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‹nsan flöyle bir gözlerini kapay›p, üç, dört bin y›l öncesini düflleyince,

hayal gözünün önüne kurak bir ilkbahar günü geliyor. ‹zmir Koyun-

da köy hayat› yaflayan, Halkap›nar taraflar›ndaki sulak yerlerde c›l›z

ürünler yetifltiren ve deniz k›y›s›nda çipura (çipuran›n eski ad› Hiro-

sofrida idi, bu ad alt›n kafll› bal›k anlam›na gelirdi) avlayan seyrek bir

otokton (yerli) halk› görmekteyiz. ‹flte o gün, birdenbire Nif Çay› çev-

resinde (bugünkü Belkahve’de), yerden toz bulutlar›n›n kalkmakta ol-

du¤unu görüyoruz. Tozlar› kald›ran rüzgâr de¤il, fakat dörtnala sürü-

len iri cüsseli savafl küheylanlar›n›n, yerleri gökler gibi gürleten bin-

lerce nallar›d›r. Tozlar› h›zla bugünkü Hac›lark›r›’na ve oradan da P›-

narbafl›’na do¤ru uçmaktad›r.

Kavakl›dere taraflar›nda göveren bu¤daylara sevinçle ya da göverme-

yen ürünlere yasl› gözlerle bakan yerli halk, rüzgârs›z havada toz bu-

lutunu görüp de gök gürültüsünü duyunca, tanr›lar›n herhangi bir ne-

denle öfkelenmifl olabilece¤ini sanarak, gözleri korku ile yuvalar›n-

dan u¤ram›fl bir durumda yerlere kapan›yorlar. Toz bulutu yaklafl›n-

ca, yeleleri alev alev uçan savafl atlar›n›n üzerinde, sert adaleli (kasl›)

kad›n savaflç›lar› ay›rdetmeye bafll›yorlar. Hepsinin bafllar›nda, kule-

ye benzeyen serpufllar vard›. Ellerindeki iki yüzlü baltalar› havada,

ölüm felfele¤i gibi f›r›ldatarak döndürüyorlard›. Fakat, yerlere kapan-

m›fl olan insanlar›n bafllar›n› yarmaya tenezzül etmediler. Atlar›n›

durdurdular. ‹flte o zaman, yerlere kapanm›fl olan insanlar, korkak ve

çekingen, aya¤a kalkarak, gidip Amazonlar›n ayaklar›n› öptüler.

Amazonlar ise, bu insanlara pek ald›r›fl etmiyorlard›. Çünkü, önlerin-

de Akdeniz, mavili¤inin bütün flan›yla yay›l›yordu.

Birbirlerine:

- Ne güzel yer! ‹flte, buralarda yurt kural›m! demifllerdir.

Ve, tarihçilerin varsay›mlar› e¤er do¤ruysa, ‹zmir kenti de böylece

bafllam›flt›r...

‘Halikarnas Bal›kç›s›’ Cevat fiakir Kabaa¤açl›
(1886-1973)

[Sonsuzluk Sessiz Büyür, Bilgi Yay›nevi, Ankara, 1996]
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Aziz KOCAO⁄LU
‹zmir Büyükflehir Belediyesi Baflkan›

De¤erli Kültür Dostlar›,

Tarihi 8500 y›l ötesine uzanan ‹zmir, kültürel anlamda bir “rönesans” ya-
flad›¤› 19. yüzy›la kadar büyük bir kentsel de¤iflim yaflamam›flt›r. Geçen
yüzy›lda ekonomik ve siyasal ç›karlar ‹zmir'in önemli göçler almas›na
neden olmufltur. Bu yüzden çok dilli çok kültürlü bir kent haline gelen
‹zmir, kozmopolit bir mimari kimlik kazanm›flt›r. Cumhuriyetle beraber
yeni rejimin hedefleri do¤rultusunda flekillenen ‹zmir, 1950'lerden itiba-
ren kesin, fliddetli ve kal›c› bir sosyo-ekonomik de¤iflimle “kentleflme”
sürecine girmifltir. H›zla betonlaflm›fl, tarihi dokusu ve kimli¤i de h›zla
tahrip edilmifltir. 

‹zmir'in 8500 y›ll›k geçmiflinden bugüne kalan ne varsa onlara sahip ç›k-
mak, kentlisiyle buluflturmak, böylece kent kültürünü gelifltirmek hedefi-
mizdir. Bu hedef için kültürel farkl›l›klar› yads›madan, kentsel bütünlefl-
meye hizmet eden bir '‹zmirlilik' söylemi ile yola ç›k›lm›flt›r. ‹zmir Bü-
yükflehir Belediyesi tarihi ve kültürel miras›n korunmas›, ortaya ç›kart›l-
mas›, ifllev kazand›r›lmas› ve "insanl›¤›n ortak miras›"n›n gelecek kuflak-
lara aktar›lmas›n› evrensel bir sorumluluk olarak gören bir yerel yönetim
anlay›fl›yla, pek çok projeye imza atm›flt›r.

Kemeralt› Anafartalar Caddesi Cephe Düzenleme Projesi, Kadifekale –
Tiyatro ve Çevresi Koruma, Gelifltirme ve Yaflatma Projesi, Agora Kaz›la-
r›, Havagaz› Fabrikas›, Ayavoukla Kilisesi, havra ve sinagoglar›n yenilen-
mesi gibi pek çok projeyle kentin tarihine sahip ç›k›lmaktad›r. Ayr›ca
5366 say›l› yasa ile ‹zmir’in neredeyse tüm geleneksel kent merkezini içi-
ne alan Kemeralt› Yenileme Bölgesi’nin, Bakanlar Kurulu karar› ile yeni-
leme alan› olarak ilan edilmesiyle ‹zmir’in tarihsel yap›s›n› koruyarak ya-
flatmak amac›yla bafllat›lan çal›flmalar›n, programlan›p denetlenmesi sü-
reci bafllat›lm›flt›r ve sürdürülmektedir.

Amac›, kentteki kültürel-mekansal mirasa hak etti¤i sayg›n›n gösterilme-
si ve bu konudaki do¤ru çal›flmalar›n özendirilerek ödüllendirilmesi ve
tan›t›lmas› olan “Tarihe Sayg› Yerel Koruma Ödülleri”, ‹zmir Büyükflehir
Belediyesi'nin Türkiye'de ilk defa bafllatt›¤› ve befl y›ld›r sürdürdü¤ü, ör-
nek bir çal›flmad›r. Tüm çabalar›m›z›n ortak paydas›nda, geçmifle olan
sayg›n›n bizi gelece¤e güvenle tafl›yaca¤› düflüncesi vard›r. ‹zmir lay›k
oldu¤u kent kimli¤ini bu giriflimlerle yakalayacakt›r. Bu amaca hizmet
eden her çaba, ‹zmir için zaten bir ödüldür.

Ödülleri bugüne ulaflt›ran herkesin katk›lar›yla haz›rlad›¤›m›z bu yay›n,
Tarihe Sayg› Yerel Koruma Ödülleri’nin befl y›ll›k birikiminin bir özetini
kaps›yor. Sahip ç›kt›kça güzelleflen kentimiz ad›na, ödül komitesinde yer
alan üniversite, koruma kurullar› ve meslek odalar›na, onlar›n temsilcile-
rine, her y›l seçici kurulda gönülden emek veren hocalar›m›za flükranla-
r›m› sunuyorum. Geçmifliyle bar›fl›k bir kentin yarat›lmas›nda katk› koyan
tüm ödül sahiplerine, organizasyonun süreklili¤ini sa¤layan çal›flma ar-
kadafllar›ma teflekkür ediyorum.

Sayg› ve sevgilerimle.

...........................................................
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Serpil YASA
‹zmir I No.lu Kültür ve Tabiat Varl›klar›n›
Koruma Bölge Kurulu Müdürü

2003’den Bugüne “Tarihe Sayg› Yerel Koruma Ödülleri”ni  An›msay›fl…

‹zmir’in binlerce y›ll›k tarihi  miras›, bugün büyük ölçüde modern kent
yerleflmesinin alt›nda yer al›yor. Pek çok uygarl›k birikiminin korunmas›
ve yaflat›lmas›, gündelik yaflam ile sürdürülebilmesi çetrefilli pek çok so-
runu beraberinde getiriyor. Nas›l bir tarihi miras›n üzerinde yafl›yor oldu-
¤umuzu, onunla bütünleflmifl kültürün devaml›l›¤›n›n bizi biz yapt›¤›n›
anlatacak, fark›nda olmam›z› sa¤layacak organizasyonlara gereksinimi-
miz var. Çünkü en önemli eksiklerimizden biri de tarihi ve kültürel de-
¤erlerimizin fark›nda olmamam›z. Bu yüzden tarihi ve kültürel miras›n
yaflat›lmas› ve gelece¤e aktar›m› için  teflvik, etkili ve gerekli bir yöntem.

Büyükflehir Belediyemizin, tarihi mirasa sahip ç›kanlar› özendiren, öne
ç›karan misyonu ile gelifltirdi¤i “Tarihe Sayg› Yerel Koruma Ödülleri”nin
ödül komitesinde yer almak benim için tarihe ve onun de¤erlerine karfl›
bir görevdi… Okudu¤umuz, çal›flt›¤›m›z alanda “iflte baflard›k” diyebil-
mek için bir araya gelmifltik. Yaflad›¤›m›z kentin tarihi ve kültürel mira-
s›na sahip ç›kabilecek ilkeli, kurall› bir duruflu olan zarif bir takdirin  top-
luma kazand›racaklar›n› hepimiz biliyorduk. ‹zmir Büyükflehir Belediye-
si; bilim insanlar›n›, meslek odalar›n›, koruma kurullar›n› ve halk› bir ara-
ya getirerek Türkiye için bir ilki gerçeklefltiriyordu. Do¤ru çal›flmalar›n
desteklenmesi için kategorilerin do¤ru koruma örneklerini net olarak or-
taya koyan flartname haz›rl›¤› titiz bir biçimde ele al›nd›. Hem yap› ölçe-
¤inde hem de kentin kültürel kimli¤ine katk› koyan çal›flmalara yer veri-
lerek ürün yelpazesi genifl tutuldu. Daha sonraki y›llarda yeni kategoriler
ayn› özenle kentteki geliflimler gözlemlenerek güncellefltirildi. 

Alt› y›l› geride b›rakt›k. Ne mutlu bu güne. Ödüller, insandan esere ve
oradan tüm insanlara uzanan köprü olma ifllevini sürdürüyor. Gelenek-
sellefliyor. Her geçen y›l daha da tan›nmas› ve yayg›nlaflmas› ad›na sarf
edilen çaban›n karfl›l›¤›n› bulaca¤›na inan›yorum. 

Bugün 2003 y›l›n› an›msarken; ayn› amaç için el ele verip yol ald›¤›m›z
kültür insanlar›n›n, tarih severlerin ve meslektafllar›m›z›n ve baflta ‹zmir
Büyükflehir Belediye Baflkan› olmak üzere tüm çal›flanlar›n›n da ayn› te-
bessümü tafl›d›¤›ndan eminim. Geçmifliyle bar›fl›k, sayg›n bir ‹zmir kenti
için çal›flan, emek veren herkese teflekkür ediyorum.

.............................................................

 



Ali Zafer ÇAKMAKCI
‹zmir II No.lu Kültür ve Tabiat Varl›klar›n›
Koruma Bölge Kurulu Müdürü

Beraber Yürüdük Biz Bu Yollarda…

Do¤du¤umuzda çevremiz, soka¤›m›z, mahallemiz, köyümüz, kasaba-
m›z, flehrimiz bizim için vard› ve haz›rd›. Bizler bu ortamda büyüdük,
çevremizle birlikte kimlik kazand›k. Arkadafll›k, komfluluk, hemflerilik bu
kimli¤imizin bir parças› oldu. Bu kimlik gönlümüzde ve zihnimizde fleh-
rimizin geçmifliyle, geçmiflte yaflad›¤›m›z çevreyle flekil ald›. 

Ayn› mahallede yetiflmifl insanlar sohbete bafllad›klar›nda, bir insan› ya
da yeri tarif ederken herkesin tan›yabilece¤i, herkesin kafas›nda yer et-
mifl kifliler ya da mahallerle yola ç›karlar. Geçmiflten kalabilmifl olan kü-
çücük k›r›nt›lar bile insanlar›n anlaflmalar›nda ortak bir yap› tafl› olufltu-
rup bir problemi çözmenin mutlulu¤unu ve ortak bir kültürün s›cakl›¤›n›
hemen hissettirirler.

‹flte bu geçmiflten kalan k›r›nt›lar, flehrin kimli¤ini oluflturan enerji nokta-
lar› oldu; tarihe sayg› kendini hissettirmeye bafllad› ve ödüle lay›k eser-
leri, kiflileri gün yüzüne ç›kard›.

Bu ödüller yaflam›m›zda hep vard›. Ancak bu ödülleri kendi kendimize
verir, sadece yak›n çevremizle paylafl›rd›k. Bu paylafl›m› topluma mal et-
ti¤i ve birbirimizi, çevremizi daha iyi anlamam›z› sa¤lad›¤› için ‹zmir Bü-
yükflehir Belediyesi’ne ve Tarihsel Çevre ve Kültür Varl›klar› Müdürlü-
¤ü’ne en içten teflekkürlerimi sunar›m.

2863 say›l› Kültür ve Tabiat Varl›klar›n› Koruma Kanunu’nda 5226 say›-
l› kanunla yap›lan düzenlemeler sonucunda kültür ve tabiat varl›klar›m›-
z›n korunmas› hususunda valiliklere, belediyelere ve kiflilere yetkiler ve-
rilmifl, karfl›l›ks›z ya da düflük faizli krediler, vergi, harç ve Katma De¤er
Vergisi istisnalar› sa¤lanm›flt›r. Son y›llarda bu katk›lar sayesinde de ko-
ruma faaliyetlerinde bir h›zlanma görülmüfltür. 

Büyükflehir Belediyemizce düzenlenen Tarihe Sayg›/Yerel Koruma Ödül-
leri’nin devaml›l›¤› ve il çap›nda yayg›nlaflt›r›lmas›, daha büyük kat›l›m-
lar›n sa¤lanmas›, en büyük dile¤imizdir.

.............................................................
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Hasan TOPAL
Mimarlar Odas› ‹zmir fiubesi Baflkan›

Kenti, De¤erleriyle Bar›flt›rarak Gelece¤e Tafl›mak…

Günümüzde bütün dünyada ülkelerin yan› s›ra kentler de büyük bir ya-
r›fl içindedirler. Birçok kent bu yar›flta bir ad›m öne ç›kabilmek için ye-
nilikçi ve öncü yap›larla gündeme gelirken, mimarl›¤›n toplum üzerinde-
ki etkisinden yararlanmaya çal›flmakta; Bilbao, Sydney vb. gibi. Birçok
kent ise kendi özgün de¤erleri ve kültürünü yans›tmaya çal›flmakta orta-
ma; Prag, Sn. Petersburg (Leningrad), Barcelona vb. gibi.

‹zmir kenti sahip oldu¤u binlerce y›ll›k uygarl›k geçmiflinin izleri ve zen-
gin kültür miras› ile dünya kentleri aras›nda ayr›cal›kl› bir konumdad›r.
Önemli olan bu mirasa ve kültürel zenginliklere “Tarih bilinci, gelecek
bilincidir.” anlay›fl› içinde sayg›l› olarak, ça¤dafl uygulamalarla kentsel
geliflmenin sürdürülebilirli¤ini sa¤layabilmektir.

Bu ba¤lamda ‹zmir Büyükflehir Belediyesi’nce alt›nc›s› düzenlenmekte
olan ve gelenekselleflme sürecinde bulunan Tarihe Sayg› Yerel Koruma
Ödülleri program› çok önemli bir ifllevi yerine getirmektedir. ‹zmir’de
koruma bilincinin oluflmas› ve koruma kültürünün geliflmesinde, ödül
program›n›n kesintisiz olarak gerçeklefltirilmesinin büyük rolü ve katk›s›
olacakt›r.

Mimarl›k ve kültür miras› özgün yap›lar› ve baflar›l› koruma uygulamala-
r›n› kentin gündemine tafl›yarak bir anlamda günlük yaflamla yeniden ba-
r›flt›ran ödül program›, özendirici, geliflmeye aç›k, kal›c› etkiler yarata-
cakt›r. Mimar, mal sahibi, usta, müteahhit, kurum ve kurulufllar ödüllen-
dirilerek, anlay›fl›n yayg›nlaflmas› amaçlanmakta.

Koruma ve geliflmenin birbiriyle çeliflmedi¤ini, kültür miras›n›n yaflatarak
korunmas›n›n kentsel geliflmeye engel oluflturmad›¤›n›, kentin sahip ol-
du¤u de¤erlerin, kenti gelece¤e tafl›yan en önemli araçlar oldu¤unu ve
yerine asla bir baflka de¤er konulamayaca¤›n›, evrensel uygulamalar›n
ve Avrupa Kentsel fiart›’n›n da bu de¤erleri önemsedi¤ini topluma anlat-
man›n bir ifadesidir ödül program› ayn› zamanda. 

De¤erlendirme aflamas›nda, akademik kurumlar, meslek odalar›, uygula-
ma içinde yer alan uzmanlarla paylafl›larak güçlenen program, bu özel-
li¤i ile ülkemizde öncü bir uygulama olarak, gelecekte de bu kimli¤ini
koruyarak süreklili¤ini sa¤layacakt›r. Bu süreklilik belediyenin kararl›l›¤›-
na ba¤l› olacakt›r. 

Tarihe Sayg› Yerel Koruma Ödülleri program›n›n kurgulanmas› ve ilk kez
hayata geçirilmesi aflamalar›nda yer alan aktörlerden biri olarak da, ‹z-
mir kenti ve mimarl›k ortam› için bu uygulamay› çok önemli buluyorum.
‹zmir Büyükflehir Belediyesi’ni ve süreçte emek veren, katk›da bulunan
de¤erli uzmanlar› kutluyor, baflar›lar›n›n sürekli olmas›n› diliyorum.  

