman	 Hanım	 ve	 Münevver	 Belen’in	
Erenköy’den	Akademi’ye	uzanan	arkadaşlıkları	

özellikle	 ilk	 dönemlerinde	 yapmış	 oldukları	
projelerde,	 onun	 fonksiyona	 önem	 veren	
öğretilerinden	 oldukça	 etkilenmiş	 oldukları	
açıktır.	 Bozdoğan’ın	 vurguladığı	 gibi	 “Yeni	
Mimari”	 olarak	 tanımlanan	 bu	 yaklaşımın,	
1930	 yılında	 Türkiye	 Cumhuriyeti’nin	 resmî	
gazetesi	olan	Hâkimiyet-i Milliye’de	iki	sayfa-
lık	bir	başyazıyla	desteklenmesi,	 devlet	 tara-
fından	da	benimsendiğini	göstermektedir.

Birkaç	seneden	beri	dünyanın	her	tarafın-
da	yeni	asrın	yeni	mimarisi	inkişafa	başla-
mıştır.	 Genç	 mimarlar	 artık	 eski	 zihniyet	
ve	an’aneleri	kırarak	hakikate	doğru	yürü-
mektedirler.	[…]	Şayan-ı	memnuniyettir	ki	
Ankara’da	 yapılan	 bazı	 yeni	 inşaat	 bu	
mimarinin	tezahüratındandır.	Yeni	Mimari	
bize	de	gelmiştir!20

1932	 yılında	 Mimar	 dergisinin	 yayımladığı	
Güzel	Sanatlar	Akademisi	Öğrenci	Sergisi’nde	
yer	 alan	 “400	 Kişilik	 Yatılı	 Öğrenci	 Yurdu	
Projesi”	Leman	Hanım’ın	ilk	yayımlanmış	çalış-
masıdır.	 (Resim 5.22)	 Bu	 projede	 Leman	
Hanım’ın	daha	sonraki	çalışmalarında	da	izleri-
ni	kolaylıkla	bulduğumuz	basit	prizmatik	kom-
pozisyon	eğilimleri	dikkat	çeker.21	Muhtemelen	
aynı	konuda	bir	proje	çalışmış	olan	Münevver	
Belen’in	projesine	 ise	bu	makalede	yer	 veril-
memiştir.

Bu	 sene	 temmuz	 nihayetinde	 açılan	 güzel	
sanatlar	 akademisi	 talebe	 sergisi	 mimari,	
resim,	tezyinat,	afiş	ve	dahilî	mimari	talebe-
lerinin	 senelik	 mesaisini	 ihtiva	 ediyordu.	
Mimari	talebelerinin	eserleri	meyanında	dip-
loma	 konkuruna	 iştirak	 eden	 Reşat,	 Bekir	
İhsan,	Ziya,	Suat	ve	Nazminin	projeleri	bulu-
nuyordu.	 Diploma	 almağa	 muvaffak	 olan	
genç	meslektaşlarımıza	hayatta	muvaffakiyet	
ve	memleket	kültürüne	nafi	olmalarını	diler	
ve	 kıymetli	 tedris	 heyetini	 tebrik	 ederiz.	
Sergiden	aldığımız	mimarî	eserlerden	bazıla-
rını	bu	münasebetle	neşrediyoruz.22

20. 1930, Gazete yazısı, Hâkimiyet-i 
Milliye; Bozdoğan, 2002, s.171.)

21. Erkarslan, 2002, s.51.

22. Editörden, Arkitekt, 1932, ss.237-240.

23. İnceoğlu, 2008, ss.34-37, 47, 53.

24. İnceoğlu, 2008, s.40.

25. Kafescioğlu, 2010, s.23, 109-110.

26. Erkarslan, 2002, s.45.
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vermeyen	Akademi’den	1939’da	7	mezun	ara-
sında	bir	tek	Leyla	Turgut27,	1940’ta	10	mezun-
dan	bir	tek	Neriman	Birce,	1941’de	13	mezun-
dan	Fahamet	Demirci,	1942’de	30	mezun	ara-
sında	Harika	Alpar	(Söylemezoğlu)	ve	Mualla	
Eyüboğlu	 olmak	 üzere	 2	 kişi	 karşımıza	 çık-
maktadır.28	 1950’ye	kadar	Akademi	mezunları	
arasındaki	kız	öğrenci	sayısı	%	4-6’lık	bir	oran-
da	devam	etmiş	ise	de,	1950’li	yıllardan	günü-
müze	 kadar	 bu	 oran	 oldukça	 hızlı	 biçimde	
yükselmiştir.29

bu	iki	kadının,	toplumun	henüz	alışık	olmadığı	
bir	meslek	 ve	 konuma	yükselmelerini	 sağlar-
ken,	onlara	kariyer	yolu	açan	eğitim	kurumları	
da	Türkiye’deki	kadın	tarihinin	önemli	bir	par-
çası	 haline	 gelmiştir.	 1934	 yılında	 Leman	
Tomsu	ve	Münevver	Belen’in	mezuniyetinden	
sonra	 Akademi’den	 mezun	 olan	 kadınların	
oranları	 irdelendiğinde	 ilginç	 sonuçlar	 ortaya	
çıkmaktadır.	Akademi’den	1935’te	hiçbir	kadın	
mezun	olmamış,	1936’da	ise	toplam	10	mezun	
arasında	 Şekure	Niltuna	 tek	 kadın	olarak	 yer	
almıştır.	Yine	1937	ve	1938’de	hiç	kadın	mezun	

27. Özgüven, 2006, s.132.

28. Özgüven, 2002b, 82. İlk dönem 
mezun kadın mimarların tam listesi 

Özgüven’in yüksek lisans tezinde 
bulunmaktadır, bkz. Özgüven, 2002a. 

29. Dostoğlu 1998, ss.28-31.
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6.
MESLEKİ	YAŞAMDA
İLK	ADIMLAR:
1934-1941	DÖNEMİNDE	
İSTANBUL	BELEDİYESİ
VE	KONKURLAR

C.	H.	Partisi	Genel	yazganlığının	dileği	üze-
rine	Güzel	San’atlar	Birliği	Arkitektlik	kolu	
Bolu	 ve	 Afyonun	 iki	 kazasına	 ait	 C.	 H.	
Partisi	binalarının	projelerini	Arkitekt	Leman	
Cevada	hazırlatmıştır.1

Buradan	 anlaşıldığı	 kadarı	 ile,	 CHP	 Genel	
Başkanlığı	doğrudan	Akademi’den	bu	 iş	 için	
bir	mimar	görevlendirmesini	istemiş,	Akademi	
de	 bunu	 Leman	 Hanım’dan	 talep	 etmiştir.	
Oldukça	 parlak	 sayılabilecek	 bu	 başlangıç,	
Leman	 Tomsu’nun	 meslek	 yaşamında	 elde	
edeceği	 başarıların	 adeta	 habercisidir.	
Tomsu’nun	Gerede	ve	Emirdağ	için	tasarladı-
ğı	 Halkevleri	 oldukça	 sade,	 tek	 katlı,	 basit	
planlı	yapılardır.	Açıklamasında,	fonksiyonel-
liği	 ön	 plana	 alan	 ve	 yüksek	 maliyetlerden	

Bu	bölüm,	Tomsu’nun	mezun	olduğu	1934	
yılından	 İTÜ’ye	 asistan	 olarak	 girdiği	 1941	
yılına	 kadar	 olan	 mesleki	 yaşamını	 konu	
almaktadır.	Gerede	ve	Emirdağ	Cumhuriyet	
Halk	 Partisi	 Evleri	 projeleri,	 Leman	
Tomsu’nun	öğrencilik	yıllarında	yayımlanan	
projesinden	sonra	profesyonel	kariyerindeki	
ilk	eserleridir.	1934	yılında	Arkitekt	dergisin-
de	 yayımlanan	 bu	 proje	 işini	 daha	 çok	 bir	
“görevlendirme”	 olarak	 da	 kabul	 etmemiz	
mümkündür.	“Görevlendirme”	ifadesi	Leman	
Tomsu’nun	Arkitekt	dergisinde	yayımlanmış	
proje	 açıklama	 notundan	 çıkarttığımız	 bir	
sonuçtur,	 çünkü	 Leman	 Tomsu’nun	 açıkla-
masından	 önce	 muhtemelen	 editoryal	 bir	
not	 olarak	 konulmuş	 şu	 ifade	 yer	 almakta-
dır:1. Cevad, 1935, ss.110-111.
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Wagner’in	 İstanbul	 dışındaki	 pek	 çok	 farklı	
işten	 de	 haberdar	 olması,	 bu	 bağlantının	
kurulmasına	yardımcı	olmuş	olabilir.	(Resim 
6.9.-6.11)

Leman	 Tomsu,	 1934	 yılındaki	mezuniyetinin	
ardından	 Şubat	 1935’te	 İstanbul	 Belediyesi	

kaçınan	 bir	 yaklaşımla	 söz	 konusu	 binaları	
tasarladığına	 dikkat	 çeken	 Tomsu,	 ayrıca	
yerel	 işgücü	kullanımına	uygun	malzeme	ve	
imalatlara	 ağırlık	 verdiğini	 vurgulamaktadır.	
(Resim 6.1-6.8)

Leman	Tomsu	mezuniyetinden	hemen	sonra,	
eski	 arkadaşı	 Münevver	 Belen	 ile	 pek	 çok	
ortak	 çalışma	 yapmıştır.	 Bunlardan	 ilki	 olan	
Gerede	 Halkevi	 projesi,	 kendi	 başına	 aynı	
bölge	için	tasarladığı	Parti	binasından	hemen	
sonra	kendilerine	verilmiştir.	Parti	Evleri	pro-
jesinde	Leman	Hanım’ın	doğrudan	görevlen-
dirildiğini	 bilmemize	 rağmen,	 Halkevi	 işinin	
nasıl	bir	bağlantı	ile	onlara	geldiği	açık	değil-
dir.	 Muhtemelen	 Leman	 Tomsu	 1935’te	
İstanbul	 Belediyesi	 İmar	 Müdürlüğü’nde	 işe	
başladıktan	 sonra	 birlikte	 çalıştığı	 Martin	

Resim 6.3. Gerede C. H. Partisi
Evleri görünüşler.

Resim 6.4. Gerede C. H. Partisi Evleri 
(Modelleme: Hamdi Mortan).

Resim 6.1. Gerede C. H. Partisi
Evleri zemin kat planı.

Resim 6.2. Gerede C. H. Partisi
Evleri bodrum kat planı.
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Resim 6.7. Emirdağ C. H. Partisi Evleri 
(Modelleme: Hamdi Mortan).

Resim 6.8. Emirdağ C. H. Partisi Evleri 
(Modelleme: Hamdi Mortan)

Resim 6.6. Emirdağ C. H. Partisi Evleri 
görünüşler.

Resim 6.5. Emirdağ C. H. Partisi
Evleri planlar.
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adındaki	 bir	 hizmetliden	 oluşmaktaydı.	
Danışman	olarak	çalışan	babam	ile	beraber	
toplam	6	kişi	orada	çalışmaktaydı.	Lisan	ola-
rak	Fransızca	ve	Almanca	konuşulmakta	idi.	
İleride	 genç	 Türklerin	 gelmesi	 ile	 beraber	
“diplomat	 lisanı”	 olan	 Fransızca,	 yerini	
İngilizce’ye	bıraktı.2

Bilindiği	 gibi,	 Martin	 Wagner	 1933-35	 yılları	
arasında	 Türkiye’ye	 getirildikten	 sonra	 Alman	
modernistleri	 ile	 yavaşça	 yollarını	 ayırmış	 ve	
özellikle	 Türkiye’de	 Batılı	 formları	 yineleyen	
Türk	mimarlara	da	ağır	eleştiriler	getirmiştir.	Bu	
nedenle,	 Leman	 Tomsu’nun	 mezuniyetinden	
sonra	girdiği	İstanbul	Büyükşehir	Belediyesi’nde	
dirsek	 temasında	olduğu	Wagner’den	de	etki-
lenmesi	doğaldır.	Zira	Tomsu’nun	da	ilerleyen	
yıllarda	Emin	Onat	gibi	tarihsel	temalara	yakın	
duran	ve	İkinci	Milli	Mimarlığın	biçimsel	unsur-
larını	taşıyan	bir	mimari	yaklaşımı	benimsediği	
anlaşılmaktadır.

Bernard	 Wagner’in	 anılarına	 geri	 dönülecek	
olursa,	aktardığı	anıların	1935-36	yıllarını	kap-
sıyor	 olması	 büyük	 olasılıktır,	 çünkü	 Martin	
Wagner	 ancak	1935	yılında	devamlı	bir	 söz-
leşme	 imzaladıktan	 sonra	 ailesini	 Türkiye’ye	
taşımıştır.3	Bu	anılarda	ilginç	bir	kişisel	detay	

İmar	 Müdürlüğü’nde	 işe	 girmiş	 ve	 şehircilik	
konusunda	uzman	Martin	Wagner’in	yanında	
çalışmaya	 başlamıştır.	 1937-1938	 döneminde	
yaklaşık	 bir	 yıl	 Almanya’ya	 giden	 Tomsu,	
1940’a	kadar	hem	İstanbul	Belediyesi	çalışma-
ları,	hem	de	girdiği	proje	yarışmaları	ile	ken-
dini	göstermeye	başlamıştır.	Martin	Wagner’in	
oğlu	 Bernard	 Wagner	 tarafından	 yazılan	 ve	
babasının	 yaşam	 öyküsünü	 anlatan	 kitapta	
Leman	Hanım	ve	Emin	Onat	ile	ilgili	şu	ifade-
ler	yer	almaktadır:

Özellikle	Emin	Onat	ve	Sabri	Oran	adındaki	
iki	 genç	 Türk	 mimar,	 babama,	 Türkiye’de	
adaptasyon	sürecinde	yardımcı	olmuşlardır.	
Emin,	Zürih’te	ETH’da	Salvisberg	ile	Sabri	ise	
Stuttgart	Üniversitesi’nde	Bonatz’ın	 yanında	
eğitimlerini	tamamlamışlardı.	Her	ikisi	de	bu	
şehirlerden	sadece	diplomalarını	alarak	gel-
memiş,	aynı	zamanda	eşlerini	de	yanlarında	
getirmişlerdi.	Bu	eşler	hızla	Türkçe	öğrenmiş	
olmalarına	 rağmen,	 aralarında	 Almanca	
konuşulmakta	 idi.	 Belediye’nin	 İmar	
İşleri’nden	 sorumlu	 olan	 Belediye	 İmar	
Bürosu’nda	 Sabri	memur	olarak	 çalışmakta	
idi.	Bu	büroda	babam	da	görevlendirilmişti.	
Büro,	 Belediye	 Binası’nda	 değil	 de	 Kapalı	
Çarşı	Yakınları’nda	bulunan	çok	güzel,	tipik	
eski	bir	Türk	Evi’nin	içinde	yer	almaktaydı.	
İmar	Bürosu	üçüncü	katta	idi.	Bu	büronun	
çalışanları	Ziya	Bey	adında	bir	müdür,	idari	
işlerden	sorumlu	bir	asistan,	Leman	Hanım	
adındaki	bir	bayan	mimar	 ve	Hayri	 Efendi	

Mesleki Yaşamda İlk Adımlar: 1934-1941 Döneminde İstanbul Belediyesi ve Konkurlar

Resim 6.9. Gerede Halk Evi, Leman Tomsu 
ve Münevver Belen, dış perspektif, 1936.

Resim 6.10. Gerede Halk Evi, Leman 
Tomsu ve Münevver Belen, plan, 1936.

Resim 6.11. Gerede Halk Evi, Leman 
Tomsu ve Münevver Belen, görünüşler, 
1936.

2. Wagner, B. 1985, ss.35-36.
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Resim 6.12. Berlin’deki Türk 
Konsolosluğu’nda verilen bir resepsiyonda 

Leman Tomsu, ortada açık renk elbiseli. 
(Kaynak: Tomsu ve Akgerman Aileleri 

Arşivi)

Resim 6.13. Leman Tomsu’nun, Almanya 
seyahati sırasında trende çekilmiş bir 

fotoğrafı.
(Kaynak: Tomsu ve Akgerman Aileleri 

Arşivi)

karşımıza	 çıkmaktadır.	 Bernard	 Wagner,	
1930’lu	yılların	ortasında	Emin	Onat’ın	İsviçreli	
eşinden	söz	etmektedir.	Emin	ve	Hilde	Onat’ın	
1933	yılında	evlenmiş	olduğunu	belirten	kay-
nakların	varlığına	rağmen,	elimizdeki	Türkiye	
Cumhuriyeti	 resmî	 nüfus	 kayıtlarına	 göre	
Onat	 sadece	bir	kez	evlilik	yapmış	olup,	bu	
da	Hilde	adında	bir	hanımla	1950	yılında	ger-
çekleşmiştir.	 Dolayısı	 ile	 başka	 kaynaklarda	
belirtilen	 1933	 tarihli	 nikâhın	 muhtemelen	
İsviçre’de	 kıyılmış	 olduğu	 ve	 1950’ye	 kadar	
bu	evliliğin	TC	kayıtlarına	geçmediği	sonucu-
na	 varabiliriz.	 Onat	 ve	 Tomsu,	 etraflarında	
dönen	 tüm	 romantik	 dedikodulara	 rağmen	
gerçekte	 birer	 dost	 olarak	 kalmış	 ve	meslek	
yaşamlarında	 birbirlerine	 destek	 olmuştur.	
Emin	Onat’ın	ölümünün	birinci	yılında	hazır-
lanan	 kitapçıkta	 yer	 alan	 yazısındaki	 son	
cümle,	 Leman	 Hanım’ın	 Onat’ın	 kaybından	
duyduğu	 üzüntüyü	 çok	 iyi	 anlatmaktadır:	
“Meslekdaşım,	en	yakın	ve	candan	bir	arkada-
şım,	kürsümüzün	Ordinaryüs	Profesörü	Emin	
Beyin	acısını	görmek	benim	için	ne	büyük	bir	
talihsizlik!...”4

Wagner’in	1937	yılında	Ankara’da	Bayındırlık	
Bakanlığı’nda	 bir	 danışmanlık	 pozisyonu	 ile	
İstanbul’dan	ayrılmasının	Tomsu	üzerinde	de	
etkiler	 bırakmış	 olduğu	 aşikârdır.	 Wagner’in	
İstanbul’dan	 ayrılmasından	 hemen	 sonra	
Tomsu	da	Almanya’ya	bir	yıllığına	abisi	Hakkı	
Tomsu’nun	yanına	gider.	Bu,	Tomsu	için	bir-

çok	 kez	 gitmek	 isteyeceği	 uzak	 diyarların	
başlangıcıdır.	 Wagner’in	 Leman	 Tomsu’nun	
Almanya’ya	gitmesini	doğrudan	teşvik	ettiğini	
ve	bazı	bağlantılar	kurması	için	referans	mek-
tupları	yazdığını	biliyoruz.	Wagner,	Gropius’a	
yazdığı	30	Mayıs	1935	 tarihli	mektupta	Onat	
ve	 Tomsu’dan	 bahsetmiştir.5	 Ayrıca	Wagner,	
1937’de	 Tessanow’a	 yazdığı	 bir	 mektupta	
Leman	 Tomsu’yu	 bürosuna	 kabul	 edip	 ede-
meyeceğini	sormuştur.6

Ancak,	 eğer	 Tomsu,	 Tessanow’un	 bürosuna	
kabul	edilmiş	olsaydı,	bunu	İTÜ’deki	özgeçmiş	
dosyasına	eklemiş	olmalı	idi.	Böyle	bir	kayda	
rastlamadığımız	ve	Tessanow’un	Wagner’e	ne	
cevap	verdiği	elimizdeki	belgelerde	ve	mevcut	
literatürde	bulunmadığı	 için	bunun	gerçekleş-
mediğini	 varsayıyoruz.	 Almanya	 seyahatine	
dair	elimizde	çok	az	sayıda	fotoğraf	bulunmak-
tadır.	 Bunlardan	 bir	 tanesi,	 Berlin’deki	 Türk	
Konsolosluğu’nda	 verilen	 bir	 resepsiyonda	
çekilmiştir.	Burada	 Leman	Tomsu	ve	 ağabeyi	
Hakkı	Tomsu’yu	kalabalık	bir	grubun	içerisin-
de	 görüyoruz.	 Bir	 diğer	 fotoğrafta	 da	 Leman	
Tomsu,	bu	seyahat	sırasında	trende	görülmek-
tedir.	 (Resim 6.12 ve 6.13)	 Bunun	 dışında	
Almanya	seyahatinin	detayları	konusunda	bilgi	
sahibi	değiliz.

İstanbul	 Büyükşehir	 Belediyesi	 döneminde	
Leman	Hanım’ın	 adı	 bazı	 paftalarda	 yer	 aldı-
ğından,	çalıştığı	işlerin	tümünü	bilmesek	de,	en	

3. Nicolai, 2011, s.187.

4. 1962, Birinci Ölüm Yıldönümünde O’nu 
Anarken, s.58.

5. Nicolai, 2011, s.196.

6. Akcan, 2005, s.30.
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Resim 6.14. Florya’da soyunma 
gardroplarına ait 1/200 ölçekli vaziyet 
planı, 1936.
(Kaynak: İstanbul Büyükşehir Belediyesi 
Arşivleri Hrt_006331/01/ 720.284<BR< 
a>/>PRO ve Hrt_006354/ 720.284<BR< 
a>/>GÜN)

Resim 6.15. Florya’da soyunma 
gardroplarına ait 1/200 ölçekli kesitler, 1936.
(Kaynak: İstanbul Büyükşehir Belediyesi 
Arşivleri Hrt_006331/01/ 720.284<BR< 
a>/>PRO ve Hrt_006354/ 720.284<BR< 
a>/>GÜN)
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Resim 6.16. Cihangir’de yapılacak Çocuk 
Bahçesi Menazırı, 1936, bir aksonometrik 

perspektif. (Kaynak: İstanbul Büyükşehir 
Belediyesi Arşivleri Hrt_006665/ 

712.6<BR< a>/>BEY ve 
Hrt_006664/720.284<BR< a>/>CEV)

Resim 6.17. Kıztaşı etraf muhafazası için 
parmaklık, 1937.

(Kaynak: İstanbul Büyükşehir
Belediyesi Arşivleri)
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Resim 6.18. Beykoz Çifte Havuzlar Caddesi 
Üzerinde 1/1000 ölçekli İfraz Projesi, 1938.
(Kaynak: İstanbul Büyükşehir Belediyesi 
Arşivleri Hrt_006215/ 352.961<BR< 
a>/>PRO)

Resim 6.19. Bostancı Çatalçeşme’de 1/2000 
ölçekli İfraz Projesi, 1938.
(Kaynak: İstanbul Büyükşehir Belediyesi 
Arşivleri, Hrt_004294 /352.961<BR< 
a>/>TOM)
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Resim 6.20. Galatasaray Spor Klübü 
Denizcilik Şubesi Yüzme Havuzu Tesisleri, 

1940.
(Kaynak: İstanbul Büyükşehir Belediyesi 

Arşivleri Hrt_007294/ 928.9<BR< 
a>/>TOM)

Resim 6.21. Karamürsel Halkevi genel 
perspektif, Leman Tomsu ve Münevver 

Belen, 1936.

Resim 6.22. Karamürsel Halkevi 
(Modelleme: Hamdi Mortan).

azından	birkaçını	arşiv	belgeleri	ile	doğrulaya-
biliyoruz.	Bunlar	sırayla	şu	paftalardır:	Florya’da	
soyunma	gardroplarına	 ait	 1/200	ölçekli	 plan	
ve	 kesit	 (1936),	 Cihangir’de	 yapılacak	 Çocuk	
Bahçesi	Menazırı	 için	 bir	 aksonometrik	 pers-
pektif	 (1936),	 Kıztaşı	 etraf	 muhafazası	 için	
parmaklık	 (1937),	 Çifte	 Havuzlar	 Caddesi	
Üzerinde	 1/1000	 ölçekli	 İfraz	 Projesi	 (1938),	
Bostancı	 Çatalçeşme’de	 1/2000	 ölçekli	 İfraz	
Projesi	 (1938)	 ve	 Galatasaray	 Spor	 Kulübü	
Denizcilik	 Şubesi	 Yüzme	 Havuzu	 Tesisleri	
(1940).	Bu	çalışmaların	hepsinin	altında	Leman	
Hanım’ın	kendi	el	yazısı	ile	adı	yer	almaktadır.	
(Resim 6.14-6.20)

Tomsu,	İstanbul	Belediyesi’nde	çalıştığı	1935-
1941	 döneminde,	 tek	 başına	 ve/veya	 ekip	
içinde	başka	projeler	 de	 hazırlamıştır.	Örne-
ğin,	1936	yılında	yayımlanan	Karamürsel	Hal-
kevi	 Projesi’nde	 Münevver	 Belen	 ile	 ortak	
çalışmıştır.	İki	katlı	bu	binada	olgun	bir	geo-
metrik	 kompozisyon	 görülür.	 Ön	 cepheye	
eklenen	şeffaf,	alçak	giriş	kitlesi	ile	caddeden	
ana	mekâna	ulaşım	sağlanır.	Bu	geçiş	kitlesi,	
yapıya	girişi	daha	törensel	bir	harekete	çevi-
rerek	 kaliteli	 bir	 mekân	 hiyerarşisi	 sağlar.	
Arkadaki	geniş	saçaklı	masif	ana	bina	ile	daha	
hafif	 giriş	 kitlesi	 arasında	 yakalanan	 bilinçli	
kontrast	 ve	 kesitlerde	 yükseltilmiş	 toplantı	
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salonu	 ile	 üçüncü	 boyutta	 daha	 zengin	
çözümlere	 gidildiği	 görülür.	 (Resim 6.21-
6.22)	 Tomsu’nun	 Milli	 Mimari	 ile	 ilgili	 söy-
lemleri	 daha	 ilk	 dönem	 projelerinde	 dahi	
dikkat	 çekmektedir.	 Sözü	 edilen	 kolonadlı	
geçiş	mekânı	için	proje	açıklama	notunda	şu	
ifade	yer	almaktadır:

[...]	Arka	tarafında	komşu	bahçesi	ile	irti-
bat	 eden	 binayı	 manzaralı	 tarafa	 karşı	
(yani	meydana)	ferah	bir	vaziyette	bırak-
mak	için	önünde	bahçe	kısmı	bırakılmış,	
aynı	zamanda	methali	de	üzeri	örtülü	ve	
direkli	 bir	 yol	 ile	meydanlıkla	 birleştiril-
miştir.	 Bu	 tarz	 irtibat	 milli	 mimarimizin	
karakteristik	 elemanlarından	 birini	 teşkil	
eder.7

Tomsu	 ve	 Belen	 birlikteliği	 Kayseri	 Halkevi	
Binası	 projesinde	 de	 sürmüştür.	 Bu	 kez	 bir	
kasabada	değil,	kentte	tasarım	yapıyor	olmala-
rının	etkileri	 açıkça	görülmektedir.	Gerçekten	
de	Kayseri	Halkevi	fonksiyon	ve	kompozisyon	
açılarından	olgun	bir	 üründür	 ve	 kent	 bağla-
mında	 verdiği	 referanslar	 ile	 kamusal	 /	 yarı	
kamusal	 açık	 alanlara	 olanak	 tanır.	 (Resim 
6.23)	Tomsu	ve	Belen’in	daha	önceki	Halkevi	
projelerinde	varlık	göstermeyen,	ancak	aslında	
halkevleri	programlarında	oldukça	önem	veri-
len	meydan	kavramına	nasıl	yaklaştıkları,	pro-
jenin	açıklama	notunda	şu	satırlarla	ifade	edil-
mektedir:

Arsanın	dört	tarafı	yol	ile	çevrilmiştir.	Şehrin	
anayolu	arsaya	nazaran	ön	tarafta	ve	17	m.	
genişlikte	 bulunan	 İstasyon	 Caddesidir.	

