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STANBUL MARINDAK TAR H ESER KAYBININ TAR H VE
TUR ZM AÇISINDAN NCELENMES : KARAKÖY-KABATA
BÖLGES
“ASSESSMENT OF THE LOSS OF HISTORICAL ARTIFACTS DURING
STANBUL RECONSTRUCTION WORK IN TERMS OF HISTORY AND
TOURISM: KARAKÖY-KABATA REGION”
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Özet
1956 yılında stanbul, bir milyonu a an nüfusuyla yakla an
1957 seçimleri için büyük bir önem ta ımaktadır. Aynı yıl, dönemin
Ba bakanı Adnan Menderes’in ifadesiyle “ stanbul’u güzelle tirmek,
yeni meydanlar in a etmek, trafi i rahatlatmak için yeni yollar
açmak”
amacıyla stanbul’da kapsamlı imar faaliyetlerine
ba lanmı tır. 1956-1960 yılları arasında stanbul’da yapılan imar
çalı maları sırasında Karaköy-Kabata bölgesinde bulunan de erli
cami, çe me, sebil, kı la gibi eser ve yapıların önemli bir kısmına
büyük zarar verildi. Bu yapı ve eserlerin bazıları tamamen yıkılmı ,
bazıları kısmen zarar görmü , bazıları sökülerek do al yerlerine
uygun olmayan yerlere nakledilmi tir. Bu nedenle, turizm
literatüründe
geçen
adıyla
“destinasyon”
olarak
de erlendirilebilecek bu bölgedeki eser ve yapıların ço u
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- 62 kaybedilmi tir. Bu eser ve yapı kaybı, bölgenin tarihi dokusuna ve
turizm potansiyeline çok büyük bir zarar vermi tir.
Anahtar Kelimeler: stanbul imarı, tarihi eser kaybı, Turizm,
destinasyon, Demokrat Parti (Türkiye) Dönemi.
Abstract
Istanbul, at 1956, was of vital importance for the 1957
election with his population over 1 million. Within the same year,
according to Prime Minister Adnan Menderes “to landscape
Istanbul, to build new squares and new roads” wide construction
movement in Istanbul begun. Some of this buildings and artifacts are
totally destroyed, some are partially damaged and some are
transported to unsuitable places. Hence, most of the artifacts and
buildings are lost in the region that could be used as a “destination”.
This lost of artifacts and buildings damaged to the historical nature
and tourism potential of the region.
Key Words: Reconstruction Work in stanbul, Loss of
Historical Artifact, Tourism, Destination, Democrat Party (Turkey)
Period.