.............................................................
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Önce denizle bafllad›
Bu flehrin serüveni.
S›cak bir liman oldu
Yaflama kaçanlara.
Ard›ndan Smyrna yükseldi
Ba¤bozumu atefllerinden.
Art›k korkular de¤il
Baflak taneleri yüklendi enginlere.

A. Tuncay KARAÇORLU
fiehir Planc›lar› Odas› ‹zmir fiubesi Eski Baflkan›

Do¤al ve Kültürel Çevre ‹çin Verilen Emeklerin Bir Meyvesi;
‘Yerel Koruma Ödülleri’

Bilinebilen 7 bin y›ll›k tarihinin, biriktirdikleri ile bir uygarl›klar okuludur
kentimiz. Bu uygarl›k birikimlerinin günümüze ulaflanlar›n›n, bugünkü
ve gelecek kuflaklara ulaflt›r›lmas›, öncelikli, önemli ve özenli bir eme¤i
gerektirir. Bu eme¤in kazan›mlar›nda ise ‹zmir‘in zorlu dönemlerinde,
do¤adan ve kültürden yana yap›lan her çaban›n önemli bir etkisi vard›r.
‹zmir’de yaflayanlar›n ve konuklar›n›n, bu güzel co¤rafyan›n, do¤al,
kentsel ve mimari de¤erlerini görebilmesi yolunda bir emektir bu. Berga-
ma’dan Foça’ya ve Karaburun’a, Gediz Havzas›’ndan ‹nciralt›’na, Kültür
Park’tan Kemeralt›’na ve Konak Meydan›’ndan Kordon’a uzanan bu
eme¤in meyvelerinden birisi ise “Yerel  Koruma Ödülleri”dir. 

Büyükflehir Belediyesi, Tarihsel Çevre ve Kültür Varl›klar› Müdürlü-
¤ü’nün ça¤r›s› ile bir araya gelen bilim çevrelerinden, koruma kurullar›n-
dan ve meslek odalar›ndan temsilciler ise bu anlaml› ödüllerin flartname-
sini haz›rlam›flt›r. Daha flartnamenin haz›rl›klar› s›ras›nda, meyvelerini
vermeye bafllayan bu anlaml› ödüller, korumay› tek bir yap› ölçe¤inde
görmeyen, koruman›n öncelikle somut ve soyut alanlar› kaplad›¤›n› ve
koruma eyleminin çok farkl› alanlar› içerdi¤ini temel alan bir duruflla
flartnameye derinli¤ini vermifltir.

Bulundu¤u tarihi yap›y› koruma duyarl›l›¤› gösteren kentliye verilen
“Kentli ‹zmirli Ödülü”, tarihsel bir dokuyu veya yap›y› onararak gerçek-
lefltiren duyarl›l›¤a verilen “Basit Onar›m Ödülleri” ve “Esasl› Onar›m
Ödülleri”, tarihsel bir dokunun veya yap›n›n onar›m› gerçeklefltirilirken
üretime emekleriyle kat›lan usta veya usta ekiplerine verilen “Emek Ödü-
lü”, tarihsel çevrenin ve kültürel varl›klar›n korunmas›na yönelik bilincin
oluflmas›nda araflt›rma,  yaz›, makale, kitap, belgesel  gibi  eserleriyle du-
yarl›l›k gösterenlere verilen “Tarihsel Çevre ve Kültür Varl›klar›n› Koru-
ma Dal›’nda Katk› Ödülü” bu duruflun flartnameye yans›yan örnekleridir. 

Bugün, kentimizin ve yak›n çevresindeki yerleflimlerinin sokaklar›nda
gördü¤ümüz, ödül alm›fl eserleri anlamland›ran ödül belgelerinin çok
boyutlu etkileri de, bu yolda verilen emeklerin bir baflka meyvesidir. Bu
çok boyutlu etkileri ise, o eseri görenlerde oluflmaya bafllayan koruma bi-
lincinde, o eserin korunmas› için giriflimde bulunan kentlilerin artan ko-
ruma kararl›l›¤›nda, o eserin koruma üretimine emekleriyle katk›da bulu-
nan emek insanlar›nda oluflan k›vançta, o eserin koruma eyleminde yer
alan flehircinin, mimar›n, mühendisin ve ilgili tüm meslek insanlar›n›n
çal›flma koflullar›na katt›¤› çok yönlü zenginlikte görmek mümkündür.  

Kentimizin ve yak›n çevresindeki yerleflimlerin kültürel de¤erlerinin ko-
runmas› kararl›l›¤›n›n ve eyleminin ortak belgeleri olan “Yerel Koruma
Ödülleri”, gelecek kuflaklar›n kufla¤›m›z› kutlamas›na olanak verecek bir
belgedir de ayn› zamanda...
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SÖYLEfi‹

“Avrupa’da ‹zmir kadar Avrupal› çok az kent vard›r. Terbiyeli, konuksever, okumufl,
sanatç›, her dilde konuflan, her çeflit serbest meslekten, her çeflit de¤iflik giysiden, dinden,
törelerden oluflan kalabal›k bir toplum ‹zmir’i uluslararas› bir yerleflme merkezi haline
getirmifltir. Burada, kökene, kültüre dayanan ayr›l›klara, rekabetin do¤urdu¤u bozuk-
luklara rastlanmaz. ‹yonya’n›n tatl› havas›n›n, kiflilikleri bile etkiledi¤i söylenebilir.
Orada her fley, t›pk› körfezi ve güzel sahilleri kadar davet edici ve çekicidir…”

Alphonso de Lamartine (1790-1869)

[19. Yüzy›lda ‹zmir’de Yaflam, Rauf Beyru, Literatür Yay›nlar›, ‹stanbul, Temmuz 2000]K›v›lc›m KESK‹NER
‹zmir Büyükflehir Belediyesi
Tarihsel Çevre ve Kültür Varl›klar› Müdürü

Fügen SELV‹TOPU
‹zmir Büyükflehir Belediyesi
‹mar ve fiehircilik Daire Baflkan›

Projenin ilk uygulanmaya bafllamas›ndan bugüne dek eme¤i geçen bü-
rokratlar olarak kentin tarihsel miras›n›, kültürünü do¤ru biçimde ko-
ruyan; insanlar› ve kurumlar› onurland›ran “Tarihe Sayg› Yerel Koru-
ma Ödülleri” art›k gelenekselleflmifl durumda. Üstelik Türkiye’de bir il-
ki de bafllatan bu proje nas›l do¤du? Amac› neydi ve nas›l bir iflleyifle
sahip?

K›v›lc›m Keskiner: Proje, Tarihsel Çevre ve Kültür Varl›klar›  Müdürlü-
¤ü kurulduktan sonra ilk olarak 2003 y›l›nda bafllad›. Ödüllerin, sade-
ce Büyükflehir Belediyesi’nin  de¤il, ‹zmir’in mal› olmas› için çok ciddi
bir çaba harcand›. Önce bir ödül komitesi oluflturulmas›na karar veril-
di. Kentte tarihi çevreleri koruma ve yaflatma konusunda hangi kurum
söz sahibiyse bu komitede olmal› düflüncesiyle ilgili kurumlarla iletifli-
me geçildi. Onlardan birer temsilci belirlemeleri rica edildi. Bu isimler
büyük bir özveriyle neredeyse bir y›l boyunca haftada bir toplan›p ya-
r›flman›n flartnamesini haz›rlad›lar. Amaçlar›, bu flartnamede yer alacak
kriterleri çok aç›k bir flekilde tan›mlay›p, do¤ru koruma örneklerini ay›rt
edip, ödülle teflvik etmekti. Bu yar›flma akademik kriterleri olan bir mes-
lek yar›flmas› de¤ildi; ve bir yerel yönetimin korumaya yönelik eylem-
lerin seçkin olanlar›n› teflvik etmek amac›yla yapt›¤› bir ödüller siste-
miydi. Befl y›l boyunca flartname, ayn› komite taraf›ndan sürekli revize
edildi, eksiklikleri giderildi, önerilere uygun ilaveler gerçeklefltirildi.
2002 y›l›nda bu projeyi oluflturan tüm komite üyelerinin sarf etmifl ol-
duklar› emeklerin, bu projenin gelenekselleflmesinde, uzun soluklu ol-
mas›nda büyük bir etken oldu¤unu belirtmek isterim.

Yar›flman›n iflleyifline gelince; her y›l mart-nisan aylar›nda yar›flmay›,
hem bas›n hem internet hem de afifller vas›tas›yla duyuruyoruz. Maale-
sef hala kendimiz de, aday tespit çal›flmalar›na ç›k›yoruz. Bireysel ve
kurumsal baflvuru çekingenliklerini bir anlamda bertaraf ediyoruz; bu
yar›flman›n amac›n›n, yar›flmaktan çok kentte gerçekleflen koruma ça-
l›flmalar›n›n toplumla paylafl›lmas› oldu¤unu anlat›yoruz. Yar›flma için
ilan etti¤imiz süre bitti¤inde ödül komitesine adaylar› sunuyoruz. Ödül
komitesi bir ön eleme yap›yor, sak›ncal› görülen adaylar› yar›flma d›fl›
b›rak›yoruz. Kalan adaylar için bilgi paftalar› haz›rl›yor, bunlar› seçici
kurulun bir araya geldi¤i toplant›da, ekli tüm belgeleriyle birlikte sunu-
yoruz. E¤er aday bir yap›sal uygulama ise ödül kategorilerinden “katk›”
dal›na aday olsa bile seçici kurul üyelerini mutlaka yerine götürüp uy-
gulamay› görmelerini sa¤l›yoruz. Sonra da de¤erlendirme aflamas› geli-
yor tabii ki..

Sonuçlar› bas›n, internet yoluyla duyuruyoruz. Ancak ödül alanlar›n ne-
den bu ödüle lay›k görüldüklerini seçici kurul baflkan› ödül töreninde
aç›kl›yor. Her y›l ödül töreni günü tüm adaylar› sergiliyoruz. Tüm aday-
lar› sergilemekteki amac›m›z, ‹zmir’in tarihi miras›na katk› koyan her-
kesi kentliyle buluflturmak ve tan›nmas›n› sa¤lamak biraz da. 

Asl›nda bu ödüller, bir amaca daha hizmet ediyor. ‹zmir Büyükflehir
Belediyesi kentte korumaya dönük çal›flan kurumlarla alan›nda uzman
akademik çevreyi bir araya getiriyor. Kendi alanlar›nda çal›flan pek çok
insan›n ayn› düzlemde yer almalar›, ortak görüfllerin ya da karfl›tl›l›k-
lar›n ele al›nd›¤› dinamik bir etkileflim alan› yarat›yor olmal›…

K›v›lc›m Keskiner: Kesinlikle. Bu birliktelik yar›flman›n bir di¤er art›s› ve
oluflum haline gelmesinin de temel nedeni diyebiliriz. Özellikle seçici
kurul üyelerimiz bu platformda belki de ilk kez bir arada çal›flma flan-
s›na sahip oluyorlar. Farkl› bilim dallar›nda uzman hocalar›n koruma
kurullar› ve ilgili meslek odas› temsilcilerinin ayn› amaç için bir arada
hareket etmesinin kent için art› bir de¤er oluflturdu¤una inan›yorum.

‹zmir Büyükflehir Belediyesi’nin kültürel ve tarihsel miras›yla bar›fl›k
bir ‹zmir kentinin yarat›lmas› yönünde çizmifl oldu¤u vizyon nedir?

Fügen Selvitopu: Do¤u ile Bat› aras›nda köprü niteli¤i tafl›yan stratejik
konumu, demokratik yap›s› ve binlerce y›ll›k geçmifli ile öne ç›kan ken-
timizde; koruma-kullanma dengesini oluflturarak, do¤al, tarihi ve kültü-
rel mirasa sahip ç›kan projelerle tarihsel zenginli¤i yaflatarak koruyan
bir vizyon oluflturmak en önemli hedefimizdir. 

‹zmir Büyükflehir Belediyesi, kendi s›n›rlar› içerisinde tarihsel ve kültü-
rel miras› korumak, ça¤dafl kent yaflam›na dahil etmek için son y›llar-
da say›s›z projeyi yaflama geçirdi. Bu projeleri ö¤renebilir miyiz?

Fügen Selvitopu: Bu soruyu, Tarihsel Çevre ve Kültür Varl›klar› Müdür-
lü¤ü’nün kuruluflu ile yan›tlamaya bafllayabiliriz. Tarihsel Çevre ve Kül-
tür Varl›klar› Müdürlü¤ü; 2002 y›l›nda, ‹zmir Büyükflehir Belediyesi s›-
n›rlar› içindeki tarihsel, kültürel ve do¤al miras›n ortaya ç›kart›lmas›, ya-
flat›lmas›, ifllevlendirilmesi, canland›r›lmas› ve gelece¤e tafl›nmas› yö-
nünde çal›flmalar yürütmek amac›yla kurulmufltur. ‹zmir Büyükflehir
Belediyesi’nin ilgili birimleri, ilçe belediyeleri, ilgili kamu kurum veya
kurulufllar› ve konusunda uzman kiflilerin kat›l›mlar›yla gerçeklefltirilen
toplant›lar›, ortak yürütülen çal›flmalar› organize ve koordine eder. Ko-
ruma planlamas›, kentsel tasar›m ve çevre düzenleme projeleri ile do-
ku ölçe¤inde; rölöve, restitüsyon, restorasyon projeleriyle yap› ölçe¤in-
deki çal›flmalar› gerçeklefltirir. Bu projelerin yaflama geçirilmesi koflul-
lar›n› yerine getirir. Ayr›ca, halk›n koruma konusundaki duyarl›l›¤›n› ar-
t›rmaya yönelik bilinçlendirme ve bilgilendirme çal›flmalar› yapar, uy-
gulamalar›n yaflat›lmas› için modeller gelifltirir. Bu birim bünyesinde
bugüne dek gerçeklefltirilen projelere de¤inecek olursak, koruma amaç-
l› planlardan tamamlanm›fl olan bafll›calar›; Kemeralt› ve Çevresi Koru-
ma Amaçl› Naz›m ‹mar Plan›, Agora ve Çevresi Koruma Gelifltirme ve
Yaflatma Projesi ve Kadifekale Tiyatro ve Çevresi Koruma Amaçl› ‹mar
Plan›'d›r. Pasaport ‹skelesi Yenileme Projesi, Gümrük Muhafaza Bafl-
müdürlük Binas› Restorasyon Projesi de yine müdürlük bünyesinde ha-
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z›rlanm›flt›r. 1448-1449 Sokaklar Bak›ml› Cepheler Projesi, ki bu proje
ve Agora projesi Tarihi Kentler Birli¤i 2003 y›l› Baflar› Ödülü'ne de¤er
bulunmufltur. ‹zmir’de gerçeklefltirilen bu buluflman›n organizasyonu
da ayn› birimimiz bünyesinde gerçeklefltirilmifltir. Bunlar›n d›fl›nda Mit-
hatpafla Caddesi Yedi Evler Bak›ml› Cepheler Projesi, Okullarda Kent
Tarihi Seminerleri de bafll›calar›d›r. Gündemimizdeki en önemli proje-
ler ise, Tarihi Kemeralt› Çarfl›s›’n› eski parlak günlerine kavuflturmay›
amaçlayan Kemeralt› Anafartalar Caddesi Cephe Düzenleme Projesi,
etaplar halinde yaflama geçirilmeye bafllanm›flt›r. Kadifekale Tiyatro ve
Çevresi Koruma Gelifltirme ve Yaflatma Projesi koruma amaçl› imar pla-
n› tamamlanm›fl, tiyatro alan›nda kamulaflt›rma yap›lmas›na yönelik ça-
l›flmalara da bafllanm›flt›r. Agora'da kamulaflt›rma çal›flmalar› son afla-
mas›na gelmifl olup, Agora kaz›evi ve çevresi sokak cepheleri düzenle-
me projeleri tamamlanm›flt›r. Yine Ayavoukla Kilisesi, Do¤anlar Kilise-
si ve P›narbafl› Hamam› Projeleri tamamlanarak, uygulama aflamas›na
gelmifltir. 2003 y›l›ndan beri Türkiye’de ilk olma özelli¤ine sahip, art›k
gelenekselleflti¤ini söyleyebildi¤imiz Tarihe Sayg› Yerel Koruma Ödül-
leri müdürlü¤ümüz bünyesinde yürütülmektedir.

‹zmir Büyükflehir Belediyesi, kentin planlanmas›nda ya da tarihsel do-
kunun düzenlenmesinde yar›flmalar, ödüller düzenliyor. Mimar kimli-
¤inizle ve yerel yönetim deneyimlerinizle ödül yönteminin kente nas›l
katk›lar› oldu¤unu düflünüyorsunuz?

K›v›lc›m Keskiner: Mimari yar›flmalar mimar›n kendini s›nayabildi¤i,
eflitler aras›nda birinci olmak ad›na savafl verdi¤i, “her fleye ra¤men mi-
marl›k” yap›lan ülkemizde mimarca davranabilme özgürlü¤ünü yafla-
yabildi¤i en özel platformlard›r. Di¤er yar›flmalardan çok da önemli bir
fark› var bizim yar›flmalar›m›z›n: Kent özelinde düflünüldü¤ünde; mi-
marl›kta yar›flmak, toplumsal yararlar› da beraberinde getiriyor. En iyi
proje, önce soyut bir ürün iken; bir yandan, uyguland›¤›nda kullan›l›p,
bugünün insan›na fayda sa¤l›yor; di¤er yandan, gelecek kuflaklara da
dönemi ifade eden bir kültürel miras olarak hizmet ediyor. 

Fügen Selvitopu: Kentin düzenlenmesinde konuyla ilgili herkesin kat›-
l›m›n› sa¤lad›¤› bir platform oluflturmas›, yönetimde çokseslili¤i, ortak
ak›l gibi kavramlar› somut olarak yaflamay› sa¤l›yor. Organize edilmifl
yar›flmalar, farkl› bak›fl aç›lar›n› yans›tmas› ve yeni çözüm önerileri ge-
tirmesi nedeniyle kentin yap›lanmas› yönünde zenginlik kazand›r›yor.
Tarihe Sayg› Yerel Koruma Ödülleri ise kentin tarihi ve kültürel miras›-
na sahip ç›kan herkesi bir araya getiren bir platform oluflturmas›yla ay-
r› bir önem tafl›yor.