Yan	ve	arka	sokaklar	9,5	metre	genişlikte-
dirler.	Binanın	konuluşunda	bilhassa	 şehir	
tarafı	nazarı	itibara	alınmış	ve	iki	kollu	bina	
kitlesi	ile	bir	meydan	vücuda	getirilmiştir.8 

Leman	 Tomsu’yu	 ilk	 ve	 son	 kez,	 bu	 yapıda	
düz	çatılı	ve	modernist	dile	sahip	bir	mimari	
anlayışla	görmekteyiz.	Bu	proje	dışında	böyle	
bir	 denemesi	 bulunmamaktadır.	 Bununla	
beraber,	 buradaki	 cephe	 kompozisyonu	 ve	
yapının	 genel	 karakteri,	 projenin,	 Wagner	
etkisi	 ile	 daha	 geleneksel	 formlarla	 çalışan	
Tomsu’dan	 ziyade,	Münevver	 Belen’in	 etkisi	
ile	 geliştiği	 izlenimi	 vermektedir.	 Belen’in	
daha	sonra	Bursa	Halkevi	Proje	Yarışması’na	
tek	başına	katılarak	birincilik	ödülü	alan	pro-
jesinde,	 Kayseri	 Halkevi’ndekine	 benzer	
biçimde	 ele	 alınmış	 kütle	 kompozisyonu	 bu	
açıdan	 dikkat	 çekicidir.	 Belen’in	 bu	 binası,	
yarışma	 şartnamesine	 göre	mevcut	 bir	 Halk	
Partisi	 Binası’na	 entegre	 edilen	 bir	 Halkevi	
projesi	olduğundan,	tasarımı	farklı	bir	mimari	
problem	üzerine	kurulmuştur.9	Özellikle	plan	
çözümünde,	 problemden	 kaynaklanan	 bu	
özel	durum	kendini	belli	etmektedir.	Bununla	
beraber,	 yine	 de	 Kayseri	 Halkevi	 ve	 Bursa	
Halkevi	 özellikle	 sinema	 salonu	önünde	 yer	
alan	 fuaye	 ile	 salonun	 kesitteki	 ilişkileri	 ve	
temel	orantılar	göz	önüne	alındığında	benzer-
likler	taşımaktadır.	(Resim 6.24)

Bu	noktada,	1930’lu	yıllar	Türkiye’sinin	mimar-
lık	ortamının	ve	Leman	Tomsu’nun	bu	dönem-
de	 tasarladığı	 Halkevi	 projelerinin	 daha	 iyi	

Resim 6.23. Kayseri Halkevi, Leman Tomsu 
ve Münevver Belen, 1937.

7. Tomsu ve Belen, 1936, ss.142-144.

8. Tomsu ve Belen, 1937, ss.107-109.

9. 1938 yılında açılan yarışmada yeni 
yapılacak Bursa Halkevi binasının, alanda 
mevcut CHP Binasına bağlanması şartı 
getirilmiştir. Ancak, Münevver Belen’in bu 
şartlara uygun olarak geliştirdiği ve birinci 
seçilen yarışma projesinin Mayıs 1940 
tarihinde birinci etabı, daha sonra da ikinci 
etabı tamamlanan uygulama sürecinde 
arsada bulunan Parti binası yıkılmış, yeni 
bina doğu tarafındaki mevcut apartmana 
bitişik olarak inşa edilmiştir. Bkz. Polat, 
2012, ss.182-185.
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Ankara’da	Mimarlar	Derneği’ni	 kurmuşlar	 ve	
yarışma	 kurumunu	 desteklemişlerdir.	 O	
dönemde	mimar	“halkı	eğiten	bir	aydın”	ola-
rak	tanımlanmakta,	mimarın	ürettiği	ürünlerin	
ise	halkı	eğitmesi,	aydınlatması,	“terbiye”	ver-
mesi	beklenmektedir.

Halkevlerinin	bu	dönemde	özel	bir	işlevi	var-
dır.	“Halka	‘Garp	musikisini	aşılayan’	Halkevi,	
mimarlıkta	 da	 halka	 ‘yeni	 mimari	 zevki	
aşılamak’la	 görevlidir.”11	 Genelde	 betonarme	
yapı	 teknolojisi	 ile	 inşa	edilen	Halkevlerinde	
ulus-devlet	 ideolojisinin	 yansıması	 olarak	
yerelliğe	önem	verilmekte,	bu	kapsamda	mal-
zeme	 olarak	 taş	 tercih	 edilmektedir.12	
Halkevlerinin	 yürürlükte	 olduğu	 yirmi	 yıllık	
süre	içinde	Yeşilkaya’nın	belirttiği	gibi	proto-
kolde	Validen	sonra	Halkevi	Başkanı	gelmek-
te,	yeni	rejimin	varlığının	ve	gücünün	temsil-
cisi	 olarak	 görülen	 Halkevi	 binası	 kentte	
Vilayet	konağından	 sonra	 ikinci	önemli	 yapı	
olarak	Cumhuriyet	meydanlarında	konumlan-
maktadır.

Bu	 kapsamda,	 Tomsu’nun	 Halkevi	 projeleri	
incelendiğinde,	 Halkevlerinin	 genel	 tasarım	
prensiplerinin	 Tomsu	 tarafından	 uygulandığı	
görülmektedir.	 Tomsu	 tek	 başına	 hazırladığı	
1938	 Şehremini	 Halkevi	 projesinde,	 eğimli	
arazide	 farklı	 kotlardan	 yararlanmıştır.	 Bu	
yapıda	 eğrisel	 hacimlerin	 prizmatik	 bir	 kitle	
ile	 beraber	 kullanıldığı	 görülür.	 Alışılmadık	

yorumlanabilmesi	 için	 o	 döneme	 damgasını	
vuran	Halkevleri	konusunu	biraz	açmak	istiyo-
ruz.	 Halkevleri,	 1931	 yılında	 kapatılan	 Türk	
Ocakları’nın	 yerine	 19	 Şubat	 1932	 tarihinde,	
“Kemalist	ideoloji	ve	buna	dayalı	olan	partinin	
ilkelerini	yaymak	ve	bu	ideolojinin	ürünü	olan	
inkılapları	 “yerleştirmek”,	 hem	 “muasır”,	 hem	
de	 “millî”	 bir	 “yeni	 toplum”	 ve	 “yeni	 hayat”	
yaratabilmek	 için	 topluma	 “doğru	 tezleri	
aşıla[mak]”	amacıyla	kurulmuştur.	Cumhuriyet	
Halk	 Partisi’nin	 tek	 parti	 olduğu	 ve	 partinin	
devletle	bütünleştiği	bu	dönemde	ilk	aşamada	
14	Halkevi	açılmış,	daha	sonra	bu	sayı	giderek	
artmıştır.	Demokrat	Parti’nin	iktidara	gelmesiy-
le	birlikte	1950	yılında	Halkevleri	kapatıldığın-
da,	 Türkiye’nin	 çeşitli	 bölgelerinde,	 hatta	
Londra’da,	 toplam	 478	 Halkevi	 ve	 4.322	
Halkodasının	(genellikle	köy	ve	nahiye	gibi	az	
nüfuslu	 yerlerde)	 bulunduğu	 tespit	 edilmiştir.	
O	dönemde	pekçok	önemli	binanın	tasarımın-
da	 yabancı	 mimarlara	 görev	 verilirken,	 parti	
tarafından	 yarışma,	 sipariş	 veya	 Bayındırlık	
Bakanlığı	tarafından	elde	edilen	Halkevi	proje-
leri,	tamamen	Türk	mimarlar	tarafından,	işleve	
dayalı	 kitlesel	 bir	 anlayışla,	 modernist	 tarzda	
hazırlanmıştır.10

Cumhuriyet’in	ilk	yıllarında	mesleki	kimlikle-
rini	 oluşturmaya	 çalışan	 Türk	 mimarları,	
Türkiye’de	o	dönemde	çok	revaçta	olan	Batılı	
mimarlarla	 yarışmak	 ve	 yasalar	 aracılığıyla	
mesleki	pazarlarını	genişletmek	üzere	1927’de	

10. Yeşilkaya, 2003, s.42, 61, 80, 113, 134.

11. Yeşilkaya, 2003, s.117, 139.

12. Yeşilkaya, 2003, ss.140-142, 155-158, 
170-174.

Resim 6.24. Bursa Halkevi,
Münevver Belen, 1938.
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yerde	arsa	ve	kentsel	bağlamın	gereklilikleri-
ne	göre	sipariş	edilen	projelerin	olduğu	görül-
mektedir.14	Her	ne	kadar	Halkevleri	Cumhuri-
yet	 kültürünü	 yaratacak	 birleştirici	 bir	 unsur	
olarak	 görülmüşse	 de,	 bu	 kültürü	 ulaştıran	
yapılarda	 tekil	bir	 imgeye	gereksinim	duyul-
mamıştır.	 Bunun	 yerine,	 her	 kentin	 kendine	
özgü	bir	Halkevi	olması	ve	kentlinin	bu	imge-
ye	sahip	çıkması	amaçlanmıştır.

1938	yılında	sonuçlanan	Kadıköy	Halkevi	Proje	
Yarışması’nda	 üçüncülüğü	 alan	 Leman	
Tomsu’nun	 projesi,	 ikinciliği	 alan	 Mimar	 A.	
Sabri	ve	Emin	Onat’ın	projeleri	ile	büyük	para-
lellikler	 gösterir.	 (Resim 6.28, 6.29)	 Leman	
Tomsu’nun	 İstanbul	 Belediyesi’nde	 çalıştığı	

bir	geometrik	kompozisyon,	projenin	içerisin-
de	 barındırdığı	 potansiyelin	 önüne	 geçer.	
Kentsel	parsel	ve	yapı	arasındaki	ilişki	aslında	
ilkesel	 olarak	 oldukça	 sağlıklı	 bir	 biçimde	
çeşitlilikler	 içermektedir.	 Buna	 karşın	 kitle	
kompozisyonundaki	 sadelik,	 dönemin	 Tük	
mimarları	tarafından	yavaş	yavaş	sindirilmeye	
çalışılan	modern	mimarlık	 dilinin	 ortak	 gös-
tergeleridir.	 (Resim 6.25-6.27)	 Bu	 proje	
Arkitekt	dergisinde	Tomsu’nun	açıklama	notu	
ile	beraber	yayımlanmıştır.

Yekdiğerine	takriben	60	derecelik	bir	zavi-
ye	dahilinde	kat	eden	meyilli	Tatlı	Pınar	ve	
Baruthane	 Caddelerinin	 istikametlerini	
muhafaza	etmek	için	bina	doğrudan	doğru-
ya	bu	caddeler	üzerine	konulmuş	ve	köşeli	
olan	 bu	 arsadaki	 iki	 bina	 kitlesini	munta-
zam	 bir	 surette	 bağlamak	 için	 Baruthane	
Caddesi	üzerindeki	kitle	Tatlı	Pınar	Caddesi	
üzerindeki	kola	amud	olacak	şekilde	kıvrıl-
mıştır.	 [...]	 Binanın	 tanziminde	 bilhassa	
arsaya	ve	ihtiyaçlara	uymak	sade	şekillerle	
çalışmak	gaye	ittihaz	edilmiştir.13

Burada	 Tomsu,	 yapının	 farklı	 geometrik	
eklemlenmesi	 arkasındaki	 gerekçe	 üzerinde	
durmaktadır.	 Leman	 Tomsu’nun	 her	 proje	
notunda	o	yapıyı	belirleyen	en	temel	ölçütün	
ne	olduğunu	özellikle	son	cümlede	özetleme-
ye	çalışması	dikkati	çekmektedir.	Sabri	Oran	
tarafından	 1940’larda	 bir	Halkevi	 tip	 projesi-
nin	 hazırlanmış	 olmasına	 rağmen,	 pek	 çok	

Resim 6.25. Şehremini Halkevi Projesi, 
Leman Tomsu, maket fotoğrafı, 1938.

Resim 6.26. Şehremini Halkevi Projesi, 
Leman Tomsu, plan, 1938.

Resim 6.27. Şehremini Halkevi Projesi, 
Leman Tomsu, maket fotoğrafı, 1938.

13. Tomsu, 1938, ss.253-256.

14. Durukan ve Uraz, 2008, s.47.



64

Leman	Cevat	Tomsu:	Türk	Mimarlığında	Bir	Öncü,	1913-1988

rümuzunu	haiz	projeye	ikinci	ve	Su	rümüzü-
nü	haiz	projeye	üçüncü	mükafat	verilmesine	
jüri	heyetince	müttefikan	karar	vermiştir.18

Leman	Tomsu,	İTÜ	Arşivleri’ndeki	özlük	dosya-
sında	Emin	Onat	ile	çeşitli	ev	projelerinde	çalış-
tığını	belirtmesine	 rağmen	detaylı	bilgi	 verme-
miştir.	 Bununla	 beraber,	 Münevver	 Belen	 ile	
Ankara	 Etlik’te	 tasarladığı	 bir	 ev	 projesi,	 yine	
1937	yılına	ait	Arkitekt	dergisi	sayılarından	birin-
de	görülmektedir.	Bilindiği	gibi,	aslında	1930’lara	
kadar	Ankara’nın	ve	tüm	önemli	kamu	kuruluş-
larının	 mimari	 tasarımı	 yabancılar	 tarafından	
yürütülmüş,	bu	nedenle	iş	bulma	sıkıntısı	yaşa-
yan	Türk	mimarlar	da	konut	tasarımları	ile	ilgi-
lenmek	 durumunda	 kalmışlardır.	 Bu	 nedenle,	
Leman	 Hanım’ın	 aslında	 konuttan	 çok,	 kamu	
yapıları	 üzerine	 daha	 fazla	 çalışması	 ilginçtir.	
Buradan	 anlaşıldığı	 kadarı	 ile,	 mezuniyetinin	
hemen	 ardından	 İstanbul	 Büyükşehir	 Bele-
diyesi’nde	 işe	 başlaması	 ve	 Wagner	 ile	 Onat	
aracılığıyla	 iyi	 bir	 mesleki	 ağ	 kurmuş	 olması,	
Tomsu’nun	 konut	 dışındaki	 konularda	 da	 iş	
almasına	yardımcı	olmuş	olmalıdır.

Afife	 Batur’un	 konut	 tasarımında	 birinci	 evre	
olarak	 adlandırdığı	 1930’ların	modern	 konutla-
rında	en	önemli	yarı	kamusal	alan	sofadır.	Sofa,	
ev	içi	bir	mekân	eşiği,	bir	anlamda	süzgeç	göre-
vi	 yapan	 bir	 mekândır.19	 Tomsu	 ve	 Belen’in	
Ankara	 Etlik’te	 inşa	 ettikleri	 bu	 konut	 da	 sofa	

dönemden	beri	beraber	olan	üçlünün	araların-
da	mesleki	bir	etkileşim	olması	doğaldır.	Emin	
Onat’ın	 mimarlığının	 eleştirmen	 ve	 tarihçiler	
tarafından	İkinci	Milli	Mimarlık	anlayışı	içerisin-
de	değerlendiriliyor	olmasına	karşın,	1940’lara	
kadar	olan	çalışmalarını,	aslında	rasyonellik	ile	
yerel	 tutarlılık	 arasında	 gidip	 gelen	 bir	 tavır	
olarak	görmek	mümkündür.	Leman	Tomsu’nun	
çalışmaları	 için	 de	 aynı	 saptama	 yapılabilir.	
Birinciliği	Rüknettin	Güney’in	aldığı	yarışmada	
ikinci	 projeyi	 diğerlerinden	 ve	 elbette	
Tomsu’nun	projesinden	ayıran	en	önemli	fark,	
kitle	 kompozisyonunda	 fonksiyonların	 farklı	
yükseklikler	 ile	 vurgulanması	 ve	 yüzeydeki	
boşlukların	 düşey	 ve	 yatayda	 süreklilik	 ifade	
eden	 elemanlar	 aracılığı	 ile	 organize	 edilmiş	
olmasıdır.	 Zaten,	 jüri	 raporunda	 da	 ikinci	 ve	
üçüncülüğü	alan	projeler	arasındaki	benzerliğe	
vurgu	yapılarak	farkları	şöyle	özetlenmiştir:

Diğer	 iki	projeye	gelince:	Bunların	arsadan	
istifade	vaziyeti	planları	hemen	hemen	birbi-
rinin	aynı	ise	de	birinci	kadar	olmaması	ve	
mimari	 cihetten	 (1453)15	 numaranın	 haiz	
olduğu	mimari	evsafı	haiz	görülmemesi	ve	
diğer	 evsafdan	 aldıkları	 not	 mecmuunun	
birinci	gelen	projeden	aşağı	bulunması	onla-
rı	ikinci	ve	üçüncü	mükafata	hak	kazandır-
mıştır.	 İkinci	 ile	 üçüncü	 arasındaki	 farkta	
(Çamlı)16	rümuzlu	projedeki	plan	ve	mimari	
evsaf	 ve	 cephe	 şekillerinin	 tenasübü	 (Su)17	
rümuzlu	projedekine	faik	görülmekle	çamlı	

Resim 6.28. Kadıköy Halkevi Proje 
Yarışması, Leman Tomsu üçüncülük ödülü, 

maket fotoğrafı, 1938.

Resim 6.29. Kadıköy Halkevi Proje 
Yarışması, Emin Onat ve A. Sabri Oran, 

ikincilik ödülü, maket fotoğrafı, 1938.

15. Rüknettin Güney’in projesine ait 
rumuz.

16. Emin Onat ve A. Sabri Oran’ın 
projesine ait rumuz.

17. Leman Tomsu’nun projesine ait rumuz.

18. 1938, Arkitekt, ss.43-56.

19. Batur, 1998, ss.209-234.
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20. Ançel, 2008, s.21.

üzerinden	kurgulanmıştır.	Ankara’nın	genişleyen	
nüfusu	için	gerekli	konut	sağlanması	konusunda	
çekilen	 sıkıntıların	 sık	 sık	 dile	 getirildiği	 bir	
ortamda,	 Arkitekt	 dergisinin	 İstanbul	 merkezli	
olmasına	rağmen	bu	konuya	da	değinen	maka-
lelere	ve	projelere	yer	verdiği	görülmektedir.20

Belen	ve	Tomsu’nun	konutunda	dönemin	aile	
ilişkilerinin	 ve	 toplumsal	 cinsiyet	 rollerinin	
yansıması	olarak	mutfak,	evin	geri	kalanından	
tamamen	yalıtılmış	ve	pek	çok	servis	mekânı	
ile	 çevrelenmiş	 olarak	 tasarlanmıştır.	 Tüm	
mekânları	 birbirine	 bağlayan	 sofa,	 genellikle	
ailenin	günlük	olarak	kullandığı	bir	tür	yaşam	
alanına	 dönüştürülmüş,	 salon	 ise	 daha	 çok	
konuklarla	beraber	açılan	özel	bir	mekan	şek-
linde	ele	alınmıştır.	(Resim 6.30-6.33)	Tomsu	
ve	Belen’in	bu	konutu,	çizim	tekniği	ve	mima-

ri	karakteri	ile	yine	Emin	Onat	ve	Sabri	Oran’ın	
tasarladığı	 ve	 Arkitekt	 1937	 yılı	 sayılarında	
yayımlanan	 ev	 projesi	 ile	 büyük	 benzerlikler	
göstermektedir.	 (Resim 6.34, 6.35) Onat	 ve	
Oran’ın	bu	projesindeki	mekân	kurgusu	tama-
men	 aynıdır,	 sadece	 sokak	 ve	 kuzey	 yönleri	
nedeni	ile	farklılıklar	göstermektedir.	Belen	ve	
Tomsu’nun	projesi	 tek	katlı,	Onat	ve	Oran’ın	
projesi	 iki	 katlıdır.	 Ancak,	 sonuçta	 cephe	
karakteri,	genel	kurgu,	oranlar	ve	çizim	teknik-
leri	büyük	benzerlikler	göstermektedir.

1939	 yılında	 Leman	 Tomsu’nun	 Samsun	
Merkez	Bankası	Proje	Yarışması	için	hazırladığı	
proje,	 derece	 kazanamadığı	 halde	 Arkitekt’te	
yayımlanmıştır.	Üç	sayfada	detaylı	olarak	tanı-
tılan	projede,	tüm	kat	planları,	kesit	ve	cephe-
ler,	maketin	 değişik	 açılardan	 çekilmiş	 fotoğ-

Resim 6.30. Ankara Etlik’de Bir Ev, Leman 
Tomsu ve Münevver Belen, plan, 1937.

Resim 6.31. Ankara Etlik’de Bir Ev, Leman 
Tomsu ve Münevver Belen, görünüşler, 
1937.

Resim 6.32. Ankara Etlik’de Bir Ev, Leman 
Tomsu ve Münevver Belen, görünüş ve 
kesit, 1937.

Resim 6.33. Ankara Etlik’de Bir Ev 
(Modelleme: Hamdi Mortan).
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ya	 Banka	 holüne	 açılır	 ve	 aynı	 zamanda	
zemin	ve	birinci	kattaki	bürolarla,	bodrum	
kattaki	halk	kasa	dairesi	 ile	 irtibatı	 vardır	
[...]	Projenin	tanziminde	arsa	ve	ihtiyaçlara	
uyarak	 sade	 şekillerle	 binaya	 ciddi	 bir	
karakter	vermeye	çalışılmıştır.21

Açıklama	notunun	ilk	bölümünde	olduğu	gibi,	
önce	 Tomsu	 uzun	 uzun	 her	 kata	 hangi	
mekânları	yerleştirdiğini	anlatırken,	son	cümle-

raflarının	yanı	sıra	Leman	Tomsu’nun	açıklama	
raporunun	metni	eşliğinde	verilmiştir.	Bu	proje	
Samsun’da	 bankaların	 yoğunlaştığı	 bir	 alanda	
sahil	 şeridinde	 yer	 almaktadır.	 Zemin	 suyu	
düşünülerek	 yükseltilmiş	 bodrum,	 zemin	 ve	
birinci	 kattan	 oluşmaktadır.	 Leman	 Hanım’ın	
kendi	kaleme	aldığı	açıklama	metini	şöyledir:

Binanın	 3.00	metre	 geriye	 çekilmesinden	
istifade	ederek	geniş	merdivenler	yapılmış	
ve	halk	için	bir	methal	ve	galeriyle	bir	hol	
tanzim	edilmiştir.	Bu	hol	doğrudan	doğru-

Resim 6.36. Samsun Merkez Bankası, 
Leman Tomsu, maket fotoğrafı, 1939.

Resim 6.37. Samsun Merkez Bankası, 
Leman Tomsu, maket fotoğrafı, 1939.

Resim 6.38. Samsun Merkez Bankası, 
Leman Tomsu, görünüş, 1939.

Resim 6.39. Samsun Merkez Bankası, 
Leman Tomsu, görünüş, 1939.

Resim 6.34. Ankara Kavaklıdere’de Bir Ev, 
Emin Onat ve A. Sabri Oran, plan, 1937 

(Çizen: Tülay Erenoğlu).

Resim 6.35. Ankara Kavaklıdere’de Bir Ev, 
Emin Onat ve A. Sabri Oran, görünüşler, 

1937 (Çizen: Tülay Erenoğlu).

21. Tomsu, 1939, ss.195-197.
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si	ile	projenin	en	önemli	niyetini	açığa	vurmuş	
olur.	(Resim 6.36-6.44)	Burada	Tomsu,	yapı-
nın	anıtsal	bir	özelliğe	sahip	olması	gerektiğini	
düşündüğünü	 ifade	 etmeye	 çalışmaktadır.	
Yapının	geniş	saçakları	ve	1/2	pencere	oranları	
ile	Sedad	Hakkı	Eldem’in	başını	çektiği	mimari	
üsluba	yaklaştığı	görülmektedir.

Leman	Tomsu’nun	 1941’de	 İTÜ’ye	 girmeden	
önce	yayımlanan	son	iki	projesinden	biri	de,	

Tozkoparan’da	 bir	 gazino	 projesidir.	 Leman	
Hanım	tasarımını	şöyle	açıklamaktadır:

Tozkoparan’da	 yapılması	 düşünülen	 bu	
kazino	 binası	 meyilden	 istifade	 edilerek	
cadde	 tarafında	bir,	manzara	 tarafında	 iki	
katlı	olarak	tanzim	edilmiştir.	[...]	Projenin	
tanziminde	arsa	ve	ihtiyaçlara	uyarak	sade	
şekillerle	neş’eli	bir	bina	karakteri	vücude	
getirilmeğe	çalışılmıştır.22
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Resim 6.40. Samsun Merkez Bankası, 
Leman Tomsu, zemin kat planı, 1939.

