RAMİ KIŞLASI
06 Şubat 2021 Tarihli ve 31387 Sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 3509 Sayılı Cumhurbaşkanı Kararı
“Rami Kışlasının (İstanbul) Bölgede Yürütülen Kentsel Dönüşüm Çalışmaları Kapsamında Müze Olarak
Düzenlenecek Olması Nedeniyle Rami Esnafı İçin İnşa Edilmekte Olan Çarşının Ulaşım Sistemine Bağlanarak
Çevresiyle Bütünlük Arz Edecek Şekilde Tamamlanması Amacıyla İhtiyaç Duyulan Özel Mülkiyete Konu
Taşınmazların TOKİ Tarafından Acele Kamulaştırılması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 3509)”

Kararın esnafımıza ve İstanbul halkına hayırlı olmasını dilerim.
Bu vesile ile önemli bir tarih hazinesi olan Rami Kışlası’nı araştırarak, biraz da mesleki gözle yapı detaylarını
ön plana çıkarmaya çalıştım.
Konuya ilgi duyanlar için, bilhassa öğrencilerimiz için faydalı bir başlangıç olmasını dilerim.
Saygılarımla,
Remzi Atay
Mimar (YTÜ), MS (İÜ)
Gayrimenkul Değerleme Uzmanı
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RAMİ KIŞLASI ALANI MEVCUT PARSEL (268 ADA 17 PARSEL)

BAŞAKŞEHİR ŞAHİNTEPE MAHALLESİ KAMULATIRILACAK PARSELLER (Altlık Yandex)
https://parselsorgu.tkgm.gov.tr/#ara/cografi/41.04840956771546/28.917839527130127
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Başakşehir, Şahintepe Mahallesi, 3509 Sayılı Cumhurbaşkanı Kararı Eki Kamulaştırma Sınırları

RAMİ KIŞLASI VE BAŞAKŞEHİR ŞAHİNTEPE MAHALLESİ KAMULAŞTIRMA ALANI

ACELE
KAMULAŞTIRMA
ALANI

RAMİ KIŞLASI
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RAMİ KIŞLASI (Wikipedia)
TARİHÇE (https://tr.wikipedia.org/wiki/Rami_K%C4%B1%C5%9Flas%C4%B1)
Rami Kışlası (Diğer adıyla Asâkir - i Mansure - i Muhammediye Kışlası) İstanbul'un Eyüpsultan İlçesi'nde bulunan
geçmişi 250 yıldan fazla olan tarihi bir yapıdır. Eyüp –Rami sınırları içinde bulunan Rami Kışlası ya da arşiv
kayıtlarındaki adıyla “Rami Çiftliği Kışlası “ilk kez III. Mustafa döneminde (1757–1774) yaptırılmıştır.
2. Mahmut döneminde, 1828-1829 yıllarında yenilendi ve büyütüldü. Daha sonra Yeniçeri Ocağı'nı ortadan kaldıran
2. Mahmut, yeni kurduğu orduya 'Asakir-i Mansure-i Muhammediye (Muhammedin, Allahın yardımını görmüş
askerleri) adını verdi. Levent'deki yeniçeri kışlaları top ateşi ile yıkıldığı için, yeni kurulan ordunun askerleri, Rami
Kışlası'na yerleştirildi. 1836–1837’de Mühendishane öğrencileri Rami Kışlası’nda bulunan Mekteb-i Harbiye’ye
taşınınca kışla “Fünun-ı Harbiye-i Mansure” adıyla anılmaya başlanmıştır.
Cumhuriyet döneminde de orduya hizmet veren Rami Kışlası, 1980'li yılların başında Genelkurmay tarafından
dinlenme ve istirahat alanı yapılmak şartı ile İstanbul Belediyesi'ne devredildi. Kışlanın içindeki 1. Ordu askerleri,
İstanbul dışında yeni inşa edilen kışlalara taşınarak, Rami Kışlası boşaltıldı ve kullanıma hazır bir durumda, boş olarak
belediyeye teslim edildi.
İstanbul'un göbeğinde, 220 bin metrekare araziye sahip olan kışlayı teslim alan İstanbul Belediyesi, önce kışlanın dev
binasını kültür merkezi, askerlerin talim yaptığı büyük araziyi de park, yüzme havuzları, futbol, basket vb. spor alanları
yapmak üzere projeler hazırladı. Fakat, İstanbul'un nefes alacağı, Gülhane Parkı gibi yeni bir dinlenme ve istirahat alanı
olması şartıyla belediye devredilen Kışlası'nı 1986 yılında dönemin Belediye Başkanı Bedrettin Dalan geçici olarak
gıda toptancılarına tahsis etti. Tarihi binada Uzunca bir süre gıdacılar bulunmuştu.[1]
İstanbul Belediyesince alınan karar sonucunda Rami Kışlasının restorasyon çalışmalarına başlanarak müze ve
kütüphane olarak kullanılacaktır. Kışlanın ortasındaki boş kısmı ise ağaçlandırılarak orman ekit yöntemiyle
ormanlaştırılacaktır.