GR
“Bile ik ürün” olarak ifade edilen turistik ürün genel anlamda bir
turistin ülkeye geli inden kendi ülkesine dönene kadar edindi i
deneyimlerin toplamıdır. Destinasyon teriminden daha büyük bir kavramı
ifade eden turistik ürünün kapsamında irili ufaklı pek çok turistik ürün
bulunmaktadır. Dolayısıyla destinasyon, bu genel anlamdaki turistik
ürünün bir parçası olarak de erlendirilmektedir.1
Pazarlama faaliyetlerinin ba arıya ula ması için üst düzeyde dikkat
gösterilmesi gereken “pazarlama karmasının” en önemli ö elerinden bir
tanesi de “ürün”dür. Mü terilerin istek ve ihtiyaçlarını tatmin etmeyen bir
ürünün uzun vadede ba arılı tanıtım faaliyetleriyle dahi olsa piyasada
tutunma ansı bulunmamaktadır. Bu durum ülke turizminin geli mesi
açısından ele alındı ında da benzer sonuçlar göstermektedir. Çe itli
sebeplerle zarar görmü bir destinasyonun mü teri istek ve ihtiyaçlarını
kar ılama ansı dü üktür. stanbul’da önemli bir destinasyon olarak
de erlendirilebilecek bölgelerden bir tanesi de, Osmanlı ba kenti
stanbul’un sosyal, askeri ve idari merkezlerinden sayılabilecek Karaköy1
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- 63 Kabata arasında kalan bölgedir. Dolmabahçe Sarayı ba ta olmak üzere,
Tophane-i Amire ve içerisinde Mimar Sinan’ın da eserlerinin bulundu u
pek çok yapı bu bölge sınırları içerisinde bulunmaktadır.
Bu yapılar, 1950’li yıllara kadar çok küçük de i ikliklerle
varlıklarını korumu lardır. Daha önce stanbul marı için hazırlanmı olan
“Prost Planı” kinci Dünya Sava ı nedeniyle hayata geçirilemedi inden bu
bölgelerde ve genel olarak stanbul’da herhangi önemli bir çalı ma
yapılmamı tır. Demokrat Parti’nin 1950 yılında iktidara gelmesinden sonra
da bu durum bir süre de i memi tir. Ancak, 1955 yılından itibaren
ba layan ekonomik ve sosyal sıkıntıların dönemin hükümetinin oylarını
olumsuz etkilemesi, gözlerin 1 milyonu a an nüfusuyla büyük bir oy
potansiyeli bulunan stanbul’a çevrilmesine neden olmu tur. Hükümet,
stanbul seçmeninin dikkatini, di er çalı malarıyla birlikte, büyük imar
çalı malarıyla da çekmeye karar vermi tir. 1956 yılında Ba vekil Adnan
Menderes’in basın toplantısıyla ba layan “ stanbul marı”, stanbul’un
dokusunu geri döndürülemez biçimde de i tirmi tir. Yakla ık 10 bin ev
istimlak edilerek yıkılmı tır. Dar yaya yolları ve çevreleri genellikle
plansızca yıkılarak 70-80 metre geni li inde caddelere dönü türülmü tür.
Tüm bu çalı malar sırasında, yukarıda sözü edilen Karaköy-Kabata
bölgesindeki birçok önemli tarihi eser yıkılmı , hasar görmü , “tra lanmı ”
ya da yerinden ta ınmı tır. Dolayısıyla bu bölgede, büyük bir tarihi eser
kaybı ya anmı tır.
DEMOKRAT PART ’N N KT DARA GEL
kinci Dünya Sava ı’nın sonunda, tüm dünyada oldu u gibi
Türkiye’de de ekonomik, sosyal ve politik alanlarda büyük de i imlerin
ya anması kaçınılmaz olmu tur. Sava ı demokratik rejimlerle yönetilen
ülkelerin kazanmı olması, dünyanın birçok ülkesinde demokratik
hareketlerin hızlanmasına, demokratik yönetimlerin güçlenmesine neden
olmu tur. Çok geçmeden, sava tan galip çıkan ve çıkarları çatı an iki güç
olan Amerika Birle ik Devletleri ve Sovyetler Birli i’nin olu turdu u
kutuplar çevresinde ikiye bölünen dünya, yakla ık 40 yıl sürecek olan
So uk Sava ’ın içine sürüklenmi tir.
Dünyanın en önemli noktalarından birisinde bulunan Türkiye’nin,
dünyadaki bu geli melerden etkilenmemesi mümkün olmamı tır. Türkiye,
So uk Sava ’ın ba lamasıyla birlikte çe itli diplomatik kaygılar ve
nedenlerle Sovyetler Birli i ve do u blo undan uzakla arak batıyla,
özellikle de Amerika Birle ik Devletleri’yle yakınla mı tır. Amerika
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engellemek amacıyla aynı yıllarda Türkiye’ye ekonomik ve askeri
yardımda bulunmaya ba lamı tır. 1947 yılında “Truman Doktrini”
kapsamında Türkiye’ye 100 Milyon $ askeri yardım yapan Amerika
Birle ik Devletleri, kısa süre sonra Türkiye’yi “Marshall Planı” kapsamına
da alarak ekonomik yardımda bulunmu tur.2
Amerika Birle ik Devletleri’yle yakınla maya ba layan Türkiye’nin
politik sistemi de aynı kalamamı tır. Türkiye’nin yakla ık 25 yıldır devam
etmekte olan tek partili rejimi, Amerika Birle ik Devletleri’nin ilkelerine
uygun de ildir. Türkiye’nin Amerika Birle ik Devletleri’ne daha fazla
yakınla abilmesi ve daha fazla yardım alabilmesi için çok partili sisteme
geçmesi gerekmi tir. Bu dı etkenle birlikte, Türkiye’de de özellikle sava
yıllarında yava yava güçlenmeye ba layan ve Amerika Birle ik Devletleri
taraftarı bir burjuva sınıfı olu mu tur. Bu sınıf, Cumhuriyet Halk
Partisi’nin devletçi iktisat politikasından tedirgin olmakta ve kendini
güvende hissetmemektedir. Öte yandan, II. Dünya Sava ı sona erdi inde
halkın ço unlu u sefalet içindedir. Sava yılları aynı zamanda büyük bir
kıtlık dönemi olmu tur. Köylüler jandarma baskısından ikâyetçidir. Sabit
gelirli bir grup olan memurlar, sava içinde fiyatların dört misline fırlamı
olması nedeniyle iktisaden son derece kötü bir duruma dü mü lerdir. Bu
nedenle, halkın büyük kesiminde Cumhuriyet Halk Partisi ve tek parti
yönetimine duyulan tepki artmı tır.3
Tüm bu iç ve dı etkenlerin sonucunda, Cumhuriyet Halk
Partisi’nden kopan küçük bir muhalif grup, 7 Ocak 1946’da Celal Bayar ve
Adnan Menderes liderli inde Demokrat Parti’yi kurmu tur. Aynı yıl, 21
Temmuz’da yapılan ve Demokrat Parti’nin de katıldı ı genel seçimler,
Türkiye Cumhuriyeti’nin ilk çok partili genel seçimleri olmu tur. Seçim
sonucunda; CHP 402, DP 54, ba ımsız adaylar ise 8 üyelik kazanmı lardır.4
Meclise girmi olmalarına kar ın, Demokrat Partililer, birçok kez
seçimlerde usulsüzlük yapıldı ını iddia etmi lerdir. Böylece, Demokrat
Parti’nin 1950 yılına kadar sürecek olan muhalefet yılları ba lamı tır.
Muhalefet yıllarında Demokrat Parti’nin en çok vurgu yaptı ı
konuların ba ında devletçilik gelmi tir. ktidara gelmesi durumunda,
devletçilik uygulamalarını yumu atarak özel sektör ve giri imler önündeki
engelleri kaldıracaktır. 1946’daki parti tüzü ünün 17. maddesi "Devletçili i,
2
Truman Doktrini ve Marshall Planı için bkz. Barı Ertem (2009). “Türkiye-ABD li kilerinde Truman Doktrini
ve Marshall Planı”, Balıkesir Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, C.12 No.21, Haziran, s.377-397.
3
Cem Ero ul (2003). Demokrat Parti: Tarihi ve deolojisi, Ankara: mge (4.bsk), s.85-86.
4
Bülent Tanör (1995). Osmanlı-Türk Anayasal Geli meler, stanbul: Der, s.282.

- 65 ekonomik alanda uzun zamandan beri devam eden bo lu u bir an önce doldurmak,
i hacmini geni leterek yurtta ların geçim ve refah düzeyini yükseltmek için,
devletin gerek do rudan do ruya ekonomik faaliyetlere giri mesi, gerekse te vik ve
yardım yolları ile özel te ebbüs ve sermayenin genel yararlara en uygun ekilde ve
hızla geli mesinde görev alması anlamında anlıyoruz. Özel te ebbüs menfaatleri
genel menfaatin te'lifi ve korunması zaruretinden ileri gelmektedir.”demektedir.5
Bu tutumu, özellikle sava döneminde büyük bir birikime sahip olmu
bulunan “sava zengini” kitlenin deste ini sa lamı tır. Bu deste e, tek parti
yönetiminden bunalmı olan kitleler ve dı etkenler de eklenince Demokrat
Parti muhalefeti kısa zamanda büyük bir güç kazanmı tır.
Ayrıca, Demokrat Parti, muhalefette oldu
“demokrasi” kelimesini çok sık ve etkili kullanmı
ekonomik sıkıntılardan dı tehditlere kadar tüm
demokrasiye, dolayısıyla Demokrat Parti’nin
ba lanmı tır.6