Kentimizdeki tarihsel ve kültürel miras yat›r›mlar›n› kapsayan yeni he-
def projeler var m›? Daha neler yap›labilir sizce? 

Fügen Selvitopu: Bu konudaki en önemli geliflim, geçti¤imiz y›l ele al›-
nan ve 2007 Ekimi’nde Bakanlar Kurulu taraf›ndan onaylanan 5366 sa-
y›l› yasa kapsam›nda kentin en yo¤un tarihi miras›n› içinde bar›nd›ran
Kemeralt› ve çevresini kapsayan bölgenin yenileme alan› ilan edilmesi
ve bu bölgeye ait eylem plan›n›n hem ‹zmir Büyükflehir Belediyesi hem
de Konak Belediyesi  taraf›ndan onaylanmas›, en büyük ad›m olarak ka-
bul edilebilir. Bu planda yer alan tüm çal›flmalar, etaplar halinde ‹zmir
Büyükflehir Belediyesi ve Konak Belediyesi taraf›ndan gerçeklefltirile-
cektir. Bu çal›flmalar ile  Kemeralt› ve Çevresi Yenileme Alan›'n›n tari-
hi ve kültürel miras›n› korumak, gelifltirmek, bölgeyi sosyal, ekonomik,
fiziksel ve mekansal yönden canland›rarak yaflatmak, çöküntü alan› ol-
maktan kurtararak ekonomik merkez olma özelli¤ini yeniden kazand›r-
mak ve kültürel kimli¤ini sürdürebilmesini sa¤lamak amaçlanmaktad›r.

Tarihe Sayg› Yerel Koruma Ödülleri’nin geliflmesi ve yayg›nlaflt›r›lma-
s› ad›na yeni kategoriler ya da at›l›mlar düflünülüyor mu? Bu konuda-
ki öngörülerinizi alabilir miyiz son olarak?

K›v›lc›m Keskiner: Ödül Komitesi olarak befl y›lda iki kategori ekledik:
Arkeolojik Sit Alanlar›ndaki Ören Yerlerinde Kültür ve Tabiat Varl›kla-
r›n›n Korunmas› ve Sergilenmesine Yönelik Baflar›l› Mekanlar›n Olufltu-
rulmas› Ödülü ve Kentsel Sit Alanlar›nda Yer Alan Yeni Yap›lar ‹çin Ba-
flar›l› Uygulama Ödülü. Bu kategorileri baflvurular belirliyor. fiartname-
de olmayan bir baflvuru geldi¤inde hemen tart›flmaya bafll›yoruz, bunun
da zaman› geldi demek diye... Sonuçta, ödül komitesinin ortak karar›
esast›r ancak, ben kendi ad›ma Tarihe Sayg› Yerel Koruma Ödülleri’nin
gelenekselleflmifl özelliklerini zedelemeyen, onun yolunu açacak, gün-
cel çözümleri içeren yeni kategorilerin eklenebilece¤ini ve her yeni ka-
tegorinin, koruma alan›nda var olan yeni bir eylem alan›n›n müjdecisi
olarak kabul edilebilece¤ini düflünüyorum.

Fügen Selvitopu: Kentimizin geçmifliyle bar›fl›k düzenlemelere sahip ol-
mas› tarihe sayg›n›n en do¤ru ifadesidir. Bu oluflumun tan›t›m aya¤›n›n
daha güçlendirilmesi gere¤ine inan›yorum. Zaten bu nedenle de yay›n
haz›rl›¤›na bafllad›k. Amac›m›z, kentimize, kendi  tarihini yaflatan çal›fl-
malar› anlatmak ve tabii ki Tarihe Sayg› Yerel Koruma Ödülleri oluflu-
munun di¤er kurumlara örnek olmas›n› sa¤lamak.

Bu anlamda yaflama geçirdi¤imiz ve geçirmek üzere yola ç›kt›¤›m›z
projelerin geliflerek ve çeflitlenerek artaca¤› ve en önemlisi kentimizin
kültürel kimli¤ini koruyarak yaflatacak projelerle hak etti¤i noktaya
ulaflmas›n›n daha h›zl› bir ivmeyle gerçekleflece¤ine inan›yorum. 

Teflekkürler. 
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Tarihe Sayg› / Yerel Koruma Ödülleri, binlerce y›ll›k kültür gelene¤inin birikti¤i bir co¤rafya üzerinde, bu uy-
garl›klara ait çeflitlenmifl ve farkl›laflm›fl kültürel-mekansal mirasa hak etti¤i sayg›n›n gösterilerek korunmas›;
koruma bilincinin ve örneklerinin teflvik edilmesi; yerel koruma modellerinin gelifltirilmesi; yöntem, ölçüt ve
de¤erlerin özgünlefltirilmesi; yerel inisiyatifin harekete geçirilmesi; tarihi çevreye iliflkin koruma bilinci tafl›-
yan çaba ve eylemlerin özendirilmesi gereklili¤inden hareketle ‹zmir Büyükflehir Belediyesi taraf›ndan baflla-
t›lan, tarihi mirasa sahip ç›k›lmas› konusunda yerel yönetimlerin üslendi¤i sorumlulu¤un bilincini tafl›yarak,
ülkesel ölçekte yerel yönetimlere öncülük edilmesi ve ödül yoluyla takdir etme misyonunun kurumsallaflt›r›l-
mas›n›n hedeflendi¤i bir giriflimdir.

1. Amaç
‹zmir Büyükflehir Belediyesi taraf›ndan Büyükflehir Belediyesi s›n›rlar› içindeki;

• Yap› ve çevrelerin tan›t›lmas›,
• Bu yap› ve çevrelerin tarihsel-kültürel-sosyal kimlikleri ile bir bilgi kayna¤› olarak görülmesi,
• Malzeme, teknik, cephe özellikleri, plan flemas›, ek yap›, bahçe-yap› iliflkisi, peyzaj ö¤eleri, yak›n çevresiy-
le etkileflimi, vb. özgün mekânsal niteliklerinin korunmas›,
• Tarihsel (arkeolojik, kentsel, mimari ve sanatsal) miras›n belgelenmesi, arflivlenmesi, incelenmesi ve yafla-
m›n› sürdürmesi ve kültürel sentezin gelece¤e aktar›lmas›,
• Bu yap› ve çevrelerin gelece¤e aktar›lmas› amac›yla onar›m›, sa¤l›klaflt›r›lmas›, iyilefltirilmesi, yeniden ifllev-
lendirilmesini sa¤layanlar›n belirlenmesi, tan›t›lmas› ve özendirilmesi,
• Tarihsel miras› koruma faaliyetlerinin kamuoyunun gündemine tafl›nmas› ve kamuoyunun bu konuda do¤-
ru bilgilendirilmesinin sa¤lanmas›,
• Bilimsel ve mesleki kurulufllarla yerel yönetimlerin, toplumsal örgütlerin ve kurulufllar›n birlikte çal›flma or-
tamlar›n›n haz›rlanmas›,
• Toplumsalkentsel ve yerel bir bilinç oluflturulmas›, amac›yla Tarihe Sayg› / Yerel Koruma Ödülleri verilir.

2. Kapsam
Tarihe Sayg› / Yerel Koruma Ödülleri, her y›l, Eylül ay› içerisinde aç›lan foto¤raf sergisi ile birlikte düzenlenir
ve bu serginin aç›l›fl günü verilir. Jüri ödüle de¤er eser bulamazsa ilgili dalda ödül vermeyebilir.

Tarihe Sayg› / Yerel Koruma Ödülleri, afla¤›daki kategori ve dallarda verilir:

A. Kentli ‹zmirli Ödülü
‹zmir'deki 1950 sonras› apartmanlaflma süreci içinde, eski evini y›kmayarak koruyup, yaflatan ve kullanmay›
sürdüren aileler aras›nda, evini olabildi¤ince en özgün flekliyle korumay› baflard›¤› jüri taraf›ndan belirlenen
yafll› aile bireyine verilir.
Bu ödül için öncelikle ''ödüle aday'' olmak ya da aday göstermek gerekir, jüri her y›l için en çok 3 eve ödül
verebilir. Jüri, ödül alan evlerdeki olas› bak›m, onar›m gereksinmelerine ‹zmirli kültür ve sanat dostu spon-
sorlardan destek ça¤r›s› yapabilir. Ödüle ait özel plaketler, ilgili evlerin girifline törenle as›l›r.
Jüri bu ödülle ilgili de¤erlendirmesinde, eski evin korunmas›ndaki mimari ve teknik baflar›s›n›n öte-sinde, söz
konusu evi ''y›kmama'' yönündeki istem ve bilince öncelik verir. Bu aç›dan, yap›m "tescil" edildi¤i tarihten
sonraki de¤il, önceki dönemine ait koruma süreci daha önem kazanmaktad›r. Özellikle bulundu¤u semtteki
di¤er eski evlerin y›k›l›p, apartmana dönüfltürüldü¤ü bir kentsel çevre içindeki bunun d›fl›nda kalabilen tav-
r›n kutlanmas›; buna ba¤l› olarak da ayn› tavr›n mimari korumayla desteklenerek sergilenen bilinçli bir kül-
türel duyarl›l›¤a teflekkür edilmesi, bu ödülün genel hedefidir.

B. Tek Yap› ve Tarihi Doku Ölçe¤inde Baflar›l› Koruma Uygulamalar› Ödülleri
Bu ödüller bitmifl bir yap›s›ndan dolay› mimara, düzenlenmifl bir tarihi doku ad›na flehir planc›s›na, ilgili uz-
manlardan oluflan ekibe veya bir kuruma verilen ödüllerdir. Ödüllerin verilmesi için ortada bir eser olmas›
gerekir. Bu kapsamda yap›n›n sahibi, yüklenici ve tasar›mc›s›na ödül verilir, ‹zmir Büyükflehir Belediyesi ken-
di uygulamalar›yla ödüle aday olamaz. Aday olacak yap›lar›n mutlaka inflaat ruhsat›, koruma kurulu karar› ve
oda vizesi bulunmal›d›r. Tek yap› ve tarihi doku ölçe¤inde baflar›l› koruma uygulamalar› ödülleri üç dalda ve-
rilir:

B.1. Basit Onar›m Ödülleri
Yap›lar›n; ahflap, madeni, piflmifl toprak, tafl, vb. çürüyen ya da bozularak eksilen mimari ö¤elerinin, özgün
biçimlerine uygun olarak ayn› malzeme ile de¤ifltirilmesi, bozulan iç ve d›fl s›valar›n, kaplamalar›n, renk ve
malzeme uyumu sa¤lanarak, özgün biçimlerine uygun olarak yenilenmesi; Kültür Bakanl›¤›, Kültür ve Tabiat
Varl›klar›n› Koruma Yüksek Kurulu ilke kararlar› kapsam›nda tariflenen "basit onar›m" uygulamalar›d›r. Bu
ödül, tek yap› ve tarihi doku ölçe¤inde basit onar›m kapsam›nda ele al›nm›fl uygulamalara verilir.

B.2. Esasl› Onar›m Ödülleri
Yap›lar›n özgün mekân-cephe kurgusu, yap›m tekni¤i, malzeme, süsleme eleman ve detaylar›, parsel ö¤eleri
(müfltemilat, havuz, kuyu, duvar, döfleme kaplamas›, a¤aç, çardak, vb.) ile korunarak onar›lmalar› esast›r. ‹fl-
lev de¤iflikli¤i nedeniyle uygulanan dönüflümün de yap›-parsel iliflkisi ile yap›n›n iç-d›fl mekan organizasyo-
nunun korunmas› ve/veya okunmas›n› olanakl› k›lmas› gerekir. Bu do¤rultuda Kültür Bakanl›¤›, Kültür ve Ta-
biat Varl›klar›n› Koruma Yüksek Kurulu ilke kararlar›nda tariflenen ve strüktürel onar›m› içeren sa¤lamlaflt›r-
ma (konsolidasyon), temizleme (liberasyon), bütünleme (reintegrasyon) müdahaleleri ile yap›n›n altyap› ve
konfor koflullar›n› yükseltmeyi hedefleyen sa¤l›klaflt›rma eylemlerinden bir ya da birkaç›n›n uygulanm›fl ol-
mas› beklenir. Ödül alt kategorileri flunlard›r:
• Özgün ‹fllevin Korundu¤u Esasl› Onar›m 
• Özgün ‹fllevin De¤ifltirildi¤i Esasl› Onar›m

B.3. Emek Ödülü
Bu ödül bitmifl bir yap›da veya düzenlenmifl bir tarihi dokuda gerçeklefltirilen üretime emekleriyle katk›da bu-
lunan usta ve/veya usta ekiplerine verilir.

C. Arkeolojik Sit Alanlar›ndaki Ören Yerlerinde Kültür ve Tabiat Varl›klar›n›n Korunmas› ve
Sergilenmesine Yönelik Baflar›l› Mekanlar›n Oluflturulmas› Ödülü
Bu ödül, ilgili kaz› ekibine, uygulaman›n proje müellifine, sponsoruna verilir. I. ve II. Derece arkeolojik sit
alanlar›ndaki ören yerlerinde aç›¤a ç›kar›lan tafl›n›r kültür varl›klar›n›n alana yönelik ifllevsel ve mekansal ba¤-
lar›n›n kurulabilmesine olanak sa¤lamak üzere mahallinde korunmas› ve de¤erlendirilmesine yönelik bilim-
sel faaliyetler kapsam›nda; muhafaza, bak›m, onar›m, restorasyon, teflhir-tanzim ve tan›t›mlar›na yönelik Kül-
tür Bakanl›¤›’nca ihtiyaç duyulan kapal› ve aç›k sergi mekanlar› ile ziyaretçilere yönelik aç›k otopark, WC gi-
bi düzenlemelerin bilimsel araflt›rma ve kaz›s› tamamlanm›fl olup yeralt› katmanlar›n da korunmas› gibi Kül-
tür ve Tabiat Varl›klar›n› Koruma Yüksek Kurulu ilke kararlar› kapsam›nda tariflenen uygulamalard›r. 

Ören yerinin yak›n çevresinin ifllevsel bütünlü¤ü içinde etkin bir flekilde korunmas› ve yaflat›lmas›na yönelik
alan kullan›m ve düzenleme kararlar›n›, buna ba¤l› olarak düzenlenecek kapal› ve aç›k mekanlar›n ifllev, yer-
leflme, yap›laflma, estetik ve peyzaj düzenleme koflullar› ile kapasitelerinin sergiye konu eserler sergi mekan-
lar›n›n mahal listeleri ile alana yönelik araflt›rma, kaz›, restorasyon ve çevre düzenleme proje raporlar› çerçe-
vesinde bu dalda ödül verilmektedir.

D. Kentsel Sit Alanlar›nda Yer Alan Yeni Yap›lar ‹çin Baflar›l› Uygulama Ödülü
Bu ödül, mimara, düzenlenmifl bir tarihi doku ad›na flehir planc›s›na, ilgili uzmanlardan oluflan ekibe, yap›
sahibine, müteahhide verilir.
Koruma amaçl› imar plan› onaylanm›fl kentsel sit alanlar›nda, koruma kurulunca onayl› yap›laflma izni alan
ve inflaat› biten, Kültür ve Tabiat Varl›klar›n› Koruma Yüksek Kurulu ilke kararlar› kapsam›nda tariflenen uy-
gulamalard›r.

E. Tarihsel Çevre ve Kültür Varl›klar›n› Koruma Dal›nda Katk› Ödülü
Bu ödül, araflt›rma, yaz›, makale, kitap, film, vb. bir ürün ile tarihsel çevre ve kültür varl›klar›n› koruma ko-
nusunu gündeme getiren, kamuoyunda bir tart›flma zemini yaratan, ufuk açan kifli ve kurulufllar› teflvik et-
mek için verilen duyarl›l›k ödülüdür. Bu dalda birden fazla ödül verilebilir.

3. Ödül Komitesi 
Ödül Komitesi seçici kurul oluflumu ile organizasyondan sorumludur. ‹zmir Büyükflehir Belediye Baflkan›, ‹z-
mir Büyükflehir Belediyesi ‹mar ‹flleri Daire Baflkan›, Tarihsel Çevre ve Kültür Varl›klar› Müdürü, Üniversite-
lerin Restorasyon Ana Bilim Dal› Temsilcileri, fiehir Planlama Bölümü, ‹zmir Kültür ve Tabiat Varl›klar›n› Ko-
ruma Kurullar› Temsilcileri, Mimarlar Odas› ve fiehir Planc›lar› Odas› Temsilcileri, ödül komitesini olufltura-
caklard›r. Ödül Komitesi, bas›n ve yay›n yoluyla o y›lki ödül program›n› duyurmaktan sorumludur.

4. Seçici Kurul Oluflumu 
Dan›flman üyeler ve as›l üyelerden oluflur. 
‹zmir Büyükflehir Belediye Baflkan›, Baflkan Dan›flmanlar›, ‹mar ‹flleri Daire Baflkan›, Tarihsel Çevre ve Kültür
Varl›klar› Müdürü, TMMOB Mimarlar Odas› ‹zmir fiubesi Baflkan›, TMMOB fiehir Planc›lar› Odas› ‹zmir fiu-
besi Baflkan›. ‹zmir 1 ve 2 No' lu Kültür ve Tabiat Varl›klar› Kurulu Müdürleri, Seçici Kurul'un dan›flman üye-
leridir. Görüflmelere kat›l›r, oy kullanamazlar. 
Asil üyeler yedi kiflidir. Koruma konusunda baflar›l› çal›flmalar yapm›fl bir mimar, bir flehir planc›s›, bir resto-
rasyon uzman›; koruma konusunda akademik çal›flmalar› olan bir mimar, bir flehir planc›s›, bir arkeolog, bir
sanat tarihçisi asil üyeleri oluflturur. Seçici Kurul ihtiyaç duydu¤u hallerde ayr›ca dan›flman veya dan›flmanla-
ra baflvurabilir. Ödüllendirme karar›, asil üyeler taraf›ndan al›n›r ve oy çoklu¤u ile belirlenir. ‹zmir'deki mi-
mar ve flehir planc›lar›n›n ödüle aday olabilme olana¤› k›s›tlamamak için kent d›fl›ndan seçici kurulu üyesi
ça¤r›labilir.