Resim 6.41. Samsun Merkez Bankası, 
Leman Tomsu, birinci kat planı,1939.

Resim 6.42. Samsun Merkez Bankası, 
Leman Tomsu, maket,1939.

Resim 6.43. Samsun Merkez Bankası, 
Leman Tomsu, kesit, 1939.

Resim 6.44. Samsun Merkez Bankası, 
Leman Tomsu, görünüş, 1939.

22. Tomsu, 1939, ss.73-75. 
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daki	 ciddiyet	 ve	otorite	 temsilinden	uzaklaş-
maya	 çalıştığını	 ifade	 etmektedir.	 (Resim 
6.45-6.46)

Çizimler	 incelendiğinde	 Tomsu’nun	 bu	
mekânı	yaşamın	 içinde	hayal	ederek	 tasarla-

Leman	Tomsu’nun	kamu	kurumu	yapısı	dışın-
da	bilinen	iki	yapısından	biri	olan	bu	yapı,	50	
metreye	varan	yatay	cephesi	 ile	ufka	hâkim,	
durağan	bir	karaktere	sahiptir.	Eğlence	işlevi-
ni	yerine	getirmesi	gereken	yapı	için	“neşeli”	
vurgusunu	 yapan	 Tomsu,	 kamu	 kurumların-

Resim 6.45. Tozkoparan’da Bir Gazino 
projesi, Leman Tomsu, dış perspektif, 1939.

Resim 6.46. Tozkoparan’da Bir Gazino 
Projesi, Leman Tomsu, iç perspektif, 1939.
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ğunu	 söylemek	 mümkündür.	 Projelerinde	
giderek	daha	olgunlaştığı	görülen	Milli	Mimari	
üslubu,	beraber	çalıştığı	ekip	 ile	paralellikler	
göstermektedir.	Tomsu	beraber	çalıştığı	kişiler	
ile	 görüş	 alışverişini	 seven	 bir	 yapıya	 sahip	
olduğundan,	 aynı	 dönemde	 ortak	 çalışmalar	
yaptığı	Münevver	Belen,	Sabri	Oran	ve	Emin	
Onat	arasında	Leman	Hanım	aracılığı	ile	olu-
şan	verimli	bir	mesleki	diyalogun	izleri	açıkça	
okunmaktadır.

ma	gayreti	 belli	 olmaktadır.	Tomsu,	genelde	
cephe	 veya	 perspektif	 çizimlerinde	 sadece	
ölçek	 vermek	 için	 ve	 nadiren	 insan	 figürü	
kullanmasına	rağmen,	Tozkopan	Gazinosu	iç	
perspektif	 çiziminde	 yemek	 yiyen	 veya	 dış	
mekânı	kullanan	insan	figürlerini	yerleştirerek	
rekreatif	işlevi	hissettirmeye	çalışmıştır.

1934-1940	yılları	 arasındaki	 çalışmalara	bakı-
lırsa,	Tomsu’nun	altı	yıl	için	çok	fazla	sayıda	
proje	ürettiğini	ve	aktif	olarak	çalışmış	oldu-



Emin Onat, Leman Tomsu ve Paul Bonatz.
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ONAT	VE	TOMSU

Şubesi’nden	1934	yılında	mezun	olduğu	anlaşıl-
maktadır.	Mezuniyetinin	ardından	Şubat	1935’te	
İstanbul	Belediyesi	İmar	Müdürlüğü’nde	işe	gir-
miş	 ve	 şehircilik	 konusunda	 uzman	 Martin	
Wagner’in	yanında	çalışmaya	başlamıştır.	1937-
1938	 döneminde	 yaklaşık	 bir	 yıl	 Almanya’ya	
giden	Tomsu,	1941	yılının	Mart	ayında	Yüksek	
Mühendis	Mektebi’ne1	kabul	edilmiş	ve	I.	Bina	
Bilgisi	Kürsüsü’nde	Prof.	Emin	Onat’ın	asistanı	
olarak	görevlendirilmiştir.

Leman	 Tomsu,	 Yüksek	 Mühendis	 Mektebi	
Mimarlık	Şubesi’nde	göreve	başladıktan	sonra’’	
hızla	yükselmiştir.	14	Kasım	1941’de	doçentlik	
sınavına	girmiş	 ve	Bursa Evleri	 başlıklı	 çalış-
ması	 kabul	 edilerek	 05.01.1942	 tarihinde	
doçent	olmuştur.	O	dönemde,	özellikle	mimar-

Bu	 bölüm,	 Tomsu’nun	 İstanbul	 Teknik	 Üni-
versitesi’ne	 girdiği	 1941	 yılı	 ile	 emekli	 olduğu	
1981	arasındaki	kırk	yıllık	dönemde	İTÜ	camia-
sını,	bu	camianın	iki	seçkin	ismi	olan	Tomsu	ve	
Onat’ın	 ortak	 çalışmalarını	 ve	 bir	 ömür	 boyu	
süren	dostluklarını	konu	almaktadır.

İTÜ	 Mimarlık	 Fakültesi	 Arşivi’nde	 bulunan	
Leman	 Tomsu’nun	 özlük	 dosyasındaki	 nüfus	
hüviyet	cüzdanı	örneği	ve	profesörlük	başvuru-
su	için	hazırlamış	olduğu	14.12.1959	tarihli	“hal	
tercümesi”	[özgeçmişi]	ile	diğer	evraklar	incelen-
diğinde,	Tomsu’nun	25	Mayıs	1329	(7	Haziran	
1913)	tarihinde	İstanbul’da	doğduğu,	ilk,	orta	ve	
lise	eğitimini	Erenköy	Kız	Lisesi’nde	sürdürdüğü	
ve	 lise	 eğitimini	 1929	 yılında	 tamamladıktan	
sonra	Güzel	Sanatlar	Akademisi,	Yüksek	Mimari	

1. Yüksek Mühendis Mektebi, Eylül 1941’de 
İstanbul Yüksek Mühendis Okulu’na, 

Temmuz 1944’te de İstanbul Teknik 
Üniversitesi’ne dönüşmüştür. 
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ayıran,	daha	 sonra	Anadolu	 evlerini	 “kerpiç,	
dolma,	ahşap	ve	kâgir”	alt	başlıklarında	kısaca	
inceleyen	Tomsu,	kitabın	büyük	bölümünde	
Bursa	 evlerini	 genel	 olarak	 plan,	 cephe	 ve	
detayları	 üzerinden	 değerlendirmiş	 ve	 daha	
sonra	 yirmi	 Bursa	 evini	 detaylı	 olarak	 ele	
almıştır.	Tomsu’nun	bu	çalışması	günümüzde	
görmeye	alışkın	olduğumuz	tezlerden	olduk-
ça	farklıdır.	Örneğin,	tezde	içindekiler,	değer-
lendirme	 ve	 sonuç,	 kaynaklar	 bölümleri	
bulunmamakta,	tezin	içinde	herhangi	bir	kay-
nağa	 referans	 verilmemekte,	 tezde	 bulunan	
çok	sayıdaki	çizimin	kimin	tarafından	yapıldı-
ğı,	 fotoğrafların	 kimin	 tarafından	 çekildiği	
belirtilmemektedir.	 Tez,	 Bursa’da	 seçilen	
konutlarla	 ilgili	 yerinde	yapılan	 incelemelere	
dayalı	kapsamlı	bir	derleme	niteliğinde	olup,	
Tomsu’nun	 çizimleri	 yaptığı	 ve	 fotoğrafları	
çektiği	düşünülmektedir.

Doçentlik	 aşamasından	 sonra	 Leman	 Hanım	
bir	yandan	İTÜ	Mimarlık	Fakültesi’nde	dersle-
re	 girerken,	 diğer	 yandan	 çeşitli	 yarışmalara	
katılmış,	 önemli	 ödüller	 kazanmış,	 mimari	
projeler	yapmış	ve	Meskenler	başlığını	taşıyan	
bir	başka	eser	daha	hazırlamıştır.	Özlük	dos-
yasında,	 Leman	 Hanım’ın	 İTÜ	 Mimarlık	
Fakültesi	 Dekanlığı’na	 hitaben	 yazdığı	
24.08.1959	tarihli	dilekçede,	210	daktilo	sayfa-
sı,	 99	 şekil	 ve	 212	 fotoğraftan	 oluştuğunu	
belirttiği	Meskenler	başlıklı	kitabının	İTÜ	tara-
fından	 basılması	 talep	 edilmektedir.	 Söz	
konusu	dosyadaki	4	Mayıs	1960	tarihli	profe-
sörlüğe	 yükseltme	 raporunda,	 Prof.	 Kemal	
Ahmet	Aru,	Prof.	Dr.	Mukbil	Gökdoğan,	Prof.	
Dr.	Said	Kuran,	Ord.	Prof.	Emin	Onat	ve	Prof.	
Kemali	Söylemezoğlu’ndan	oluştuğu	anlaşılan	
Yükseltme	 Komisyonu,	 Leman	 Tomsu’nun	
hem	1950’de	basılan	Bursa Evleri	kitabından,	
hem	de	basılmaya	hazır	durumdaki	Meskenler	
kitabından	söz	etmektedir.	Bu	raporda	Bursa 
Evleri	kitabı	“mahallinde	etüdler	yapılarak	iyi	
hazırlanmış	bir	çalışma”	olarak	tarif	edilmek-
te,	 Meskenler	 kitabının	 ise	 konutlar	 üzerine	

lık	 ortamında	 kimsenin	 doktorası	 bulunma-
maktadır.	 Leman	Hanım	 da	 yeterlilik	 tezi	 ile	
doçentlik	derecesini	almış,	Bursa Evleri	başlık-
lı	bu	çalışması	1950	yılında	İstanbul	Matbaacılık	
tarafından	kitap	olarak	basılmıştır.	 153	 sayfa-
dan	oluşan	söz	konusu	kitapta	Tomsu,	genel-
likle	gözardı	edilen	bir	konu	olarak	tanımladı-
ğı	Türk	sivil	mimarisini	ele	almakta,	o	günün	
mimarlarının	en	büyük	görevlerinden	birinin,	
Türk	mimarisine,	kaybolmuş	olan	özel	karak-
terini	 kazandırmak	 olduğunu	 belirtmekte	 ve	
bu	sürece	katkıda	bulunmak	üzere	geleneksel	
Bursa	 evlerini	 incelemektedir.	 Kitabın	 giriş	
sayfasında	 Avrupa’da	 yaygınlaşan	 modern	
mimariyi,	Rusya	ve	İtalya’da	benzer	yaklaşım-
ların,	milli	karakter,	gereksinimler,	iklim,	mal-
zeme	 farklılıkları	 gözetilmeden	 uygulanması	
örneğinden	yola	çıkarak	eleştirmekte,	modern	
mimarlığın	uzun	zaman	yaşayamadığını	belir-
terek,	o	dönemde	Avrupa	ülkelerinde	yerli	bir	
mimari	tarzın	yaratılması	için	çaba	gösterildiği-
ni	 vurgulamaktadır.	 Tomsu,	 bu	 değerlendir-
meler	 doğrultusunda	 Türkiye’de	 de	 yeni	 bir	
milli	mimari	yaratılması	gerektiğini	savunmak-
tadır.	 Ancak,	 Tomsu	 Türk	 mimarlara	 yeni	
binalara	“eski	Türk	ruhunu	verebilmek”	göre-
vini	yüklerken,	diğer	yandan	milli	mimarinin	
eski	 Türk	 mimarisinin	 kopyası	 olmaması	
gerektiğini,	mimarların	değişen	sosyal	hayatın	
ihtiyaçlarını	karşılarken,	modern	tekniklerden	
de	 yararlanmaları	 gerektiğini	 ifade	 etmekte-
dir.2	 Tomsu’nun	 bu	 düşünceleri	 o	 dönemde	
Türkiye’de	yaygın	olan	ve	çeşitli	araştırmacılar	
tarafından	İkinci	Ulusal	Mimarlık	Akımı	olarak	
tanımlanan	 mimari	 yaklaşımla	 paralellikler	
taşımaktadır.

“Eski	Türk	ruhunu”	anlayabilmenin	bir	yolu-
nun	geleneksel	konutları	incelemekten	geçe-
ceğine	 inanan	 Tomsu,	 doçentlik	 tezinde	
konuyu	 Bursa	 evleriyle	 sınırlamıştır.	 Genel	
olarak	Türkiye’deki	konutları	Anadolu	evleri,	
Edirne	evleri	ve	 İstanbul	evleri	 (Bursa	evleri	
de	bu	kategoriye	dâhil	edilmiştir)	olarak	üçe	 2. Tomsu, 1950, s.5.
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üzere	 on	 beş	 günlüğüne	 Amerika	 Birleşik	
Devletleri’ne	gitmiştir.	Tomsu	 İTÜ’deki	göre-
vine	 1981	 yılına	 kadar	 toplam	 40	 yıl	 devam	
etmiştir.	 İTÜ	 Mimarlık	 Fakültesi	 Arşivi’ndeki	
dosyasında	 evraklar	 incelendiğinde,	 Leman	
Hanım’ın	 06.04.1981	 tarihinde	 emekli	 olmak	
üzere	dilekçe	verdiği	ve	07.04.1981	tarihinde	
de	emekli	olduğu	anlaşılmaktadır.4

Leman	Tomsu’nun	erkeklerin	egemen	olduğu	
bir	ortamda	bir	kadın	olarak	akademik	kariye-
rin	 basamaklarını	 hızla	 çıkması,	 onun	 ulusal	
mimarlık	 yarışmalarında	 ve	 diğer	 mimari	
proje	 ve	 uygulamalarda	 gösterdiği	 perfor-
mansla	ilişkilendirilebilir.	Gerçekten	de	Leman	
Tomsu	 mezuniyetinden	 kısa	 bir	 süre	 sonra,	
1938	 yılından	 başlamak	 üzere	 çeşitli	 ulusal	
yarışmalara	katılmaya	başlamış	ve	1954	yılına	
kadar,	 bir	 kısmı	 birincilik	 olmak	 üzere,	 on	
dört	 ödül	 kazanmıştır.	 Bu	 yarışmaların	 ilki	
hariç,	 diğerleri	 İTÜ’de	 akademisyen	 olarak	
çalıştığı	döneme	aittir.	Yarışmalarda	gösterdiği	
performans,	ona	akademik	ortamda	duyulan	
güveni	arttırmış	ve	gerek	mimari	tasarım	stüd-
yolarında,	 gerekse	 idari	 görevlerde	 önemli	
noktalara	gelmesini	kolaylaştırmıştır.	Bu	yarış-
malar	ve	dereceler	sırasıyla	şöyledir:

1.	 1938,	Kadıköy	Halkevi	Yarışması	(üçün-
cülük)

2.	 1941,	Eskişehir	Hamidiye	ve	Mahmudi-
ye	Köy	Enstitüleri	(birincilik)

3.	 1942,	 Trakya	Kepirtepe	Köy	 Enstitüsü	
(birincilik)

4.	 1943,	 Çanakkale	 Halkevi	 Proje	 Müsa-
bakası	(üçüncülük)

5.	 1944,	Ankara	Otomatik	Telefon	Santra-
li	(mansiyon)

6.	 1945,	Zonguldak	Şehir	Oteli	Proje	Müsa-
bakası	(birincilik)

7.	 1945,	 Erzurum	 Devlet	 Demiryolları	
Müdürlüğü	 İşletme	 Toplantı	 Binaları	 ve	
Memur	Evleri	Mahallesi	(mansiyon)

8.	 1946,	Eskişehir	Gar	Binası	(mansiyon)

kapsamlı	bir	çalışma	olduğu,	zengin	bir	dokü-
mantasyonla	hazırlandığı	ve	Leman	Tomsu’nun	
“ilmi	yayınlarda	bilimsel	erkini	ve	yeteneğini”	
gösteren	nitelikli	bir	eser	olduğu	belirtilmek-
tedir.3	Ancak,	yapılan	araştırmalarda	bu	eserin	
basılmış	kopyasına	kütüphane	kataloglarında	
rastlanamamıştır.

Leman	Tomsu	İTÜ’de	öğretim	üyeliği	yaptığı	
süreçte	 yurtdışındaki	 çeşitli	 etkinliklere	 de	
katılmıştır.	Doçent	olduktan	sonra,	1950	yılın-
da	İsviçre,	Almanya,	İsveç,	Fransa	ve	İtalya’nın	
bazı	kentlerinin	II.	Dünya	Savaşı	sonrasındaki	
gelişimlerini	 izlemek	 ve	 önemli	 bilimsel	
kurumlarda	 incelemeler	 yapmak	 üzere	 İTÜ	
tarafından	iki	ay	görevlendirilen	Tomsu,	ayrı-
ca	1958	yılından	başlayarak	8	ay	İngiltere’de,	
6	ay	da	Almanya’da	çeşitli	bilimsel	çalışma	ve	
araştırmalar	 yapmıştır.	 Özlük	 dosyasındaki	
yazışma	 evrakları	 incelendiğinde,	 Leman	
Tomsu’nun	 16	 Mayıs	 1960	 yılında	 profesör	
olduktan	sonra	da	yurtdışında	çeşitli	etkinlik-
lere	 katıldığı	 anlaşılmaktadır.	 Tomsu	 28	
Haziran	 1965	 ile	 14	 Ağustos	 1965	 tarihleri	
arasında	Avrupa’nın	çeşitli	ülkelerinde	incele-
meler	yapmış	ve	5-9	Temmuz	1965	tarihinde	
Paris’teki	UIA	Kongresi’ne	katılmıştır.	Ayrıca,	
21	 Ağustos	 1966	 ve	 22	 Şubat	 1967	 tarihleri	
arasında	altı	ay	Amerika	Birleşik	Devletleri’nde	
görevlendirilmiş,	bu	süre	içinde	değişik	kent-
lerde	mesleki	 incelemelerde	bulunmuş,	ünlü	
mimarlık	okullarını	ziyaret	etmiş	ve	University	
of	 California,	 Berkeley	 College	 of	
Environmental	 Design,	 Department	 of	
Architecture’da	misafir	 profesör	 olarak	 çalış-
mış,	 seminer	 ve	 proje	 jürilerine	 katılmış,	
Bursa	 evleri	 hakkında	 konferans	 vermiş	 ve	
İTÜ	I.	Bina	Bilgisi	Kürsüsü’nde	yapılan	çalış-
maların	fotoğraflarını	sergilemiştir.	1972	yılın-
da	 3	 aylığına	 İngiltere,	 Almanya,	 Finlandiya,	
Danimarka,	 İsveç	 ve	 Norveç’te	 incelemeler	
yapmak	 üzere	 görevlendirilen	 Tomsu,	 1978	
yılında	da	“konutta	boş	alanların	değerlendi-
rilmesi,	 fleksibilite”	 konusunu	 araştırmak	

3. İTÜ Arşivi.

4. İTÜ Mimarlık Fakültesi Arşivi.
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13.	1946-49,	 Uludağ	 Sanatoryumu	 (Emin	
Onat	ile	birlikte)

14.	1953,	Kendi	Evi
15.	1952-55,	 İskenderun	 Tüccar	 Kulübü,	

Ticaret	Odası,	Borsa	Binası
16.	1956,	Ankara	Çankaya’da	Ahmet	Kara-

mancı	Villası
17.	1959,	İskenderun	Tüccar	Kulübü,	Ticaret	

Odası,	Borsa	Binası	3.	Kat	Tadil	Projesi

1935	 yılında	 projesini	 hazırlamış	 olduğu	 ve	
aynı	yıl	Leman	Cevad	adıyla	Arkitekt	dergisin-
de	yayımlanan	Gerede	ve	Emirdağ	Cumhuriyet	
Halk	 Partisi	 Evleri,	 Tomsu’nun	 profesörlük	
için	 yapmış	 olduğu	 başvurudaki	 listede	 yer	
almamaktadır.	Tanyeli’nin	de	ifade	ettiği	gibi,	
bu	 elemenin	 amacı,	 Tomsu’nun	 profesörlük	
başvurusunu	yaptığı	1959	yılında	Türkiye’nin	
karmaşık	 siyasi	 ortamında	 bir	 taraf	 olmama	
kaygısıyla	ilgili	olabilir.5	

Bazı	insanlar	kısa	bir	ömür	yaşasa	da	etkileri	
çok	 uzun	 solukludur.	 Bunlardan	 biri	 de	 53	
yıllık	 yaşamında	 pekçok	 başarılı	 çalışmaya	
imza	 atan	 Emin	 Onat’tır.	 (Resim 7.1)	 1908	
yılında	 İstanbul’da	doğan	Onat,	 1927	yılında	
Yüksek	 Mühendis	 Mektebi’ne	 girmiş,	 1929	
yılında	 henüz	 üçüncü	 sınıftayken,	 eğitimini	
burslu	 olarak	 yurtdışında	 tamamlamak	 ve	
dönüşünde	 Yüksek	 Mühendis	 Mektebi’nin	
öğretim	 kadrosuna	 katılmak	 üzere	 seçilerek	
İsviçre’de	 ETH	 olarak	 bilinen	 ünlü	 Zürih	
Yüksek	Teknik	Okulu’na	gönderilmiştir.	1934	
yılında	 bu	 okulu	 birincilikle	 bitiren	 Onat,	
İstanbul’a	dönünce	Mühendis	Mektebi	İnşaat	
Şubesi’nde	 müderris	 muavini,	 1935’te	 de	
Nafia	 Fen	 Mektebi’nde	 (YTÜ)	 “inşaat	 ve	
mimari	 muallimi”	 olarak	 görevlendirilmiştir.	
Askerlik	 sonrasında	 1937	 yılında	 yeniden	
Yüksek	Mühendis	Mektebi’nde	“mimari	ders-
leri	muallimi”	olarak	atanmış,	ancak	ek	görev	
aldığı	 Yıldız’daki	 görevini	 de,	 İTÜ’de	 rektör	
olduğu	1953	yılına	kadar	sürdürmüştür.	1935	
yılında	 doçent,	 1938	 yılında	 profesör	 olan	

9.	 1947,	İstanbul	Adalet	Sarayı	(mansiyon)
10.	1948,	Ankara	İller	Kooperatifi	Tek	Katlı	

Muhtelif	Ev	Tipleri	(birincilik)
11.	1949,	Ankara	Fidanlıklar	Umum	Müdür-

lüğü,	Apartmanlar	Tipi	Mahallenin	Tan-
zimi	(ikincilik)

12.	1949,	 İzmit	 Belediye	 ve	 Otel	 Binası	
(mansiyon)

13.	1951,	 Maltepe	 İşçi	 Sigortaları	 Kurumu	
Sanatoryum	(mansiyon)

14.	1954,	İskenderun	Tüccar	Kulübü,	Tica-
ret	Odası,	Borsa	Binası	(birincilik)

İstanbul	Belediyesi	İmar	Müdürlüğü’nde	çalış-
tığı	dönemde	özellikle	halkevleri	projeleri	üze-
rinde	yoğunlaşan	Tomsu,	İTÜ’de	göreve	başla-
dıktan	sonra	bir	kısmı	Ord.	Prof.	Emin	Onat’la	
birlikte	 olmak	 üzere	 konuttan	 sanatoryuma,	
geniş	 bir	 yelpazede	 çeşitli	 binaların	 projesini	
hazırlamıştır.	Özlük	 dosyasındaki	 listeye	 göre	
17	 uygulama	 projesi	 1936’dan	 1959’a	 kadar	
olan	 dönemi	 kapsamakta,	 bu	 17	 projenin	
9’unun	 İTÜ’de	 çalıştığı	 dönemde	 yapıldığı	
anlaşılmaktadır:

1.	 1936,	Karamürsel	Halk	Evi
2.	 1937,	Gerede	Halk	Evi
3.	 1938,	Şehremini	Halk	Evi
4.	 1938,	Kayseri	Halk	Evi
5.	 1938,	Ankara	Dikmen’de	bir	Ev
6.	 1939,	Tozkoparan’da	Gazino
7.	 1935-40,	 İstanbul	 Belediyesi	 İmar	

Müdürlüğü’nde	 Muhtelif	 Projeler	 ve	
Martin	Wagner	ile	Çalışma

8.	 1940,	Bağdat’ta	Arap	Kültür	Enstitüsü
9.	 1941,	 Cerrahpaşa	 Hastanesi	 Poliklinik	

Binası	
10.	1941,	Sütlüce’de	Et	Nakline	Mahsus	20	

Kamyonluk	Garaj	 ve	Garaj	Müstahde-
mine	ait	Bina

11.	1942,	Ev	Projeleri	(Emin	Onat	ile	birlikte)	
12.	1944,	 Antalya’da	 Sinema,	 Kulüp	 ve	

Mağaza	Projeleri	(Emin	Onat	ile	birlik-
te)

‹TÜ Çat›s› Alt›nda Onat ve Tomsu

Resim 7.1. Emin Onat
(Kaynak:1961, Arkitekt, sayı:304, s.122)

5. Tanyeli, 2007, s.349.
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Emin	 Onat,	 1941	 yılında	 Leman	 Tomsu’yu	
İTÜ’ye	 asistan	 olarak	 getirdiğinde,	 bir	 ömür	
boyu	 sürecek	 bir	 dostluğun	 da	 temellerini	
atmıştır.	 Leman	 Hanım	 ve	 Emin	 Bey,	 İTÜ	
Mimarlık	 Fakültesi’nde	 I.	 Bina	 Bilgisi	 Kür-
süsü’nde	 20	 yıl	 birlikte	 çalışmış,	 ayrıca	 bazı	
proje	 ve	 yarışmalarda	 ortaklık	 yapmışlardır.	
Dolayısıyla,	mimari	yaklaşımlarında	birbirlerini	
etkilemiş	 olmaları	 doğaldır.	 Leman	 Hanım,	
Emin	Onat’ın	birinci	ölüm	yıldönümü	nedeniy-
le	1962	yılında	hazırlanan	kitapçıkta	yayımla-
nan	 yazısında,	 tanışmalarını	 ve	 iş	 ilişkilerini	
şöyle	anlatmaktadır:

“Emin	 Beyi	 ilk	 defa	 Belediye	 İmar	
Müdürlüğünde	çalışırken	tanıdım.	O	zaman	
Mühendis	 mektebinin	 mimarlık	 şubesini	
kurmuş,	 talebeleri	 ile	 sanata	ve	mesleğine	
olan	sevgisinin	heyecanı	ile	çalışıyordu.	Bir	
müddet	sonra	mühendis	mektebine	kendisi	
ile	 çalışmak	 üzere	 davet	 edilerek	 Teknik	
Üniversiteye	 girdim.	 Bir	 yıl	 evvel,	 aramız-
dan	 büsbütün	 ayrılıncaya	 kadar	 beraber	
çalıştık.”8

1940-1950	döneminde	Türkiye’deki	mimarlık	
okullarındaki	birçok	profesör,	Türkiye’nin	o	
dönemde	yakın	kültürel	ve	politik	ilişki	için-
de	 olduğu	 Almanya’daki	 anıtsal	 mimarlık	
yaklaşımlarından	 etkilenmiştir.9	 Ancak,	
Türkiye’de	bu	dönemde	ulusçuluğu	farklı	bir	
açıdan	 ele	 alıp,	 iklime	 uygunluk,	 yöresel	
mimarlıkla	 ilişki	ve	yerel	malzeme	 ile	 işçili-
ğin	 kullanılması	 gibi	 faktörleri	 vurgulayan	
mimarlar	 da	 bulunmaktadır.10	 Tarihsel	 refe-
ransların,	 özellikle	 de	 yöresel	 Türk	 evinin	
güçlü	biçimde	ifade	edildiği	bir	tasarım	anla-
yışını	benimseyen	Emin	Onat,	 Sedad	Hakkı	
Eldem’in	 öncülüğünü	 yaptığı	 ve	 çeşitli	
mimarlık	 tarihçileri	 tarafından	 İkinci	 Ulusal	
Mimarlık	 Akımı	 olarak	 tanımlanan	 mimari	
yaklaşımı	binalarında	sergilemiştir.	Bu	döne-
me	damgasını	vuran	milli	mimari	yaklaşımını	
Sedad	 Hakkı	 Eldem,	 1940	 tarihli	 “Yerli	

Onat’ın	 1942	 yılında	 Anıtkabir	 Uluslararası	
Proje	Yarışması’nda	Doç.	Dr.	Orhan	Arda	ile	
birlikte	hazırladığı	proje,	birincilik	ödülü	alan	
üç	projeden	biri	olmuş,	daha	 sonra	o	döne-
min	 Cumhurbaşkanı	 İsmet	 İnönü	 tarafından	
uygulanmak	üzere	seçilmiştir.6

Anıtkabir	projesinin	yanı	sıra	konuttan	banka-
ya	pekçok	farklı	binanın	tasarımında	sorumlu-
luk	 üstlenen	 Onat,	 sadece	 profesyonel	 yaşa-
mında	 değil,	 akademik	 yaşamında	 da	 sayısız	
başarıya	 imza	 atmıştır.	 Onat,	 1941	 yılında	
Yüksek	Mühendis	Mektebi’nin	İstanbul	Yüksek	
Mühendis	Okulu’na	dönüştürülmesi	ve	 İnşaat	
Şubesi’nin	 isminin	 “Mimari	 Şubesi”	 olarak	
değiştirilmesinden	sonra	bu	şubenin	başına	şef	
olarak	getirilmiş,	1944	yılında	okulun	İstanbul	
Teknik	Üniversitesi’ne	dönüştürülmesi	sürecin-
de	yer	almış,	1944-1948	döneminde	Mimarlık	
Fakültesi’nin	 ilk	 dekanı	 olmuş,	 daha	 sonra	
1951-1953	döneminde	İTÜ	Rektörlüğü	yapmış-
tır.	 Milletvekili	 seçildiği	 1954	 yılına	 kadarki	
süreçte,	mezun	olduğu	ETH’nın	eğitim	düzeyi-
ni	bir	model	olarak	benimseyip,	İTÜ	Mimarlık	
Fakültesi’nin	 kadrosunu	 zenginleştirmeye,	
mesleki	açıdan	nitelikli	bulduğu	kişileri	İTÜ’ye	
çekmeye	çalışan	Emin	Onat,	Leman	Tomsu’yu	
da	 belediyedeki	 çalışmaları	 kapsamında	 tanı-
mış	ve	1941	yılında	İTÜ’ye	davet	etmiştir.	Onat	
ayrıca,	Prof.	Clemens	Holzmeister’i	proje,	Prof.	
Gustav	Oelsner’i	şehircilik,	Prof.	Sue’yu	ise	 iç	
düzenleme	 ve	 dekorasyon	dersleri	 için	 davet	
ederek,	 Mimarlık	 Şubesi’nin	 kadrosunu	 zen-
ginleştirmiştir.	 Holzmeister’in	 yapı	 işlerinin	
yoğunluğu	 nedeniyle	 Ankara’ya	 dönmesinin	
ardından	 Prof.	 Paul	 Bonatz	 ve	 Prof.	 Reuter’i	
davet	eden	Onat,	Güzel	Sanatlar	Akademisi’nin	
başarılı	 mezunlarından	 olan	 Kemali	
Söylemezoğlu,	Orhan	Safa,	Kemal	Ahmet	Arû	
gibi	mimarları	da	İTÜ	Mimarlık	Fakültesi	kad-
rosuna	katmıştır.7	Onat,	17	Temmuz	1961	tari-
hinde	 vefat	 ettiğinde	 geride	 pek	 çok	 önemli	
bina	 ve	 sağlam	 temelleri	 olan	 bir	 Mimarlık	
Fakültesi	bırakmıştır.

6. Batur, 1997, ss.116-121 ve Batur, 2008, 
ss.15-23.

7. Kafescioğlu, 2010, ss.88-93.

8. 1962, Birinci Ölüm Yıldönümünde O’nu 
Anarken, s.58.

9. Sözen ve Tapan, 1973, ss.243-251.

10. Sözen, 1984, ss.243-244.
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tasarladığı	 İstanbul	Üniversitesi	 Fen-Edebiyat	
Fakülteleri	 (1944),	 Leman	 Tomsu	 ile	 birlikte	
Bursa’da	 tasarladığı	 Kirazlıyayla	 Prevan-
toryumu	 (1946)	 ve	A.	 Sabri	Oran	 ile	birlikte	
Ankara’da	 tasarladığı	 Cenap	 And	 Evi	 (1952)	
bu	dönemin	eserleridir.	

Onat,	 1940-50	 döneminde	 gerçekleştirdiği	
mimari	 proje	 ve	 uygulamalarda	milli	mimari	
olarak	 tanımlanan	 bir	 yaklaşım	 sergilemekle	
kalmamış,	 ayrıca	 İTÜ’deki	 idari	 görevleri	
sayesinde	akademik	kadro	üzerinde	etkili	ola-
bilmiş	ve	genç	kadroyu	Anadolu	mimarlığını	
araştırmak	üzere	yönlendirmiştir.	Bu	kapsam-
da,	 Anadolu	 kentlerinin	 mimari	 birikimi	 ve	
özellikle	 konut	 geleneği	 belgelenebilmiştir.13	
1941	 yılında	 Emin	Onat’ın	 davetiyle	 Yüksek	
Mühendis	 Mektebi	 kadrosuna	 asistan	 olarak	
katılan	Leman	Tomsu	da,	Emin	Onat’ın	yön-
lendirmesiyle	Anadolu’nun	çeşitli	kentlerinde	
tespitler	 yapmıştır.	 Daha	 önce	 Bursa’da	 vali	
konağı	ve	banka	projeleri	hazırlamış	ve	uygu-
lamış	 olan	Onat’ın	 Bursa	 ile	 devam	 eden	 iş	
ilişkileri	 sonucunda	 kurduğu	 bağlantıları	
Leman	 Hanım’ın	 tezi	 için	 de	 kullandığını	
belirten	 Kaftancı,	 Onat’ın	 yönlendirmesi	 ile	
Leman	 hanımın	 Bursa	 konusunu	 çalışmaya	
karar	 verdiğini	 belirtmektedir.14	 (Resim 7.2)	
Tomsu’nun	 1941	 yılında	 girdiği	 doçentlik	
sınavında	kabul	edilen	ve	1950	yılında	yayım-
lanan	Bursa Evleri	 başlıklı	 eseri	 de	 bu	 kap-
samda	 ele	 alınmalıdır.	 Tomsu’nun	 kitabının	
girişinde	belirttikleri,	bu	değerlendirmelerimi-
zi	doğrulamaktadır:

“Bursa	 evleri	 mevzuunu	 tez	 olarak	 intiha-
bımdan	maksat	şimdiye	kadar	etüd	edilmiş	
olmayan	 Türk	 sivil	 mimarisine	 ehemmiyet	
verdirmek,	sivil	mimarimizin	eski	hususiyet-
lerini	ve	sanat	noktai	nazarından	çok	yüksek	
kıymetini	tebarüz	ettirmektir.	Türk	mimarisi-
ne	 bugün	 maalesef	 temamile	 kaybolmuş	
olan	 hususî	 karakterini	 tekrar	 bahşetmek	
bugünkü	 mimarinin	 en	 büyük	 vazifelerin-

Mimarîye	 Doğru”	 başlıklı	 makalesinde	 şu	
sözlerle	açıklamaktadır:

“Tarzı	mimarîmizi	hariçten	ithal	etmek	mec-
buriyetinde	 değiliz.	 Umumiyet	 itibarile	 bir	
tarzı	 mimarinin	 mutlaka	 hariçtekilerine	
benzemesi	lâzım	geldiği	hakkındaki	kanaa-
tı	doğru	bulmadığımızı	söylemek	 lâzımdır.	
“Tarzı	mimarî”	hariçten	ithal	edebilecek	bir	
meta	değildir,	ve	olmamalıdır.	Her	memle-
ketin	 kendine	 mahsus	 bir	 tarzı	 mimarisi	
vardır	 ve	 bir	 tarzın	 alelitlak	 [genel	 olarak]	
her	yerde	tatbiki	bir	çok	mahzurlara	sebe-
biyet	verebilir.	Binaenaleyh	yapı	uslubunun	
yerli	olması	çok	esaslı	bir	şarttır...	Yapı	tar-
zının	yerli	olması	için	tarzın	yerli	ihtiyaçlara	
yerli	 işçi	 ve	 insanlara,	 yerli	 malzeme	 ve	
toprak	şeraitine	uygun	olması	lâzımdır.”11

Ancak,	Tanyeli’nin	de	belirttiği	gibi,	Onat	ve	
Eldem	 mimarlıkta	 ortak	 bir	 tavır	 sergileyip	
birlikte	proje	yapmış	olsalar	da,	karakter	ola-
rak	birbirleriyle	 tam	bir	karşıtlık	 içindedirler.	
Tanyeli’nin	sözleriyle:

“Eski	 deyimle	 gerçek	 bir	 ‘cemiyet	 adamı’	
olan	Onat,	çevresini	geniş	bir	meslektaşlar	
ağıyla	 sarmış,	 bir	 kadro	 kurup	 sonunda	
İTÜ	 Mimarlık	 Fakültesi’ni	 var	 etmişti;	 o	
daima	 kendisine	 borçluluk	 veya	 sevgi	
duyanlardan	 oluşan	 geniş	 bir	 halkanın	
merkezindeydi.	 Oysa,	 Eldem	 yakınına	
belirli	bir	ölçüden	fazla	yaklaşılmasına	izin	
vermediği	 gibi,	 kimsenin	 de	 ‘elinden	 tut-
mamış’,	 hatta,	 mimari	 açıdan	 izleyicileri	
olmasını	bile	beklememiştir.	O	hep	yalnız	
olmayı	yeğlemişti.”12

Emin	 Onat’ın	 kendi	 ailesi	 için	 İstanbul’da	
tasarladığı	 ev	 (1944),	 Bursa’da	 Vali	 Konağı	
(1945)	 ve	 Yapı	 Kredi	 Bankası	 Bursa	 Şubesi	
(1948)	 binaları	 ile	 Leman	 Tomsu	 ile	 birlikte	
tasarladığı	Kepirtepe	ve	Çifteler	Köy	Enstitüleri	
(1941-1942),	 Sedad	 Hakkı	 Eldem	 ile	 birlikte	

‹TÜ Çat›s› Alt›nda Onat ve Tomsu

11. Eldem, 2007, s.286. 

12. Tanyeli, 2001, s.11.

13. Kantarcıoğlu, 1997, s.123.

14. Güngör Kaftancı ile sözlü görüşme

Resim 7.2. Bursa Evleri Kitap Kapağı
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lığıyla	 mesleki	 pazarlarını	 genişletmek	 üzere,	
önceki	 bölümde	 de	 belirtildiği	 gibi,	 1927’de	
Ankara’da	 Mimarlar	 Derneği’ni	 kurmuşlar	 ve	
bu	 dönemde	 Türkiye’de	 çeşitli	 yarışmalar	
düzenlenmişlerdir.	 Ayrıca,	 Mimar	 isimli	 bir	
mimarlık	 dergisi	 (üç	 yıl	 sonra	 ismi	 Arkitekt	
olarak	 değiştirilmiştir)	 1931’de	 yayımlanmaya	
başlamıştır.16

1940’lı	yıllarda	ise	dönemin	eğilimlerine	paralel	
olarak,	 Sedad	 Hakkı	 Eldem,	 Emin	 Onat	 ve	
Orhan	Arda’nın	projelerinden	etkilenen	Tomsu,	
mimari	 çalışmalarında	 “yerel	 ve	 nostaljik”	 bir	
tavır	 sergilemiştir.	 Bu	 eğilimin	 izlerini	 çeşitli	
projelerinde	görmek	mümkündür.	Emin	Onat	
ve	 Leman	 Tomsu’nun	 1941	 yılında	 açılan	
Kepirtepe	 ve	 Çifteler	 Köy	 Enstitüsü	 Ulusal	
Yarışması’nda	 birinci	 seçilen	 ve	 uygulanan	
projeleri	 buna	 örnek	 olarak	 verilebilir.	 17	
Nisan	1940	tarihinde	3803	sayılı	Köy	Enstitüle-
ri	 ve	 Köye	 Lüzumlu	 Sanat	 Erbabı	 Yetiştirme	
Kanunu’nun	 kabul	 edilmesinden,	 21.01.1954	
tarihinde	6234	sayılı	Yasa	ile	Köy	Enstitülerinin	
resmen	kapatılmasına	kadar	olan	sürede,	kent-
lerden	 uzak,	 ancak	 tarıma	 elverişli	 ve	 tren	
yollarına	 yakın	 21	 bölgede	 köy	 ilkokullarına	
öğretmen	yetiştirmek	amacıyla	açılan	Köy	Ens-
titülerinin	projeleri	ulusal	mimarlık	yarışmaları	
ile	elde	edilmiştir.	İlki	1940	yılında	açılan	Köy	
Enstitüsü	ulusal	mimarlık	yarışmalarının	ikinci-
sinde	Emin	Onat	ve	Leman	Tomsu’nun	ortak	
projesi	birinci	seçilmiştir.17

Kepirtepe	Köy	Enstitüsü	adını,	bölgenin	arazi	
yapısından	 almıştır.	 “Kepir”	 sözcüğü,	 tarıma	
elverişli	 olmayan,	 killi,	 ağır,	 kara	 bir	 toprak	
için	 halk	 arasında	 kullanılan	 bir	 tabirdir.	
Çevresi	verimsiz	tarlalarla	çevrili	olan	tümsek	
yerlere	de	Kepirtepe	denmiştir.	Enstitü	de	bu	
tepede	kurulduğu	için	bu	adı	almıştır.	(Resim 
7.3)	 Her	 köy	 enstitüsünün	 kendi	 bölgesine	
has	 uygulamaları	 vardır.	 Örneğin	 Kepirtepe,	
arıcılık	 üzerine	 odaklanmış	 bir	 programa	
sahiptir.	1938	yılında	Edirne’de	Köy	Öğretmen	

den	biridir.	Bu	itibarla	bu	mevzuda	ufak	bir	
başlangıç	 olmak	 üzere	 Bursa	 evlerini	 tez	
olarak	 intihab	 ettim...	 Bugün	 muhakkak	
surette	bir	Türk	mimarisinin	yaratılması	mec-
buriyeti	 karşısındayız.	 Böyle	 bir	 mimarinin	
yaratılması	 Türk	 yurduna	 Türk	 karakterini	
aşılamak	noktai	nazarından	en	büyük	millî	
bir	ehemmiyeti	haizdir.”15	

Leman	 Tomsu’nun	 mimarlık	 eğitimini	 aldığı	
1929-1934	döneminde	ise	egemen	olan	eğilim,	
1940’lı	 yılların	 aksine,	 uluslararası	 mimarlık	
yaklaşımıdır.	 Temel	 hedefi	 Batılılaşma	 olan	
Türkiye	 Cumhuriyeti’nin	 liderleri,	 1920’lerin	
sonunda	19.	yüzyıl	sonu	ve	20.	yüzyıl	başların-
da	 dünyada	 popüler	 olan	 ulusçu	 yaklaşımlar	
doğrultusunda	benimsenen	binalarda	Osmanlı	
ve	 Selçuklu	 formlarını	 kullanma	 düşüncesini	
sorgulamaya	 başlamışlardır;	 çünkü	 bu	 yakla-
şım	 aslında	onların	 amaçlarıyla	 çelişmektedir.	
Bu	 süreçte,	 1930’lu	 yıllarda	 Türkiye	
Cumhuriyeti,	ulusal	yerine	uluslararası	eğilim-
leri	benimsemiştir.	Çoğu	Alman	ve	Avusturyalı	
olan	birçok	Batılı	mimar,	Türk	mimarlık	okul-
larının	akademik	kadrosuna	katılmak	ve	bina	
projeleri	ile	kent	planları	yapmak	üzere	davet	
edilmiştir.	Batılı	mimar	ve	plancıların	gelişiyle,	
“sadelik”,	 “ekonomi”	ve	 “işlevsellik”	gibi	kav-
ramlar	Türkiye’de	etkin	olmuştur.	Türk	mimar-
ları,	Batılı	mimarlarla	yarışmak	ve	yasalar	aracı-

Resim 7.3. Kepirtepe Köy Enstitüsü 
(Kaynak: Mimarlık Müzesi)

15. Tomsu, 1950, s.5.

16. Dostoğlu, 2006, ss.35-41.

17. Keskin, 1998, ss.8-15.
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1950’li	yıllar	Türkiye	için	yeni	bir	dönüm	nok-
tasıdır.	Bu	dönemde	Türkiye’de	tek	partili	sis-
temden	çok	partili	sisteme	geçilmiş,	özel	sek-
törün	önemi	artmış,	demiryolu	yerine	karayolu	
inşaatına	 ağırlık	 verilmiştir.	 1954’te	 Mimarlar	
Odası’nın	 kurulması	 Türk	mimarlarının	 kamu	
ihalelerini	 daha	 kolay	 kontrol	 etmelerine	 yol	
açmıştır.	1950’lerde	başlayan	hızlı	endüstrileş-
me	 ve	kentleşme,	 özel	 sektör	 için	 fabrika	 ve	
büro	binaları,	kentsel	alanlarda	toplu	konutlar	
gibi	yeni	bina	tiplerine	gereksinim	duyulması-
na	yol	açmıştır.	Ancak,	kırsal	alanlardan	kent-
sel	alanlara	göç	eden	kitleler	ekonomik	güçle-
rinin	yetersizliği	ve	iş	koşullarının	dengesizliği	
nedeniyle	kentsel	ortamda	yer	edinememiş	ve	
giderek	Türkiye’nin	büyük	kentlerindeki	konut	
stokunun	%	70’ini	oluşturan	gecekondu	alanla-
rını	 inşa	 etmişlerdir.	 1950-1980	 döneminde	
Türkiye’de	üretilen	toplam	bina	sayısının	az	bir	
kısmından	 sorumlu	 olan	 mimarlar,	 yabancı	
yardım	 programları	 ve	 Türkiye’de	 giderek	
çoğalan	 Batılı	 uzmanlar	 nedeniyle	 Batının	
artan	egemenliği	sürecinde	etkili	olan	moder-
nizmin	 çeşitli	 biçimlerini	 benimsemiştir.20	
Leman	Tomsu’nun	da	bu	süreçlerden	etkilen-
memesi	mümkün	değildir.	Ancak	Tomsu’nun,	
1934	 yılında	 mimar	 olarak	 mezun	 olduktan	

Okulu	 olarak	 kurulmuş,	 buradan	 Alpullu’ya	
nakledilmiş,	burada	da	arazinin	darlığı	nede-
niyle	 Kıklareli’nin	 Lüleburgaz	 ilçesine	 taşın-
mıştır.	 1954	 yılında	 ise	 adı	Öğretmen	Okulu	
olarak	 değiştirildikten	 sonra	 kapatılmıştır.	
1941-1942	 döneminde	 inşa	 edilen	 Kırklareli	
Kepirtepe	Köy	Enstitüsü’nün,	okullar,	işlikler,	
lojmanlar,	 revir,	 kitaplık,	 toplantı	 salonları,	
ahırlar,	 kümesler	 ve	 damlardan	 oluşan	 44	
yapısı	 ile,	Eskişehir’de	Çifteler	olarak	bilinen	
Hamidiye	 Ensitüsü’nün	 35	 ve	 Mahmudiye	
Enstitüsü’nün	30	yapısının,	bir	yandan	“yalın,	
rasyonalist	ve	kolay	inşa	edilir”	olma	koşulla-
rını	 sağlarken,	 bir	 yandan	 da	 çatı	 formları,	
geniş	saçakları	ve	pencere	boyutlarıyla	“yerel	
ve	nostaljik”	bir	yaklaşımı	yansıttığı	söylenebi-
lir.18	Soygeniş’in	de	Çifteler	Köy	Enstitüsü’nden	
söz	ederken,	enstitünün,	hemen	doğusundaki	
Hamidiye	 köyünün	 genel	 mimari	 yapısı	 ve	
dokusuyla	uyumlu	olacak	şekilde	tasarlanmış	
olduğunu,	 yapıların	 yerel	 malzemelerle,	
yığma	sistemle	 inşa	edildiğini	ve	eğimli	çatı-
larla	 örtüldüğünü	 vurgulaması,	 bu	 tezimizi	
doğrulamaktadır.19	 Günümüzde	 Kepirtepe	
Köy	 Enstitüsü	 alanında	 Kepirtepe	 İlk	
Öğretmen	Okulu	için	kullanılan	üç	bina	hari-
cindeki	binalar	harap	vaziyettedir.	Çifteler’de	
de	jimnastik	ve	toplantı	mekânları	ile	işlikler-
den	çoğu	harap	durumda	olup,	okul	yapıları	
daha	 sağlam	 olarak	 günümüze	 ulaşmıştır.	
(Resim 7.4.-7.5)

Resim 7.4.Çifteler Köy Enstitüsü’nden 
görünümler. 
(Kaynak: Mimarlık Müzesi)

Resim 7.5. Kepirtepe ve Çifteler Köy 
Enstitüleri yapımı sırasında Emin Onat 
(Kaynak: Mimarlık Müzesi) 

18. Batur, 2008, ss.35-37; Akyıl, 2009, 
ss.69-76.

19. Soygeniş, 2009, ss.7-8.

20. Dostoğlu, 2006, ss.35-41.
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1979	yılında	sağlık	kuruluşu	olarak	kullanılmak	
şartı	ile	Uludağ	Üniversitesi	bünyesine	geçmiş-
tir.	Onat	ve	Tomsu’nun	özgün	çizimlerinin	bazı	
kopyaları	 Uludağ	 Üniversitesi	 Yapı	 İşleri	 ve	
Teknik	 Daire	 Başkanlığı	 Arşivi’nde	mevcuttur.	
Bu	nedenle,	Tomsu’ya	ait	çok	az	sayıdaki	özgün	
arşiv	belgeleri	arasında	yer	almaktadır.

Bu	yapı	kompleksi,	bir	göğüs	hastalıkları	hasta-
nesi	olarak	tasarlanmıştır.	Arşiv	dosyasında	resmî	
tapulu	 alan	 olarak	 243.945	metrekare	 üzerinde	
kurulduğu	 belirtilmektedir.	 Kompleksin	 progra-
mı	dosyada	aşağıdaki	şekliyle	yer	almaktadır:

Büyük	Otel	 	7.971	m2

Küçük	Otel	 	2.120	m2

Yönetici	Lojmanı	1	kat	 	346	m2

Konferans	Salonu	1	kat	 	346	m2

Jeneratör	ve	Garaj	 	363	m2

Isı	Merkezi	 	330	m2

Fırın	 	147	m2

Bülbül	Yuvası		 	2,25	m2

TOPLAM	 	11.346,25	m2

Genel	yerleşim	planına	bakıldığında,	yedi	ayrı	
birim	olarak	tasarlandığı	görülen	bu	komplek-
sin	en	büyük	parçası	olan	Büyük	Otel,	güney-
doğu	 cephesine	 bakan	 giriş	 plazası	 ardında	
bir	 kapalı	 avlu	 etrafında	 yer	 alan	 mekânlar	
şeklinde	 tasarlanmıştır.	 Yapımında	 taş	 ve	
ahşabın	 yoğun	 olarak	 kullanıldığı	 yapının	
bütününde	 oranlar	 ön	 planda	 tutulmuştur.	
Büyük	 Otel’in	 çatısı	 oturtma	 kırma	 çatıdır.	
Kuzeye	bakan	dış	cephelerde	küçük	açıklıklar	
ile	 ağır	 ve	 masif	 bir	 görüntü	 yakalanırken,	
güneydoğu	cephesi	ahşap	balkonlar	 ile	boy-
dan	boya	kuşatılarak	hafifletilmiştir.