u dönem boyunca
tır. Halkın ya adı ı
sorunların çözümü
iktidara gelmesine

Sonunda, 14 Mayıs 1950 tarihinde yapılan genel seçimleri %53 gibi
oldukça yüksek bir oy oranıyla kazanan Demokrat Parti iktidara gelmi tir.7
Celal Bayar Türkiye’nin yeni cumhurba kanı, Adnan Menderes ise yeni
ba bakanı olmu tur.
ktidara geldi i 1950 yılından, 2 Mayıs 1954 genel seçimlerine kadar
geçen 4 yıllık dönem, Demokrat Parti’nin altın yılları olmu tur. Bu
dönemdeki en büyük ba arı ekonomi alanında gerçekle mi tir. %13’lük
ekonomik büyüme sa lanmı tır.8 Ekonomideki bu ba arının esas kayna ı
tarım alanı olmu tur. Tarım alanlarının geni letilmesi, devlet elindeki
toprakların bir kısmının köylüye da ıtılması, bo toprakların i letmeye
açılması ve tarımda yaygın makinele meye gidilmesi ile tarımda büyük bir
geli me sa lanmı tır. Bu dönemde traktör sayısı yakla ık on kat artmı tır.9
GSMH artı ı ise %3.5 olmu tur.10 Bunların dı ında temel yapı yatırımları da
yapılmı tır. Karayolu ve köprü in aatlarına önem verilmi tir. Böylece
köyleri piyasa ekonomisine çok daha büyük ölçüde ba layabilmek
mümkün olmu tur. Madencilik, çimento ve dokuma gibi sanayi

5

DP Tüzük ve Programı (1946). stanbul, s.50.
Cem Ero ul, a.g.e., s.87.
7
hsan Ezherli, TBMM: 1920-1986, (1986), Ankara: TBMM Basımevi, s.94.
8
Feroz Ahmad (1995). Modern Türkiye’nin Olu umu, stanbul: Sarmal, s.165.
9
Cem Ero ul, a.g.e., s.142.
10
Daha ayrıntılı istatistikler için bkz. 1953 Yılı Bütçe Kanunu Tasarısı ve Bütçe Komisyonu Raporu, Ankara:
1953, s.4.
6

- 66 alanlarında da yatırımlar gerçekle tirilmi tir. Özellikle bakır ve demir
cevheri üretimi artmı tır.11
2 Mayıs 1954’deki genel seçimlere bu olumlu geli melerle giren
Demokrat Parti, %58 oy oranıyla tekrar iktidar partisi olarak seçilmi tir.
Ancak, 1955 yılı Demokrat Parti için oldukça zor bir yıl olmu tur. Öncelikle
Kore Sava ı’nın bitmesiyle gıda maddelerinin fiyatlarının azalması, sava
süresince gıda maddesi satarak büyük gelir elde eden Türkiye’nin gelirinde
ciddi bir azalmaya ve ekonomik sıkıntıların ba lamasına neden olmu tur.12
Ayrıca, ya anan kuraklık da tarım üretimini azaltmı tır. Dı politikada ise
Kıbrıs’ta gerilimin tırmanması sıkıntı yaratmı tır. Yine Kıbrıs gerilimiyle
ba lantılı olarak, talihsiz 6-7 Eylül Olayları da bu yıl içerisinde
gerçekle mi tir. Bütçedeki sıkıntılar nedeniyle ithalat kısıtlanmı , döviz
sıkıntısı ba lamı ve sonunda 1958’de “istikrar tedbirleri” alınmı tır.
Türkiye’nin dı ticaret payında büyük dü ü ya anmı tır.
1956 yılında da ekonomik sorunlar devam etmi tir. Hatta
ekonomideki sıkıntıyı a abilmek amacıyla ABD’li ekonomist Max
Tromburg’a bir rapor hazırlatılmı tır. Ancak, bu rapor da duruma çözüm
getirmeye yardımcı olamamı tır. Ekonomik bunalımla birlikte sayısı artan
stokçularla mücadele edebilmek için, 6 Haziran 1956’da Milli Korunma
Kanunu’nun bazı maddeleri de i tirilmi tir.13
Ekonomideki bu kötü gidi , geçim sıkıntısı ve ekonomik bunalım,
do al olarak kamuoyunun hükümete olan deste ini de azaltmaya
ba lamı tır. Toplum içindeki ho nutsuzluklar da giderek artmı tır.14
“ STANBUL MARI” NIN BA LAMASI
Demokrat Parti Hükümeti’nin, yüzünü nüfusu 1 milyonu a mı
olan stanbul’a çevirmesi ve “ stanbul marı”na ya da “ stanbul mar
Hareketleri”ne ba laması da, kamuoyunun Demokrat Parti’ye olan
deste inin azalmaya ba ladı ı 1956 yılına rastlamaktadır. Nüfusu 1
milyondan fazla olan stanbul, 1957’de yapılacak olan genel seçimler öncesi
önemli bir oy potansiyeli olu turmaktadır. Türkiye’nin yeti tirdi i önemli
mimarlardan olan Do an Kuban da, bir makalesinde, gerek Cumhuriyet’in
ilk yıllarında, gerekse 50’li yılların ba ında “el de memi ” olan stanbul’da
11

Cem Ero ul, a.g.e., s.142-143.
Serdar Turgut (1991). Demokrat Parti Dönemi’nde Türkiye Ekonomisi: Ekonomik Kalkınma Süreçleri Üzerine
Bir Deneme, Ankara, s.168.
13
6731 sayılı “Milli Korunma Kanunu’nun Bazı Maddelerinin Tadiline Dair Kanun” için bkz. T.C. Resmi Gazete,
no.9329, 11 Haziran 1956.
14
Metin Toker (1996). smet Pa a le On Yıl, Cilt I, Ankara: Akis, s.13.
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- 67 imar çalı malarına 1956 yılında ba lanmı olmasını, stanbul’un oy
potansiyeline ba lamı ve olaya yalnızca politik açıdan yakla ıldı ını ifade
etmi tir.15
Aydın Boysan da, bir yazısında “Menderes marı” ile ilgili benzer
ifadeler kullanmı tır: “ stanbul’da Adnan Menderes dönemi imar etkinliklerinin
ba laması, 1956 yılına rastlıyor. Rastlantı bo una de il. Ba langıç yılı, ehir için
yapılmı herhangi bir planlamanın ya da bütçenin hesabından do muyor. Nedeni,
yalnız ve yalnız iktidar partisinin ülke içi genel seçim hesaplarından
kaynaklanıyor.”16
1957’de yapılacak olan genel seçimlerle birlikte, stanbul imarına
karar veren Ba vekil Adnan Menderes’in kafasındaki “modern-batılı
stanbul” fikri de bu giri imindeki önemli bir etkendir. 1950’lerde; geni
caddeler, bulvarlar, meydanlar ve onları dolduran otomobiller, Amerikan
kentlerinin görünümüyle de bütünle erek “do ulunun” kalbini fetheden
ça da dünya imgelerinin ba ında yer almaktadır. Sava tan galip
çıkanların dünyası; motor, otomobil, otoyol, bulvar ve gökdelen
imgeleriyle kurulmu tur. stanbul’u imar etmeye karar veren Adnan
Menderes ve çevresindekiler için ça da kent, yol-meydan-otomobil
üçgeninde tanımlanmı tır. stanbul imarındaki büyük yıkımlara neden olan
ise, bu yol uygulamalarının eski kent dokusu içinde gerçekle tirilmek
istenmi olmasıdır.17 Anla ılıyor ki, kinci Dünya Sava ı’nın sonuna kadar
bir yaya kenti olan, 1950’li yılların ortalarında bile motorlu araç sayısının
parmakla sayılabilecek kadar az oldu u ve iyi çalı an bir tramvay ve deniz
i letmesi bulunan stanbul; Ba vekil Adnan Menderes’in kafasındaki
“ça da kent stanbul” de ildir. Yollar geni letilmeli, caddeler açılmalı ve
otomobillerle dolmalıdır.
“ stanbul marı”nın yasal çerçevesini olu turacak olan 6785 sayılı
mar Kanunu, 9 Temmuz 1956 tarihinde kabul edilmi tir.18 Ardından, 31
A ustos 1956 tarihinde, imar çalı maları sırasında yapılacak istimlâk
i lemlerini düzenleyen 6830 sayılı stimlâk Kanunu çıkartılmı tır.19
Gerekli hazırlıkların tamamlanmasından sonra, Ba vekil Adnan
Menderes’in 24 Eylül 1956 tarihli basın toplantısıyla, “ stanbul marı”