5. Seçici Kurulun Çal›flmas› 
Seçici Kurul, Ödül Komitesi'nce ön incelemeleri yap›lan aday konular›, önceden belirlenecek günlerde topla-
narak ve kesintisiz çal›flarak karara ba¤lar. Kurul, ilk gün Ödül Komitesi ile birlikte çal›fl›r, Ödül Komitesi
adaylar konusunda Seçici Kurul'u bilgilendirir. Seçici Kurul toplant›n›n ilk gündem maddesi olarak baflkan
seçer ve oturumlar› baflkan yönetir. Kurul, as›l üyelerin tam say›s› ile toplan›r. Eksik oldu¤unda yedek üye s›-
ras›yla ve yetki ile kat›l›r. Tam say› yine sa¤lanamad›¤›nda, karar oturumu için yeterli kat›l›m say›s› befl'tir.
Aksi halde toplant› ertelenir.

6. Baflvuru ve Sekreterya
Ödül Komitesi'nin bas›n ve yay›n yoluyla verdi¤i ilana yap›lacak flahsi baflvurular raportörlere yap›lacakt›r. Ra-
portörler baflvuruda bulunanlara ödül yönetmeli¤ini ve aday baflvuru formunu vereceklerdir. Ödül Komite-
si'nin bas›n ve yay›n yoluyla verdi¤i ilana yap›lacak flahsi baflvurular Raportörler veya e-posta yoluyla yap›la-
bilir. Ödül Komitesi, Raportörlük ve Seçici Kurul çal›flmalar› Tarihsel Çevre ve Kültür Varl›klar› Müdürlü-
¤ü'nün sekreterya hizmetleriyle gerçekleflecektir. Kifliler baflkalar› ad›na da baflvurup aday gösterebilirler. 

7. Raportörlük
Ödül Komitesi taraf›ndan üç kifli olarak atanacaklard›r. Raportörler resmi kurulufllar, dernekler, meslek ör-
gütleri, bas›n, ilçe belediyeler ve muhtarlarla iliflki kurar, aday aday› formlar›n› gönderir, bireysel baflvurular›
toplar. Bu yönetmelik ve usullerine uymayan baflvurular› Ödül Komitesi'ne bir raporla sunar. Aday yap›lar›
bir de¤erlendirme format› haz›rlayarak Ödül Komitesi'ne iletir. Raportörlük, Seçici Kurul çal›flmalar›nda iste-
nen bilgileri toplar, araflt›rmalar› yapar. Ödül törenini organize eder, sergiyi düzenler. Katalog, broflür ve ki-
tapç›k gibi görsel malzemenin haz›rlanmas› da raportörlerin sorumlulu¤undad›r.

8. Sonuçlar›n Duyurulmas›
Seçici Kurul taraf›ndan aç›klanan ödüller, sergi yeri ve günü bas›n yolu ile kamuoyuna duyurulur. Ödül alan
eserlerin tan›t›m katalogu haz›rlan›r. O y›lki ödül kapsam›nda tan›t›m/de¤erlendirme toplant›lar› düzenlenir.

.................................................................................................................
fiARTNAME

‹zmir Büyükflehir Belediyesi
Tarihe Sayg› / Yerel Koruma Ödülleri fiartnamesi



..... .....2003ÖDÜLLER

“Baflka özelliklerinin yan›nda,
bana öyle geliyor ki bu kent,
di¤er flehirlere örnek olsun diye
yap›lm›flt›r. Onunla gurur
duymak için ne ünlü bir ozan
veya bu kentin sakini olmaya
ne de onu övmek için yapmac›k
nedenlere ihtiyaç yoktur.

O kendi içinden üremifltir ve
al›fl›lan›n aksine; ona afl›k olan
herkes kula¤›yla de¤il gözüyle
onu sever. Çünkü o, deniz k›y›s›
boyunca bir güzel çiçek gibi
yay›l›r; ‹zmir yavafl yavafl ve
birçok aflama geçirerek kurulup
geliflen bir kent olmay›p,
topraktan bütünüyle ve
mükemmellik içinde ç›kan
bir flehirdir.”

Aelius Aristide
[Söylevler, XVII=Behr]
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Meral AKURGAL
Prof. Dr.
D.E.Ü. Fen Edebiyat Fakültesi, Arkeoloji Bölümü Ö¤retim Üyesi

‹zmir Büyükflehir Belediyesi taraf›ndan kültür ve tarihi çevrenin korun-
mas›na yönelik çal›flmalar›n ödüllendirilmesi 2003 y›l›nda “Tarihe Sayg›
/ Yerel Koruma” ad› ile kurumsallaflt›r›lm›flt›r.

Böylelikle, ‹zmir Büyükflehir Belediyesi, tarihsel miras› koruma bilinci ve
çabas› tafl›yan bireysel ve kurumsal çabalar› ödüllendirmifltir. 2003 y›l›n-
dan bafllamak üzere, ‹zmir Büyükflehir Belediyesi'nin kültürel çeflitlili¤i-
mize dayanarak oluflturdu¤u kentimizin "Tarihe Sayg› Yerel Koruma” ya-
r›flmas› gelenekselleflerek günümüze kadar ulaflm›flt›r. Böylece tarihi mi-
ras›m›z›n korunmas› ve bu miras›n belgelenerek gelecek kuflaklara akta-
r›lmas› yönünde önemli ad›mlar at›lm›flt›r. ‹zmir’in ça¤dafl belediyesi ve
insanlar›n›n deste¤inin yan›nda de¤erli bilim insanlar›m›z›n ve konusun-
da uzman jüri üyelerimizin katk›lar› ile gerçeklefltirilen bu yar›flma, kül-
türel miras›m›z›n birer parças› olan tarihi kentsel dokunun ça¤dafl ve bi-
limsel yöntemler ile korunmas›n› sa¤lamakta ve kent kültürünü yaflayan
bir hale getirmektedir.

Tarihe Sayg› Yerel Koruma Yar›flmas›, arkeolojik sit alanlar›ndaki ören
yerlerinde kültür ve tabiat varl›klar›n›n korunmas› ve sergilenmesine yö-
nelik baflar›l› mekanlar›n oluflturulmas›; kentsel sit alanlar›nda yer alan
yeni yap›lar için baflar›l› uygulama; tarihsel çevre ve kültür varl›klar›n›
koruma dal›nda katk› ödülleri ile kentin do¤al ve arkeolojik sit alanlar›-
na sahip ç›k›lmas›n›n yan›nda, kentsel bilincin de oluflmas›na katk› sun-
maktad›r. Burada önemli olan ‹zmir Büyükflehir Belediyesi’nin, kültür ve
tabiat varl›klar›n›, korunmas› gereken miras›m›z›n birer parças› olarak
görmesi ve di¤er yerel yönetimlere de bu tutumu ile örnek olmas›d›r.

Kültürler, insanlar ile birlikte do¤ar ve onlarla birlikte geliflir. Bu nedenle
binlerce y›lda oluflan kültürel miras›n yaflamsal bir de¤eri vard›r. Onu in-
sanlardan uzak tutmak, sadece yeralt› ve yerüstü yap› unsurlar› olarak ele
almak, kültürel miras› yok saymakt›r. Bunun yan›nda kültürel varl›klar›-
m›z ile birlikte insan› ve do¤al çevreyi de bir bütün olarak ele almam›z
gerekmektedir. Kültürel çeflitlili¤imize sahip ç›kmak ve bu çeflitlili¤i kent
kimli¤i ile birlefltirmek, arkeolojinin oldu¤u kadar, kent yönetimlerinin
de baflta gelen hizmetini oluflturmaktad›r. 

Kültürel ve mekansal miras›n öneminin kavranmas›, kültürel tahribat› ön-
lemenin yan›nda, bireylere evrensel de¤erlerin gösterilmesine de olanak
tan›maktad›r. Tarih bilincinin elde edilmesi ve koruma bilincinin gelifl-
mesi de, yerel yönetimlerin, insan› ve kültürü içine alacak düzenlemele-
ri bir kurum olarak yapmas›n› büyük ölçüde gerektirmektedir. Böylece
evrensel, ulusal ve yerel de¤erler korunmakta; dünya miras›n›n bir ögesi
olan mimari unsurlar›n yeniden kazand›r›lmas› da ça¤dafl kent ve kent-
leflme ölçütlerini belirlemektedir. 

‹zmir Büyükflehir Belediyesi’nin kentimizin kültürel dokusu ve kimli¤ine
sahip ç›karak kentin kültürel-mekansal miras›na hak etti¤i sayg›y› göster-
mesi, duyarl› bir yaklafl›mla kültürel varl›klar›m›z için gösterilen çabala-
r› ödüllendirmesi, ‹zmir’e verdi¤i de¤erin en anlaml› ölçütüdür.

.............................................................

 



“Ah bu özledi¤im s›¤›nak!
Dama¤›mda hofl tad›,
Dört yanda süt ve taze kaymak;
‹lkbahar sergilerken marifetlerini,
Verimli ba¤lar,
Kadifemsi üzümler sunar sonbahar,
T›pk› yaz gibi;
Ve dört mevsimin üçü
Sa¤l›k verir bilin,
Çocuklar Buca’ya dikkat edin!”

Gustave Cirilli
Türkçesi: Zeynep Özkal
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Hikmet GÖKMEN – Yrd. Doç. Dr., D.E.Ü. Mimarl›k Fakültesi, Mimarl›k Bölümü,
Bina Bilgisi Ana Bilim Dal› Ö¤retim Üyesi, (Mimar)
Funda ALTIÇEK‹Ç AYSEL – Yrd. Doç. Dr., D.E.Ü. Mimarl›k Fakültesi, fiehir ve
Bölge Planlama Bölümü, fiehircilik Ana Bilim Dal› Ö¤retim Üyesi, (fiehir Planc›s›)
Dürrin SÜER  KILIÇ - Yrd. Doç. Dr., D.E.Ü. Mimarl›k Fakültesi, Mimarl›k 
Bölümü, Bina Bilgisi Ana Bilim Dal› Ö¤retim Üyeli¤i’nden emekli
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ÖDÜL KOM‹TES‹ ÜYELER‹

2003

Ahmet P‹R‹fiT‹NA – ‹zmir Büyükflehir Belediye Baflkan›
Hasan TOPAL – ‹.B.B ‹mar ‹flleri Daire Baflkan›
Önder BATKAN – ‹.B.B. Tarihsel Çevre ve Kültür Varl›klar› Müdürü
Eti AKYÜZ LEV‹ – Prof. Dr., D.E.Ü. Ö¤retim Üyesi
Emel GÖKSU – Prof. Dr., D.E.Ü Ö¤retim Üyesi
Ülker BAYKAN SEYMEN – Doç. Dr., ‹.Y.T.E Ö¤retim Üyesi
Emel KAYIN – Yrd. Doç. Dr., D.E.Ü. Ö¤retim Üyesi
Tamer BAfiBU⁄ – Mimarlar Odas› ‹zmir fiubesi Baflkan›
Tuncay KARAÇORLU – fiehir Planc›lar› Odas› ‹zmir fiubesi Baflkan›

DANIfiMAN SEÇ‹C‹ KURUL ÜYELER‹

Ahmet P‹R‹fiT‹NA – ‹zmir Büyükflehir Belediye Baflkan›
Murat KATO⁄LU – Dr., ‹.B.B. Baflkan Dan›flman›
Oktay EK‹NC‹ – Mimar, ‹.B.B. Baflkan Dan›flman›
Hasan TOPAL – ‹.B.B ‹mar ‹flleri Daire Baflkan›
Önder BATKAN – ‹.B.B. Tarihsel Çevre ve Kültür Varl›klar› Müdürü
Tamer BAfiBU⁄ – Mimarlar Odas› ‹zmir fiubesi Baflkan›
Tuncay KARAÇORLU – fiehir Planc›lar› Odas› ‹zmir fiubesi Baflkan›

AS‹L SEÇ‹C‹ KURUL ÜYELER‹

Seçici Kurul Baflkan›
Numan TUNA – Prof. Dr., O.D.T.Ü Mimarl›k Fakültesi, fiehir ve Bölge Planlama
Bölümü Ö¤retim Üyesi 

Üyeler
Meral AKURGAL – Prof. Dr., D.E.Ü. Fen Edebiyat Fakültesi, Arkeoloji Bölümü
Ö¤retim Üyesi, (Arkeolog)
Gürhan TÜMER – Prof. Dr., D.E.Ü. Mimarl›k Fakültesi, Mimarl›k Bölümü, 
Bina Bilgisi Ana Bilim Dal› Baflkan›, (Mimar)
Emre MADRAN – Doç. Dr., O.D.T.Ü. Mimarl›k Fakültesi, Mimarl›k Bölümü 
Ö¤retim Üyesi, (Mimar)
Ülker BAYKAN SEYMEN – Doç. Dr., ‹.Y.T.E. Mimarl›k Fakültesi, fiehir ve Bölge
Planlama Bölümü Ö¤retim Üyesi, (fiehir Planc›s›)
fiakir ÇAKMAK – Yrd. Doç. Dr., E.Ü. Edebiyat Fakültesi, Sanat Tarihi Bölümü,
Türk ‹slam Sanat› Ana Bilim Dal› Ö¤retim Üyesi, (Sanat Tarihçisi)
Ersin PÖ⁄ÜN – Y. Mim.
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Tarihi Kentler Birli¤i ‹zmir Buluflmas›’na gelen de¤erli kat›l›mc›lar, sa-
y›n konuklar; 

“Tarihe Sayg› / Yerel Koruma Ödülleri Seçici Kurul”u ad›na sizleri say-
g› ile selaml›yorum. Seçici kurul taraf›ndan yap›lan de¤erlendirme hak-
k›nda say›n ‹zmir halk›n› ve Tarihi Kentler Birli¤i ‹zmir Buluflmas›’na ge-
len de¤erli kat›l›mc›lar› bilgilendirmeyi onurlu bir görev olarak yapmak-
tan mutluluk duymaktay›m. 

Zengin bir kültür birikimi ve do¤al çevre verileri ile çeflitlenmifl kültürel
miras›n gündelik yaflam ile sürdürülebilir birlikteli¤i ‹zmir’de koruma
bilincinin de geliflmesinin koflullar›n› yaratm›flt›r. ‹zmir’de var olan zen-
gin kültürel miras›n öne ç›kar›lmas›, koruma bilincinin gelifltirilmesi,
yerel inisiyatiflerin harekete geçirilmesi, bu yönde giriflimlerin, çabala-
r›n özendirilmesi amac›yla yerel yönetimlerin kültürel mirasa sahip ç›-
k›lmas› misyonuna öncülük yaparak ‹zmir Büyükflehir Belediyesi tara-
f›ndan bafllat›lan “Tarihe Sayg› / Yerel Koruma Ödülleri” girifliminin bu
y›ldan itibaren kurumsallaflt›r›lmas› hedeflenmektedir.

‹zmir Büyükflehir Belediyesi’nin bu öncü giriflimini “Tarihi Sayg› / Yerel
Koruma Ödülleri Seçici Kurulu” ad›na kutluyor, giriflimin devam›n› ve
yayg›nlaflt›r›lmas›n› diliyorum.

Tarihe Sayg› / Yerel Koruma Ödülleri’nin 3 dalda verilmesi düflünül-
müfltür: Bunlar; Kentli ‹zmirli Ödülü, Tek Yap› ve Tarihi Doku Ölçe¤in-
de Baflar›l› Koruma Uygulamalar› Ödülleri, Tarihsel Çevre ve Kültürel
Varl›klar›n› Koruma Konusunda Katk› Ödülleri’dir.

Bunlardan ikinci grup olan Tek Yap› Ölçe¤inde Baflar›l› Koruma Uygu-
lamalar› Ödülleri üç alt kategoride verilmifltir: Basit Onar›m Ödülleri,
Esasl› Onar›m Ödülleri, Emek ve Beceri Ödülleri.

Ödüller için baflvurular› de¤erlendiren Seçici Kurulumuz, Kentli ‹zmir-
li Ödülü için 1960’lar sonras› kentleflme bask›s›na karfl› koyarak tarihi
evini koruyan, yaflatan ve kullanmay› sürdüren aileler aras›nda farkl›
kentsel rant bask›s›na maruz kald›klar› düflünülerek, üç alt kategoride
konutlar aras›nda seçim yap›lmas›n› uygun görmüfltür. De¤erlendirme-
de yap›n›n korunmas› kadar, konut içi özgün kullan›m›n sürdürülmesi,
‹zmirli kimli¤inin korunmufl olmas› dikkate al›nm›flt›r.

‹kinci grup ödüllerde, ilk alt kategori olan tarihi doku ölçe¤inde uygu-
lama için de¤erlendirmeye baflvuran tek aday, sözkonusu meydan dü-
zenlemesinde, gerek meydan› çevreleyen yap›lar›n cephe düzenleme-
leri gerekse uygulama sürecindeki kat›l›m› teflvik eden modele dayal›
olmas› baflar›l› görülerek ödüle lay›k görülmüfltür.

‹kinci kategorinin alt grubunda tek yap› ölçe¤i ödülleri için yap›lan de-
¤erlendirmelerde, ilk alt kategori olan basit onar›m ödüllerinde yap›n›n
çevresiyle beraber koruma ilkelerine ve tarihe sayg›l› tutum göz önüne
al›nm›flt›r. Ayr›ca, Kurulumuz, gösteriflsiz korumac›l›¤› da teflvik ederek
mütevazi onar›mlar› da ödüllendirmifltir. 

Esasl› onar›m alt kategorisinde, restorasyonun özenli ve özgün detayla-
ra uygun yap›l›p yap›lmad›¤› ve iç mekanda özgünlü¤ün sürdürülmesi
yönünde ölçütler de¤erlendirmede esas al›nm›flt›r. 

Emek ödüllerinde ise, bitmifl bir yap›da gerçeklefltirilen üretime emek
ve beceriyle katk›da bulunan usta veya yap›m ekipleri aras›ndan de¤er-
lendirme yap›larak, özgün detaylar›n korundu¤u, özenli iflçili¤i bulu-
nan uygulamalar Kurulumuzca ödüllendirilmifltir.