Bu	yapının	1989	yılındaki	restorasyonu,	Nuray	ve	
Atilla	Adal	 tarafından	gerçekleştirilmiş	olduğun-
dan,	arşiv	dosyasında	yer	alan	projeler	çoğunluk-
la	 bu	 restorasyona	 aittir.	 1945	 yılında	 Tomsu	
tarafından	çizildiğine	emin	olduğumuz	tek	dokü-
man	“AA	MAKTAI”	(Kesiti)	paftasıdır.	Pafta	altın-

sonra	1981	yılında	İTÜ’den	emekli	olana	kadar	
geçen	47	yıllık	mesleki	yaşamının	son	dönem-
lerinde	 dünyada	 popüler	 olan	 postmoderniz-
me	mesafeli	davrandığı,	okul	arkadaşları	tara-
fından	ifade	edilmiştir.	(Resim 7.6)

Onat	ve	Tomsu’nun	kesişen	kariyerlerindeki	en	
önemli	 yapılardan	 biri	 olan	 Uludağ	
Senatoryumu21	Kirazlıyayla	Tesisleri’nin	ön	pro-
jeleri	 Eylül	 1945’te	 yapılmıştır;	 ancak,	 onay	
alması	için	sunulan	proje	üzerinde	Kasım	1946	
tarihi	 bulunmaktadır.	 İkinci	 Ulusal	 Mimarlık	
Akımı	örneklerinden	bir	tanesi	olarak	bilinen	bu	
yapı,	elimizdeki	kayıtlara	göre	1946	yılında	Vali	
Haşim	 İşcan	 döneminde	 Sanatoryum	 Binası	
olarak	 hizmete	 açılmıştır.22	 Bu	 noktadan	 hare-
ketle,	 Uludağ	 Üniversitesi	 Arşivi’nde	 bulunan	
paftaların	 yapının	 tamamlanmasından	 sonra	
kesin	 proje	 olarak	 teslim	 edilmiş	 olabileceği	
düşünülebilir.	 Yapı	 kompleksi,	 Bursa	 Tıp	
Fakültesi’nin	kuruluşuna	kadar	İş	Bankası	tara-
fından	 işletilmişse	 de,	 daha	 sonra	 Fakülte’nin	
Göğüs	Hastalıkları	Kliniği	olarak	kullanılmıştır.	

Resim 7.6. 1940’lı yıllarda İTÜ Mimarlık 
Fakültesi öğretim ve öğrencileri. Leman 

Tomsu ikinci sırada soldan sağa altıncı ve 
hemen yanında Emin Onat 

(Kaynak: 1998, İTÜ Vakıf Dergisi)

21. Kirazlıyayla veya Uludağ 
Prevantoryumu olarak da bilinmektedir. 

Akyıl, 2009, ss.65-67.

22. Uludağ Üniversitesi, Yapı İşleri ve 
Teknik Daire Başkanlığı Arşivi
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nünde	iki	ya	da	üç	yataklı	hasta	odaları	olarak	
tasarlanmış	mekânlar	standart	otel	odası	olarak	
değiştirilmiştir.	Tomsu	ve	Onat,	sanatoryumlar-
da	hastaların	bol	oksijen	alması	gerektiğinden,	
hasta	odalarının	ortak	balkonlara	açılmasını	sağ-
lamışlardır.	Hasta	odalarının	bir	üstünde	doktor	
odaları	 ve	 ameliyathaneler,	 arkaya	 uzanan	
kolun	son	ikinci	katında	da	toplantı	salonu	yer	
almaktadır.	Yapının	 sanatoryum	olarak	hizmet	
ettiği	 dönemlerde	 hastaların	 beraberce	 spor	
yapabilmesine	olanak	sağlayan	avlu	ve	eğlence	
için	kullanılan	çok	amaçlı	salon	bu	anlamda	iki	
ortak	alan	çözümü	olarak	dikkat	çekmektedir.	
(Resim 7.7-7.13)

Dosyada	 bulunan	 Uludağ	 Üniversitesi	 tarafın-
dan	 hazırlanmış	 raporda	 da	 vurgulandığı	 gibi,	
yapı,	detayları	ile	dikkat	çekmektedir.	Bu,	muh-
temelen	 Leman	 Tomsu’nun	 asistanları	 tarafın-
dan	aktarılan	ahşap	yapı	bilgisinin	bir	yansıması	
olmalıdır.	Aynı	rapor,	yapının	geçirdiği	tadilatla-
rın	 da	 bir	 eleştirisini	 yapmaktadır.	 Buna	 göre,	
bina	 çatısına	özgününde	bakır	 kaplama	uygu-
lanmış,	ancak	tadilat	sırasında	demir	konstrüksi-
yona	geçilmiş;	yine	özgününde	yer	alan	ahşap	
doğramalar	 PVC	 ile	 değiştirilmiş;	 soğuk	 çatı	
detayları	 kapatıldığı	 için	 üst	 katlarda	 ortaya	
çıkan	yoğuşma,	çatıda	akmalara	yol	açmış;	son-
radan	 eklenen	klima	 sistemi	 için	döşemelerde	
delikler	açılmıştır.	Bu	nedenlerle,	yapı	günümü-
ze	oldukça	tahrip	olmuş	şekilde	ulaşmıştır.

Leman	 Tomsu’nun	 İTÜ’de	 görev	 yaptığı	
dönemlere	ait	çalışmalardan	biri	de	1947	yılın-
da	açılan	İstanbul	Adalet	Sarayı	Yarışması’nda,	
yarışmaya	birlikte	katıldığı	Enver	Tokay	ile	12	
eş	mansiyondan	birini	aldığı	projedir.	(Resim 
7.14-7.15)	Yarışma	jürisi,	burada	sunulan	pro-
jelerin	hepsinin	takdire	layık	eserler	olduğunu	
kabul	 etmekle	 beraber,	 yapının	 yer	 alacağı	
arazinin	konumu	ve	 tarihî	yapılar	 ile	 ilişkisini	
dikkate	alarak	birinciliğe	layık	eser	bulunmadı-
ğını	belirtmiştir.	Sultanahmet	Meydanı’nın	tarihî	
niteliğinin	 yanı	 sıra	 bu	 kompleksin	 Türkiye	

da	 yer	 alan	 “İSTANBUL	 10.IX.945	 Y.	 MİMAR:	
EMİN	ONAT-LEMAN	TOMSU”	el	yazısı	kesinlikle	
Tomsu’ya	ait	olup,	Arkitekt	dergisinde	yer	alan	
öğrencilik	projesindeki	yazı	ile	birebir	uyuşmak-
tadır.	Bu	paftada	özenli	bir	sunum	tekniği	kulla-
nılmış,	görünüşe	giren	taş	duvarlar	yüzey	olarak	
işlenmiş	ve	gölgelendirme	yapılmıştır.	Arşiv	dos-
yasındaki	 projeler,	 özgün	 çizimlerin	 fotokopisi	
olup,	 muhtemelen	 1989	 yılındaki	 restorasyon	
çalışmaları	için	kopyalanmıştır.	Bu	nedenle	foto-
kopi	üzerinde	sonradan	eklenmiş	bazı	yazılar	da	
yer	almaktadır.	Bununla	beraber,	1946	yılı	ibaresi	
taşıyan	paftalar	üzerindeki	Uludağ	Sanatoryumu	
Şantiye	Şefliği	lejandı	gözönüne	alındığında,	1945	
Eylül	ayında	Leman	Tomsu	ve	Emin	Onat	tarafın-
dan	ön	proje	 teslim	edildikten	sonra	uygulama	
projelerinin	 başka	 bir	 teknik	 birim	 tarafından	
yürütülmüş	olması	da	muhtemeldir.

Büyük	Otel,	kompleksin	kuşkusuz	en	önemli	
birimidir.	 Otoparkın	 karşısındaki	 kuzeybatı	
cephesinden,	-3.10	kotundan	kapalı	iç	avluya	
girilmektedir.	 Avluyu	 çevreleyen	 güneybatı	
kolu	avlu	dışına	da	devam	ederek	L	şeklinde	
bir	 form	 ile	güneydoğuda	yine	bir	 açık	alan	
tanımlayacak	biçimde	kapanmaktadır.	Otelin	
giriş	 kapısı	 ile	 L	 kolun	 uzandığı	 arazi	 kotu	
arasında	 3	 metre	 fark	 bulunduğundan,	 yapı	
eğime	uygun	biçimde	sekmeli	olarak	zemine	
oturmaktadır.	Eğimden	dolayı	kazanılan	kısmi	
bodrum	 kat,	 yapıda	 nemin	 zararlı	 olacağı	
düşünülerek	 genelde	 1.25	metresi	 zeminden	
yukarıda	kalacak	ve	pencereler	ile	havalandı-
rılacak	biçimde	düşünülmüştür.

Plan	 şemasına	 göre,	 avludan	 geçilerek	 girilen	
ana	kolda,	çift	kollu	merdivenler	ile	-1.20	kotu-
na	ulaşıldıktan	sonra	lobi	mekânına	çıkılmakta,	
lobi	içerisinde	1	metre	kadar	yükseltilerek	+0.05	
kotuna	oturtulmuş	satış	birimleri	yer	almaktadır.	
Lobi	mekânının	baktığı	cephelerde	daha	geniş	
açıklıklar	 düşünülmüş,	 böylece	 manzaradan	
yararlanılması	sağlanmıştır.	Bu	yapının	1993-94	
yıllarında	otel	olarak	işletildiği	dönemde,	özgü-
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Resim 7.8. Uludağ Kirazlıyayla 
Sanatoryumu, Emin Onat ve Leman Tomsu, 

Büyük Otel güneybatı cephesi, 1946 
(Kaynak: Uludağ Üniversitesi, Yapı İşleri ve 

Teknik Daire Başkanlığı Arşivi)

Resim 7.7. Uludağ Kirazlıyayla 
Sanatoryumu, Emin Onat ve Leman Tomsu, 

vaziyet planı, 1946 (Kaynak: Uludağ 
Üniversitesi, Yapı İşleri ve Teknik Daire 

Başkanlığı Arşivi)



83

‹TÜ Çat›s› Alt›nda Onat ve Tomsu

Resim 7.9. Uludağ Kirazlıyayla 
Sanatoryumu, Emin Onat ve Leman Tomsu, 
Büyük Otel Kuzeydoğu cephesi, 1946 
(Kaynak: Uludağ Üniversitesi, Yapı İşleri ve 
Teknik Daire Başkanlığı Arşivi)

Resim 7.10. Uludağ Kirazlıyayla Sanatoryumu, 
Emin Onat ve Leman Tomsu, kesit, 1946 
(Kaynak: Uludağ Üniversitesi, Yapı İşleri ve 
Teknik Daire Başkanlığı Arşivi)

Resim 7.11. Uludağ Kirazlıyayla 
Sanatoryumu, Emin Onat ve Leman Tomsu, 
cepheler, 1946.
(Kaynak: Uludağ Üniversitesi, Yapı İşleri ve 
Teknik Daire Başkanlığı Arşivi)

Resim 7.12. Uludağ Kirazlıyayla Sanatoryumu, 
Emin Onat ve Leman Tomsu, Büyük Otel, 1946.
(Kaynak: Uludağ Üniversitesi, Yapı İşleri ve 
Teknik Daire Başkanlığı Arşivi)
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Gazanfer	Erim23

•	 Y.	Mimar	Rahmi	Bediz,	Y.	Mimar	Vahdet	
Dobra

•	 Y.	 Mimar	 Leman	 Tomsu,	 Y.	 Mimar	
Mühendis	Enver	Tokay

•	 Y.	Mimar	Turgut	Cansever
•	 Yüksek	Mimar	Sedat	Erkoğlu,	Y.	Mimar	

Nevzat	Erol,	Y.	Mimar	İzzet	Aydınoğlu

1947	 yılı	 Arkitekt	 dergisinde	 yayımlanan	 jüri	
raporunda,	 Leman	 Tomsu	 ve	 Enver	 Tokay’ın	
27447	rumuzlu	projesi	şöyle	tanımlanmaktadır:

“27447	rumuzlu	proje	klasik	ve	monümen-
tal	bir	anlayışla	düzenlenen	plandaki	gale-
rili	paperdünün	esas	aksı	teşkil	edişi	iyidir.	
Buna	rağmen	tarihi	bina	içine	yeni	bir	mah-
keme	salonu	tertip	edilmesi	ve	tarihi	bina-
nın	taklidini	mütenazır	olarak	tekrarlanması	
ve	mahkemeler	arasındaki	aydınlık	avlula-
rın	dar	oluşu	iyi	değildir.	Üst	kattaki	mah-
kemelerin	çok	dar	bir	galeri	üzerinde	top-
lanması	mahzurludur.	 Programda	 istenilen	
bazı	 önemli	 büro	 ve	 müştemilat	 eksiktir.	
Yeni	 bina	 mimarisi	 ile	 eski	 bina	 yabancı	
kalmakta	 ve	 eski	 kısma	 ait	 bir	 parçanın	

Cumhuriyeti’ni	temsil	edeceği	gerçeği	gözönü-
ne	alınarak,	yeni	bir	yarışma	açılmasına	karar	
verildiğini	beyan	eden	 jüri,	 raporunu Arkitekt 
dergisinde	 detaylı	 olarak	 sunmuştur.	 Burada	
mansiyon	 ile	 ödüllendirilenlerin	 açılan	 kimlik	
zarfları	 okuyucu	 ile	 paylaşılmaktadır.	 Buna	
göre:

•	 Y.	Mimar	Harbi	Hotan
•	 Y.	Mimar	Bedri	Uçar,	Y.	Mimar	 Selim	

Benar,	Y.	Mimar	Dündar	Eğilmez
•	 Y.	Mühendis	Mimar	Hüseyin	Güngör
•	 Y.	Mimar	Eyüp	Kömürcüoğlu,	Y.	Mimar	

Tevfik	Kömürcüoğlu
•	 Prof.	Dr.	Y.	Mimar	Mukbil	Gökdoğan,	

Y.	Mimar	 Eyüp	Kömürcüoğlu,	 Asistan	
Y.	Mimar	Mühendis	Lami	Eser,	Asistan	
Y.	Mimar	Sermet	Gürel

•	 Y.	Mimar	Mahmut	Bilen,	Y.	Mimar	Cihat	
Burak

•	 Doçent	 Y.	 Mimar	 Orhan	 Safa,	 Doçent	
Yüksek	 Mimar	 Kemal	 Ahmet	 Aru,	 Y.	
Mimar	 Mühendis	 Gündüz	 Özdeş,	 Y.	
Mühendis	 Ali	 Kızıltan,	 Y.	 Mühendis	
Mimar	Abdullah	Sarı

•	 Y.	Mimar	Hamit	Söylemezoğlu,	Y.	Mimar	
Harika	Kemali	 Söylemezoğlu,	Y.	Mimar	

Resim 7.13. Uludağ Kirazlıyayla 
Sanatoryumu, Emin Onat ve Leman Tomsu, 

Büyük Otel, 1946. 
(Kaynak: Uludağ Üniversitesi, Yapı İşleri ve 

Teknik Daire Başkanlığı Arşivi)

Resim 7.14. İstanbul Adalet Sarayı, Leman 
Tomsu ve Enver Tokay, genel görünüş, 1947.

Resim 7.15. İstanbul Adalet Sarayı, Leman 
Tomsu ve Enver Tokay, plan, 1947.

23. Burada, doğru ifade Y. Mimar Hamit 
Kemali Söylemezoğlu, Y. Mimar Harika 
Söylemezoğlu, Y. Mimar Gazanfer Erim 

olmalıydı, ancak o dönemde evli bir 
kadının kocasının ismiyle birlikte anılması 

söz konusu olmuş gözükmektedir.
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verişine,	 proje	 tashihlerine	 hayran	 olmamak	
kabil	değildi.”25	Onun	Emin	Onat’a	duyduğu	
hayranlığın,	 dışarı	 vurulamamış	 bir	 gönül	
bağını	içerdiği	de	kimilerince	ifade	edilmekte-
dir.	 Ancak,	 böyle	 bir	 durum	 varsa	 da,	 saygı	
kuralları	içinde	kalan	bir	dostluğun	ağır	bastı-
ğı	anlaşılmaktadır.	Yakınları	Leman	Hanım’ın	
çok	 talibinin	 çıktığını,	 ancak	kimseyi	beğen-
mediği	 için	 evlenmediğini	 ifade	 etmişlerdir.	
Akrabası	 Prof.	 Ruhi	 Kafescioğlu,	 Leman	
Hanım	ile	ilgili	ilginç	bir	anekdot	anlatmıştır.	
Ruhi	Kafescioğlu	kendisine	neden	evlenmedi-
ğini	 sorduğunda,	 Leman	 Hanım	 ilginç	 bir	
yanıt	vermiştir:	“İki	kürklüsü	bizi	almadı.	Tek	
kürklüsünü	 de	 biz	 beğenmedik.”26	 Leman	
Hanım	ve	Emin	Onat	arasındaki	iş	arkadaşlığı	
sosyal	 yaşamlarına	 da	 yansımıştır.	 Leman	
Hanım’ın	 akrabası	 Ruhi	 Kafescioğlu,	 Emin	
Onat’ın	İsviçreli	eşi	Güzin	(Hilde)	ile	birlikte	
Leman	Hanım’ın	evine	sık	sık	yemeğe	gittiğini	
hatırlamaktadır.	

1940’lardan	itibaren	mimarlık	şubesinde	artık	
kadınların	 da	 öğrenci	 sıralarında	 görülmeye	
başlamasına	rağmen,	kürsüdeki	asistanlar	ara-
sına	 katılmaları	 gerçekten	 yepyeni	 bir	 dene-
yim	olmalıdır	ki,	görüştüğümüz	kişilerin	çoğu	

yeniden	 sağ	 tarafa	 aynen	 tekrarı	 isabetsiz	
bulunmaktadır.	 Cephedeki	 70.00	 metre	
uzunluğunda	ve	6.00	metre	yüksekliğinde-
ki	merdivenler	mimari	birlik	içinde	nisbet-
sizlik	yaratmaktadır.”24

1940’ların	 sonunda	 Cumhuriyetin	 en	 önemli	
sembollerinden	biri	olan	gar	binaları,	kentlerin	
en	önemli	donatılarından	birisi	olarak	mimarlık	
gündeminin	 başta	 gelen	 konularından	 biri	
olmuştur.	 Leman	Tomsu’nun	mansiyon	 aldığı	
1947	yılı	Eskişehir	Garı	Yarışması’ndaki	önerisi,	
yüksek	 kolonadlı,	 geniş	 saçaklı,	 anıtsal	 bir	
cephe	 karakterine	 sahiptir.	 Emin	 Onat’ın	 jüri	
üyesi	 olduğu	 bu	 yarışmada	 ikinciliği	 Sabri	
Oran	almıştır.

Leman	Hanım’ın	Emin	Onat’a	hayranlığı,	onu	
tanıyan	ve	görüşme	yapılan	herkes	tarafından	
vurgulanmıştır.	Emin	Onat’ın	mesleki	ve	aka-
demik	 yetenekleri	 onu	 hep	 etkilemiştir.	
Leman	 Tomsu’nun	 sözleriyle,	 “Emin	 beyin	
değişik,	 son	 derece	 hassas,	 neşe	 ve	 hayat	
dolu	bir	şahsiyeti	vardı.	Her	cephesi	ile	büyük	
bir	 insan	 idi.	 İdeal	 bir	 hoca,	 beynelmilel	
değerde	büyük	bir	sanatkar,	üstün	memleket	
sevgisi	 olan	 mükemmel	 bir	 insan	 idi.	 Ders	

24. 1947, Arkitekt, ss.103-114.

25. 1962, Birinci Ölüm Yıldönümünde 
O’nu Anarken, s.58.

26. Ruhi Kafescioğlu ile sözlü görüşme

Resim 7.16. Eskişehir Garı, Leman Tomsu, 
Mansiyon, iç mekân perspektifi, 1947

Resim 7.17. Eskişehir Garı, Leman Tomsu, 
Mansiyon, kesit, 1947
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Gazanfer	Beken	de,	kendisi	Yüksek	Mühendis	
Mektebi’nin	 dördüncü	 sınıfındayken	 Prof.	
Emin	Onat’ın	Leman	Hanım’ı	İTÜ’ye	getirdiğini	
belirtmiş	ve	Leman	Hanım’ın	güzelliğini	özel-
likle	vurgulamıştır.	Beken	ayrıca,	1941	yılında	
Leman	 Hanım	 okula	 ilk	 geldiğinde,	 dersini	
almayan	 öğrencilerin	 bile	 “Amfide	 çok	 güzel	
bir	hanım	var”	diyerek	camlı	kapıdan	kendisini	
seyretmeye	geldiklerini	de	anlatmıştır.	Beken,	
Tomsu’yu	mesleğini	seven,	öğrencilere	yardım	
eden,	 onların	 eksikliklerinin	 neler	 olduğunu	
tespit	 edip,	 buna	 göre	 yönlendiren,	 hataları	
konusunda	uyaran,	nazik,	titiz,	çevresindekile-
rin	 fikrini	 alan,	 herkesi	 kucaklayan	 bir	 kişi	
olarak	 tanımlamıştır.	 Beken,	 Leman	Hanım’ın	
her	zaman	oldukça	şık	olduğunu	anımsamak-
tadır.	 İTÜ’nün	 büyük	 çoğunluğu	 erkek	 olan	
akademisyen	kadrosu	içinde	bir	bayan	olarak	
Tomsu’ya	 hürmet	 edildiği,	 Beken	 tarafından	
ayrıca	vurgulanmıştır.28

Tomsu’nun	asistanı	ve	yakın	dostu	olan	Birsen	
Doruk	 ile	 24	 Mayıs	 2008	 tarihinde	 yapılan	
görüşmede	ise	Doruk,	çok	güzel	bir	kadın	ola-
rak	 hatırladığı	 Tomsu’yu,	 “Yeni	 Türkiye’nin	
sembolü,	Atatürkçü”	olarak	tanımlamıştır.29	Bir	
başka	 öğrencisi	 olan	 Doğan	 Erginbaş	 ise,	
Tomsu’yu	“zevkli	ve	bakımlı”	bir	hanım	olarak	
hatırladığını	belirtmiştir.30	(Resim 7.18-7.21)

Leman	 Hanım’ı	 yakından	 tanıyan	 bir	 başka	
kişi	de	Prof.	Hande	Suher’dir.	Suher,	kendi-
siyle	31	Mayıs	2008	tarihinde	yapılan	görüş-
mede,	 Leman	 Hanım’ı	 “Fevkalade,	 güzel,	
zarif,	 medeni,	 hanımefendi,	 açık,	 dürüst,	
hassas,	 ölçülü,	 rabıtalı”	 sıfatlarıyla	 tanımla-
mıştır.	 Görüşmede	 Suher,	 Tomsu’yla	 ilgili	
düşüncelerini	 açıklarken,	 bir	 yandan	 da	
İTÜ’de	geçirdiği	yılları	özetlemiştir.	Suher’in	
2008	Mayıs	ayında	dile	getirdiği	anıları,	daha	
sonra	2010	Ocak	ayında	yayımlanan	“Kamu 
Yararı”nı Öncelikli Gören Bir Yaşam Öyküsü: 
İnsanlar Anıldıkça Yaşar başlıklı	 kitabında	
detaylı	olarak	ele	alınmıştır.	Suher’in	İTÜ’ye	

Tomsu	ile	ilgili	anılarında	bu	heyecanı	vurgu-
lamıştır:

“Biz	üçüncü	sınıftaydık	Leman	Abla	kürsü-
ye	 asistan	 olarak	 girdi.	 Arkadaşlarıma	
Leman	Abla’nın	 akrabam	olduğunu	 söyle-
memiştim.	O	zamanlar	hepimiz	leyliyiz.	Bir	
günlük	elbisemiz	var,	bir	de	 temiz	elbise-
miz.	 Ama	 temiz	 elbise	 sadece	 hafta	 sonu	
giyiliyor.	Ben	Leman	Abla’nın	titizliğini	bil-
diğim	 için	beni	günlük	kıyafetimle	görsün	
istemiyorum.	Her	gün	temiz	kıyafetimi	giy-
meye	başladım.	Arkadaşların	dikkatini	çekti	
tabi.	Hemen	üzerime	çullandılar	‘Sen	Leman	
Hanım’a	başka	türlü	göz	mü	koydun’	diye...	
Çocukça	 bir	 davranış	 tabi...	 Ama	 o	 vakit	
gerçeği	onlara	söylemek	zorunda	kaldım.”27

Resim 7.18. Leman Tomsu,
Doçentlik cübbesi ile.

(Kaynak: Tomsu ve Akgerman Aileleri 
Arşivi)

27. Ruhi Kafescioğlu ile sözlü görüşme

28. Gazanfer Beken ile sözlü görüşme

29. Birsen Doruk ile sözlü görüşme

30. Doğan Erginbaş ile sözlü görüşme
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Makine	ve	Elektrik”	olmak	üzere	dört	fakül-
teden	 oluşan	 İTÜ’de	 o	 dönemde	 toplam	
olarak	 yaklaşık	 810	 öğrenci	 bulunduğunu,	
bunun	ise	ancak	15	kadarının	kadın	olduğu-
nu	vurgulamıştır.