15

Do an Kuban (1995). “Menderes ve stanbul”, Dünden Bugüne stanbul Ansiklopedisi, stanbul: Türkiye
Ekonomik ve Toplumsal Tarih Vakfı, Cilt 5, s.389.
16
Aydın Boysan (2004). “Adnan Menderes Belediyecili i mar Hareketi Uygulama ve Sonuçları”, Mimar.ist,
stanbul: TMMOB Mimarlar Odası stanbul Büyükkent ubesi, Yıl 4, Sayı 13, s.25.
17
Do an Kuban, a.g.e., s.391.
18
6785 sayılı mar Kanunu’nun metni için bkz. T.C. Resmi Gazete, no. 9359, 16 Temmuz 1956.
19
6830 sayılı stimlak Kanunu’nun metni için bkz. T.C. Resmi Gazete, no. 9402, 8 Eylül 1956.

- 68 ba latılmı tır. Adnan Menderes’e göre, “ stanbul’un imarı bir memleket
meselesidir”20
1956-60 YILLARINDA
ÇALI MALARI

STANBUL’DA

YAPILAN

MAR

1956-1960 yılları arasında gerçekle en stanbul imar çalı malarının,
1957 seçimlerinin yakla ıyor olması dı ında, stanbul’u güzelle tirmek,
trafi i rahatlatmak için yeni yollar açmak, yeni meydanlar yapmak ve
tarihi-dini eserleri onarmak amacıyla ba latıldı ı söylenebilir.21 Bu
çalı malar arasında, denizin doldurulmasıyla kazanılan alanda SirkeciFlorya Sahil Yolu, Vatan ve Millet Caddeleri, Eminönü-Unkapanı Yolu,
Atatürk Bulvarı’nın geni letilmesi, Belediye Sarayı’nın yapılması, Barbaros
Bulvarı’nın açılması, Maslak güzergâhından geçen Levent-Sarıyer Asfaltı,
Per embe Pazarı’ndaki Karaköy-Azapkapı ba lantısı, Karaköy-Tophane
arasındaki Kemeraltı Caddesi, Tophane’den Bebek’e kadar uzanan sahil
yolunun geni letilmesi, Eyüp Meydanı’nın düzenlenmesi, Üsküdar skele
Meydanı’nın açılması, Salıpazarı ve Haydarpa a liman tesisleri yer almı tır.
Aydın Boysan, stanbul imarında yapılanları u ekilde ifade
etmektedir: “Eski stanbul sanki dilimlendi. Yeni caddeler-meydanlar ebekesi
a ı, suriçi eski stanbul’un üstüne çöktürüldü. Her açılan bulvar, ehrin ba rında
yüzlerce metre geni likte ehir eritlerini kazıdı-kaldırdı. Arada kalan yerlerdeki
arazi parçalarına, yüksek katlı biti ik nizam yapı ruhsatları verildi. Nüfus
yı ılması, dü üncesizce te vik edildi. stanbul Üniversitesi, hatta Belediyenin
kendisi gibi kurulu lar, vah i kitleli binalarla ehrin eski mahallelerine ve tarihi
bölgelerine yayıldı. Eski stanbul’un üzerine yeni bir stanbul çöktü ve eskisini
tarihe gömdü. Eski stanbul’dan hâlâ gözle görülebilenler, gömülen tarihi ehrin
sanki mezar ta larıdır.”22
stanbul’daki bu imar hareketleri sırasında, Karaköy-Kabata
arasında kalan bölgede yapılan yol geni letme çalı malarında zarar gören
ya da yok olan tarihi eserler ve önemleri a a ıda incelenmi tir:
II. Abdülhamid Çe mesi
II. Abdülhamid tarafından 1319 (1901) yılında talyan mimar
Raimondo d’Aronco’ya yaptırılmı tır. Tamamı mermerden in a edilmi
olan dört yüzlü, ufak boyutlu bir meydan çe mesidir. Üzerinde kâgir,
kenarları dilimli, iki kademeli, kur un kaplı geni bir saçak vardır. Osmanlı
20