En son olarak, Tarihsel Çevre ve Kültür Varl›klar›n› Korumaya Katk›
Ödülü için Kurulumuz, baflvuran adaylar›n farkl› kategoriler içinde de-
¤erlendirilmesini uygun bularak; kiflisel adayl›k / kurumsal adayl›k; pro-
fesyonel veya amatör katk›lar ve eserlerin niteli¤ine uygun görsel, iflit-
sel, yaz›l› ürün gibi kategoriler alt›nda de¤erlendirme yapm›flt›r. De¤er-
lendirmede, baflvurular›n “‹zmirlilik Bilinci”nin vurguland›¤›, kamu-
oyunda yapt›klar› olumlu etkilerin yüksek düzeyi dikkate al›nm›flt›r. 

Önümüzdeki y›llarda ödül için baflvurular›n artmas› ve bu giriflimin ku-
rumlaflmas›n› Seçici Kurulumuz ad›na diliyorum. 

Sayg›lar›mla,

May›s 2003, ‹zmir

Tarihe Sayg› / Yerel Koruma Ödülleri Seçici Kurulu’nun
De¤erlendirme Çal›flmalar› Üzerine

.................................................................................................................
aç›kl›yor...Numan Tuna
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Baflvuru öyküsü:
1937’den beri bu evde oturuyorum. Yap› Rum eviymifl.
Bizden önce Frans›zlar oturuyordu. Binan›n yafl› 100’ü
aflk›n. Eski sayfiye eviymifl buras›. Bir katl›, dört odal›
bir ev. Arkada bahçesi var. Bahçede havuz var.
Banyo tadilat gördü. Bodrum var. Su ald›¤› için
(yol yükseldi¤i için) bodrum ve bahçe yükseltildi.
D›fl kap› kepenkli ve ferforjeli. Pencerede demir
kepenkler var. Elektrik, kanalizasyon, su tesisat› de¤iflti.

GÜZ‹DE BAKEK EV‹
40 Sok. No: 42 Güzelyal›
Sahibi: Güzide Bakek
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Baflvuru öyküsü:
Bina yaklafl›k 100 y›ll›k Rum evi.
Tafl bina. Sayfiye evi olarak kullan›l›yordu.
Konut 3 katl›. En alt katta 1, orta katta
(girifl kat›nda) 3 ve üst katta 4 oda
bulunuyor. Arkada bahçe ve havuzu var.
Binada yaln›zca girifl kap›s›n›n mermerleri
orijinaline uygun olarak yenilenmifl.
Pencerelerin kepenkleri ve
parmakl›klar› demirden.

SEV‹L BALCIO⁄LU EV‹
Mithatpafla Cad. No: 896 Göztepe 
Sahibi: Sevil Balc›o¤lu

KENTL‹ ‹ZM‹RL‹ 2003
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Baflvuru öyküsü:
Sadrazam Kamil Pafla sürgün olarak ‹zmir’e
gönderildi¤inde, üç köflk yapt›r›yor. 1900 bafllar›nda
inflaat bitiyor. Mayda, Kamil Pafla’n›n oturdu¤u evin
sahibi. 1923 y›l›nda ev Mayda ailesine geçiyor ve evi
‹talyan Mektebi’ne kiral›yorlar. Ev, on befl y›l ‹talyan
Mektebi olarak kullan›l›yor. Daha sonra Kültür Lisesi ve
Devrim Lisesi’ne kiralan›yor. Ev, ‹zmir’in simgesiSaat
Kulesi’nin de mimar› olan Raymond Charles Perret
taraf›ndan tasarlanm›flt›r. Ayfle han›m 1950 y›l›nda eve
geçiyor; günümüze kadar eski haline sad›k kal›narak
sürekli bak›m yap›l›yor.

AYfiE MAYDA EV‹
126 Sok. No: 5 Köprü
Sahibi: Ayfle Mayda

20..... .....

K
EN

TL
‹ ‹

Z
M

‹R
L‹

 2
00

3



21..... .....

K
EN

TL
‹ ‹

Z
M

‹R
L‹

 Ö
D

Ü
LÜ

Tarihi çevrenin ve tarihsel yap›lar›n korunmas› bilinci, Türkiye’de
yeni geliflen bir olgu. Elbette sivil toplum örgütlerinin gelinen
noktaya katk›lar› büyük. ‹zmir’de pek çok sivil toplum ör-
gütünün öncülü¤ünü bafllatm›fl bir isim Ayfle Mayda. Tür-
kiye’nin ilk ortodontisti. Köklü bir ‹zmirli, üstelik sa¤l›k
ve e¤itim yaflam›na katk›lar›yla tan›d›¤›m›z bir isim.
1901 y›l›nda Raymond Charles Pere taraf›ndan tasa-
r›mlanan evinin öyküsünü Ayfle Mayda’ya sordu¤u-
muzda, ilkin Pere’nin eseri flad›rvan› an›ms›yor. 

Sar› K›flla’n›n içinde 25 musluklu bir flad›rvan vard›.
Çok zarif, çok güzel bir flad›rvand›. O kadar üzüldüm
ki, p›rlanta gibi bir fleydi o. Sar› K›flla’y› y›karken o gü-
zel fleyi de yok ettiler. Halbuki o orada kalsayd›. Saate
uygun bir flad›rvand› o. Sar› K›flla’n›n içinde deniz tara-
f›nda, Saat Kulesi’nden denize daha yak›n bir mesafede
yer al›yordu. Sar› K›flla’n›n denize bakan taraf›nda bir bal-
kon ç›k›nt›s› vard›. Ön taraf›nda yer al›yordu. Raymond Pere o
flad›rvan› yapt›; Frans›z Hastanesi’ni yapt›. Kordon’u dolduran Fran-
s›z için de bir ev yapt› Kordon’da. K›z›na Buca’da bir ev yapm›fl. Sonra da
bizim evi yapm›fl. Daha pek çok eseri var ‹zmir’de. Yapt›ran ise, yani evin ba-
nisi, o zamanlar›n en meflhur sadrazamlar›ndan K›br›sl› Kamil Pafla. Padiflahla
biraz aras› aç›lm›fl, ‹zmir’e sürgün olarak gönderilmifl, “Pafla, buras› çok s›cak,
yapamazs›n›z.” demifller. “Biraz et al›n, parçalara ay›r›n, ‹zmir’in muhtelif
yerlerine koyun. En geç nerede bozulursa oraya ev yapt›r›n.” demifl. ‹zmir’in
Köprü’sü, do¤rudan do¤ruya imbata karfl› oldu¤u için en serin yerdir. Bu yüz-
den ev buraya infla edilmifltir. Memleketin meflhur ileri gelenlerinin evleri hep
Köprü’dedir. Asansör’ü yapt›ran Nesimi Levi’nin keza valilik kona¤› buradad›r.
Sadrazam Kamil Pafla üç tane ev yapt›rm›fl buraya. Bu evi o¤lu Sait Pafla için
yapt›rm›fl, gelin gelecekmifl M›s›r’dan. Sait Pafla da, dönemin bugünkü anlam-
da Genel Kurmay Baflkan›. Di¤eri, daha önce biliyorsunuz Kuran Kursu olarak
kullan›lan o ev. O da çok güzeldir. Kendisi orada oturmufl, sonra bu eve geç-
mifl. Di¤eri, üstte, damad› Faik Pafla için yapt›rm›fl oldu¤u evdir. Yaln›zca bu evi
Pere’ye yapt›rm›fl. Pere buray› Art Nouve tarz›nda, tam da bu tarz›n moda ol-
du¤u bir zamanda tasarlam›flt›r. Haremli¤i selaml›¤› olan bir evdir. Han›mlar›
koku rahats›z etmesin diye mutfak bölümü ayr› planlanm›fl, bir pasajla ana bi-
naya ba¤lan›yormufl eskiden.  

Ayfle Mayda sahibi oldu¤u kona¤›n geçmifline dair her türlü doküman›, foto¤-
raf› derleyerek bir albüm haz›rlam›fl. ‹lk ald›¤› günden bugüne dek havuzuna,
a¤aç ve çiçeklerine kadar de¤ifliklik yapmadan korumufl. ‹talyan Lisesi olarak
kullan›ld›¤› zamana ait bir foto¤raf› gösteriyor. Evin bugünkü haliyle tek fark›,
bahçesindeki a¤açlar›n büyümüfl olmas›.

Biz evi ald›¤›m›z zaman Ticaret Mektebi’ydi. Ticaret’ten sonra ‹talyanlara okul
için verdik. Sirler oturdu. Yan›lm›yorsam on üç y›l. O s›rada Atatürk bir kanun
ç›kard›. Yabanc› okullara Türk talebeler gidemez, diye. O zaman kendileri ç›k-
t›lar buradan, Kordon’da yaln›zca ecnebi çocuklar için, ‹talyan çocuklar için
aç›lan okula gittiler. Biz buras›n› o zaman Kültür Lisesi’ne verdik. Kültür Lisesi
üç befl sene oturdu. Arkas›ndan Devrim Lisesi’ne verdik. Devrim Lisesi on befl
sene oturdu. Ancak o dönemde ev çok harap oldu. Bu harabiyet karfl›s›nda ça-
resiz kald›k. Ev, benim ve kardeflimin üzerineydi. Ben de art›k difl hekimi ola-
rak ‹zmir’deydim. Bana gerekli oldu¤unu öne sürerek, okuldan geri ald›k evi,
daha fazla zarar görmesini engellemek için. 1950 y›l›nda yaflamaya bafllad›k bu
evde; o zamandan bugüne dek harika bir yaflam sürdük.

Ayfle Mayda özellikle vitraylar›n gördü¤ü zarara çok üzülüyor.
Geriye kalanlar› oldu¤u gibi muhafaza etmeye çal›fl›yor. Ba-

k›m› konusunda oldukça hassas davran›yor. Vitraylar›n za-
rar görmüfl bölümlerini yapt›rmay› düflünmüfl ancak
hem eski olanlar›n ay›rt edilebilmesi hem de yeni iflçi-
li¤in ayn› tarz› ve tekni¤i yakalayamayaca¤›n› düflün-
dü¤ü için oldu¤u gibi kalmas›n› ye¤lemifl.
Ayfle Han›m’a koruma konusundaki bu hassasiyetinin
nedenini sordu¤umuzda, bugün gülerek anlatt›¤›, an-
nesiyle aralar›ndaki tatl› çekiflmeyi an›ms›yor.

Ben eskiye çok ba¤l›y›m kalben. O kadar ba¤l›y›m ki,
ayr›lam›yorum onlardan. Hepsini seviyorum. En küçük

bir fleyimi bile atmak istemiyorum. Ben ‹stanbul Üniver-
sitesi’ndeyken, kübik eflyalar yeni modayd›, annem onlar-

dan alm›fl, bizim eflyalar›n bir k›sm›n› yok etmifl. Sokaktan es-
kiciler geçerdi. “Eski rubalar sat›n al›yoruz.” derlerdi. Onlar al›fl-

m›fllar bizden eski eflyalar sat›n almaya. Annem tenbihlermifl “U¤ra-
y›n” diye. Bir gün karfl›laflt›k onlarla, bana seslendiler. “Ayfle Han›m sizden

bir mangal alm›flt›m. Pirinç bir mangal, etraf› mobilyal›yd›. Onu ‹stanbul’da bir
müzeye verdim.” demiflti.. Bir de flark› söyleyen bir saatimiz vard›. Onu da an-
nem vermifl eskicilere. Hala üzülürüm.

Mekan, al›flkanl›klar›m›z›n, gelenek ve göreneklerimizin, toplumsal yaflam›m›-
z›n tan›klar›d›r. Sivil mimari olarak grupland›rd›¤›m›z evlerimizden aile tarih-
lerini ve kültürlerini simgeleyen en önemli an›tlardan biri Ayfle Mayda Evi. Bu
evin, sizin için anlam›n› paylaflmak ister misiniz?

1950 y›l›ndan bugüne dek çok sefas›n› sürdük evimizin. Harika bir ömür sür-
düm, gönlümce yaflad›m bu evde. Büyük gruplar halinde topland›¤›m›z çok ol-
du. Meclisler düzenlerdim. Hala kentin valilerini, ileri gelenlerini a¤›rlar›m bu
evde. Hem çal›flt›m hem de çok güzel dostluklar kurdum. Kurdu¤um dostluklar
sosyal yaflam›m› çok zenginlefltirdi. Tiyatrocu dostlar›mla birlikte oyunlar› izler-
dik. ‹zmir Devlet Tiyatrosu’nun perdelerini onlarla birlikte alm›flt›k.

Amerikan Koleji’nden mezun olduktan
sonra ‹stanbul Üniversitesi Ortodonti Bölü-
mü’ne kay›t oluyor. Hocalar›, Almanya’dan
gelen profesörler. Mezun olup memlekete
döndü¤ünde henüz ortodontistin ne anla-
ma geldi¤i bilinmiyor. Mesle¤ini tan›tmak
için zorlu bir mücadele veriyor. Bir tabela
yapt›rmaya karar veriyor. Ad›n›n alt›na ‘Or-
todontist’ demeye cesaret edemiyor. Hoca-
s›na dan›fl›yor. “Sadece ismini yaz.” diyor,
“Öyle meflhur olacaks›n ki…” Ama o yine
de tabelan›n alt›na ‘difl hekimi’ sözcükleri-
ni eklemeden edemiyor.

Difl hekimli¤inde ö¤renciyken, mum kal›p-
lardan yapt›¤› figürleri görenler, güzel sa-
natlardan geldi¤ini düflünmüfl. Gelmedi¤ini
söylese de, uzun zaman inanmam›fllar.

.................................................................................................................
SÖYLEfi‹Ayfle Mayda ‹le

........
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Bu ev kentin kültür sanat merkezi gibi pek çok kültür sanat insan›na ‹zmir’in mi-
safirperverli¤i ile hizmet etmifl. Yolu ‹zmir’den geçen pek çok sanatç›ya dair
an›larla yüklü. Cevat fiakirler, Avni Dilligiller, Münir Nurettinler, Safiye Aylalar
konuk olmufl Ayfle Mayda’n›n evine.

Aram›zda zaman zaman uçurumlar›n oldu¤u geçmiflimizin mekanlarda yafla-
mas› ortak belle¤e sahip insanlar için mutlaka ayr› bir de¤ere sahiptir. Ancak
‹zmirli gençler için bu de¤erlerin anlam› farkl› olacakt›r. Bunu iyi hisseden bi-
ri olarak ‹zmir’in geçmifli ile bugününü nas›l de¤erlendiriyorsunuz?

Yaflam koflullar› bugünden daha zordu. Bir telefon etmek yar›m günümüzü al›r-
d›. fiimdi hayat çok kolaylaflt›. Kalorifer yoktu eskiden. Herkesin sobas› vard›.
Daha önce de mangal› vard›. Ama o zaman çok daha mutluydu insanlar. Çün-
kü komfluluk vard›. Mahallede herkesi tan›rd›k. Bir ev al›nd›¤› zaman çok mut-
lu olunurdu. Hofl geldin’e gidilir; çaylar, kahveler hatta yemekler ikram edilir-
di. ‹liflkilerimiz çok yak›nd›. Herkes birbirine amca, teyze, abla diye hitap eder-
di. Göç bafllamam›flt› henüz. Birbirimize “Sabah flerifleri hayrolsun.” demeden
güne bafllamazd›k. Önceleri at arabalar› vard›, sonra atl› tramvaylarla sürdü ula-
fl›m. Ard›ndan elektirikli tramvaylar geldi. Vatmanlar bile tan›rd› hepimizi. ‹ne-
ce¤imiz yeri sormazlard› bile. Birbirimize o kadar yak›nd›k. Huzur vard›. fiim-
di korkuyoruz. Korkmakta da hakl›y›z. Pek çok de¤erimizi yitirdik. El sanatlar›-
m›z gitti. El dokuma hal› kilimin yerine makinalar› geldi. Makinalaflt›k yani.
Anadolu insan› o kadar zevklidir ki asl›nda. O tekni¤i, o güzellikleri yitirdik. 

Ben eski evlerin y›k›lmas›na tan›k oldu¤umda a¤layacak gibi olurum. Neden y›-
k›l›r o evler. Onun bir tarihi vard›r. O geliyor benim gözümün önüne. Orada
yaflayan insanlar geliyor. Ne kadar kibar, asil insanlar o evlerde yaflard›. Ne gü-
zel toplant›lar, meclisler yap›l›rd› o evlerde. Evlerin y›k›lmas›, bahçelerin de yok

olmas›na neden oldu. Mis gibi kokard› o bahçeler. Her mevsim baflka güzellik-
teydi. Henüz çikolata yokken macun ikram edilirdi misafirlere. Evlerin y›k›lma-
s›, yerine birbirinin ayn› apartmanlar›n yap›lmas› ‹zmir’in sosyal yaflam›n› ve
al›flkanl›klar›n› da yok etti.

‹zmir’in de¤erelerinin 1950’lerden bafllayarak birer birer y›k›lmas›nda, o günün
mimarlar›n›n çok hatal› oldu¤u görüflünde Mayda. Daha fazla kat - dükkan ya-
ratmak için böyle bir y›k›m› kabullenemiyor.

Herkes evinde toplant›lar yapard›. Sosyal hayat evlerde sürerdi. ‹nsanlar birbi-
rine daha yak›nd›. Gazinolara gitmek yoktu daha. Kimileri evlerde piyano ça-
lard›. Kardeflim piyano çalard›. Ayhan Aydan bizde olurdu. Aryalar söylerdi.
Ben keman çalard›m. Hatta annem müzikle u¤raflmam›z› isterdi.

Sizce bu uçurumlar›n kapanmas›, kent belle¤inin gençlere aktar›lmas›, ‹zmir-
lilik bilincinin yaflayabilmesi için neler yap›labilir? Gençlere neler önerirsiniz?

Gençlerin tüm de¤erlere sahip ç›kmas›n› istiyorum. Elimizde bulunanlar›n k›y-
metini bilelim. Çünkü onlar birbirini takip eden bütün eski dönemlerin flahitle-
ridir. 