İTÜ’deki	 ilk	 yılında	 Gümüşsuyu	 binasında	
olduklarını	anlatan	Suher,	zemin	katta	büyük	
bir	 sınıfta,	 yüksek	 çizim	masalarında	 ağır	 ve	
yüksek	 taburelerde	 oturarak	 çalıştıklarını,	
birinci	 sınıfta	 matematik,	 tasarı	 geometri,	
topoğrafya	 gibi	 teknik	 dersler	 gördüklerini,	
ikinci	 sınıftan	 itibaren	 ise	 mesleki	 derslere	
ağırlık	 verildiğini	 anlatmıştır.	 (Resim 7.22)	
Suher,	 İTÜ’deki	 ikinci	 yılında,	 içinde	 Leman	
Tomsu’nun	da	bulunduğu	o	dönemin	I.	Bina	
Bilgisi	kürsüsünü	oluşturan	öğretim	üyesi	ve	
asistanlardan	Bina	Bilgisi	I	dersini	aldığını	ve	
ilk	 proje	 olarak	 Çiftehavuzlar’da	 iki	 katlı	 bir	
ev	projesi	hazırladığını	hatırlamaktadır.	Suher	

girdiği	1946-47	döneminde,	İTÜ’deki	altı	yıl-
lık	 eğitim	 beş	 yıla	 indirilmiş,	 üniversitelere	
girmek	 için	 lise	 mezuniyetindeki	 başarı	
yeterli	sayılmıştır.	Örneğin	lise	birincisi	olan-
lar	sorunsuz	olarak	üniversiteye	girebilmek-
tedir.	Suher,	1944	yılında	Yüksek	Mühendis	
Mektebi’nin	 İstanbul	 Teknik	 Üniversitesi’ne	
dönüştürülmesiyle	birlikte	“Mimarlık,	İnşaat,	

Resim 7.19. Leman Tomsu, 1940’lı yıllar.
(Kaynak: Tomsu ve Akgerman Aileleri Arşivi)

Resim 7.20. Leman Tomsu, 1940’lı yıllar.
(Kaynak: Tomsu ve Akgerman Aileleri Arşivi)

Resim 7.21. Leman Tomsu 1942 yılı yılbaşı 
balosunda (Yer belli değil, ancak aynı 
mekânda Münevver Belen’in de 
bulunduğunu biliyoruz.)
(Kaynak: Tomsu ve Akgerman Aileleri Arşivi)
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Leman	 Tomsu’nun	 Çiftehavuzlar’da,	 Emin	
Onat’ın	 ise	Kadıköy’de	yaşadığı	halde	 sabah	
saat	9:00’da	mutlaka	derse	girdiklerini	belirten	
Hande	 Suher,	 Leman	 Tomsu’nun	 öğrenciler	
arasında	hiçbir	ayırım	yapmayan,	herkese	eşit	
mesafede	duran,	yardım	edebilmek	için	gay-
ret	gösteren	bir	yapısı	olduğunu,	her	öğrenci-
yi	kendi	yetenekleri	doğrultusunda	yetiştirme-
ye	 çalıştığını	 ifade	 etmiştir.	 Suher,	 Leman	
Hanım’ın	çok	bakımlı	olduğunu,	kıyafet	ola-
rak	açık	renk	twin	setleri	tercih	ettiğini	hatır-
lamaktadır.	 Akrabası	 Ruhi	 Kafescioğlu’nun	
hatırladığı	 bir	 başka	 ayrıntı	 da,	 Leman	
Hanım’ın	proje	derslerindeki	tashihlerinde	bir	
tarafı	mavi,	bir	tarafı	kırmızı	kalemler	kullan-
dığı,	 her	 öğrenciyle	 ayrı	 ayrı	 ilgilendiği,	
öğrencilere	mimarlığı	 sevdirmek	 için	uğraştı-
ğıdır.32	Leman	Hanım	günümüzde	çok	önemli	
konumlarda	olan	pekçok	mimara	İTÜ’de	ders	
vermiştir.	 (Resim 7.24)	 Bunlardan	 birisi	 de	
Prof.	Doğan	Kuban’dır.

dördüncü	sınıfa	kadar	Gümüşsuyu’nda	eğitim	
görmüştür.	 Yüksek	 Mühendis	 Mektebi’nden	
İstanbul	 Teknik	 Üniversitesi’ne	 dönüşüm	
sürecinde	 aktif	 rol	 alan	 ve	 1944-1948	 döne-
minde	Mimarlık	Fakültesi’nin	ilk	Dekanı	olan	
Emin	 Onat’ın	 çabalarıyla	 1949	 yılında	 İTÜ	
Mimarlık	 ve	 İnşaat	 Fakülteleri	 Gümüssuyu	
binasından,	 restorasyonu	 Paul	 Bonatz	 ve	
Emin	 Onat’ın	 projelerine	 göre	 tamamlanan	
Taşkışla	 binasına	 taşınmıştır.	 Dolayısıyla,	
Hande	 Suher	 dördüncü	 ve	 beşinci	 sınıfları	
Taşkışla’da	 okumuştur.	 O	 dönemde	 Emin	
Onat	 profesör,	 Leman	 Tomsu,	 Kemali	
Söylemezoğlu,	 Kemal	 Ahmet	 Aru,	 Muhittin	
Binan,	Orhan	 Safa	 doçent,	 Gazanfer	 Beken,	
Doğan	Erginbaş,	Enver	Tokay,	İsmail	Utkular	
asistandır.	 Leman	 Hanım’ı	 özgür	 düşünceli,	
inandığı	 fikirleri	 savunan	 bir	 akademisyen	
olarak	tanımlayan	Hande	Suher,	buna	rağmen	
son	kararın	ne	olursa	olsun	Emin	Onat’a	 ait	
olduğunu	vurgulamıştır.31	

Resim 7.22. Leman Tomsu İTÜ’nün 
Gümüşsuyu’ndaki binasında üst kat 

atölyede Mimarlık Fakültesi 2. sınıfların 
Bahar Dönemi atölyesinde öğretim üyeleri 
ve öğrencilerle, Emin Onat ve Paul Bonatz 

arasında.
(Kaynak: Hande Suher Arşivi)

31. Hande Suher ile sözlü görüşme. Suher, 
2010, ss.67-99.

32. Aynı ayrıntı Güngör Kaftancı tarafından 
da doğrulanmıştır.
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Taşkışla’da	 eğitimine	üç	 sömestir	 daha	devam	
etmiş,	Taşkışla’daki	ikinci	döneminde,	o	sırada	
I.	 Bina	 Bilgisi	 Kürsüsü	 Başkanı	 olan	 Leman	
Hanım	 stüdyo	 hocası	 olmuştur.	 Stüdyoda	 en	
yüksek	 notu	 (20/20)	 alan	 Alp	 ile	 Leman	
Hanım’ın	 bu	 dönemde	 başlayan	 iyi	 ilişkileri	
uzun	 yıllar	 devam	 etmiştir.	 Leman	 Hanım	
Ahmet	 Vefik	 Alp’in	 ailesiyle,	 Alp	 de	 Leman	
Hanım’ın	kuzeni	Cevat	ile	tanışmıştır.	1973	yılın-
da	 diplomada	 da	 çok	 başarılı	 bir	 proje	 teslim	
eden	 Ahmet	 Vefik	 Alp,	 mezuniyetinin	 ikinci	
gününde	I.	Bina	Bilgisi	kürsüsüne	asistan	olarak	
alınmıştır.	 Akademik	 ortam	Alp’in	 ilgisini	 çek-
mekle	 birlikte,	 aslında	 daha	 çok	 profesyonel	
mimarlık	 onun	 hedefidir.	 Ancak,	 Leman	
Hanım’ın	asistan	olması	doğrultusundaki	ısrarla-
rını	kıramamış	ve	İTÜ’de	göreve	başlamıştır.	Alp	

1955-56	Arı Yıllığı’nda	 Leman	 Tomsu	 doçent	
olarak	yer	almaktadır.	Bu	fotoğrafında	Leman	
Hanım’ı	uzun	saçları	ve	gülümseyen	yüz	ifade-
siyle	 görmekteyiz.	 1961-62	 ve	 1964-65	 Arı 
Yıllığı’nda	 ise	 Leman	 Tomsu,	 Bina	 Bilgisi	 I	
Kürsüsü	 Profesörü	 olarak	 Prof.	 Kemali	
Söylemezoğlu,	 Prof.	Orhan	 Safa,	 Prof.	Orhan	
Arda	 gibi	 meslektaşlarının	 arasında,	 bu	 kez	
kısa	saçları	ama	aynı	gülümseyen	yüz	ifadesiy-
le	 dikkati	 çekmektedir.	 (Resim 7.25-7.27)	
Leman	 Hanım	 İTÜ’de	 40	 sene	 çalışmıştır.	
Akrabası	Ruhi	Kafescioğlu,	29	Mayıs	1989	tari-
hinde	Prof.	Leman	Tomsu	anısına	yapılan	top-
lantı	için	hazırlamış	olduğu	konuşmanın	notla-
rında,	Leman	Hanım’ın	I.	Bina	Bilgisi	kürsüsü-
nün	bir	mensubu	ve	yöneticisi	olarak	etrafın-
daki	herkesi	sevgiyle	kucakladığını,	ahenkli	bir	
çalışma	ortamı	yarattığını	ve	bunu	en	son	güne	
kadar	sürdürdüğünü	vurgulamaktadır.

Leman	Hanım’ı	yakından	tanıyan	bir	başka	kişi	
de	 Ahmet	 Vefik	 Alp’tir.	 Kendisi	 ile	 yapılan	
görüşmede	Ahmet	Vefik	Alp,	Leman	Hanım’la	
ilgili	 pekçok	 detay	 anlatmıştır.33	 Alp,	 Maçka	
Teknik	Okulu’nu	1971	yılında	bitirdikten	sonra	

Resim 7.23. İTÜ Mimarlık Fakültesi 
Profesörler Kurulu (Leman Tomsu, Sabri 
Oran, Emin Onat, Kemali Söylemezoğlu, 
Mukbil Gökdoğan, Sait Kuran (Dekan), 
Lami Eser, Kemal Ahmet Arû, Orhan Safa, 
Orhan Arda) Taşkışla Mimarlık Fakültesi 
Toplantı Salonu’nda, 1950-1952.

Resim 7.24. İTÜ 1946 mezuniyet 
seremonisi davetiyesi.
(Kaynak: Tomsu ve Akgerman Aileleri 
Arşivi)

33. Ahmet Vefik Alp ile sözlü görüşme
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Resim 7.25. İTÜ 1955-56 Arı Yıllığından.

Resim 7.26. İTÜ 1961-1962 Arı Yıllığından.
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yanan	bölümün	kendi	kürsüleri	olduğunu	anla-
yarak	hemen	Fakülte	binasına	koşmuştur.	Asıl	
yanan,	Bina	Bilgisi	Kürsüsü’dür.	Yanda	Kemal	
Ahmet	Arû’nun	kürsüsü	ise	kısmen	etkilenmiş-
tir.	Emin	Onat’ın	çizimleri	ve	tüm	arşiv	malze-
mesi	 yanmış,	 duman	 ve	 itfaiyecilerin	 sıktığı	
sularla	 korkunç	 bir	 durum	 ortaya	 çıkmıştır.	
Önce	 Leman	 Tomsu’ya	 söylemeye	 çekinseler	
de,	 daha	 sonra	 kendisine	 haber	 verilmiştir.	
Leman	Hanım	manzarayı	görünce	gözlerinden	
yaşlar	boşanmış,	herkes	savcılığa	giderek	ifade	
vermiştir.	Ahmet	Vefik	Alp,	o	günün	Tomsu’nun	
en	kötü	günlerinden	biri	olduğunu	anlatmıştır.	
Bina	 Bilgisi	 Kürsüsü	 aylarca	 temizlenmişse	 de	
uzun	süre	is	kokusu	odalardan	çıkmamıştır.

Leman	Tomsu’yu	tam	bir	İstanbul	hanımefen-
disi	 olarak	 tanımlayan	Alp,	 Tomsu’nun	 1942	
yılında	 doçentlik	 deneme	 dersini	 verirken	
İnşaat	 ve	Mimarlık	 öğrencilerinin	 onu	dinle-

Leman	Hanım’ın	stüdyolarda	öğrencilere	analiz	
yaptırdığını,	çalışma	maketlerine	önem	verdiğini	
vurgulamıştır.

1973’te	Ahmet	Vefik	Alp	Leman	Hanım’ın	asista-
nı	olduğunda,	Leman	Hanım,	hem	stüdyo	yürü-
tücülüğünde,	 hem	 de	 okula	 gelen	 projelerin	
hazırlanmasında	ona	oldukça	önemli	roller	ver-
miştir.	 Ahmet	 Vefik	 Alp,	 gerek	 1977	 yılında	
Amerika’ya	 doktora	 için	 giderken,	 gerekse	
Amerika’daki	doktora	sürecinde	ve	sonrasındaki	
çalışma	hayatında	Leman	Hanım’ın	sürekli	ola-
rak	desteğini	görmüştür.

Ahmet	Vefik	Alp’in	Leman	Hanım’la	ilgili	olarak	
anlattığı	anılardan	biri	de	Taşkışla’daki	bir	yan-
gınla	 ilgilidir.	 Alp,	 bir	 Pazar	 sabahı	 gazeteyi	
eline	 aldığında,	 Cumartesi’yi	 Pazar’a	 bağlayan	
bir	 önceki	 gece	Taşkışla	 binasında	 önemli	 bir	
yangın	çıktığını	okumuş	ve	gelen	telefonlardan	

‹TÜ Çat›s› Alt›nda Onat ve Tomsu

Resim 7.27. İTÜ 1964-1965 Arı Yıllığından.
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önemli	 izleri	 olan	 Emin	 Onat’ın	 öğrenciler	
tarafından	 adeta	 bir	 “kral”	 gibi	 görüldüğünü	
vurgulayan	Kaftancı,	onun	karizmatik	görün-
tüsünün	 yanı	 sıra	 beyaz	 renkli	 Mercedes	
marka	otomobili	ve	şıklığı	ile	de	ayrı	bir	hava-
sı	olduğunu	belirtmektedir.	Tomsu	ve	Onat’ın	
asistanları	 ile	beraber	haftanın	 iki	günü	öğle	
yemeği	arası	vermeksizin	akşam	18:00-19:00’a	
kadar	tashih	verdiğini	belirten	Kaftancı,	hoca	
öğrenci	sayısı	dengesinin	mükemmel	olduğu-
nu	ve	o	dönemde	stüdyoda	her	beş	öğrenciye	
bir	asistan	düştüğünü	aktarmıştır.

Tomsu’yu	 tanıyan	 ve	 görüşlerine	 başvurulan	
kişilerin	aktardıkları	ile	konuyla	ilgili	o	döne-
me	 ait	 yazılı	 eserler	 değerlendirildiğinde,	
Tomsu’nun	Türkiye’nin	ilk	iki	kadın	mimarın-
dan	biri	ve	Yüksek	Mühendis	Mektebi	Mimari	
Şubesi’nin	 (1944’ten	 sonra	 İTÜ	 Mimarlık	
Fakültesi)	ilk	kadın	öğretim	üyesi	olarak	tari-
he	 imzasını	 attığı	 açıkça	 görülmektedir.	

yebilmek	 için	 amfinin	 kapılarını	 kırdıklarını	
duyduğunu	anlatmıştır.	O	yıllarda,	kadınların	
mimarlık	 okullarında	 öğrenci	 olmasının	 çok	
yeni	bir	olgu	olması,	hele	akademik	kadroda	
hiç	yer	almamaları	nedeniyle,	böylesine	zarif	
bir	hanımın	İTÜ	Mimarlık	Fakültesi’nin	erkek	
egemen	ortamına	dahil	olması	çok	ses	getir-
miş	olmalıdır.	(Resim 7.28-7.32)

Leman	 Tomsu’nun	 asistanlarından	 Güngör	
Kaftancı	 da	 hocasının	 öğrencilere	 mimarlığı	
sevdirmek	 için	 harcadığı	 çabayı	 vurgulamak	
için	öğrencilere	kırıcı	veya	itici	olmadan,	çok	
kibar	 bir	 biçimde	 hitap	 ettiğini	 belirtmiştir.34	
Leman	 Tomsu’nun	 akademik	 hayatında	

Resim 7.28. Leman Tomsu Taşkışla’nın üst 
katındaki iç avluda İTÜ Mimarlık 

Fakültesi’ndeki öğretim üyeleriyle, 1962.

Resim 7.29. Grup olarak bir yemek anısı; 
masanın başında Teoman Doruk ve Birsen 

Doruk, Birsen Hanım’ın hemen yanında ise 
Leman Tomsu yer alıyor, 1963.

(Kaynak: Birsen ve Teoman Doruk Arşivi)

Resim 7.30, 7.31. İTÜ’de bir açılış töreni, 1958.
(Kaynak: Mimarlık Müzesi)

34. Güngör Kaftancı ile sözlü görüşme.
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Türk	Medeni	Kanunu’nu	benimsemiş,	1927-28	
ders	yılında	ortaokullarda	karma	eğitime	baş-
lanmıştır.	 Türkiye,	 dünyada	 kadına	 seçme	 ve	
seçilme	 hakkı	 tanıyan	 ilk	 ülkelerden	 biridir.	
Türk	kadınlarına	bu	hak	1930’da	yerel,	1934’te	
genel	 seçimlerde	 tanınmıştır.36	 Türkiye’de	
kadınların	 1923’ü	 takip	 eden	 yıllarda	 gerçek-
leştirilen	kültürel	devrim	sürecinde,	evin	içinde	
kocasının	en	önemli	desteği	olan	ve	aile	bütçe-
sine	de	zaman	zaman	katkıda	bulunan	kadın	
imajı	 yeni	 sistem	 tarafından	 benimsenmiştir.	
Atatürk’ün	görmek	istediği	Cumhuriyet	kadını,	
bilimsel,	 sosyal	 ve	 ekonomik	 açıdan	 erkeğin	
ortağı,	arkadaşı	ve	yardımcısı	olarak	tanımlana-
bilir.	İş	ve	aile	yükünü	omuzlamış	kahramanlar	
olarak	 görülen	 kadınlardan	 bir	 kısmı,	 bu	
dönemde	 ulusu	 eğitmekle	 görevlendirilmiş	
yurtsever	öğretmenler	olmuşlardır.37	

Benzer	biçimde, kadınların	yükseköğrenim	ve	
mesleki	hakları	kazanmasının	desteklendiği	bir	
ortamda	 Cumhuriyetin	 hedeflerinden	 olan	
Batılılaşmanın	bir	yansıması	olarak	kadınların,	

Kendisini	 tanıyan	 kişilerle	 yapılan	 görüşme-
lerde	 Leman	 Tomsu,	 genel	 olarak	 müşvik,	
anlayışlı,	zevkli,	bakımlı	olarak	tanımlanmak-
tadır.	Tomsu,	bir	yandan	da	“Yeni	Türkiye’nin	
sembolü”dür.	 Bu	 tanımlama,	 Tanyeli’nin	
Mimarlığın Aktörleri: Türkiye 1900-2000	baş-
lıklı	 kitabında	 “Kadınlar”	 alt	 bölümünde	 ele	
aldığı	dört	kadın	mimardan	biri	olan	Tomsu	
ile	 ilgili	 yorumlarını	 desteklemektedir.	
Tanyeli’nin	 de	 vurguladığı	 gibi	 Leman	
Tomsu’yu	 bireysel	 kimliğiyle	 değil,	 “Erken	
Cumhuriyet	Türk	kadınının	toplumsal	kimliği”	
bağlamında	değerlendirmek	daha	doğru	ola-
caktır,	çünkü	Tomsu	Cumhuriyet	döneminde	
“[…]	eğitimli	kadın	için	biçilen	rolleri	oynamış	
ve	senaryonun	dışına	hiç	çıkmamıştır.”35

Cumhuriyet	döneminde	Türkiye’de	kadınların	
kamusal	alandaki	varlığı,	Cumhuriyetin	ilanıyla	
birlikte	çeşitli	 yasalar	aracılığıyla	pekiştirilmiş-
tir.	1925’te	Kıyafet	Kanunu	çıkmış,	1926	yılında	
Büyük	Millet	Meclisi,	aile	hukukunu	da	kapsa-
yan	 İsviçre	 Medeni	 Kanunu’nu	 temel	 alarak	

Resim 7.32. Mimarlık Fakültesi toplantı 
salonunda öğretim üyeleri bir ara 
zamanında; Orhan Arda ve Leman Tomsu.
(Kaynak: Mimarlık Müzesi)

Resim 7.33, 7.34. İTÜ Konferans Salonu 
(Leman Tomsu kareli eteği ve koyu renk 
gözlüğü ile görünüyor.) 
(Kaynak: Doğan Erginbaş Arşivi)

35. Tanyeli, 2007, ss.348-350.

36. Dostoğlu, 2005, s.36.

37. Kadıoğlu, 1998, ss.89-100.
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bileceklerdir.	 Başka	 bir	 deyişle,	 kadın	 sayısı,	
“kadına	uygun”	sayılan	ve	çoğunlukla	rekabet	
düzeyi	görece	düşük	olan	alanlarda	daha	hızlı	
artmıştır.	Ancak,	pek	çok	ülkede	olduğu	gibi	
Türkiye’de	 de	 akademik	 unvan	 kademeleri	
yükseldikçe,	 kadın	 oranları	 azalmaktadır.38	
Leman	Tomsu	da	bu	süreçte	kadınlara	verilen	
haklardan	 sonuna	 kadar	 yararlanmış,	 daha	
önce	 kadınların	 bulunmadığı	 bir	 meslek	 ala-
nında	 kendini	 yetiştirmiş,	 akademik	 kariyeri	
seçerek	 “sonraki	 birkaç	 kadın	 mimar	 kuşağı	
için	de	model”39	olmuştur.

akademik	 kariyeri	 özellikle	 tercih	 etmeleri	
doğaldır.	Böylece,	kadınlar	hem	toplumda	say-
gın	bir	konumda	olabilecekler,	hem	de	düzen-
li	iş	saatleri	nedeniyle	anne	rolünü	de	sürdüre-

Resim 7.35. Leman Tomsu’nun imzası.
(Kaynak: İstanbul Teknik Üniversitesi Arşivi)

38. Acar, 1998, ss.313-321.

39. Tanyeli, 2007, s.350.
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oldukları	 bir	müşterileri	 olmamasına	 rağmen	
yaptıkları	 özenli	 çizim,	maket	 ve	 perspektif-
lerdir.	Buradan	da	anlaşılacağı	gibi,	mimarın	
kendisine	 işi	 beğendirmesi,	 bazen	 dışarıdan	
başka	bir	müşteriyi	ikna	etme	sürecinden	çok	
daha	zahmetli	olmaktadır.	Aksi	takdirde,	onca	
emek	ve	zahmetle	hazırlanmış	perspektiflerin,	
modellerin	 bir	 açıklamasını	 bulmak	 oldukça	
zordur.

Frank	Lloyd	Wright’ın	1937	yılında	tasarlayıp	
inşa	ettirdiği	yaşam	alanı	ve	ofisinden	oluşan	
Taliesin	 West’i,	 Philip	 Johnson’ın	 1949’da	
kendisi	için	tasarladığı	Cam	Ev’i,	Eames	çifti-
nin	kendi	adları	 ile	anılan	konutları	ve	Case	
no.	8	adı	ile	bilinen	ofisleri,	Frank	Gehry’nin	
1978	 yapımı	 Santa	 Monica	 konutu,	 Oscar	

Birçok	 mimar	 için	 kendi	 evini	 tasarlamak,	
kariyerinin	en	önemli	hedefi,	kişisel	manifes-
tosunun	 maddeye	 bürünmüş	 halidir.	 Bu	
nedenle	mimarların	 kendileri	 ve	 aileleri	 için	
tasarladıkları	konutlar	hem	mesleki	camianın	
içinden,	 hem	de	 dışından	 gözler	 için	merak	
konusudur.	Bunu	yıllar	 içerisinde	salt	merak	
olmaktan	çıkartıp	disipliner	bir	araştırma	alanı	
olarak	gören	pek	çok	kuramsal	çalışma	mev-
cuttur.	Bunlardan	bir	tanesi	olan	ve	Berkeley	
Çevre	Tasarımı	Okulu’nda	2011	yılında	düzen-
lenen	 Hepsi	 Kendilerinin	 (All	 Their	 Own)	
başlıklı	retrospektif	sergide,	mimar	ve	peyzaj	
mimarlarının	kendi	evlerinden	özgün	çizim	ve	
notlar	belgelenmiştir.	Bu	serginin	ortaya	koy-
duğu	 ilginç	 noktalardan	 biri	 de,	 mimarların	
kendi	evlerini	tasarlarken	işi	‘satmak’	zorunda	
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katan	Leman	Tomsu,	böylelikle	istediği	çalış-
ma	 prensibini	 uygulayacak	 vakit	 de	 kazan-
mıştır.

Leman	Tomsu’nun	gerek	akrabalarıyla,	gerek-
se	 öğrencileriyle	 yapılan	 görüşmelerde	
Tomsu’nun	Kadıköy	Göztepe’de	Yeşil	Bahar	
Sokağı’nda	 bulunan	 11	 numaralı	 parselde	
kendisi	ve	aile	bireyleri	 için	 tasarladığı	evin,	
onun	yaşantısında	çok	önemli	bir	rol	oynadığı	
tespit	edilmiştir.	Hatta	Leman	Hanım’ın	ilk	ve	
tek	doktora	öğrencisi	olan,	ömür	boyu	dost-
luk	ilişkisini	sürdüren	Prof.	Dr.	Birsen	Doruk,	
evinin	 onun	 “çocuğu	 gibi”	 olduğunu	 ifade	
etmiştir.1	 Leman	 Hanım,	 evi	 1953	 yılında	
İTÜ’de	doçent	 olarak	 çalışırken	 tasarlamıştır.	
İki	 kat	 ve	 bir	 yarım	 bodrum	 kattan	 oluşan	
evin	zemin	katında	salon,	yemek	odası,	mut-
fak	ve	antre,	üst	katında	 ise	üç	yatak	odası,	
bir	 sandık	 odası	 ve	 banyo	 bulunmaktadır.	
Zemin	 katın	 arka	 bahçe	 tarafında	 açıldığı	
eyvandan	 tek	 katlı	 bir	 bölüme	 ulaşılmakta,	
burada	 da	 bir	 oda,	 hol,	 banyo	 ve	 mutfak	
bulunmaktadır.	Bir	konuk	evi	gibi	tasarlanmış	
olan	 evin	 bu	 bölümünde	 Leman	 Hanım’ın	
İzmir’de	 yaşayan	 kızkardeşi	 Neriman	
Akgerman	ve	eşinin	zaman	zaman	kaldıkları-
nı,	hatta	uzun	süren	bir	sağlık	sorunu	nedeni	
ile	 bir	 süreliğine	 uzunca	 bir	 dönemi	 burada	
geçirdiklerini	de	aile	anılarından	çıkartmakta-
yız. Evin	bodrum	katında	ise	kalorifer	dairesi,	
kiler	ve	çamaşırlık	düşünülmüştür.	Eyvan,	iki	
katlı	evi,	evin	tek	katlı	bölümünü,	bahçeyi	ve	
garajı	 birbirine	 bağlayan	 bir	 mafsal	 gibidir.	
Evin	içine	girildikten	sonra	üst	kata	ahşap	bir	
merdivenle	çıkılmaktadır.	23	Mayıs	2008	tari-
hinde	Gazanfer	Beken	ile	yapılan	görüşmede,	
Beken,	 Leman	 Tomsu’nun	 bu	 evi,	 kapı	 tok-
mağına	kadar	çok	büyük	bir	titizlikle	yaptırdı-
ğını	 belirtmiştir.	 Benzer	 bir	 yorum	 Birsen	
Doruk	 tarafından	 da	 yapılmıştır.	 Doruk,	
Leman	Hanım’ın	çok	iyi	detay	bildiğini,	evinin	
en	 ufak	 menteşesine	 kadar	 tasarladığını	 ve	
evin	detay	zengini	olduğunu	dile	getirmiştir.	