Cumhuriyet, 25 Eylül 1956.
lhan Tekeli (1991). Kent Planlaması Konu maları, Ankara: TMMOB, s.26-27.
22
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21
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ba larında in a edilmesine ra men, önünde yer alması dü ünülen
Nusretiye Camii ile uyum sa laması için bu üslupta tasarlandı ı
anla ılmaktadır. Ancak, aynı yerde muhafazası mümkün iken23 önce
Dolmabahçe Stadı’nın kar ısına yerle tirilmek istenmi , daha sonra da
Maçka’da TÜ Maden Fakültesi’nin kar ısındaki parka nakledilmi tir.24
Nusretiye Camii ve Sebili
II. Mahmud tarafından yaptırılan Nusretiye Camii’nin in asına 1238
(1823) yılında ba lanmı , 1241 (1826) yılında tamamlanmı tır. Padi ahın
katıldı ı büyük bir törenle açılmı tır.25 Mimarı Krikor Amira Balyan’dır.
1956 yılındaki imar çalı malarında üzerinde dökme demir parmaklı ın
bulundu u alçak duvarı yıkılmı , avlusundan geriye yalnızca giri in
solundaki küçük ta avlu kalmı tır. 1958 yılında yapılan imar
çalı malarında ise önünden geçen yolun seviyesinin indirilmesi nedeniyle
cami ve sebilin önüne mimarisine basamak eklenmi , cami avlusu
daraltılmı , adırvan avlusundaki musluklar ve tuvalet sökülmü tür.26
Ayrıca, yukarıda da belirtildi i gibi caminin mimarisi ve dı süslemesine
uygun bir biçimde yapılmı olan Abdülhamid II Çe mesi de sökülerek
Maçka’ya ta ınmı tır.
Karaba Hamamı
Beyazıt Devri’ne varan bir eserdi. mar çalı maları sırasında
Kemeraltı Caddesi açılırken asfaltın kenarında kaldı. Gayrimenkul Eski
Eserler ve Anıtlar Yüksek Kurulu’nun muhafaza kararına ra men yıktırıldı.
Yerine belediye bahçesi yapıldı.27
Kılıç Ali Pa a Camii ve Dükkânları
Mimar Sinan’ın yaptı ı caminin28 1958’deki imar çalı maları
sırasında bazı duvarları yıkılarak yeniden yapılmı , yapım sırasında
yükseklik ve seviyeleri tutturulamamı tır. Ayrıca dükkânları da
kaldırılmı tır.29

23
Behçet Ünsal, “ stanbul’un marı ve Eski Eser Kaybı”, Türk Sanat Tarihi Ara tırma ve ncelemeleri Dergisi,
Cilt 2, s.49.
24
Affan Egemen (1993). stanbul’un Çe me ve Sebilleri, stanbul: Arıtan, s.34.
25
stanbul Abideleri (1940). Yenigün Ne riyat, s.79.
26
Behçet Ünsal, a.g.m., s.49.
27
a.g.m., s.46.
28
stanbul Abideleri, s.56.
29
Behçet Ünsal, a.g.m., s.46.
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Mü irlik Dairesi
1864 yangınından sonra Topçu Mektebi arsası üzerine yapılmı tır.
Son yapı, Abdülaziz Dönemi’ne aittir. mar çalı maları sırasında yol yapımı
nedeniyle önce por çıkıntısı, sonra da 1958 yılında tamamı yıkılmı tır.30
Sanayi Kı lası
Askeri mimarimizin örnek eserlerinden birisidir. XIX. yüzyıldan
kalmadır. 1958 yılında yol hizası için yıktırılmı tır.31
Süheyl Bey Camii
Cepheleri kesme ta eritleri arasında tu la ku aklar ile renkli bir
görünü e sahiptir. Sade bir mimarisi vardır. Korunması mümkünken, 1957
yılında yol yapımı nedeniyle, çe mesiyle birlikte yıktırılmı tır.32
Hekimo lu Ali Pa a Çe mesi
Günümüzde Kabata skele Meydanı’nda yer alır. Eskiden setin
üzerinde bulunan bu çe meye 35-40 basamaklı bir merdivenle çıkılırdı.
Meclis-i Mebusan Caddesi’nin 1957 yılındaki yeniden düzenlenmesi
sırasında merdivenler kaldırılarak önüne duvar örülmü ve sonrasında
günümüzdeki yerine nakledilmi tir. Kesme ta tan yapılmı dört yüzlü bir
meydan çe mesi olan bu eserin cadde ve denize bakan kısımlarında aheser
denilebilecek kabartmalar bulunmaktadır. Çe me set üstünde bulundu u
sırada üzeri parmaklıkla çevrilmi bir teras eklindeydi. Nakil sonrası ise
teras kaldırılmı geni saçaklı çatıyla örtülmü tür.33
Yahya Efendi (Silahdar) Çe mesi
1957 yılında yol düzenlemesi sırasında bu çe me Kabata ’ta set
üstünde bulunmaktaydı. slam Ansiklopedisi’nde ta larının Feriköy Sular
daresi deposunda muhafaza edildi i söylenmektedir. Çe meyi yaptıran
Yahya Efendi II. Abdülhamid’in silahdarıdır.34
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Günümüzde Kabata ’ta Meclis’i Mebusan Caddesi üzerinde
bulunan sebil geçen asırda esas yerinden ta ınarak Fındıklı Molla Çelebi
Camii son cemaat yeri cephesine nakledilmi tir. 1956 yılında caminin
bahçesi istimlâk edilince ehir planlamasına kurban edilmi ve buradan
kaldırılarak bugünkü yerine getirilmi tir. n asında benzeri olmayan bir
düzenlemeye gidilmi , ortaya çe me, iki yanına ise iki er pencere sebili
yerle tirilmi tir.35
Fındıklı Hamamı
Fındıklı Hamamı (tarihi adıyla Molla Çelebi Hamamı) camii ve
mektebiyle bir küldü. Çifte bir hamam olup cadde üzerinde
bulunmaktaydı. Mimar Sinan’ın yaptı ı hamamlara benzer bir ekildedir.
Hamamın planı mimar Sinan’ın bir eseri olan Ayasofya Hamamı’nın küçük
bir örne iydi. Hamam 1957 yılında mercilerine haber verilmeden
yıkılmı tır.36
Esad Mehmed Efendi Çe mesi
Kabata Seddi altında bulunmaktaydı. Klasik kemerli kesme ta tan
güzel bir duvar çe mesi olmakla birlikte süslemesi olmadı ından dolayı
mimari de eri de yok sayılarak 1957’de kaldırılmı tır.37
Saadettin Efendi Çe mesi
Kabata Seddi merdivenlerinin alt ba ında bulunmaktaydı. Arapça
olan kitabesindeki tarihte (1629) 1309 H. yazılıydı. Cadde seviyesine göre
yere gömülü kalmı tı. Kesme ta yapılı sade bir mimarisi vardı. Kenarları
fistolu kemer ta ları zarif ve benzersizdi. Yeni istinat duvarlarına gömülü
kaldı ı sanılmaktadır.
Emin A a Sebili
Dolmabahçe Camii kar ısında bulunan bu sebil 1957 yılında yol
kav a ı varyantı için sökülmü 1964 yılında ise daha geriye yeniden monte
edilmi tir. Ancak eski ifadesini kaybetmi tir.38