Badem ezmesi ile sundu¤u çay ikram›ndan sonra evi dolafl›yoruz; Mayda’n›n
eskiye gösterdi¤i özeni yans›tan ve ‹zmir’e gelen pek çok sanat insan›n b›rakt›-
¤› izlerle dolu bir müzeyi dolafl›r gibi. Tavan süslemelerinde, merdiven t›rab-
zanlar›nda, kap›lar›n oymalar›nda yer alan Art Nouve tarz› tüm görkemiyle kar-
fl›m›zda. Her birinin özelliklerini tan›tt›¤› mobilyalar, evin mimari kimli¤i ile ha-
rikulade bir uyum içinde...
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Baflvuru öyküsü:
19. yy.’›n son çeyre¤inde ‹zmir’de yaflayan Rumlar taraf›ndan
infla edildi¤i tahmin edilen ev, Kurtulufl Savafl›’ndan sonra
Miralay Osman Bey (Köktürk) ailesine verilmifltir.
Sponza, evi, 27 Kas›m 1996 tarihinde Osman Bey’in k›z›
Nezahat Köktürk’ten sat›n alm›flt›r. Temmuz 1997’de
Mimarlar Odas›’na onaylatt›r›lan proje ile 5 A¤ustos 1997
tarihinde ‹zmir 1 No.lu Kültür ve Tabiat Varl›klar›n›
Koruma Kurulu’na baflvurularak, 5 Mart 1998 tarihinde
al›nan onay ile onar›m gerçeklefltirilmifltir.

[Ayr›nt›l› bilgi için bkz. Feyyaz Erpi, Buca’da Konut Mimarisi

(1838-1934), ODTÜ Yay., 1987]

MAR‹O G‹OVANN‹ SPONZA EV‹
113 Sok. No: 4 Buca
Sahibi: Mario G. Sponza  
Müellif: Bordo Mimarl›k / Emre Ulukan
Yap›mc›: T&T Tasar›m ve Taahhüt San Tic. Ltd. fiti / M. Sami Ersan

.....................

ESASLI ONARIM 2003
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Baflvuru öyküsü:
Uflakizade köflkü, Latife Han›m’›n büyükbabas› Sad›k Bey taraf›ndan
1880’lerde yapt›r›lm›flt›r. Köflk, Gazi Mustafa Kemal’i 14 Eylül 1922’den
22 fiubat 1924’e kadar 5 geliflte 91 gün a¤›rlam›flt›r.
Zemin kat ve 2 normal kata sahiptir. Restorasyon s›ras›nda ana kap›n›n
karfl›s›ndaki kaya tünelle aç›larak arkadaki sanat merkezine ulafl›m
sa¤lanm›flt›r.
‹zmir Türk Lisesi taraf›ndan 1951 y›l›nda Latife Uflflaki’den e¤itim amaçl›
kiralanan köflk, 1991 y›l›na kadar okul binas› olarak kullan›lm›flt›r.
1979 y›l›nda köflkün mülkiyeti ‹TK’ya geçmifltir. Y›llara ba¤l› y›pranma
sonucunda restorasyonuna karar verilmifl; ‹zmir 1 No.lu Kültür ve
Tabiat Varl›klar›n› Koruma Kurulu’nun 8 Ocak 1998 tarih ve 7004
say›l› karar›yla restorasyona bafllanm›fl ve 15 haziran 2001 tarihinde
bitirilmifltir.

UfiAK‹ZADE LAT‹FE HANIM KÖfiKÜ
141 Sok. Köprü
Müellif: KA.BA Eski Eserler Koruma ve De¤erlendirme - Mimarl›k Ltd. / Cengiz Kabao¤lu
Yap›mc›: Tat›fl Holding A.fi.

Te
k 

Y
ap

› v
e 

Ta
ri

hi
 D

ok
u 

Ö
lç

e¤
in

de
B

afl
ar

›l›
 K

or
um

a 
U

yg
ul

am
al

ar
›

Foto¤raflar: ‹TK Latife Hanım Köflkü Arflivi 
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19. yy.’›n ça¤dafllaflma döneminde bir Türk aile taraf›ndan yapt›r›lan konut örne¤idir.
Mustafa Kemal’in yaflam›na ait an›lar› bar›nd›rd›¤› için kent tarihinde özel bir öneme
sahiptir.

Latife Han›m’›n dedesi Sad›k Bey, Karfl›yaka ‹stasyonu’na bitiflik bir yazl›k köflk yap-
t›r›r. Bu köflk, Gazi Mustafa Kemal Pafla’n›n annesi Zübeyde Han›m’›n son günlerini
yaflad›¤› ve vefat etti¤i köflktür. Latife Han›m’›n ad›n› tafl›r. Sad›k Bey, 1860 y›l›nda
Uflak›zade ailesinin flan›na uygun yazl›k bir köflk daha yapt›rmak ister. Yap›n›n nere-
ye yap›laca¤›, geleneksel bir yöntemle belirlenir. De¤iflik semtlere, ayn› anda taze et-
ler as›l›r. Etin en son bozuldu¤u yer, yeni konutun yerini belirler; en elveriflli yer en se-
rin yerdir çünkü ‹zmir’de. Bugün Göztepe semtinde bulunan Uflak›zade Köflkü’nün ya-
p›m öyküsü böyle bafllar. Mithatpafla Caddesi’nden yüz yirmi basamakla ç›k›lan köflk,
“Beyaz Köflk”, “Mor Salk›ml› Köflk”, “Uflakizade Köflkü” adlar›yla an›l›r olur.

E¤imli bir arazi üzerine infla edilir. Zeminle birlikte üç katl›d›r. Birinci kata iki yan-
dan yükselip ana kap› önünde birleflen merdivenlerle ç›k›l›r, merdivenlerin ön kap› ile
aras›nda yaratt›¤› derinlik, ön cephe boyunca uzanan bir teras›n oluflmas›na neden ol-
mufltur. Ön cephesinde, ad›n›n da bu adla an›lmas›na neden olan mor salk›mlar var-
l›¤›n› hala sürdürür. 

Köflkün en serin yeri olan birinci kat›, yaz›n en çok kullan›lan bölümüdür. Bu katta
dört oda yer al›r. Yemek odas›, ayn› zamanda salon olarak kullan›l›r. Genifl bir bahçe
içerisinde yer alan köflkün alt kat tafl›y›c› duvarlar›, moloztafl örgülüdür; üst iki katta

ise tu¤la veya tafl dolgulu ahflap tafl›y›c›lar kullan›lm›fl, üzerlerine k›t›kl› ba¤dadi s›va
uygulanm›flt›r.  

Giriflte soldaki oda, köflkün bafl odas›d›r ve Mustafa Kemal’e çal›flma odas› olarak tah-
sis edilmifltir. Sa¤daki oda köflkün di¤er bir konuk odas›d›r. Tahta merdivenlerle ç›k›-
lan üst katta ise alt› odadan, köflelerde yer alan dört odas› yatak odas› olarak kullan›l-
m›flt›r. Merdivenlerden ç›k›nca soldaki ilk oda, Mustafa Kemal’in yatak odas›d›r. Di-
¤er iki oda ailenin akflam saatlerinde oturma odas› niteli¤inde kulland›klar› odalard›r.   

Bahattin Tatifl taraf›ndan 1950 y›l›nda kurulan ‹zmir Özel Türk Koleji, 1951y›l›nda
Latife Han›m’›n müsadesiyle bu köflke tafl›n›r. Bahattin Tatifl bu taleple ilgili Latife Ha-
n›m’la Ayazpafla’daki köflkünde bir araya gelir. Bahattin Bey görüflmeyi an›lar›nda
flöyle aktar›yor: “Latife Han›m, köflkü bir e¤itim yuvas› olarak kiralamak istedi¤imi ö¤-
renince, ‘Uygundur. Böylelikle Atatürk’ün ruhu flad olacakt›r.’ dedi.

1991 y›l›na dek okul olarak kullan›lan köflkün, bu tarihten sonra müze haline getiril-
mesine karar verilir. Restorasyon projesi haz›rlan›r. Asl›na uygun eflyalarla düzenle-
nerek, 15 Haziran 2001’de Cumhurbaflkan› Ahmet Necdet Sezer’in kat›l›m›yla gerçek-
lefltirilen törenle ziyarete aç›l›r.

[Uflakizade Köflkü ve Gazi Mustafa Kemal Pafla, Cumhuriyetimizin Kurucusu Ulu Önder Mustafa Kemal
Pafla ve Efli Latife Han›m’›n ‹zmir’deki 91 gün süren yaflant›s›n› konu alan bir tarih araflt›rmas›” adl›, Ka-
s›m 2007 ‘de, ‹zmir Özel Türk Koleji 58. y›l etkinlikleri kapsam›nda yay›mlanan kitaptan derlenmifltir.]

Uflakizade Latife Han›m Köflkü
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Mustafa Kemal, Uflakizade Muammer Bey ile
köflkün merdivenlerinde...
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AL‹ PAfiA fiADIRVANI

VE MEYDAN DÜZENLEMES‹
Kemeralt›
Müellif: Konak Belediyesi Ar-Ge Müdürlü¤ü

fiad›rvan; meydan›n ortas›nda, sekizgen planl› ve sekiz adet
mermer sütun üstünde kurflun kapl› bir kubbeye sahiptir.
19. yy. ortalar›na tarihlenmektedir. Tarihi Kemeralt› çarfl›
dokusunun bir kesitini sunan flad›rvan, Konak Belediyesi
taraf›ndan restore edilmifl ve çevre düzenlemesi
gerçeklefltirilmifltir.

...........................................
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Ali Pafla fiad›rvan› gravürü, Eugene Flandin, l’oirent, Paris, 1852.
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Foto¤raf: Necdet Düzen
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HÜSEY‹N AVN‹ KABADAYI EV‹
1443 Sok. No: 60-62 Alsancak
Sahibi: Hüseyin Avni Kabaday›
Müellif: Pakben Mimarl›k Restorasyon Ltd. fiti.
Tamer Pakben – Nilgün Dilek Pakben

...
...

...
...

..

Ali Pafla fiad›rvan›, ad›n› verdi¤i meydan›n ortas›nda yer al›r. Sekiz-
gen planl› ve sekiz adet mermer sütun taraf›ndan yuvarlak kemerle
geçifl sa¤lanan, üzeri kurflun kapl› bir kubbeye sahiptir. Kubbenin al-
t›nda yer alan çeflme bölümü yine sekizgen mermerden aynal›, her bi-
rinin üze-rinde birer musluk bulundu¤u halde ve çeflmeden d›fl çeper-
lere do¤ru alçalan e¤imli bir podyum üzerinde yer al›r. Bu bölümün
üzerinde ferforje patinesinden bir kapak yer almaktad›r.

Sütun bafll›klar›nda, d›fl cephede sütun bafll›klar›n›n kemer bafllang›-
c›ndan kubbeye dek yer yer korunmufl mermer kaplamalar›n oldu¤u
ve çeflmelerin aynal›klar› üzerindeki sade süslemeleri dikkat çekmek-
tedir. Sütun bafll›klar›ndan kubbe saça¤›na dek köflelerde dikdörtgen
yivli plasterler bulunmaktad›r. Sütun bafll›klar›, akantus yapraklar›
ve köflelerde volüt desenlerinin ön yüzlere do¤ru birer perde gibi afla-
¤›ya e¤imli rölyeflerinin üzerinde, her bir yüzünde farkl› türde çiçek
desenleri yine rölyef halinde ifllenmifltir.

D›fl cephede, sütun bafll›klar›ndan kubbe saça¤›na dek mermer kap-
lamal› yüzey üzerinde yine çiçek, ay ve günefl motifleri alçak rölyef-
lerle hareketlendirilmifltir. Ayn› ay ve günefl motifleri, musluk ayna-
l›klar›n›n üst bölümlerinde k›vr›k yapraklar aras›nda bir musluk ay-
nal›¤›nda günefl, di¤er musluk aynal›¤›nda ay desenleri olan bir dü-
zende tekrarlanmaktad›r.   

Büyüklü¤ü ve bulundu¤u meydana hakimiyeti aç›s›ndan ‹zmir’de
özelliklerini koruyarak ayakta kalabilmifl tek örnektir. 20. yy. baflla-
r›nda atl› araba yap›mc›lar›n›n ve servislerinin buluflma noktas› imifl.
Bu özelli¤i, Eugene Flandin’in bir gravüründe canland›r›lm›flt›r.

Kubbenin hemen alt›ndaki bölümde yer alan ve yap›n›n çevresini do-
laflan kitabesi oldukça afl›nm›fl oldu¤u için okunamam›flt›r. ‹zmir
ayan›ndan Çeflmeli Ahmet Reflit Efendi taraf›ndan yapt›r›lm›fl oldu¤u
Hakk› Gültekin’den al›nan bilgiden hareketle söylenebilmektedir. An-
cak ‹zmir tarihindeki birçok Ali Pafla’n›n varl›¤› ve bunlardan hangi-
sinin flad›rvan›n banisi oldu¤u, ne zaman yap›lm›fl oldu¤unun ayd›n-
lanmas›na yard›mc› olmam›flt›r. fiad›rvan›n tamir kitabesinde, II.
Abdülhamit taraf›ndan Temmuz 1894 tarihinde onar›ld›¤› bilinmek-
tedir. Bu bilgilerle 1894 y›l› öncesinde yap›ld›¤› söylenebilmektedir. 

fiad›rvan ve bulundu¤u meydan, Konak Belediyesi taraf›ndan 2002-
2003 y›llar› aras›nda restore edilmifltir.

[Kaynak: Yap› incelemesi ve Hakan Kaz›m Taflk›ran, “Kemeralt›’n›n ‹zmir’i – Tarih,
Kültür ve Gezi Rehberi”, Tepekule Kitapl›¤› Yay›nlar›, ‹zmir, May›s 2008,
s. 241-242.]

Ali Pafla fiad›rvan›
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Baflvuru öyküsü:
Bina, zemin + bodrum kattan oluflmaktad›r.
Kat yüksekli¤i, zemin katta 4 metre, bodrum katta
2 metredir. Onar›m sürecinde evin özgün toprak
s›vas›, pencere pervazlar› vb. özellikleri korunmufltur.
Cephede üçgen al›nl›¤a sahip yap›, ikiz planl› olarak
inflaa edilmifltir.

[Ayr›nt›l› bilgi için bkz. Feyyaz Erpi, Buca’da Konut Mimarisi (1838-

1934) ODTÜ Yay., 1987, s. 111-118, katalog No. 89]

HAM‹T ADIBELL‹ EV‹
U¤ur Mumcu Cad. No: 25 Buca
Sahibi: Hamit Ad›belli
‹nfla tarihi: 1876
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Baflvuru öyküsü:
Guido D’isidoro ailesi taraf›ndan yapt›r›lm›flt›r.
1955 y›l›nda tadilat görmüfltür.
Bahçesinde yel de¤irmeniyle enerji üretip
ayd›nlatmada kullanan ilk örneklerden olmas›yla
ilgi çekmektedir. 2001 y›l›nda Dr. Bülent Zeren
taraf›ndan Susan Disidoro’dan devir al›n›p
Ekim 2001’de tadilata bafllanm›flt›r. 4 Mart 2002
tarihinden bu yana sa¤l›k merkezi olarak
hizmet vermektedir.

BÜLENT ZEREN SA⁄LIK MERKEZ‹
1738 Sok. No: 10 Karfl›yaka 
Sahibi: Bülent Zeren
Müellif: Ergun Demirbek
‹nfla tarihi: 1927

1927 y›l›nda ‹talyan uyruklu Guido Disidora taraf›ndan yapt›r›lan evi devir al-
d›n›z. Restore ettirerek bir sa¤l›k merkezi olarak yeniden ifllevlendirdiniz. Bel-
ki de zamana yenik düflecek tarihsel bir yap›ya yeniden yaflam sa¤lad›n›z. Bu
girifliminizin nedenlerini sorarak söyleflimize bafllasak? 

Kimbilir, belki de mesle¤imden kaynaklanan bir e¤ilimin sonucu olabilir. Bir-
ço¤u sporcu olan hastalar›m›n iskelet sistemini, kas, kemik, ba¤ ve k›k›rdak gi-
bi de¤iflik dokular›n› tamir etmek, bir k›r›¤› toparlamak, eskisi gibi dimdik ayak-
ta durabilmeyi sa¤lamak gibi mesleki sorumlulu¤um var. T›pk› tarihi bir bina-
n›n restorasyonu gibi. Yafllanan, y›k›lmaya do¤ru giden bu binaya da ayn› flekil-
de yaklaflt›m. Mesleki sorumlulu¤um gibi, tarihsel bir sorumlulu¤umun da oldu-
¤unu düflündüm. Bu temel düflünceler flimdi böylesi tarihi bir binan›n ayakta
kalabilmesini sa¤lad›ysa bunun verdi¤i mutlulu¤u tarif etmek olanaks›z. Bu tür
bireysel çabalar›n tarihsel varl›klar›n korunmas›nda katk›lar› olabilir. Ancak as-
l›nda devletin tarihsel ve kültürel varl›klar›m›z› gerçekten koruma ve yaflatma
yolunda daha etkili, daha kararl› ve gerçekten yol gösterici olmas› as›l katk›y›
sa¤layacakt›r. Bu konuda belediyelerimize de önemli görevler düflüyor. ‹zmir

Büyükflehir Belediyesi ve özellikle de Karfl›yaka Belediyesi yapt›¤› çal›flmalarla
konuya bak›fl›n› gözler önüne sermektedir. Son olarak Latife Han›m Köflkü ile
büyük bir onurun da sahibi olmufltur.  

Ne tür sa¤l›k hizmetleri veriyorsunuz burada?