GÜNCEL UYGULAMA (Eyüpsultan Belediyesi)
Rami Kışlası İstanbul’un gözbebeği olacak (30 Ekim, 2019)
(https://www.eyupsultan.bel.tr/tr/main/news/rami-kislasi-istanbulun-gozbebegi-olacak/15212)
Eyüpsultan'da bulunan ve Türkiye'nin en büyük kütüphanesinin oluşturulacağı 250 yıllık Rami Kışlası'nın restorasyonu
tüm hızıyla devam ediyor. Eyüpsultan Belediye Başkanı Deniz Köken, Rami Kışlası’na giderek incelemelerde bulundu.
Burada Başkan Deniz Köken’e, yapılan çalışmalar ve çalışmaların hangi safhada olduğu ile ilgili bir sunum yapıldı.
Sunumda, şu ana kadar tamamlanan etaplar ve sonrasında yapılacak olan işlemler detaylı olarak anlatıldı.
İSTANBUL'UN EN ÖNEMLİ ODAK NOKTALARINDAN BİRİ OLACAK
Çalışmaları 2014 yılının 9. ayında başlayan kışla, bünyesinde barındırdığı müze, kütüphane ve 200 bin metrekarelik
peyzaj düzenlemesiyle İstanbul'un en önemli odak noktalarından biri olmaya aday gösteriliyor. Proje kapsamında, tarihi
binanın yeri, boyutları, ulaşılabilirliği, müze programına uygunluğu göz önünde bulundurularak “Şehir Müzesi” olarak
tasarlanan Rami Kışlası'nda ziyaretçilerin gezebileceği büyük bir avlu ve iç mekanlar da inşa ediliyor. Koridorlarla
geçişlerin sağlanacağı avluda, sergi ve toplantı salonları ile gezi mekanları da yapılıyor.
ÇALIŞMALAR BÜYÜK BİR TİTİZLİKLE SÜRDÜRÜLÜYOR
Rami Kışlası’ndaki çalışmalar 4 etap halinde gerçekleştiriliyor. Hiçbir detay göz ardı edilmeden büyük bir titizlikle
sürdürülen çalışmaların ilk etabında, yapıda bulunan 2, 3 ve 4 no.lu anakolun, çatı da dahil olmak üzere inşası
tamamlandı.
İkinci etapta ise çalışmaların yüzde 80’den fazlası bitirildi. İkinci etapta gerçekleştirilen çalışmalarda 5 no.lu anakol,
L2 ve L3 yapıları, çatıları dahil, yapısal anlamda tamamlandı.
İkinci etabın bitmesinin ardından üçüncü etap çalışmalar da en kısa sürede başlayacak. Üçüncü ve dördüncü etapta
teşhir ve tanzim çalışmaları yapılacak ve tamamlanmış olacak.
Kültür ve Turizm Bakanlığınca yürütülen proje çalışması bittiğinde 220 bin metrekarelik kullanım alanı ile İstanbul’un
kültür ve sanat alanında çekim noktalarından biri haline gelmesi beklenen Rami Kışlası'nda milyonlarca kitap
okurların istifadesine sunulacak.
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10 MİLYON KİTAP KAPASİTESİ OLACAK
Türkiye'nin tarihini gözler önüne serecek bir 'Şehir Müzesi' olarak hizmete alınacak kışlada ayrıca yaklaşık 10 milyon
kitap kapasiteli dev bir kütüphanenin kurulması planlanıyor.
Kışlanın avlusunda ise sergi salonları ve gezi mekanlarının yer alması planlanıyor. Ziyaretçiler için kafelerden kitapçılara,
hediyelik eşya dükkanlarından geleneksel el sanatlarının yapımı, tanıtımına ve satışının yapıldığı alanlara kadar birçok
atölye de alanda bulunacak.
BİN 240 ARAÇLIK OTOPARK YAPILACAK
250 senelik geçmişi olan ve müze, kütüphane, restoranlar, alışveriş mekanları ile 200 dönümlük peyzaj düzenlemesini
içeren kışladaki restorasyon çalışmaları tamamlandığında 990 toptancı dükkânı, banka ve restoranlardan oluşan 120
ticari mekâna ev sahipliği yapmış olacak. Ayrıca ziyaretçiler için 541 araçlık kapalı, 634 araçlık açık, 65 TIR olmak
üzere toplam bin 240 araçlık otopark da yer alacak.
“İLÇEMİZE BİR MİLLET BAHÇESİ KAZANDIRACAĞIZ”
https://www.eyupsultan.bel.tr/tr/main/news/baskan-deniz-koken-mecliste-bir-yillik-icraat/15862
Rami Kışlası’nda kütüphanenin dörtte ikilik bölümü bitti. Futbol sahasını dışarı alacağız, içerde de ciddi bir peyzaj
çalışması ile beraber hayata geçecek. Dışında da küçük çaplı olsa da bölgemize bir millet bahçesi kazandırmak için
gayretlerimiz devam edecek.
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İHLAS HABER AJANSI HAVA GÖRSELLERİ
Rami Kışlası’ndaki Son Durum Havadan Görüntülendi (24 Ekim 2019)
https://www.youtube.com/watch?v=YV6FWUFu8mU
İhlas Haber Ajansı: Eyüpsultan’daki tarihi Rami Kışlası'nda restorasyon çalışmaları hızla sürüyor. 1960’lı yıllarda
ordunun terk ettiği ve uzun müddet bakımsız kalan Rami Kışlası'nda çalışmalar havadan görüntülendi. Havadan
görüntülenen yapının Rami Kışlası Caddesi'ne bakan kısmında kaba inşaatın bittiği görülüyor. İnşaat alanından toplanan
molozlar iş makineleri tarafından daha küçük hale getirilerek kamyonlara yüklenerek dışarı taşınıyor. Sultan III. Mustafa
devrinde yapılan tarihi Rami Kışlası tamamlandığında 220 bin metrekarelik kullanım sahasıyla Türkiye’nin en büyük
kütüphanesi olacak. 'Rami Kitap ve Kültür Vadisi' adını taşıyacak mekânın ilk safhada 7 milyon kitaba ev sahipliği
yapması planlanıyor. Rami Kitap ve Kültür Vadisi’nde “çocuk”, “sanat” gibi tematik kütüphaneler de yer alacak.
250 senelik geçmişi var; Müze, kütüphane, restoranlar, alışveriş mekanları ve 200 dönümlük peyzaj düzenlemesini
içeren restorasyon çalışmaları tamamlandığında, 990 toptancı dükkânı, banka ve restoranlardan oluşan 120 ticari
mekâna ev sahipliği yapmış olacak. Ayrıca ziyaretçiler için 541 araçlık kapalı, 634 araçlık açık, 65 tır alanı olmak üzere
toplam bin 240 araçlık otopark da yer alacak. 250 senelik geçmişi olan Rami Topçu Kışlası'nın arşivlerdeki adı 'Rami
Çiftliği Kışlası'. Yapı, II. Mahmud döneminde 1826-1828 tarihleri arasında yenilendi. 1960'lı yıllarda ordunun terk ettiği
kışla uzun zaman bakımsız kaldı. 80'li yıllarda ise İstanbul Büyükşehir Belediyesine devredildi.
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ANADOLU AJANSI DETAY FOTOĞRAFLAR
(https://www.aa.com.tr/tr/pg/foto-galeri/rami-kislasi-kitap-ve-kutuphane-vadisi-olacak)
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ANADOLU AJANSI GÖRSELLERİ
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AKŞAM (21 Şubat 2020 Cuma 07:49)
https://www.aksam.com.tr/guncel/rami-kislasi-nerede-rami-kislasina-insa-edilen-kutuphane-ne-zamanaciliyor/haber-1046612