35

a.g.e., s.834.
Behçet Ünsal, a.g.m., s.51.
37
a.g.m., s.55.
38
a.g.m., s.57.
36

- 72 Karaköy Mescidi veya Camii
1878-1879 yılında yapılan bu eser Arnuvo stilini39 ta ımakta ve
Moresk40 bir camiye benzemekte idi. Emsali olmayan bir son dönem eseri
olan bu cami meydan açılırken yıkılmı tır.41
stanbul’da 1956-1960 yılları arasında gerçekle tirilen bu imar
çalı maları sonucunda, stanbul’un görüntüsü geri döndürülemez ekilde
de i mi tir. Binlerce yıllık bir “yaya kenti” olan stanbul, 4 yıllık kesintisiz
yıkım faaliyetleriyle açılan geni
yollarla parçalara bölünmü ,
“dilimlenmi tir”. Binlerce ev, bina ve yapı yıkılmı tır.42 1958 yılında, istimlâk
i lemleri için ayrılan kaynakların yetersiz kalması nedeniyle büyük
istimlâk i lemlerinin durdurulmasına karar verilmesi43, imar ve yıkım
faaliyetlerinin büyüklü ünü göstermeye yeterlidir. Yüksek istimlâk
harcamaları nedeniyle, büyük tarihi de ere sahip olan surların
restorasyonu için de kaynak bulunamamı tır.44 1956-1960 yılları arasında,
istimlâk i lemleri için 536 Milyon Lira harcanmı tır.45 Kentin ula ım sistemi
tamamen de i mi , geni yolların açılmasının bir sonucu olarak
otomobillerin ve di er motorlu ta ıtların sayıları hızla artmı tır. 20.
yüzyılın bir gere i olarak giri ilmesi kaçınılmaz olan stanbul marı, yeterli
plan ve hazırlık yapılmadan ba latıldı ı için kentin do al ve tarihi
dokusuna büyük zarar vermi tir. Karaköy-Kabata bölgesinde gerçekle en
tahribat, stanbul marı’nın bu bölgeye dü en payı olmu tur. Tüm bu
sonuçlarla birlikte, zarar gören eser ve bölgelerin turistik de erleri
nedeniyle, imar çalı malarının turizm açısından da önemli sonuçları
olmu tur.
mar çalı malarının turizm açısından sonuçları
mar çalı malarının turizm açısından yarattı ı sonuçların en
önemlisi, bölgenin “destinasyon” özelli inin yitirilmesidir. Destinasyon,
turistlerin evlerinden uzakta zamanlarını geçirme e iliminde oldukları yer
39
Art Nouveau, 19. yüzyıl sonu ve 20. yüzyıl ba ında Avrupa ve Amerika’da etkili olmu bir sanat akımıdır. Bu
“Yeni Sanat” akımında zarif dekoratif süslemeler, bitkisel desenler ve kıvrımlar sıklıkla kullanılmı tır. Türkiye’de
“1900 Sanatı” olarak da anılmı tır. Bu akımın ba langıcı, ngiltere kökenli Arts and Crafts Akımı’na kadar
dayandırılmaktadır. Osmanlı’da yaygın olarak kullanılması ise talyan mimar Raimondo d’Aronco’nun 1893
yılında II.Abdülhamid tarafından stanbul’a davet edilmesi ve saray mimarı olmasıyla ba lamı tır.
40
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- 73 anlamında kullanılır. Bu co rafi birim, bir köy, kasaba, ehir ya da bir ada
olabilece i gibi tek bir lokasyon ya da bir tur kapsamındaki pek çok
destinasyonun bile imi de olabilmektedir. Turizm literatüründe
destinasyon, bazı yazarlar tarafından “turistik ürünün” bir parçası olarak
görülebilmekte, bazı yazarlarca ise içerisinde çok çe itli ürünlerin satın
alınabildi i ya da deneyimlenebildi i bir co rafi birim olarak
tanımlanabilmektedir.46
Destinasyon kavramı ister turistik ürünün bir parçası olarak
de erlendirilsin, isterse çok çe itli ürünlerin satın alınabildi i ya da
deneyimlenebildi i bir co rafi birim olarak dü ünülsün, turistleri
çekebilmek için bir takım özelliklere sahip olması gerekmektedir. Bu
özellikler, turistler ve turizm faaliyetleri açısından büyük önem arz
etmektedirler.
Turistik ürünün ilk bile eni olan destinasyonun çekicilikleri ve çevresi,
potansiyel mü terilerin tercihlerini ve motivasyonunu geni oranda
etkileyen bir bile en olarak do al çekicilikleri (plajlar, deniz, iklim, flora ve
fauna vb.), in a edilmi çekicilikleri (tarihi ve modern mimari, yapılar, park
ve bahçeler vb.), kültürel çekicilikleri (tarih ve folklor, din ve sanat vb. ),
sosyal çekicilikleri (ya am biçimi, yöre halkının dili vb.) kapsamaktadır.
kinci bile en olan destinasyon olanakları ve hizmetleri, turistlerin
çekiciliklerden daha rahat ve mutlu bir ekilde faydalanmasını sa layan
unsurlardır. Konaklama ünitelerini (otel, hostel, tatil köyü vb.), restoran,
bar ve kafeleri, destinasyondaki ula ım imkânlarını (taksi, bisiklet ve araba
kiralama vb.), spor aktiviteleri (kayak okulları, golf kulüpleri vb.), di er
imkanlar (dil okulları, sa lık kulüpleri vb.), perakende dükkanlarını
(alı veri dükkanları, seyahat acenteleri vb.) ve di er hizmetleri (bilgi
hizmetleri, turizm polisi vb.) içermektedir. Üçüncü bile en olan
destinasyonun ula ılabilirli i, mü terinin ya adı ı yerden çıkarak seçti i
destinasyona ula masını sa layacak altyapı (kara, hava, demir ve su yolları
vb.), ekipman (toplu ta ıma araçlarının hızı ve sıklı ı), operasyonel
faktörler ve hükümet düzenlemelerini kapsamaktadır. Dördüncü bile en
destinasyonun imajı ve algılanmasıdır. Satın alma kararı yalnızca ürünün
deneyimlenmesiyle olu mamakta, destinasyonun algılanan imajı da
ziyaretçi motivasyonunun olu masında etkili olmaktadır. Turistik ürünün
be inci ve nihai bile eni olarak mü teriye mal olan fiyat ise turistik ürünün ve
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- 74 destinasyonun farklı özelliklere sahip olmasından ötürü de i ik turist ve