Burada, ortopedi ve spor travmatolojisi konusunda sa¤l›k hizmeti veriyoruz. Sa-
dece tedavi edici de¤il, rehabilite edici, koruyucu, önleyici çal›flmalara a¤›rl›k
veriyor, bilimsel araflt›rmalar yap›yoruz. Merkezimizde kapsaml› bir arflivimiz,
bir de kütüphanemiz var. Bu arada bilimsel araflt›rma ve çal›flma grubuna da sa-
hibiz. Bu tarihsel ortam içinde son 5 y›lda 5 uluslararas› bilimsel araflt›rmaya
imza att›k ki, bunlar dünyan›n önde gelen t›p dergilerinde yay›nlanarak litera-
türe girdi. Bahçede oluflturdu¤umuz çim alan ve çevresindeki koflu parkurunda,
t›bbi tedavi ya da ameliyat yapt›¤›m›z sporcular›n durumlar›n› fizyoterapistleri-
mizle birlikte izliyor, spora dönüfl testleri uygulayarak kararlar veriyoruz. Ayn›
zamanda baz› sorunlar›n teflhisi için de bu alandan yararlan›yoruz. Bu tür bir
çal›flma yönteminin spor hekimli¤i yönünden çok yararl› oldu¤unu düflünüyo-

.................................................................................................................
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Baflvuru öyküsü:
1900’lü y›llar›n bafl›nda infla edildi¤i tahmin edilen yap›,
1957’den 1999 y›l›na dek Leman - Orhan Say›ner taraf›ndan konut
olarak kullan›lm›flt›r. Aral›k 2002 - fiubat 2003 tarihleri aras›nda
Mimar Macit Ölçer’in gözetiminde onar›m› yap›lm›flt›r.
Eski dokusuna uygun olarak d›fl cephe s›va ve boyas› yenilenmifl,
çat› onar›lm›fl, pencerelere eskisine uygun kepenkler tak›lm›fl,
ön cephenin do¤u taraf›ndaki teras›n›n zemin ve duvarlar›n›n
onar›m› ve s›va izolasyonu yap›lm›flt›r.

rum. Bahçemizdeki bu fonksiyonel alandan yerli ve ya-
banc› birçok y›ld›z da gelip geçti; hem de bu tarihi me-
kanda an› foto¤raflar› çektirerek, an› defterimize an›lar›n›
yazarak.

Sundu¤unuz sa¤l›k hizmetlerinden yararlanan insanlar
üzerinde, bu yap›n›n nas›l bir etki b›rakt›¤›yla ilgili göz-
lemleriniz oldu mu?

Merkezimiz asl›nda binas› ve bahçesiyle bir bütün olufl-
turuyor. Binam›z›n 2003 y›l›nda ald›¤› Tarihe Sayg› Yerel
Koruma Ödülü d›fl›nda, bahçemiz de iki kez Karfl›ya-
ka’n›n en güzel bahçesi seçilerek ödül ald›. Bahçemiz
rölyef ve heykelleri ile tarihi binam›zla adeta bütünlefli-
yor. Bu bahçede eskiden bir tenis kortu oldu¤u ve ayr›ca
elektrik enerjisi üretmek amac›yla bir de yel de¤irmeni
kullan›ld›¤› geçmiflle ilgili önemli bilgiler aras›nda. fiu an-
da ise yemyeflil a¤açlar, de¤iflik bitki ve çiçekler, kedi, kö-
pek, sincap, keklik ve kaplumba¤alar› ile do¤al bir park
görünümünde. Biz hem bu tarihi binay› hem yeflili hem
hayvanlar›, k›sacas› do¤ay› koruyarak güzel bir ortam›n
yarat›lmas›n›, insan›n tarih ve do¤ayla dostlu¤unu vurgu-
lamay› hedefledik. Bu hedefe ulaflmam›zda katk›s› olan
herkese bir kez daha teflekkür etmek isterim. Böylesi bir
ortam tüm hastalar›m›z› da olumlu yönde etkiliyor, mo-
rallerini yükseltiyor, yaflama daha çok ba¤l›yor, tedavi ve
iyileflme üzerinde katk›da bulunuyor. Birçok hastam›z;
“‹nsan›n böyle bir ortamda bulunmak için s›k s›k hastala-
nas› geliyor.” diyor. Baz›lar› da müzeyi and›ran binam›z› gezmek amac›yla izin
istiyor. Tüm bunlar çabalar›m›z›n ne kadar do¤ru yönde oldu¤unu gösteriyor ve
beni mutlu ediyor. Bazen, bu tür binalar›n y›k›l›p yerine beton y›¤›nlar›n›n di-
kildi¤ini düflünüyorum da, inan›n isyan ediyorum, çok kötü duygulara kap›l›yo-
rum. San›yorum sonuna kadar da hakl›y›m. 

Tarihsel ve kültürel de¤erlerin, toplum sa¤l›¤›na katk›lar›
ve önemiyle ilgili düflüncelerinizi paylafl›r m›s›n›z bizimle?

Tarihsel ve kültürel de¤erlerini korumayan ya da koruya-
mayan bir ülkenin, gelece¤ini kurup koruyabilmesi olanak-
s›zd›r, desem, bu soruya yanl›fl yan›t vermifl olmam san›-
r›m. Her tarihsel ve kültürel varl›¤›n korunmas›, topra¤a
at›lm›fl bir tohum gibidir; tarihi ve gelece¤imizi yeflertir. 

Kültürel ve tarihsel miras›yla bar›fl›k bir kentin yarat›lmas›
için neler yap›lmal› sizce?

Bu, toplumun kültür ve e¤itim düzeyi ile yak›ndan iliflkili.
Konu ilkö¤retimden aile içi e¤itime kadar uzanan bir bo-
yutta ele al›narak, sorgulayarak çözümlenebilir. Bu bir dev-
let politikas›d›r. Devlet yol gösterici, koordine edici, yap›c›
ve kolaylaflt›r›c› olmak zorundad›r. Unutulmamal›d›r ki, ta-
rihsel ve kültürel varl›klar›m›z asla sadece yasalarla koru-
namaz. Gerçek bir koruma severek, sahip ç›karak, sorum-
luluk duyarak yap›land›r›l›r.

2003 y›l›nda ‹zmir Büyükflehir Belediyesi Tarihe Sayg›Ye-
rel Koruma Ödülleri’nden Özgün ‹fllevin De¤iflti¤i Esasl›
Onar›m Ödülü’yle onurland›r›ld›n›z. Bu ödülün size katk›-
lar›ndan söz ederek söyleflimizi tamamlasak…

Bu ödülün hem bana hem de topluma önemli katk›lar› ol-
mufl, olumlu bir örnek oluflturulmufltur, diye düflünüyorum.

Yukar›da da belirtti¤im gibi hastalar›m›n “‹nsan›n bu binaya gelebilmesi için s›k
s›k hastalanas› geliyor.” ya da “Bu bina y›k›l›p gidecekti, iyi ki ele al›p restore
ettiniz, çok iyi oldu.” gibi sözleri topra¤a at›lan tohumun art›k yeflerdi¤ini gös-
teriyor bence. Mutlu olmak için yetmez mi?
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APDULLAH SAYINER EV‹
404 Sok. No: 21 Varyant 
Sahibi: Abdullah Say›ner
Müellif: Macit Ölçer
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EMEK ÖDÜLÜ 2003

TMMOB
Z‹RAAT MÜHEND‹SLER‹
ODASI ‹ZM‹R fiUBES‹
TAVAN RES‹MLER‹
1462 Sok. No: 33 Alsancak 
Desinatör: T. R›dvan ‹fller (Arkeolog - Restoratör) Yap›, plan› ve cephe düzenlemesiyle, Le-

vanten konut mimarisi özelliklerini yans›t-
maktad›r. ‹ki katl› infla edilmifl yap›n›n girifl
kat›ndaki üç mekana ait tavan resimleri kon-
servasyonu ve restorasyonu ile Emek Ödü-
lü’ne de¤er görülen süslemeleri içeren ta-
van; içeri¤inde ince saman olan sönmüfl ki-
reç harc› ile s›vanarak oluflturulmufl ve bu
s›van›n üzeri boyanm›flt›r. Tavan zemininin
ilk kat›, koyu renkle boyand›ktan sonra üstü
transparan boya ile ince olarak rastgele f›rça
izleri görülecek biçimde boyanm›flt›r. Her
tavanda teknik ayn› ancak renkler farkl›l›k
gösterir. Kornifl, tavan, tavan göbe¤i her
odada özgün olarak desenlenmifltir. Tavan
zemininin boyanmas› iflleminden sonra de-
senler kurflun kalemle çizildikten sonra ya¤l›
boya ile renklendirilmifltir. Desenlerin konu-
lar›; meyveli natürmort, yanarda¤ ve deniz
manzaralar›ndan oluflmaktad›r. Rozetler içi-
ne yerlefltirilen ya¤l›boya re-simler, s›vaya
çivilerle tutturularak yaprak filiz profilli
alem ile bezenmifl, meander deseni kullan›l-
m›fl iç içe ve köflelerde buluflmayan paralel
ve renkli çizgiler kullan›lm›flt›r. Duvarlara
yak›n bölümlerde kasetler oluflturulmufl; kö-
fle ve aralarda yine çerçeveler içinde yaprak
motifleri gölgeli olarak yerlefltirilmifltir. Ta-
van göbeklerinin etraf›, yaprak dal ve filiz
desenleri ile donat›lm›flt›r.

[Ayr›nt›l› bilgi için bkz. TMMOB Ziraat Mühendisleri

Odas› ‹zmir fiubesi Bülteni; May›s-Haziran 2003, Say›

44, T. R›dvan ‹fller, Teknik Rapor, s. 8-9]

..................EM
EK

 Ö
D

Ü
LÜ



34..... .....

..........K
A

TK
I Ö

D
Ü

LÜ
Ta

ri
hs

el
 Ç

ev
re

 v
e 

K
ül

tü
r 

V
ar

l›k
la

r›
n›

K
or

um
a 

D
al

›’n
da

 K
at

k›
 Ö

dü
lü

..........

Baflvuru öyküsü:
Bayrakl›’n›n tarihini incelemek; yer, kifli ve kurum-
lar çap›nda tan›tmak amac›yla uzun araflt›rmalar
sonucu haz›rlanm›fl, Bayrakl›’da oturan yafll› kiflile-
rin gözlemlerini de aktaran kitaplar.

“Körfezin kuzeydo¤usunda yer alm›fl, 19. yy. bafl-
lar›ndan günümüze dek kâh Bornova’n›n kâh Kar-
fl›yaka’n›n mahallesi olmufl. Tarihi, co¤rafi, kültü-
rel zenginliklerinden ötürü dünyan›n ilgi oda¤› ‹z-
mir’in güzel semtlerinden biridir Bayrakl›.
Yerleflim birimlerinin yap›sallaflmaya bafllad›¤› 19.
yy. bafllar›nda, Rumlar tek katl› evlerden çift katl›
yap›m›na bafllay›nca alt› y›¤ma, üstü ahflap, karkas
ve ç›kmal› yap›lar meydana geldi. ‹talyanlar Bat›
kültürünü yans›tan, …dar cepheli, bitiflik ön cep-
heleri süslemeli binalar› tercih ettiler.
Bayrakl›’da iklim aç›k alanlar›n kullan›lmas›na uy-
gun oldu¤undan Türkler ön, arka ve yanlar›nda
bahçe alan› b›rakt›lar. Türk evlerinde tuvalet ve
banyo ana binadan ayr› yap›lm›flt›. Buca, Borno-
va’da görülen genifl bahçeler içindeki ‹ngiliz mi-
marisinin özelliklerini tafl›yan köflklerden Bayrak-
l›’da da vard›r. Hiçbir masraftan kaç›nmayarak,
kullan›lan malzeme ve ustalar yurtd›fl›ndan getiril-
mifltir.
Yahya Hayati Pafla, Osmanl› devletinin ihtiflam›n›
göstermek için köflkün giriflinde yerlere k›rm›z› -
beyaz tafllardan “bayrak” meydana getirmifl, saçak-
larda çinkodan ay y›ld›z yapt›rm›flt›r. Ayn› zaman-
da Rum Pitoka’n›n muhteflem bir köflk yapt›rd›¤›n›
(Eczac›bafl› Köflkü) görüyoruz.”

[Uygarl›¤›n An›t› Bayrakl›, s. 30-31]

AD‹L AKÇAMLI
• B‹R ZAMANLAR BAYRAKLI
Bayrakl› Matbaac›l›k, ‹zmir, 1997

• UYGARLI⁄IN ANITI BAYRAKLI 
Bayrakl› Matbaac›l›k, ‹zmir, May›s 2000

KATKI ÖDÜLÜ 2003
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Baflvuru öyküsü:
Yap›t, ülkemizde bilimsel ortamda fazla irdelenmemifl bir ko-
nu olan “yolculuk ve konaklama yap›lar› tarihi”ne e¤ilmenin
ötesinde; konaklama yap›lar›n›n “otel” kurumunun geliflmesiy-
le aç›klanabilecek modernleflme sürecini, genelde Bat› dünyas›
ve Osmanl› ‹mparatorlu¤u, özelde de ‹zmir ölçe¤inde araflt›ra-
rak, kentin bu kapsamda Osmanl› ‹mparatorlu¤u’nda üstlendi-
¤i öncü konumunu ortaya koymay› denemektedir. Çal›flma do-
lay›s›yla, ça¤dafl otellerin öncüleri olan ve günümüzde çok
büyük bir bölümü ortadan kalkm›fl bulunan tarihi otellere ilifl-
kin belge ve bilgilerin toplanmas›; ‹zmir’in tarihsel kimli¤inin
önemli bir parças› olan bu yap›lar›n kentsel bellekteki yerlerini
almalar› amaçlanm›flt›r.

“‹nsano¤lu çok eski dönemlerden beri, çeflitli nedenlerle ve
farkl› biçimlerde yolculuk etmektedir. Ticari, dini, askeri
amaçlar, sa¤l›k kazanma, dinlenme, yeni yerler görme vb. ihti-
yaçlar ve giderek geliflen turizm olgusu ça¤lar boyunca yolcu-
luklar›n baflta gelen nedenlerini oluflturmufltur. Yolcu ve yol-
culuk olgusu konaklama ihtiyac›n› do¤urmufl, bu temel ihtiyaç

da konaklama yap›lar›n›n tesis edilmesini gerektir-
mifltir. Bu yap›lar çok uzun bir tarih sürecinde var
olmalar› ve insano¤lunun yolculuk gibi temel bir
eyleminde önemli bir rol üstlenmelerinin yan› s›-
ra, ait olduklar› kültürlerin ve dönemlerinin ko-
flullar›n›n bir göstergesini teflkil etmeleri dolay›-
s›yla da incelenmeye de¤erdirler.

Konaklama yap›lar›n›n tarihi, yaln›zca yolcukla-
r›n tarihi ile birlikte de¤il, bu yap›lar›n içinde
yer ald›klar› bölgelerin sosyal, ekonomik, kent-
sel vb. tarihleri ile birlikte geliflmifltir. Söz ko-
nusu alanlardaki de¤iflimler, konaklama yap›-
lar›n› da etkilemifl ve onlar›n da de¤iflimine
yol açm›flt›r. Çeflitli bölgelerden gelen, de¤i-
flik din, ›rk ve uluslar›n mensuplar›n› bir ara-
da bar›nd›ran konaklama yap›lar›, farkl› kül-
türlerin etkilerinin de kolayl›kla yans›yabil-
di¤i bir yap› grubunu teflkil etmektedir.” 

[Oteller Tarihi, s. 1-2]

EMEL KAYIN
• ‹ZM‹R OTELLER TAR‹H‹ 
‹zmir Büyükflehir Belediyesi Kültür Yay›n›,
Kent Kitapl›¤› Dizisi 4, ‹zmir, Ekim 2000
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Baflvuru öyküsü:
“Sokak sokak yafl›yoruz ‹zmir’i” slogan›yla Eylül 2001 tarihinde yay›n ha-
yat›na bafllayan ‹zmir Life, kentin tarihsel miras›n›n korunmas› ve bu ko-
nuda yap›lan faaliyetlerin kamuoyu gündemine getirilmesinde sorumluluk
bilinci tafl›maktad›r.

“Al›flveririfl yapt›¤›m›z Kemeralt›’nda, soka¤›m›zda ya da adres arad›¤›-
m›zda karfl›m›za ç›kan iki katl›, cumbal›, ahflap ifllemeli evlerin içinde ya-
flanan mekanlar olarak hayat›n›za girdi¤ini düflündünüz mü hiç? Verginizi
ödemek için s›rada beklerken, tavan süslemelerine dal›p, zaman›n nas›l
geçti¤ini bilemedi¤iniz bir devlet kurumunda olmak istemez misiniz? Ya
da y›llard›r bofl duran karfl›daki evin cumbas›ndan sarkan bir çiçek dal›
yeni bir güne bafllarken sizi gülümsetmez mi?
‹zmir, tarihi birikimi ve kültürel miras›yla, tüm bu duygular› size yaflata-
cak binalara da ev sahipli¤i yap›yor. Osmanl› ‹mparatorlu¤u’nun Bat›’ya
yak›nlaflt›¤›, ürünlerine göre sanayisini gelifltirdi¤i, demiryollar›n› döfledi¤i
y›llardan, Cumhuriyet’in kurulmas›na kadar geçen süreye tan›kl›k eden 

bu evlerden bir k›sm› flansl›. Mübadele döneminde sahiplerinin gözyaflla-
r›yla veda etti¤i evlerin baz›lar› yeni hayatlarla sürdürüyorlar yaflamlar›n›.
Geriye kalanlarsa metruk bir halde mahalle sakinlerinin ‘Ne zaman y›k›-
lacak?’ sözleriyle kederleniyor. Çevre için tehlike oluflturanlara ise yerel
yönetimler uyar› levhalar› dikiyor: ‘Bu binaya 2863 say›l› yasa ve Kültür
ve Tabiat Varl›klar›n› Koruma Yüksek Kurulu ilke karar›na göre inflai ve fi-
ziki müdahalede bulunmak yasakt›r. Ayr›ca can güvenli¤i aç›s›ndan bina-
ya yaklafl›lmamas› rica olunur.’
Belediyelerin elinden ancak bu kadar› geliyor. Çünkü ne belediyenin
elinde yeterli kaynak ne de binalara sahip ç›kacak yeterli say›da giriflimci
var. Mülk sahipleri de faturan›n a¤›r olmas›ndan dolay›, miras yoluyla bö-
lünmüfl hisseleri toparlamakta ya da restorasyona bafllamakta güçlük çe-
kiyor. Oysa, hayat›n içine çekilenler, kullan›larak yaflat›l›yor. Alsancak’ta-
ki Levanten evleri bar, kafe olarak hizmet verdiklerinde soluk al›yor ya da
sivil toplum örgütlerine adres olduklar›nda...”