Niemayer’in	1953	yapımı	Casa	Das	Canoas’ı,	
Jørn	 Utzon’un	 1952	 yapımı	 konutu,	 sadece	
sahiplerine	 bir	 ‘ev’	 olmamış,	 aynı	 zamanda	
modern	 mimarlık	 tarihinin	 seçkin	 örnekleri	
arasına	da	girmiştir.

Her	biri	mimarlık	tarihinin	bir	parçası	olmasa	
da,	 her	 mimar	 için	 ‘en	 zor	 müşteri’ye,	 yani	
kendine	ev	yapmak	sancılı	bir	süreçtir;	ancak	
yine	de	sınırlı	sayıda	mimar	bu	hayaline	ula-
şabilir.	Mimarların	 emek	yoğun	 iş	 yaşamları,	
her	 zaman	 onlara	 büyük	 servetler	 kazandır-
madığından,	biricik	olarak	tasarlanmış	ve	inşa	
edilmiş	 bir	 konutun	 maliyetini	 karşılamak,	
küçük	ve	orta	ölçekli	işlerle	hayatını	kazanan	
mimarlar	için	ya	mümkün	olmaz	ya	da	uzun	
yıllar	ve	sabır	gerektirir.	Leman	Hanım	da	işte	
bu	 ayrıcalıklı	 mimar	 grubunun	 içine	 girebil-
miştir.

Leman	 Tomsu	 için	 kendi	 evini	 yapmak,	
mimarlığa	 ilk	 başladığı	 yıllardan	 beri	 devam	
eden	bir	proje	olduğundan,	İTÜ’de	üniversite	
öğretim	üyesi	olarak	geçirdiği	yıllar	da	dahil	
olmak	üzere	bazen	Emin	Onat’la,	 bazen	 tek	
başına	 veya	 asistanları	 ile	 gerçekleştirdiği	
mesleki	 uygulamalardan	 ve	 yarışmalardan	
kazancını	kendi	evi	 için	biriktirmiştir.	Leman	
Hanım	 ile	 ilgili	 anılarına	 başvurmak	 için	
görüştüğümüz	 her	 kişi,	 bu	 uzun	 kaynak	
bulma	sürecinden	söz	ederek,	Leman	Hanım	
için	evinin	taşıdığı	derin	anlamdan	söz	etmiş-
tir.	Aileden	kalma	parayı	kullanarak	mal	edin-
meyi	 hiç	 onaylamayan	 Leman	 Hanım’ın	 en	
meşhur	 sözü,	 böyle	 kişiler	 için	 kullandığı	
“hancının	tavukları”	benzetmesidir.	Az	bilinen	
bu	 deyişe	 göre,	 hancı	 kendi	 avlusundaki	
tavukları	beslemek	yerine,	onların	hana	girip	
çıkan	 arabalardan	 dökülen	 arpa,	 buğdayla	
beslenmelerine	göz	yumarmış.	Leman	Hanım	
mirasla	 yaşayanları	 onaylamadığı	 için,	
Göztepe’deki	 arsayı	 satın	 alacak	 ve	 inşaatı	
tamamlayacak	 parayı	 biriktirmesi	 epey	 uzun	
sürmüştür.	 Bu	 uzun	 süreyi	 tasarım	 sürecine	

1. Birsen ve Teoman Doruk ile sözlü 
görüşme, İstanbul, Mayıs 2008.
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katkısı	 olduğunu	 belirtmektedir.	 Ancak,	
bunun	nasıl	bir	katkı	olduğu	belirgin	değildir.	
(Resim 8.1)	 Leman	 Hanım’ın	 akrabası	 olan	
ve	 1943	 yılında	 İstanbul	 Yüksek	 Mühendis	
Okulu’ndan	mezun	 olduktan	 bir	 süre	 sonra,	
yeni	bir	 isim	ve	 içerikle	yeniden	biçimlenen	
İTÜ	 Mimarlık	 Fakültesi’nde	 çalışmaya	 başla-
yan	Prof.	Ruhi	Kafescioğlu	da	24	Mayıs	2008	
tarihinde	 yapılan	 görüşmede	 evle	 ilgili	 pek	
çok	detayı	aktarmıştır:

Leman	 Hanım’ın	 sayısız	 özelliği	 vardı.	
Herşeyden	önce	kendisi	gerçekten	“iyi”	bir	
mimardı.	 Ancak	 bir	 konuyu	 iyi	 bildiğini	
hissettiği	 bir	 insan	 bulduğunda,	 ister	
amele,	ister	ustabaşı,	isterse	mimar	olsun,	
mutlaka	 onun	 görüşünden	 faydalanmak	
isterdi.	 Leman	 Hanım’ın	 daima	 notlarını	
aldığı	bir	defteri	olurdu.	Konuşurken	oraya	
not	 alır,	 sonra	 oturur	 herşeyi	 uzun	 uzun	
gözden	geçirirdi.	Tomsu	Evi	planı	üzerin-
de	uğraşırken	beni	de	çağırır,	fikrimi	alırdı.	
Betonarme	 projesini	 de	 kardeşim	 Özcan	
çizmişti.	 Üzerinde	 o	 kadar	 konuşmamıza	
rağmen,	 zemin	 kat	 betonu	 dökülürken	
beni	çağırdı:	“Ne	dersin	sağlam	mı?”	diye	
sordu.	 Ben	 de	 şöyle	 cevap	 vermiştim:	
“Leman	 abla	 atom	 bombası	 sığınağı	 mı	
yapıyoruz?”2	

Tomsu	Evi’nin	bugüne	kalan	bir	 çizimi,	 tüm	
araştırmalarımıza	 rağmen	 tespit	 edilemediği	
için	sözlü	görüşmelerden	elde	edilen	bilgiler	
ışığında	evin	iyi	modernize	edilmiş,	ama	gele-
neksel	 konuttan	 referanslar	 taşıyan	 kâgir	 bir	
yapı	olduğunu	biliyoruz.	Görüşmelerimiz	sıra-
sında	 Mimar	 Ruhi	 Kafescioğlu	 ve	 Demir	
Şamnu	tarafından	çizilen	kat	planları	incelen-
diğinde,	 özellikle	 yaşam	 alanını	 tanımlarken	
Leman	Tomsu’nun	duvarlar	yerine	basamak-
ları	 tercih	ederek	dönemin	açık	plan	eğilimi	
ile	 geleneksel	 konut	 organizasyonu	 arasında	
bir	 uzlaşma	 kurmaya	 çalıştığı	 görülmektedir.	
(Resim 8.2)	Ahşap	detayları	olan	kâgir	bina-

Eve	hırsız	girdikten	sonra	Leman	Hanım	tara-
fından	 tasarlanarak	 uygulanan	 demir	 korku-
lukların	çok	zarif	çiçeklikler	içermesi	buna	bir	
örnek	olarak	gösterilebilir.	

Yeğenlerinin	 ve	 asistanlarının	 Leman	Hanım	
ile	ilgili	altını	çizdikleri	en	önemli	özelliği,	zor	
beğenmesi	 ve	 standartlarının	 yüksek	olması-
dır.	Daha	çok	mükemmelliyetçiliği	ve	çevre-
sinde	beğenisine	ve	bilgisine	güvendiği	insan-
ların	 görüşlerine	 değer	 vermesi	 ile	 bilinen	
Leman	Hanım	ile	yolları	kesişmiş	birçok	kişi,	
bu	nedenle	Tomsu	Evi’nin	hikâyesine	az	çok	
aşinadır.	 Tomsu	 evinin	 tasarımı	 sırasında	 da	
yine	pek	çok	mimar	arkadaşının	veya	asista-
nının	görüşlerini	almış	olduğundan,	ne	zaman	
bu	evden	 söz	edilse,	herkesin	 anlatacağı	bir	
şeyler	 çıkmaktadır.	 Örneğin	 öğrencisi	 olan	
Prof.	 Dr.	 Doğan	 Erginbaş,	 Leman	 Hanım’ın	
evinin	 projesinde,	 1946-1954	 yılları	 arasında	
İTÜ’de	öğretim	üyesi	olan	Paul	Bonatz’ın	da	

Resim 8.1. Prof. Doğan Erginbaş tarafından 
çizilen Tomsu Evi eskizi.

2. Ruhi Kafescioğlu ile sözlü görüşme, 
İstanbul, Mayıs 2008.
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ağırlamayı	 çok	 sevdiğini,	 yeğenleri	 Nuri	 ve	
Aydın	Akgerman’ın	Robert	Kolej’de	okurken	
haftasonları	 evci	 çıktıklarında	 düzenli	 olarak	
Leman	 Tomsu’nun	 evinde	 kaldıklarını	 anlat-

da	 en	 ilgi	 çekici	 yer	 şüphesiz	 eyvan	 olarak	
tanımlanan	mekândır.	Akraba	ve	öğrencileri-
nin	aktardıklarına	göre,	yaz	aylarında	yemek-
ler	burada	yenmektedir.	(Resim 8.3)

Birsen	 Doruk,	 Ruhi	 Kafescioğlu,	 Güngör	
Kaftancı	ve	Demir	Şamnu,	görüşmelerimiz	sıra-
sında	 yapının	 ahşap	 detayları	 konusunda	
oldukça	 iddialı	 olduğunu	 vurgulamışlardır.	
Güngör	 Kaftancı,	 ayrıca,	 İskenderun	 Ticaret	
Odası	projesi	üzerinde	beraberce	çalışırlarken	
bile	Leman	Hanım’ın	aklının	kendi	ev	projesi	
ile	meşgul	olduğunu,	İskenderun	işinden	vakit	
buldukça	bir	kenarda	ev	projesi	ile	ilgilendiğini	
ve	ona	salonun	parke	zemin	döşeme	örgüsünü	
defalarca	 çizdirdiğini	 gülümseyerek	 hatırla-
maktadır.	Kaftancı,	bu	parke	örgüsünün	defa-
larca	çizilmesinin	nedeninin	de	sıvalar	bittikten	
sonra	tam	milimetrik	olarak	oturacak	ve	yarım	
örgü	 bırakmayacak	 bir	 sistem	 bulmaya	 çalış-
ması	olduğunu	da	eklemektedir.3

Leman	Tomsu	Evi	ile	ilgili	röperli	kroki	ve	iki	
silik	fotoğraf	haricinde	görsel	belge	bulunma-
masına	rağmen4,	sözlü	görüşmelerden	edindi-
ğimiz	 bilgiler	 ışığında,	 mutfak	 ünitelerinin	
tümünün	geçmeli	ahşaptan	yapıldığını,	ahşabı	
Romanya’dan	 sipariş	 ettiğini	 ve	 tüm	 beyaz	
eşyasını	da	yeğenleri	aracılığı	ile	yurtdışından	
getirtecek	kadar	sabırla	beklediğini	ve	özenle	
seçim	yaptığını	biliyoruz.	Hatta	yeğeni	Aydın	
Akgerman’ın	 eşi	 Leyla	 Akgerman,	 1972’de	
buzdolabını	Amerika’dan	kendilerinin	getirdi-
ğini	hatırlamaktadır.

Leman	Hanım’ın	sabırla	beklediği	malzeme	ve	
mobilyalar	ile	donattığı	evin	özgün	planlarını	
bizzat	 gören	 tanıklar	 arasında	 olan	 Leyla	
Akgerman,	 evin	 yatak	 odasındaki	 örtünün	
üzerindeki	 desene	 kadar	 çizilmiş	 bir	 planını	
gördüğünü	 hatırlamakta	 ve	 o	 desende	 bir	
yatak	 örtüsü	 bulana	 kadar	 Leman	 Hanım’ın	
başka	 bir	 yatak	 örtüsü	 satın	 almadığını	 da	
eklemektedir.	Ayrıca,	Leman	Hanım’ın	misafir	

Resim 8.2. Prof. Ruhi Kafescioğlu 
tarafından çizilen Tomsu Evi eskizi.

Resim 8.3. Leman Tomsu Evi, eyvanda 
Birsen Doruk ve Leman Hanım, 1980’ler.
(Kaynak: Birsen ve Teoman Doruk Arşivi)

3. Güngör Kaftancı ile sözlü görüşme, 
İzmir, Ağustos 2008.

4. Röperli kroki ve fotoğraflar Leman 
Hanım’ın evinin yerine yapılan apartmanın 
müteahhiti Demir Şamnu’dan temin 
edilmiştir.
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Leman	 Hanım’ın	 kızkardeşi	 Neriman	 Akger-
man’ın	 en	küçük	 çocuğu	Cevat	 da,	 doğduğu	
yıl	inşa	edilen	teyzesinin	eviyle	ilgili	çok	ilginç	
ayrıntılardan	söz	etmiştir.	Cevat	Bey,	ahşap	dış	
kapının	çok	güzel	olduğunu,	üzerinde	15	x	15	
cm.	ölçülerinde	karolaj	şeklinde	camlar	bulun-
duğunu,	 evdeki	 kapı	 kollarının	 özel	 olarak	
seçildiğini,	 anahtarlarının	 farklı	 olduğunu	 ve	
çekince	açıldığını,	mutfakta	balık	şeklinde	bir	
şişe	açacağı	olduğunu,	o	günlerde	piyasadaki	
en	modern	aletlerin	 teyzesinin	evinde	bulun-
duğunu	anlatmıştır.	Ayrıca,	çocukken,	karanlık	
olduğu	 için	 gitmeye	 korktuğu	 evin	 bodrum	
katında	 tamburlu	 bir	 çamaşır	 makinesiyle	
çamaşır	yıkandığını	ve	çeşitli	ürünlerin	stoklan-
dığı	 bir	 kiler	 bulunduğunu	 hatırlamaktadır.	
Cevat	Akgerman,	evde	açık	renk	ahşap	kulla-
nıldığını,	 koltukların	 sarıya	 kaçan	 açık	 yeşil	
kadife	kumaş	ile	kaplı	olduğunu,	salonda	açılır	
kapanır	bir	kanepe	bulunduğunu,	misafiri	çok	
seven	Leman	Hanım’ın	bazı	konuklarını	bura-
da	yatırdığını	belirtmiştir.	Eve,	bir	kez	kapıdan,	
bir	kez	de	balkondan	olmak	üzere	iki	kez	hır-
sız	 girdiğini	 anlatan	 Cevat	 Bey,	 geceleri	 üst	
katta	kapıları	kilitlediklerini	de	hatırlamaktadır.	
(Resim 8.4)

Tomsu	 Evi,	 Leman	Hanım’la	 beraber	 kuzeni	
Vedia	(Vedoş)	ve	evin	emektarı	Şaziye	için	de	
ev	olmuştur.	Şaziye’nin	meşhur	Kayseri	mut-
fağındaki	hüneri	ile	hazırladığı	mantı	sofrala-
rında	haftasonları	tüm	aile	bireylerinin	birleş-
tiğini	 aktaran	 Ruhi	 Kafescioğlu,	 üç	 kadının	
beraberce	 sürdürdüğü	 ev	 yaşamının,	
Şaziye’nin	aralarından	ayrılması	 ile	epey	sar-
sıldığını	 eklemektedir.	 Uzun	 yıllar	 ailenin	
yanında	 olan	 Şaziye	 evin	 düzenini	 çevirdiği	
için	daha	önce	hiç	yemek	yapmamış	olan	iki	
kariyer	kadını	Vedoş	ve	Leman,	bir	süre	meş-
hur	Konyalı	restoranından	sefertası	ile	yemek	
getirttikten	 sonra	 yavaş	 yavaş	 mutfağa	 daha	
fazla	 zaman	 ayırmaya	 başlamışlardır.	 Leman	
Hanım’ın	özel	mutfak	tartısı	ile	herşeyi	ölçtü-
ğünü	 ve	mutlaka	 kendi	 defterindeki	 tarifler-

maktadır.	 Akgerman,	 ev	 düzeni	 konusunda	
çok	titiz	olan	Leman	Hanım’ın	mutfak	eşyala-
rına	 ayrı	 bir	 özen	 gösterdiğini,	 sistematik	
biçimde	 yerleştirilmiş	 raflardan	 oluşan	 bir	
kilerinin	 olduğunu aktarmaktadır.	 Ayrıca,	
bakır	 tabakların	 ve	 kendisine	 bir	 armağan	
olarak	verilmiş	karıştırıcının	(shaker)	mutfağı-
nın	 gözdesi	 olduğunu	 da	 ekleyen	 Leyla	
Akgerman,	Leman	Hanım’ın	evinin	güzel	bah-
çesindeki	ıhlamur	ağacından	her	yıl	ıhlamur-
ları	 bizzat	 toplayarak	 torbalara	 bölüştürüp	
yeğenlerine	gönderdiğini	de	 sevgiyle	hatırla-
maktadır.5

Leman	 Tomsu’nun	 eviyle	 ilgili	 bazı	 detaylar	
da,	halen	evin	bulunduğu	arsanın	karşısındaki	
iki	 katlı	 evde	 yaşamakta	 olan	 Seher	 Yetken	
tarafından	 aktarılmıştır.	 Yetken,	 Leman	
Hanım’ın	evine	çok	düşkün	olduğunu,	çiçek-
leri	çok	sevdiğini,	evin	de	Hollanda	evleri	gibi	
bol	 çiçekli	 bir	 görünümü	 olduğunu	 hatırla-
maktadır.	Doktora	öğrencisi	Birsen	Doruk	da	
Leman	 Hanım’ın	 güzelliğin	 her	 türüne	 ilgi	
gösterdiğini,	 ağaçlar,	 çiçekler	 ve	 çevresiyle	
ilgili	 olduğunu	 vurgulamıştır.	 Evin	 bahçesin-
deki	ortancalar	ve	ıhlamur	ağaçları	evi	ziyaret	
etmiş	olan	pek	çok	kişinin	anıları	arasında	yer	
almaktadır.

Resim 8.4. Cevat Akgerman tarafından 
çizilen Tomsu Evi eskizi.

5. Leyla Akgerman ile sözlü görüşme, 
İzmir, Haziran 2008.
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lerinin	İzmir’de	yaşaması	nedeniyle	haftasonla-
rı	 teyzelerinin	 evine	 çıkmışlardır.	 Ayşegül	 de	
Boğaziçi	Üniversitesi’nde	okumuş	ve	ağabeyle-
ri	 gibi,	 o	 da	 haftasonları	 genelde	 teyzesinin	
evine	gitmiştir.	En	küçük	kardeş	Cevat	da	sık	
sık	 teyzesinin	 evinde	 kaldığını	 belirtmiştir.	
Teyzesini	“muhteşem	bir	kadın”	olarak	tanım-
layan	 Cevat	 Bey,	 yemekleri	 hem	 Leman	
Hanım’ın,	hem	de	teyze	kızı	Vedia’nın	hazırla-
dığını	 hatırlamakta,	 ablası	 Ayşegül	 gibi	 o	 da	
teyzesinin	özellikle	çok	lezzetli	krem	karamel	
yaptığını	 vurgulamaktadır.	 Halen	 Amerika’da	
yaşamakta	olan	Nuri	Akgerman’ın	tabiriyle	tey-
zeleri	 Leman	 Tomsu,	 onlar	 için	 “ikinci	 bir	
‘anne’”	olmuştur.	Kızkardeşine	ve	yeğenlerine	
bağlılığı	 nedeniyle	 Leman	 Hanım’ın	 sık	 sık	
İzmir’e	gittiği	yakınları	tarafından	anlatılmakta-
dır.	 Bu	 ziyaretler	 daha	 çok	 bayramlarda,	 yaz	
aylarında	 gerçekleşmiştir.	 1914	 yılında	 doğan	
kızkardeşi	 Neriman	 1969	 yılında	 henüz	 55	
yaşındayken	 vefat	 edip,	 eniştesi	 1970	 yılında	
tekrar	 evlenince,	 Leman	Hanım’ın	 İzmir	 ziya-
retleri	 azalmıştır.	 Ağabeyi	 Hakkı	 Tomsu’nun	
Ankara’da	yaşaması	nedeni	ile	diğer	yeğenleri	
Mehmet	ve	Nuran	Tomsu	ile	daha	az	görüşme-
sine	rağmen,	Mehmet	Tomsu	için	halası	Leman	
Hanım’ın	 özel	 bir	 yeri	 olmuştur.	 Mehmet	
Tomsu’nun	 anılarında	 çizdiği	 Leman	 Tomsu	
portresi	de	diğer	yeğenlerinkinden	farksızdır.

Leman	Tomsu’nun	sabrı	ve	mükemmeliyetçi-
liği	dışında	ısrarla	vurgulanan	bir	diğer	özelli-
ği	ise	yeniliklere	ve	teknolojiye	olan	merakı-
dır.	Modern	kadın	yaşam	tarzı	içinde	herkesin	

den	 yaptığını	 anlatan	 Leyla	 Akgerman,	 çok	
özel	bir	hikâye	aktarmaktadır:

Leman	 Hanım,	 krem	 karameli	 çok	 güzel	
yapardı.	 Tarifini	 verirken	 bize	 “25	 adet	
kesme	şeker”	derdi.	Biz	“Onun	yerine	 toz	
şeker	 olsa”	 diyecek	 olsak,	 hemen	 “Hayır	
efendim,	25	adet	kesme	şeker”	der,	kestirip	
atardı.	Bir	de	sütlaçta	usta	idi.	Oğlum	Bora	
7	yaşında	idi.	Leman	Hanım	çocukları	çok	
severdi,	 ama	 Bora’yı	 ayrı	 severdi.	 Birgün	
Bora’yı	 kısa	 süreliğine	 Leman	 Hanım’ın	
evine	 bırakmıştık;	 biz	 dönene	 kadar	 8	
tabak	sütlaç	yemiş.	Bunu	hiç	unutmam.6

Leman	Tomsu’nun	1950’li	yıllarda	inşa	edilen	
evinde	 kurulan	 sofralarda	 daima	 birilerinin	
olduğu,	kendisini	tanıyanlar	tarafından	anlatıl-
maktadır.	Oldukça	kalabalık	bir	aileden	gelen	
Leman	Tomsu’nun	evi,	Cevat	Bey’in	 vefatın-
dan	 sonra	 aile	 bireylerini	 birarada	 tutan	
mekân	olmuştur.	Ortak	bir	geçmişi	paylaşan	
bu	 aile,	 Leman	 Hanım’ın	 da	 çabalarıyla,	
çocuklar	 meslek	 sahibi	 olduktan	 sonra	 da	
yakın	 ilişkilerini	 sürdürmüştür.	 Sadece	 aile	
bireyleri	değil,	komşular,	okul	arkadaşları	da	
bu	davetliler	arasındadır.	Öğrencisi	ve	asistanı	
Ahmet	Vefik	Alp,	Leman	hocasının	evine	ziya-
rete	 gittiğini,	 zaman	 zaman	 birlikte	 Alp’in	
arabasıyla	 Çayırova’da	 Arçelik’in	 karşısında	
Tarım	İşletme	Çiftliği’nden	ahşap	kasalar	için-
de	cam	şişelerde	 taze	sıkılmış	domates	 suyu	
aldıklarını,	Leman	Hanım’ın	domates	sularının	
sağlığına	iyi	geldiğini	düşündüğünü	anlatmış-
tır.	(Resim 8.5)

Leman	Tomsu’nun	tüm	yaşantısı	evi	ve	okulu-
dur.	Çocukları	 çok	 seven	ve	onlar	 tarafından	
da	 çok	 sevilen	 Leman	 Hanım,	 kızkardeşi	
Neriman’ın	 Hasan	 Rüştü	 Akgerman	 ile	 evlili-
ğinden	olan	yeğenleri	Nuri	(d.	1943),	Aydın	(d.	
1945),	Ayşegül	(d.	1949)	ve	Cevat’a	(d.	1953)	
kol	 kanat	 germiş,	 Nuri	 ve	 Aydın	 Akgerman	
Robert	Kolej’de	eğitimlerini	sürdürürken,	aile-

Resim 8.5. Leman Tomsu, Teoman Doruk, 
Mete Ünügür, Bike Doruk ve Vedia Tomsu, 
Temmuz 1986.
(Kaynak: Birsen ve Teoman Doruk Arşivi)

6. Leyla Akgerman ile sözlü görüşme, 
İzmir, Haziran 2008.
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topuklu	ayakkabılarını	giydiğini	hatırlamakta-
dır.	 Bu	 anı	 da	 Leman	Hanım’ın,	 bir	 yandan	
incelikli	 ve	 detaylı	 düşünme	 sistemini,	 diğer	
yandan	fiziksel	görünümüne	gösterdiği	özeni	
yansıtması	açısından	çarpıcıdır.