turist gruplarının farklı fiyatlar ödemesine göndermede bulunmaktadır.47
Do al, tarihi, kültürel vs. çekicili i olmayan bir yerin nasıl ki
destinasyon olarak kabul edilmesi mümkün de ilse, bu çekiciliklere sahip
olan bir yerin de ula tırma imkansızlı ından ötürü turist çekmesi ve
destinasyon olarak de erlendirilmesi mümkün olmayacaktır. Dolayısıyla,
yol, cadde gibi ula ıma dönük çalı maların yapılması sırasında
çevresindeki tarihi eserlerin zarar görmemesi sa lanmalıdır.
mar çalı maları sırasında, Osmanlı Dönemi’nin önemli ya am ve
idare merkezlerinden olan Karaköy-Be ikta arasındaki bölgenin tam
ortasından geni bir cadde geçirilerek ve yol açma çalı maları sırasında pek
çok tarihi ve kültürel eser yıkılarak ya da yeri de i tirilerek “destinasyon
çekiciliklerine” büyük zarar verilmi tir. Dolayısıyla; camileri, çe meleri,
medreseleri, sanayi kı lası vs. gibi pek çok turistik ürünüyle bu bölge, bir
bütün halinde o dönemin ya ayı ını anlatabilmekten uzak kalmı ,
düzensiz, uyumsuz, da ınık, parçalı bir hale dönü mü tür. Bu durum
neticesinde, özellikli bir turistik ürün ya da destinasyon niteli ini
kaybederek, nadiren ziyaret edilen ya da sadece önünden geçilen sıradan
bir bölge durumuna dü mü tür. Öyle ki, bölgenin içinde bulunan
Salıpazarı Kruvaziyer Limanı’ndan inen pek çok turist, acente rehberleri
tarafından stanbul’un di er çekiciliklerine ta ınmaktadır. Burada bulunan
“çekicilikler” ise bir bütün halindeki turistik ürün ya da destinasyon
özelliklerini yitirdikleri için ihmal edilmektedir.
SONUÇ
1950 yılında iktidara gelen Demokrat Parti, özellikle tarım alanında
getirdi i yenilikler ve ekonomik alanda gerçekle tirdi i ilerlemeler
sonucunda son derece ba arılı bir dört yıl ya amı tır. Bu ba arının
neticesinde, 1954 yılında %58’lik bir oy oranıyla iktidarını korumu tur.
Ancak, 1955 yılından sonra çe itli sorunlarla kar ıla ması, Demokrat
Parti’yi 1957 yılında yapılacak genel seçimlerde kamuoyu deste ini ve
oyunu korumak için daha fazla çalı maya zorlamı tır. Bir milyonu a an
nüfusuyla ciddi bir oy potansiyeli olan stanbul’da imar faaliyetlerinin
ba lamasının, seçimin bir yıl öncesi olan 1956 yılına denk gelmesi rastlantı
de ildir.
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- 75 stanbul’da o dönem yapılan imar çalı malarına Vatan ve Millet
Caddeleri, Eminönü-Unkapanı Yolu, Atatürk Bulvarı’nın geni letilmesi,
Belediye Sarayı’nın yapılması, Barbaros Bulvarı’nın açılması, Maslak
güzergahından geçen Levent-Sarıyer Asfaltı gibi örnekler verilebilir.
Karaköy-Kabata arasından geçen sahil yolunun geni letilme çalı maları da
yine bu döneme denk dü mektedir. Bu geni letme çalı maları sırasında;
içinde çe me, hamam, sebil, kı la, cami bulunan pek çok tarihi, kültürel ve
turistik eser yıkılarak ya da ta ınarak orijinal de erlerini kaybetmi lerdir.
Karaköy-Kabata arasında yıkılan çe me, hamam, sebil, cami gibi
Osmanlı mimarisinin seçkin örnekleri, süslemeleri ve benzersiz mimari
yapılarıyla kültürel geçmi imizin zenginlikleriydiler. Aynı zamanda, bu
eserlerin her biri turistik de ere sahip olabilecek yapılar olarak dikkat
çekmekteydiler. Bu yapıların hepsinin yürüyü mesafesinde bulunmaları
ve bahsi geçen bu çok sayıda nadide eserin bir arada görülebilme imkanı
neticesinde, bu bölgenin turistik ürünün bir parçası olarak bir destinasyon
haline gelmesi mümkün olabilirdi. Gerek yolun geni letilmesi, gerekse
bahsi geçen eserlerin yıkılması ya da yerlerinin de i tirilmesi neticesinde,
destinasyon olarak turistlerin yo un ilgisini çekebilecek bu bölge, bütüncül
özelli ini kaybetmi ve uyumsuz, parçalı, da ınık bir yapıya bürünmü tür.
Dolayısıyla, bir dönem Osmanlı insanının ya adı ı, ibadet etti i,
yönetildi i ve askeri açıdan da önem ta ıyan; kısacası toplumsal, idari ve
askeri açıdan son derece önemli olan tarihi bir bölgenin izlerini
sergilemekten çok uzak kalmı tır. Bölgenin içinde bulunan Salıpazarı
Kruvaziyer Limanı yolcuları, rehberleri e li inde bu önemli tarihi bölgeyi
ziyaret etmeden, stanbul’un di er bölgelerini ve eserlerini ziyaret etmek
üzere turlarına ba lamaktadırlar. Kısacası, “ stanbul marı” sırasında
Karaköy-Kabata bölgesinde yapılan tarihi eser tahribatı, son derece önemli
ve zengin bir turistik bölgenin kaybedilmesine neden olmu tur.
Bununla birlikte, Demokrat Parti Dönemi’nde ülke turizmine
hizmet eden çok önemli adımların atıldı ı da bir gerçektir. Bu dönemde,
Türkiye Emlak Kredi Bankası 1 milyon liralık “Turizm Kredisi Fonu”
olu turmu ve te vik almaya hak kazanan i letmelere ödenecek tutarın
buradan finanse edilmesi kararla tırılmı tır. 1953 yılında ise, turistik
yatırımları te vik etmek için “6086 sayılı Turizm Endüstrisini Te vik Kanunu”
çıkartılmı tır.48 Aynı yasayla, ller Bankası’nın “Turizm Endüstrisi Te vik
Fonu” adıyla bir kredi kayna ı olu turması sa lanmı tır. Yasanın
çıkarılmasından bir yıl sonra, 1954 yılında ise “6224 Sayılı Yabancı Sermaye
48
13.5.1953 tarihinde çıkartılan 6086 sayılı Turizm Endüstrisini Te vik Kanunu’nun metni için bkz. T.C. Resmi
Gazete, no.8414, 22 Mayıs 1953