CNN TÜRK (Son Güncelleme: 11.12.2018 - 14:21)
https://www.cnnturk.com/turkiye/restorasyon-calismalari-devam-eden-rami-kislasi-havadan-goruntulendi?page=6
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(Kaynak: İhlas Haber Ajansı)
22.05.2019 09:45 | Son Güncelleme: 22.05.2019 09:45
https://www.haberler.com/rami-kislasi-restorasyon-calismalari-hizla-devam-12072965-haberi/
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https://kulturenvanteri.com/yer/rami-kislasi/#15.47/41.047754/28.914233

https://www.peramezat.com/urun/rami-kislasi-ve-osmanli-suvariler_2#product
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RAMİ CUMA MAHALLESİ MUHTARLIĞI (https://www.ramicumamahallesi-muh.gov.tr/default.asp)
Rami Cuma Mahallesi Muhtarlığını tarih şuurlarını yaşatmalarından dolayı kutluyorum. Oldukça aktif bir muhtarlık web
sitesi hazırlamışlar.
Aşağıda yer alan link ile çok daha fazla fotoğrafa ulaşabilirsiniz. Rami’nin adının nereden geldiğini ve detaylı tarihçesini
de bu siteden öğrenebilirsiniz.
https://www.ramicumamahallesi-muh.gov.tr/resimler.asp?nedir=modul&isim=resimgalerisi&goster=kat&id=9
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OKUMA
YTÜ Mim. Fak. e-Dergisi YTU Cilt 1, Sayı 1, 2005
19. YÜZYILDA İSTANBUL’DA İNŞA EDİLEN ASKERİ YAPILARIN KORUMA SORUNLARI
https://jag.journalagent.com/megaron/pdfs/MEGARON-81300-ARTICLE-CIFTCI.pdf

II. Mahmud Devrinde İdari-Askeri Bir Üs: Rami Kışlası
https://www.academia.edu/37481552/II_Mahmud_Devrinde_%C4%B0dari_Askeri_Bir_%C3%9Cs_Rami_K%C4%B1%
C5%9Flas%C4%B1
http://www.isam.org.tr/documents/_dosyalar/_pdfler/osmanli_arastirmalari_dergisi/osmanli_sy52/2018_52_07_Ce
lik.pdf
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