Leman	 Hanım’ın	 mimari	 başarılarının	 ve	
düzenli	 yapısının	 kendisini	 her	 zaman	 çok	
etkilediğini	ifade	eden	yeğeni	Cevat	Bey,	tey-
zesinin,	evine	hayran	olduğunu	vurgulamıştır.	
Leman	Hanım,	vasiyetinde	çok	sevdiği	evini,	
çok	sevdiği	yeğenlerine	eşit	bir	şekilde	bırak-
mış,	 ancak	 Leman	 Tomsu’nun	 vefatından	
sonra,	Cevat	Bey’in	ifadesiyle,	evle	kimse	ilgi-
lenememiş,	evin	varlığı	devam	ettirilememiş-
tir.	 Sonuç	 olarak,	 varislerinin	 onayıyla	 ev	
yıkılmış	ve	yerine	 “Leman	Hanım”	 ismi	veri-
len	bir	apartman	yapılmıştır.	Leman	Hanım’ın	
tasarladığı	ve	uzun	yıllar	yaşadığı	evin	röperli	
krokisi,	 evin	 yerine	 inşa	 edilen	 apartmanın	
müteahhiti	Mimar	Demir	Şamnu’dan	3	Haziran	
2008	tarihinde	İstanbul’da	yapılan	görüşmede	
temin	 edilmiştir.	 Buna	 göre,	 104	 Pafta,	 414	
Ada	ve	42	Parsel’de	yer	alan	bina	bir	mafsalla	
birbirine	bağlanan	iki	kütleden	oluşmaktadır.	
Halen	 Leman	 Hanım	 apartmanının	 en	 üst	
katında	eşiyle	birlikte	yaşamakta	olan	Demir	
Şamnu’dan	 alınan	 bilgilere	 göre	 Leman	
Hanım’ın	 varisleriyle	 yapılan	 anlaşma	 gereği	
23	Ocak	1990	tarihinde	evin	yıkım	izni,	evin	
yerine	 yapılacak	 olan	 apartman	 projesinin	

hatırladığı	 beyaz	 renkli	 Ford	 Taunus	 Coupe	
arabası	 ile	 özel	 araç	 ayakkabıları	 önemli	 bir	
resmi	tamamlamaktadır.	Çok	tedirgin	biçimde	
araba	 kullanmasına	 rağmen7,	 arabasına	 çok	
düşkün	olan	Tomsu’nun,	evin	projesini	hazır-
larken	aracı	için	özel	bir	kapalı	garaj	tasarla-
mış	olduğunu	bilmekteyiz.	Bu	garajın	kapısı-
nın	 uzaktan	 kumanda	 ile	 açılabilmesi	 için	
ithal	bir	sistem	sipariş	verdiği	ve	uzun	süre	bu	
kilit	 sisteminin	 gelmesini	 beklediği,	 akrabası	
Ruhi	 Kafescioğlu	 tarafından	 aktarılmıştır.	 20.	
yüzyılın	 ikinci	 yarısının	başlarında	bu	detay,	
Leman	Hanım’ın	güncel	teknolojik	gelişmeleri	
takip	ettiğini	göstermektedir.	(Resim 8.6-8.8)	
Önce	 öğrencisi,	 daha	 sonra	 asistanı	 olan	
Ahmet	Vefik	Alp	de,	Leman	Hanım’ın	arabası-
nı	kullanmak	istemediğini	belirtmiştir.	Bunda	
Leman	Hanım’ın	1961’den	sonra	ehliyet	alma-
sının	rolü	olabilir.	Yeğeni	Cevat	Bey	de,	tey-
zesinin	 arabasını	 her	 zaman	 özel	 topuksuz	
ayakkabılarla	 kullandığını,	 arabadan	 inerken	

Resim 8.6-8.8. Tomsu Evi’nden geriye kalan 
birkaç özgün bölümden biri olan garajdan 

görüntüler.

7. Leyla Akgerman, Leman Hanım’a araba 
kullanmayı ilk kez eşi Aydın’ın öğrettiğini, 

ama bir kez karpuz tarlasına bile 
girdiklerini ve bu olayı ailede herkesin 

gülerek anımsadığını aktarmıştır. Güngör 
Kaftancı da beraber Çamlıca’ya atölyeleri 

dolaşmak için gittiklerini belirtmiştir.
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akrabalarına	ait	sadece	iki	daire	bulunmakta-
dır.

Demir	Şamnu	apartman	yapılmadan	önce	arsa-
da	bulunan	Leman	Hanım’ın	evinden	çok	etki-
lenmiş	 olduğunu	 belirtmiştir.	 Evin,	 Kayseri	
evlerinden	 esinlenilmiş	 olduğunu	 düşünen	
Şamnu,	 evi	 tarif	 etmesi	 istendiğinde	 ilginç	
detaylardan	söz	etmiştir.	Evin	ön	kısmının	 iki	
katlı	olduğunu,	garaja	doğru	tek	kata	düştüğü-
nü	 belirten	 Şamnu,	 evin	 bahçeye	 açıldığını,	
girişte	 portmantonun	 yanında	 bir	 şemsiyelik	
bulunduğunu,	 galvanizden	yapılmış	bir	 detay	
çözümü	sayesinde	ıslak	şemsiyelerin	suyunun	
direkt	olarak	dışarı	akıtılabildiğini	vurgulamış-
tır.	 Üst	 kata	 ahşap	 bir	merdivenle	 çıkıldığını,	
girişin	 sağında	 salon,	 solunda	 ise	 mutfak	 ve	
bodruma	giriş	bulunduğunu	hatırladığını	ifade	
eden	 Şamnu,	 bodrumdaki	 kalorifer	 kazanın-
dan	 söz	etmiş,	 yakıt	 tankının	zeminin	altında	

ruhsatı	ise	16	Mayıs	1990	tarihinde	alınmıştır.	
1990	 yılında	 Leman	 Hanım’ın	 evi	 yıkılmış,	
evin	arsasında	inşa	edilen	apartmana	yönelik	
olarak	Mayıs	1992’de	iskân	izni	için	belediye-
ye	başvuru	 yapılmış,	 20	Ağustos	 1992’de	de	
iskân	izni	çıkmıştır.

Demir	 Şamnu’dan	 alınan	 bilgilere	 göre,	 aile	
adına	 kendisiyle	 ilk	 görüşmeyi	 Leman	
Hanım’ın	yeğenlerinden	Cevat	Akgerman	yap-
mıştır.	Apartman	11	katlı	olarak	inşa	edilmiş,	6	
dairesi	arsa	karşılığı	olarak	ailenin	bireylerine	
verilmiştir.	 Leman	 Tomsu’nun	 yeğenlerinden	
Cevat	 Akgerman,	 Mehmet	 Turgut	 Tomsu,	
halen	 hayatta	 olmayan	 Nuran	 Tomsu	 ve	
Amerika’da	 yaşayan	 Nuri	 Akgerman	 zaman	
içinde	 dairelerini	 satmışlar,	 Aydın	 Akgerman	
ve	 Mehmet	 Ceritoğlu’nun	 Leman	 Hanım	
Apartmanı’ndaki	daireleri	ise	kiraya	verilmiştir.	
Dolayısıyla	halen	apartmanda	Leman	Hanım’ın	

Resim 8.9. Mimar Demir Şamnu tarafından 
çizilen Tomsu Evi eskizi.

Resim 8.10. İlk önce Tomsu Evi’nde 
eyvanda kullanılan, daha sonra Leman 
Hanım Apartmanı bahçe kapısı olarak 
değerlendirilen demir kapı.

Resim 8.11. Tomsu Evi, röperli kroki.
(Kaynak: Demir Şamnu Arşivi)



104

Leman	Cevat	Tomsu:	Türk	Mimarlığında	Bir	Öncü,	1913-1988

Resim 8.12. Tomsu Evi zemin kat planı 
(Restitüsyon: Tülay Erenoğlu).

Resim 8.13. Tomsu Evi birinci kat planı 
(Restitüsyon: Tülay Erenoğlu).

Resim 8.14. Tomsu Evi kesit
(Restitüsyon: Tülay Erenoğlu).



105

Bir Ev, Bir Ömür

Resim 8.15. Tomsu Evi.
(Kaynak: Demir Şamnu Arşivi.

Resim 8.16. Tomsu Evi.
(Kaynak: Demir Şamnu Arşivi)

Resim 8.17. Tomsu Evi
(Modelleme: Tülay Erenoğlu).

Resim 8.18. Tomsu Evi
(Modelleme: Tülay Erenoğlu).
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çözümlenmiş	olduğunu	ifade	etmiştir.	(Resim 
8.9)	Evi	yıkmak	üzere	teslim	aldığında	Şamnu,	
oldukça	küçük	olan	mutfakta	her	türlü	ayrıntı-
nın	düşünülmüş	olduğunu	görmüş,	koyu	kah-
verengi	ahşap	dolapların	altındaki	küçük	çek-
mecelerde	baharatların	bulunduğunu	ve	bun-
ların	aradan	geçen	yıllara	rağmen	nemlenme-
miş	olduğunu	fark	ettiğini,	mutfağın	köşesinde	
çözümlenmiş	 olan	 oturma	 birimlerinin	 altının	
erzak	sandığı	olarak	tasarlandığını	ifade	etmiş-
tir.	Doktora	öğrencisi	Birsen	Doruk	da	mutfa-
ğın	kullanışlılığını	vurgulamış,	eski	Türk	evleri-
nin	 sedir	 düzeninden	 esinlenen	 Leman	
Tomsu’nun	sabit	bir	oturma	köşesi	tasarlayarak	
inşa	 ettirdiğini	 belirtmiştir.	 Mutfak	 sadece	
yemeklerin	 hazırlandığı	 bir	 yer	 değil,	 aynı	
zamanda	 yemek	 yenilen,	 sohbet	 edilen	 bir	
mekândır.	Evin	bahçesinde	bir	kuyu	bulundu-
ğunu,	 kuyunun	 önünde	 bir	 kanalın	 açılmış	
olduğunu,	 yağmur	 yağdığında	 kanalda	 topla-
nan	 suyun	 kuyuya	 aktarıldığını	 hatırlayan	
Şamnu,	bahçenin	arka	tarafında	yer	alan	gara-
jın	kapısının	hareketli	olduğunu	da	ifade	etmiş-
tir.	Şamnu	evin	yerine	apartman	yaparken,	bu	
garajı	yıkmaya	kıyamamış	ve	olduğu	gibi	koru-
muştur.	Garajın	ışık	alabilmesi	için	açılan	pen-
ceredeki	 düşey	 elemanlar	 ve	 garajın	 üstünün	
kullanılabilmesi	 için	 yanda	 düşünülen	 basa-
maklar	 Leman	 Hanım’ın	 ayrıntılara	 ne	 kadar	
önem	 verdiğini	 göstermektedir.	 Şamnu’nun	
koruduğu	bir	başka	öğe	de	eyvandaki	demir	
kapıdır.	Günümüzde	bu	kapı	apartman	bahçe-
sinin	girişinde	bulunmaktadır.	(Resim 8.10)

Şamnu’nun	Leman	Hanım’ın	eviyle	ilgili	başka	
anıları	da	bulunmaktadır.	Apartman	inşaatına	
başlamadan	 önce	 eve	 girdiğinde	 karşılaştığı	
manzara	onu	çok	etkilemiştir.	Leman	Hanım’ın	
vefatının	ardından	boş	kalan	eve	bazı	yaban-
cıların	girerek	dağıttıklarını	ve	herşeyin	yerle-
re	 atılmış	 olduğunu	 fark	 ettiğini	 belirten	

8. Ayşegül Ceritoğlu ile sözlü görüşme, 
İzmir, Ağustos 2008.

Resim 8.19. Leman Hanım Apartmanı, 
2008.

Resim 8.20. Leman Hanım Apartmanı, 
2008.

Şamnu,	buna	rağmen	salondaki	meşe	parke-
lerin	“resim	gibi”	göründüğünü,	gerek	parke-
lerin,	gerekse	masif	ahşap	balkon	korkulukla-
rının	 çok	 nitelikli	 olduğunu	 belirtmiştir.	
Balkondaki	masif	ahşapları	apartman	girişinin	
üstünde	değerlendirmeyi	düşündüğünü	akta-
ran	Şamnu,	inşaat	süreci	 içinde	kırık	camlar-
dan	içeri	giren	hırsızların	hem	parkeleri,	hem	
de	korkulukları	çalması	üzerine	bu	planından	
vazgeçmek	 zorunda	 kaldığını	 belirtmiştir.	
Buna	karşılık	Şamnu,	Leman	Hanım	hayattay-
ken	 bahçesine	 diktiği	 ağaçların	 neredeyse	
tamamını	 apartmanı	 inşa	 ederken	 koruyabil-
miştir.	Müteahhit	Demir	Şamnu,	Leman	Hanım	
vefat	 edince,	 tül	 çiçeklerin	bolca	bulunduğu	
bahçenin	önündeki	kaldırıma,	vefat	eden	kişi-
lerde	 genelde	 uygulandığı	 şekilde,	 Leman	
Hanım’ın	ayakkabılarının	bırakıldığını	gördü-
ğünü	anlatmıştır.

Bir	ev,	bir	ömür...	Tomsu	Evi,	Leman	Hanım’ın	
yaşam	boyu	süren	büyük	projesi,	yeğenlerine	
sıcak	bir	yuva	ve	o	öldükten	sonra	da	en	sev-
diklerine	 ondan	 tatlı	 bir	 anı	 kalacak	 şekilde	
miras	olmuştur.	Yeğenlerinin	bir	bölümünün	
Amerika	Birleşik	Devletleri’nde	ikamet	ediyor	
olmasından	dolayı,	 eve	bakamayan	yeğenler	
zor	 bir	 karar	 alarak	 evi	 yıkıp	 apartmana	
dönüştürmüştür.	Mimarlık	tarihi	için	bir	kayıp	
olduğunu	 düşünmekle	 beraber,	 bu	 kararın	
zor	 koşullar	 altında	 alındığını	 da	 yeğenlerle	
olan	 görüşmelerimizden	 anlamaktayız.8	
Tomsu	Evi’nden	bugüne	kadar	gelen	çok	az	
sayıda	fotoğraf	olmasının	yanı	sıra,	bunlar	da	
nitelikli	fotoğraflar	değildir.	Bununla	beraber,	
fotoğrafları	ve	yapıyı	 iyi	bilen	 farklı	kişilerce	
çizilmiş	 eskizlere	 dayanarak	 Tomsu	 Evi’nin	
plan	 ve	 kesitleri	 tarafımızdan	 çizilerek	 yapı	
modellenmiştir.	(Resim 8.11-8.20)
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göstermiştir.	1970’li	yıllarda	Leman	Hanım,	aile-
sinin	farklı	bireylerinin	gömülebileceği	ortak	bir	
mezar	oluşturma	düşüncesi	 ile	kendi	mezarını	
da	 tasarlamıştır.	 Aile	 mezarlığı,	 anneannesi,	
annesi,	teyzesi,	kuzeni	Hikmet	Tomsu	ve	kendi-
si	için	olmak	üzere	beş	kişiliktir.	Mezar	projesi	
ile	ilgili	olarak	Leman	Hanım,	Doğan	Erginbaş	
ve	 Şadan	 Bezeyiş	 ile	 görüşmeler	 yapmıştır.	
Mezar	taşının	formunu	Doğan	Erginbaş	ile	bir-
likte	 tasarlayan	 Leman	 Hanım’a,	 taşın	 yaptırıl-
masında	 da	 Doğan	 Bey	 yardımcı	 olmuştur.	
Leman	Hanım	Şadan	Bezeyiş’ten	mermer	mal-
zeme	 ile	 ilgili	 fikir	 almış	 ve	 onun	 vasıtasıyla	
mermerci	ustasıyla	tanışmış,	hatta	bu	danışman-
lığı	nedeniyle	Şadan	Bey’e	bir	sanat	kitabı	hedi-
ye	etmiştir.	Mezar	projesi	devam	ettiği	sıralarda	
Leman	Hanım	Şadan	Bezeyiş	ile	yaptığı	görüş-

Leman	 Tomsu’nun	 ayrıntılara	 önem	 veren	
kişiliği	 Karacaahmet	 Mezarlığı’nda	 bulunan	
mezarıyla	 ilgili	olarak	da	ortaya	çıkmaktadır.	
İstanbul	 Devlet	 Güzel	 Sanatlar	 Akademisi	
Yüksek	 Resim	 Bölümü’nü	 1951’de,	 Roma	
Güzel	Sanatlar	Akademisi’ni	1954’te	birincilik-
le	bitiren,	gerek	Türkiye’de	gerekse	yurtdışın-
da	 pekçok	 ödül	 kazanan	 ve	 İTÜ’de	 öğretim	
üyeliği	 yapan	 Prof.	 Dr.	 Şadan	 Bezeyiş	 ile	 3	
Haziran	 2008	 tarihinde	 İstanbul’daki	 çalışma	
ofisinde	yapılan	görüşmede,	bu	konuyla	ilgili	
ilginç	detaylara	rastlanmıştır.1

Dünyada	 kaç	 kişi	 kendi	 mezarını	 tasarlar	 ve	
hatta	 inşa	 eder?	 Leman	 Tomsu’nun	 ailesinin	
bireylerine	 yaşamı	 boyunca	 kol	 kanat	 geren	
kişiliği,	 mezar	 yapılma	 sürecinde	 de	 kendini	

1. Şadan Bezeyiş ile sözlü görüşme, 
İstanbul, Haziran 2008.
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Beş	kişi	için	tasarlanan	mezara	dördüncü	kişi	
olarak	 defnedilen	 Leman	 Hanım’ın	 vefatı,	
ömrünün	son	yıllarında	giderek	artırdığı	gezi-
lerden	 birinin	 ardından	 gerçekleşmiştir.	 7	
Haziran	1913	[25	Mayıs	1329	(Hicri)]	tarihinde	
İstanbul’da	doğan,	nüfusu	Fatih	ilçesine	bağlı,	
Mustafa	 Cevat	 Bey	 ve	 Zehra	 Hanım’ın	 kızı	
Leman	 Tomsu,	 son	 olarak	 1988	 yılında	 75	
yaşındayken	İspanya’ya	arkadaşlarıyla	turistik	
amaçlı	bir	gezi	yapmıştır.	Gezi	 sırasında	çok	
yorulan	Leman	Hanım	otele	bitkin	bir	vaziyet-
te	dönmüş,	uçakla	İstanbul’a	geldikten	sonra	
hemen	hastaneye	kaldırılmış,	ancak	ertesi	gün	
kalp	 rahatsızlığından	 dolayı	 vefat	 etmiş	 ve	
daha	önce	inşa	edilen	aile	mezarında	kendisi	
için	ayırdığı	yere	gömülmüştür.

Hayatta	 iken	 her	 şeyi	 mükemmel	 yapmaya	
çalışan	 Leman	 Tomsu’nun	 vefatının	 ardından	
da	hem	kimseye	yük	olmamak,	hem	de	nite-
liksiz	bir	mezar	 taşı	 ile	ebediyete	uğurlanma-
mak	için	önceden	mezar	taşını	tasarlayıp	inşa	
ettirmiş	olduğunu	biliyoruz.	Kendisinden	sonra	

melerde	mezar	için	düşüncelerini	şöyle	özetle-
miştir:	“Öyle	bir	form	yapmalıyız	ki	çanak	olsun,	
kuşlar	su	içsin;	ama	çağdaş	olsun.”

Karacaahmet	 Mezarlığı’nda	 8.	 adaya	 Ruhi	
Kafescioğlu	 ile	 birlikte	 gidilerek	 Leman	
Tomsu’nun	kendisi	ve	dört	yakın	akrabası	için	
2.	Cadde	kenarında	 tasarlamış	olduğu	mezar,	
yerinde	görülmüştür.	288	x	480	cm	ölçülerin-
deki	 mezarda	 Leman	 Hanım’ın	 anneannesi	
Nuriye	 Hanım	 (1872-1952),	 annesi	 Zehra	
Tomsu	(1891-1950),	teyzesi	Ayşe	Tomsu	(1890-
1944),	 kuzeni	 Hikmet	 Tomsu	 (1911-1994)	 ve	
Leman	Tomsu	(1913-1988)	gömülüdür.	Mezarı	
çevreleyen	20	cm	genişliğindeki	beyaz	mermer	
bandın	sol	tarafında	Ayşe	ve	Hikmet,	sağında	
ise	Nuriye,	Zehra	ve	Leman	Tomsu’nun	isimle-
ri	 ile	 doğum	 ve	 ölüm	 tarihleri	 kazınmıştır.	
Leman	 Hanım’ın	 özel	 isteği	 doğrultusunda	
mezarın	başında	iki	yanda	simetrik	olarak	kuş-
ların	 su	 içmesi	 için	 çukurlar	 bulunmaktadır.	
Tomsu	 Ailesi	 yazılı	mezar	 taşı	 ise	 gerçek	 bir	
sanat	eseridir.	(Resim 9.1-9.8)

Resim 9.1-9.3. Tomsu Aile Mezarlığı, 2008.
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çevresi	ile	ilişki	kurmak	için	gayret	gösterdiği,	
pek	çok	kişi	tarafından	ifade	edilmiştir.	Leman	
Hanım,	 sevdiği	 insanlara	 kopmaz	 bağlarla	
ömür	 boyu	 bağlı	 kalmıştır.	 Kendisi	 de	 ömrü	
boyunca	başarılı	işlere	imza	atan	Leman	Tom-
su’nun,	 özellikle	 başarılı	 kadınlara	 çok	 saygı	
gösterdiği,	 kadın	 haklarıyla	 ilgilendiği,	 Ame-
rikalı	-	Türk	Kadınlar	Derneği’ne	üye	olduğu,	
modern	Türkiye’nin	kurucusu	Atatürk’ün	dev-
rimlerine	sahip	çıkmaya	çalıştığı	yakınları	tara-
fından	ifade	edilmiştir.

Yakın	akrabası	Ruhi	Bey,	Leman	Hanım’ı	hiç-
bir	konuda	hazıra	konmayan,	“herşeyi	tırnak-
larıyla	 yapan”	 bir	 kişi	 olarak	 tanımlamıştır.	
İstediklerini	kendi	çabalarıyla	elde	etme	yolu-
nu	seçen	Tomsu,	yine	de	tüm	arzularını	ger-
çekleştirebilmiştir.	Mezarının	yapılma	sürecin-
de	Leman	Hanım’ı	daha	yakından	tanıma	fır-
satı	bulan	Şadan	Bezeyiş	de	Leman	Hanım’ı,	
“nazik,	 hassas,	 otoriter	 olmayan,	 bilimsel,	
sevecen,	 etkin	 bir	 formasyona	 sahip,	 güzel,	
ciddi,	akıllı,	prensip	sahibi”	kelimeleriyle	tarif	
etmiştir.	

Leman	Cevat	Tomsu’nun	güçlü	biçimde	bağlı	
olduğu	İstanbul	Teknik	Üniversitesi	ile	ilişkisi	
her	zaman	hayatına	anlam	katmış,	Tomsu’nun	
izleri	de	üniversitede	uzun	süre	hissedilmiştir.	
1981	 yılında	 İTÜ	 Mimarlık	 Bölümü’nden	
emekli	olduktan	bir	süre	sonra,	bugün	kendi-

her	şeyin	kuralına	uygun	biçimde	yapılacağına	
dair	endişelerini	sık	sık	kızı	gibi	sevdiği,	ilk	ve	
tek	 doktora	 öğrencisi	 Birsen	 Doruk’a	 açmış	
olan	Leman	Tomsu,	Birsen	Hanım’ın	anne	ve	
babasının	vefatında	onlara	yapılmış	olan	defin	
ve	 sonrası	 törenlerin	 aynısının	 kendisine	 de	
yapılması	için	Birsen	Hanım’a	sağlığında	vasi-
yette	 bulunmuştur.	 Leman	 Tomsu’nun	 vefat	
ettiği	 yıl,	 eşi	 ile	 beraber	 ABD’de	 bulunan	
Doruk,	 Leman	 Hanım’ın	 vefatından	 iki	 gün	
önce	çözemediği	bir	pasaport	yenileme	işi	için	
ABD’den	acil	olarak	İstanbul’a	gelmiştir.	Leman	
Tomsu’ya	geldiğini	haber	vermek	için	 telefon	
açtığında,	 yeğeni	 Ayşegül	 Hanım,	 bir	 gece	
önce	 Leman	 Tomsu’nun	 vefat	 ettiğini	 haber	
verir.	 Leman	 Tomsu’nun	 son	 arzusu	 yerine	
gelmiştir.	 Birsen	 Hanım	 her	 işini	 bırakarak	
Leman	Hanım’ın	 evine	 gider	 ve	 ailenin	diğer	
bireyleri	ile	beraber	tüm	gereklerin	yerine	geti-
rilmesine	 bizzat	 yardımcı	 olur.	 Tomsu	 evini	
vefattan	sonra	toplayarak	kapatan	da	Ayşegül	
Ceritoğlu	ve	Birsen	Doruk	olur.2

Leman	 Hanım,	 kendisini	 yakından	 tanıyan	
akraba,	öğrenci	ve	dostları	tarafından	kuvvetli	
ve	 mükemmelliyetçi	 kişiliğiyle	 hatırlanmakta-
dır.	 Bu	 nedenle	 de	 zor	 karar	 verdiği,	 hatta	
büyük	 olasılıkla	 bu	 nedenle	 evlenemediği	
ifade	edilmiştir.	Ancak,	çevresi	her	zaman	çok	
geniş	olan	Leman	Tomsu’nun	mutlu	bir	yaşan-
tısı	 olduğu	 anlaşılmaktadır.	 Leman	 Hanım’ın	

Resim 9.4-9.5. Tomsu Aile Mezarlığı, 2008.

2. Birsen ve Teoman Doruk ile sözlü 
görüşme, İstanbul, Mayıs 2008.
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si	 de	 hayatta	 olmayan	 değerli	 öğrencisi	 ve	
asistanı	Mete	Ünügür,	Leman	Tomsu’nun	oda-
sına	 taşınmış;	 Ünügür	 hocasının	 anısını	 hep	
canlı	 tutmaya	 çalışmıştır.	 Leman	 Tomsu’nun	
vefatından	 sonra	 kitapları	 ailesi	 tarafından	
İTÜ	Kütüphanesi’ne	bağışlanmıştır.

Resim 9.6-9.7. Tomsu Aile Mezarlığı, 2008.

Resim 9.8. Ruhi Kafescioğlu Tomsu Aile 
Mezarlığı ziyaretinde, 2008.
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