- 76 Yatırımlarını Te vik Kanunu” çıkarılmı tır.49 Birbirini tamamlar özellikteki
bu iki kanunla, yabancı sermayenin turizm alanına giri i kolayla tırılmı tır.
10 Haziran 1955 tarihinde stanbul Hilton Oteli’nin açılı ı, bu giri imin ilk
sonuçlarından olmu tur.50 Yine 1955 yılında, verilen te viklerin finanse
edilmesinde ya anan sorunlar nedeniyle 10 milyon TL sermayeli Türkiye
Turizm Bankası A. . kurulmu tur.51
Bu dönemde turizm ile ilgili di er bir geli me ise, 1957 yılında Basın
Yayın ve Turizm Genel Müdürlü ü’nün; Basın, Yayın ve Turizm Vekaleti
adıyla Bakanlık haline getirilmesidir. Bu bakanlı ın ismi, 1963 yılında
Turizm ve Tanıtma Bakanlı ı olarak de i tirilmi tir. Günümüzdeki Kültür
ve Turizm Bakanlı ı’nın temeli bu bakanlıktır. Yine bu dönemde, özel
sektör konaklama tesisleri te vik edilerek faaliyete geçmeleri sa lanmı ;
yol, liman, hava meydanı gibi altyapı yatırımları hızlanmı tır. Ayrıca,
ula tırma ve haberle me sistemleri iyile tirilmi tir.52 Özellikle konaklama
tesis yatırımları te vik edilmi tir. Bu te viklerin öncelikli nedeni ise, o
tarihte sayıları çe itli nedenlerle artan yabancı ziyaretçilere hizmet
verebilecek tesislerin kurulması iste idir.53
Demokrat Parti döneminde, NATO ve di er uluslararası
kurulu larla sa lanan yakın ili kiler sayesinde artan yabancı ziyaretçi
sayısının ihtiyaçlarını kar ılamaya yönelik olarak konaklama tesislerinin
kurulması te vik edilmi tir. Gerçekten de, o dönem için stanbul’un yatak
kapasitesi, ziyaretçilerin ihtiyaçlarını kar ılamaktan uzak bir durumdadır.
Tablo 1’de, Türkiye’de Planlı Dönem öncesinde var olan otel, oda ve yatak
sayısı bulunmaktadır. Birinci Be Yıllık Kalkınma Planı’nda, geçmi
yıllarda belirli bir çaba gösterilmedi i halde yüzde 12 oranında artan turist
sayısının, ileride yapılacak yatırımlar ve yo un tanıtım çalı malarıyla
yüzde 20 oranında artabilece i tahmin edilmi tir. Tablo 1’de Marmara
Bölgesi’nin toplam yatak adedi 6.886 olarak gözükürken, 1967 yılında
toplam yatak ihtiyacının aynı bölge için 10.100 olaca ı tahmin edilmi tir.54
Demokrat Parti döneminde bu ihtiyaç fark edilmi ve açı ın kapatılması
hususunda çalı malar yapılmı tır. Dolayısıyla, verilen te vik kredilerinin
ve yatırımların, emekleme dönemindeki Türk turizm endüstrisinin
geli mesi açısından büyük bir önem te kil etti i muhakkaktır.
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Cumhuriyet, 11 Haziran 1955
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52
Azize Tunç-Firuzan Saç, (1998), Genel Turizm: Geli imi-Gelece i, Ankara: Detay, s.98
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Bölge
Marmara
Ege
Antalya
ÇukurovaHatay
ç
Anadolu
Do u
Karadeniz
Genel
Toplam

Otel
Sayı
sı
114
34
7
22

Oda
Sayı
sı
3.545
121
193
644

Yatak
Sayısı

76

3.115

4.947

5

178

265

258

8.889

15.685

6.886
2.068
408
1.111

Ancak, Demokrat Parti Dönemi’nde destinasyon olanakları ve
hizmetleri ile genel anlamda turizm endüstrisinin te vikiyle yakalanan
ba arı, ne yazık ki kültür turizmi açısından zenginlik arz eden “destinasyon
çekicilikleri” ve çevresinin imar çalı maları sırasında tahrip edilmesi
nedeniyle gölgede kalmı tır.
Turizm politikası; para, ula tırma, imar, iç ve dı ticaret, e itim,
tarım, endüstri gibi sektörlerin karar mercilerinin davranı , tutum ve
politikaları dikkate alınmadan saptanamamaktadır.56 Halbuki, stanbul
marı sırasında turizm açısından zenginlik arz eden bölgelerin
düzenlenmesinde konunun uzmanları karar verme sürecine dahil
edilmemi lerdir. Ayrıca, stanbul’da ya ayan insanlar da genel olarak bu
sürecin dı ında tutulmu lardır. Geli mi ülkelerde “turizme yerel halkın
katılımı” konularında pek çok çalı ma yapılmasına ra men, ülkemizde bu
bilincin halen olu madı ı görülmektedir.
Sonuç olarak; stanbul marı, Ba vekil Adnan Menderes tarafından
iyi niyetle ve milyonluk nüfusuyla bir 20. Yüzyıl metropolünün, özellikle
ula ımla ilgili gereklerini kar ılamak amacıyla57 ba latılmı olsa da,
plansızlı ı nedeniyle tarihi ve turistik de erlere zarar vermi tir. “ stanbul
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(Cumhuriyet, 16 Temmuz 1956) ve Beyazıt-Mecidiyeköy hattında çalı acak bir metro (Cumhuriyet, 23 Ekim
1954) gibi ileri görü lü ula ım projeleri de bulunmaktaydı.
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- 78 marı” çalı maları, 27 Mayıs 1960 Askeri Müdahalesi’yle birlikte fiilen sona
ermi tir.
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