[Koruma Bilinci Yükseliyor, ‹zmir Life Dergisi, fiubat 2002, say› 6, s. 31]

‹ZM‹R L‹FE DERG‹S‹
Yay›nc›: Hakk› Kesirli

Seçkiler
• Ad›n› Bile Unuttu - Karantina (Eylül 2001, say› 1, semt)
• ‹zmir’in Hayali Kemeralt› Projesi (Ekim 2001, kapak konusu)
• Musevilere Davet - Sinagoglar (Ekim 2001, say› 2, gündem)
• Anadolu Apartman› (Aral›k 2001, say› 4, gündem)
• Koruma Bilinci Yükseliyor (fiubat 2002, say› 6, kapak konusu)
• Temaflal›k (A¤ustos 2002, say› 12, semt)
• Punta’n›n Kalbi - Punta (Ekim 2002, say› 14, semt)
• Yok mu Beni Kurtaran? - Kardiçal› Han (Aral›k 2002, say› 16, gündem)
• Güzel ‹zmir’in Oteli Han Olmufl - Güzel ‹zmir Han› (Ocak 2003, say› 17, gündem)
• Oteller Soka¤› (Nisan 2003, say› 20, kapak konusu)
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TEPEKULE K‹TAPLI⁄I
YAYIN ve ETK‹NL‹KLER‹
871 Sok. No: 19-P K›zlara¤as› Han›, Hisarönü
Kurucular› : Huda Taflk›ran - Hakan K. Taflk›ran
Kurulufl tarihi: 1996

Baflvuru öyküsü:
Kitabevi, 1996 y›l›ndan bugüne tarih
dal›nda çal›flmaktad›r. Özellikle ‹zmir
tarihi üzerine görsel materyal, yay›n
ve dergi çal›flmalar› üretmektedir. Te-
pekule kitapl›¤› arflivinde günümüze
kadar toplanm›fl binlerce kartpostal,
gravür, plan ve harita dialar› bulun-
maktad›r.
Avrupa’n›n farkl› ülkelerinde yay›n-
lanm›fl ‹zmir, Ege, Balkan tarihi ve
Türkiye üzerine bugün art›k bask›s›
olmayan kitap, kartpostal, gravür, ha-
rita vb. konusunda bir seri müzayede
düzenlendi. 24 Mart 2000 tarihinde
Tepekule Tarih - Yerel Tarih Araflt›r-
malar› Dergisi yay›mland›.

• Tepekule Kitapl›¤› I. Kitap Müzayedesi - Mimari, fiehir ve Sanat, 10 Kas›m 1996
• ‹lkyaz Kitap Müzayedesi - Tarih, Edebiyat ve ‹zmir, 11 May›s 1997
• Tepekule Kitapl›¤› II. Kitap Müzayedesi - Mimari, fiehir ve Sanat, 16 Kas›m 1997
• ‹lkyaz Kitap Müzayedesi - 24 May›s 1998
• ‹zmir 1726 (Seyahatname) - Angelico Maria Müller, Çev: Ayla Sevim Uhri, Ekim 1998
• Bornova Albümü - Prinobaris’den Bornova’ya Bir ‹zmir Banliyösünün Görsel Tarihi,

Hasan Ar›can, Haziran 1999, ‹zmir
• Tepekule Tarih - Yerel Tarih Araflt›rmalar› Dergisi, ‹lkbahar 2000, say› 1
• Tepekule Tarih - Yerel Tarih Araflt›rmalar› Dergisi, Yaz 2000, say› 2
• Bornova Köflkleri - Gezginler ve An›lar, Hasan Ar›can, 2003, ‹zmir
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MUSTAFA O⁄UZ 
Haber Bafll›¤›: Ç›nara Bak›c› Bulundu, Milliyet
Gazetesi, 27.11.2002
Haber Bafll›¤›: Tarihi Kilise Talan Edildi,
Hürriyet Ege Gazetesi, Temmuz 2003
Haber Bafll›¤›: Yar›m As›rl›k Ç›nar Kurtuluyor

“Ç›nara Bak›c› Bulundu”
“Basmane Alt›npark’taki tarihi ulu ç›nar
a¤ac›n›n bak›m› için adres bulundu.
Bugüne kadar bak›m› hiç yap›lmayan,
gövdesi ve kökleri betonlar aras›nda
s›k›flan, dallar› kuruyan ç›nar a¤ac›n›n
içler ac›s›n› gören çevreci Orhan
Beflikçio¤lu, Reha Tuksavul ve Berna
Hurlu, 2.5 y›l önce harekete geçti. Ancak
a¤ac›n tescilli olmas› yüzünden kimse
dokunamad›. Üç çevreci Kültür ve Tabiat
Varl›klar›n› Koruma Kurulu ve Belediye’ye
defalarca dilekçe verdi. Kurul, a¤ac›n
bak›m›n›n Konak Belediyesi taraf›ndan
yap›lmas›na karar verdi.”

[Milliyet Gazetesi, 27.11.2002]

ORHAN BEfi‹KÇ‹ 
Kent Gözlemcisi, Akflam Gazetesi, Köfle Yaz›lar›

Baflvuru öyküsü:
Cumhuriyetimizi kuranlarca kente arma¤an edilen ilk ‹zmir mü-
ze binas›n›n, di¤er bilinen ad›yla Aya Vukla Kilisesi’nin restore
edilip kent kültürüne kazand›r›lmas›; ayn› bina için Cumhuriyet
Devrimleri Müzesi, Ege Mimarl›k Müzesi, ‹zmir Resim - Gravür-
leri Müzesi önerileri. Konuyla ilgili araflt›rma ve yaz›lar›;
Kentsel sit alanlar›nda, tescilli oldu¤u gerekçesiyle bak›m ve bu-
damalar› yap›lamayan an›t a¤açlar için koruma kuruluna bafl-
vurmas›; Basmane Alt›npark’ta bulunan 500 yafl›ndaki ulu ç›nar
a¤ac›n›n bak›m ve budamas›n›n yap›l›p yaflamsal sorunun gide-
rilmesi konusunda araflt›rma ve yaz›lar›;
Kentin arka sokaklar›nda kaderine terk edilmifl tarihi çeflmeler,
mescit ve hazirelik gibi kültürel de¤erlerimizi korumak amac›yla
yapt›¤› araflt›rma ve yaz›lar›;
Tarihi eserlerimizin insanlar taraf›ndan tan›nmas› için tan›t›c› ta-
belalar as›lmas› konusunda ‹l Kültür Müdürlü¤ü’ne getirdi¤i öne-
riler ve konuyla ilgili araflt›rma ve yaz›lar›;
Basmane Gar binas›, Klasik Osmanl› eseri K›ll›o¤lu Hamam›’n›n
durumu hakk›nda yapt›¤› araflt›rma ve yaz›lar›;
Tarihi Dönertafl Sebili’nin pirinç korkulu¤unun çal›n›fl›n› kente
duyurmas›yla ilgili yaz›lar›;
Anafartalar Caddesi üzerinde bulunan tarihi yap›lar›n kurtuluflu
için öneri ve yaz›lar›;
Heykelt›rafl Prof. fiadi Çal›k taraf›ndan, Kültürpark’›n yap›m›nda
çal›flan atlar›n an›s›na yap›lm›fl, flu an Hayvanat Bahçesi’nde bu-
lunan at heykelinin ilk dikildi¤i yere konulmas›n› gerektiren ko-
nularda yapt›¤› araflt›rma ve yaz›lar›;
‹tfaiye binas›nda bulunan “Zonaro” tablosunun korumaya al›n-
mas› ve kay›p itfaiye haritalar›yla ilgili araflt›rma ve yaz›lar›;
Eski ‹zmir evinde duvar levhalar›, Eski ‹zmir evinde objeler, Eski
‹zmir evinde çeyiz sand›¤›, unutulmufl meze ve yemekler konu-
sunda araflt›rma ve yaz›lar› ile…
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“Gerçekten ‹zmir’de, flu benim sevgili

‹zmir’imde miydim?.. Uzun uzun ili-

flecek bir yer arad›m. Öyle t›kl›m t›k›z

doluydu ki bir süre ayakta kald›m.

Sonunda bir ara hesaplar›n› ödemekte

olan bir aileden boflalmak üzere olan

bir masan›n yan›nda bekledim ve bu-

ras› boflal›nca hemen yerlefltim. Talih

bana yard›m etmiflti; denize en yak›n

olan bir noktaya oturmufl oluyordum.

Ah! Bu deniz!.. Günün her saatinde

baflka tablolar gösteren, özellikle ak-

flam üzeri, gecenin ilk karart›lar› da-

ha yay›lmadan önce, batmak üzere

olan güneflin k›z›l par›lt›lar› sular›n

çalkant›lar› üzerinde oynafl›rken, bi-

rer birer silinip yerlerini gölgelere ter-

kederken, ben bu denizin karfl›s›nda

ne hayallere dalm›fl, gençli¤imin nas›l

düfllemeleri içinde yüzerek ömrümün

gelecek y›llar› için ne zengin emellerle

uyuflmufltum.”

Halit Ziya Uflakl›gil
(1866-1945)

[‹zmir Hikâyeleri, Gerilere Do¤ru,
‹nk›lâp Kitabevi, ‹stanbul, 1991]

ÖDÜLLER



Tarihe Sayg› / Yerel Koruma Ödülleri, kentsel ve kültürel koruma ala-
n›nda tek yap› ve doku ölçe¤inde onar›m-sa¤l›klaflt›rma uygulamalar›-
n›n teflvik edilmesi, kente iliflkin akademik, bilimsel bilgi birikimi ola-
naklar›n›n art›r›lmas›, kültürel faaliyetler yoluyla kentlinin bilinç düze-
yinin yükseltilmesi, kente ve çevreye de¤er veren, motive edici ve ya-
rat›c› düflüncelerin harekete geçirilmesine yönelik, ‹zmir’deki yerel ey-
lemlerin bir parças› olarak öncü baflkan Ahmet Pirifltina’n›n Belediye
Baflkanl›¤› döneminde bafllat›ld›. ‹zmir’de tarihsel yap›lar›n› özenle ko-
ruyanlar›n ayr›cal›¤›n› vurgulamak ve onar›m çal›flmalar›n› yürüten
(uzman-usta) meslek erbab›n› ödüllendirmek amac›yla ‹zmir Büyük-
flehir Belediyesi Tarihsel Çevre Müdürlü¤ü taraf›ndan 2002 y›l›nda
Ödül Komitesi toplant›ya ça¤›r›ld›. 

Konusunda uzman üniversite ö¤retim üyelerinden ve meslek odalar›-
n›n temsilcilerinden oluflan Ödül Komitesi, yar›flma içeri¤ini tart›flarak
bafllad›¤› toplant›lar›nda, giderek “koruma” konusundaki düflünceleri-
ni rafinelefltirdikleri, tart›flmalar neticesinde olgunlaflmas›n› ve özgün-
leflmesini sa¤lad›klar› bir zemin oluflturdular. Bir yandan ödülün kap-
sam, içerik, isim, misyon ve süre gibi eylemsel süreci tariflenirken, öte
yandan da ödül nedeniyle bafllat›lan tart›flmalar sayesinde koruma ko-
nusunda farkl› disiplin ve ortamlardan gelen uzmanlar aras›nda bir or-
tak söylem oluflmas›na da vesile oldu. Komite üyelerinin mesleklerinin
niteli¤inden kaynaklanan teorik ve eylemsel farkl›l›klara sahip olmala-
r›na karfl›n temel olarak herkesin üzerinde uzlaflt›¤› en temel husus “‹z-
mir’in öncü ve özgün rolü”nün ortaya konmas›yd›.

Bu mesele, bir yandan Türkiye’de 1950’lerden bu yana imar ya¤mala-
r›n›n nesnesi haline gelen tarihsel çevrenin korunmas›na iliflkin top-
lumsal bilincin oluflturulmas›, öte yandan bu zamana kadar (ister kifli-
sel-özgün nedenlerle olsun, ister koruma mevzuat›n›n getirdi¤i k›s›tla-
malar›n zorlamas›yla olsun) varl›¤›n› sürdüren tarihsel nitelikli yap› sa-
hiplerinin, yap›lar›n› koruyor olmalar›ndan ötürü u¤rad›klar› ma¤duri-
yeti sosyal anlamda telafi etmek ve son olarak da özel ve ayr›cal›kl› bir

özen gerektiren koruma-restorasyon uygulamalar›n›n öznesi olan mes-
lek çevrelerinin bu çabalar›n›, toplumsal ortak alana tafl›mak gereklili-
¤i düflüncesinde somutland›. 

Her ne kadar bafllang›çta, ekonomik beklentilerin yan›nda böylesi bir
sosyal hedefin çok nahif kalaca¤› konusunda endifle duyuldu ise de,
ilerleyen süreç, çaba ve emek gösterildi¤inde, kararl› ve ilkeli davran›l-
d›¤›nda, istenen hedefe ulaflman›n hiç de olanaks›z olmad›¤›n› göster-
di. Her ne kadar belirtilen bu hususu ölçmek hiç kolay olmasa da,
2003 y›l›ndan bu yana ‹zmir kent gündeminde yer bulan Tarihe Sayg›
/ Yerel Koruma Ödülleri’nin, 2006 y›l›ndan bu yana Kültür Bakanl›¤›
taraf›ndan isim, içerik ve kapsam› (hatta harfi harfine yönergesinin da-
hi) ayn› tutulmak kayd›yla ölçe¤inin yerelden ulusal s›n›rlara büyütül-
müfl olmas›, baflar›s›n›n da göstergesi olarak okunabilir.

Tarihe Sayg› / Yerel Koruma Ödülleri ismini, tarihe, yaflanm›fl geçmifle,
eme¤e, kentin ve kentlinin an›lar›na duyulan sayg›dan ald›, zenginli¤i
içerikte arayanlara adand›. Bugün art›k dünyada yeni, konforlu, esteti-
ze ve steril kentsel mekanlara duyulan hayranl›¤›n s›n›rlar›na dayand›-
¤› bir dönem yaflan›yor. Kendini kente yabanc› hisseden, bir yere / me-
kana ait olamayan kentlinin be¤enisinin yön de¤ifltirdi¤ini, vahflice bü-
yüyen kentlere, kentlinin art›k ciddi biçimde tepki gösterdi¤ini görüyo-
ruz. Vandalca geliflen kentlere karfl›l›k, yok olan mekansal ve sosyal
de¤erleri ikame edecek bir alternatifi üretemeyen insano¤lu, yeniden
soka¤›, insani iliflkileri, do¤ay› keflfetmeye yöneliyor. 

Bu ödül, kendi deneyimlerini yeniden ö¤renmek, saf bilgiye yeniden
ulaflmak için geçmifle yap›lan yolculuklardan biridir. Ayn› zamanda
kentlinin elinde kalan miras›n kutsand›¤› ve kutland›¤› bir f›rsatt›r. Ta-
rihe sayg›n›n ve koruma bilincinin gelifltirilmesine katk›s›, koruma kri-
terlerine iliflkin ortak mutabakatlar›n oluflturulmas›n› sa¤lamas› ve uy-
gulamalar› motive ederek, özeni art›rmas› nedeniyle bizzat kendisi de
sayg›y› hak ediyor. 

.............................................................

Emel GÖKSU
Prof. Dr.
D.E.Ü. Mimarl›k Fakültesi, fiehir ve Bölge Plan. Böl. Baflkan›, Bölge Planlama A.B.D. Baflkan›
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Baflak ‹PEKO⁄LU
Prof. Dr. 
‹zmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü, Mimarl›k Fakültesi Dekan›

‹zmir Büyükflehir Belediyesi 
Tarihe Sayg› / Yerel Koruma Ödülleri

Tarihi ve kültürel miras›n korunmas› ve yaflayan alanlar olarak de¤er-
lendirilmesi, geliflmifl ülkelerin önemle üzerinde durduklar› konular›n
bafl›nda gelmektedir. Kentlerin geçmiflle ba¤lar›n› sürdürerek geliflmesi
tarih boyunca örneklerini gördü¤ümüz bilinçli bir eylemdir. Kültürel
miras› koruma, sa¤l›klaflt›rma, restorasyon ve yaflatma için yap›lan ça-
l›flmalar›n, mevcut sosyal ve ekonomik koflullar çerçevesinde ele al›na-
rak çözümler üretilmesi bu alanda ilerlemeler getirir. Günümüzün kü-
reselleflen dünyas›nda yerleflmelerimizdeki kültür varl›klar›n›n korun-
mas› konusundaki giriflimler, kültürel kimli¤in kabulüne ve tan›nmas›-
na ortam oluflturacakt›r.

Ülkemizde bu konuda gösterilen çabalar›n geliflmeye ihtiyaç duydu¤u-
nu biliyoruz. Kentlerimizin tarihi ve yerel mimari miras›, büyük kent
oluflturma sürecinde tahribat sonucu koruma sorunlar›yla karfl› karfl›ya
kalm›flt›r. Sahip oldu¤umuz zengin miras› giderek y›pranmaya terket-
mek yerine, ona daha iyi bir de¤er kazand›rmak toplumsal sorumlulu-
¤umuzdur. Bu anlay›fl ve gereklilik çerçevesinde, ‹zmir Büyükflehir Be-
lediyesi, kültür varl›klar›n›n korunmas› konusunda yapt›¤› kapsaml› ça-
l›flmalara yeni boyutlar kazand›rmaktad›r. 

Belediyemiz, yerel yönetim sorumlulu¤uyla koruma bilincinin geliflti-
rilmesi, baflar›l› koruma uygulamalar›n›n teflvik edilmesi ve özendiril-
mesi için 2003 y›l›nda “Tarihe Sayg› / Yerel Koruma Ödülleri” etkinli-
¤ini bafllatm›flt›r. Kamuoyunun ilgisini çekerek baflar›l› koruma uygula-
malar›n› teflvik etmeyi hedefleyen bu giriflim, kurumsallaflma yolunda
ilerlemektedir. Koruma alan›nda çal›flanlar›n ödüllendirilmesi; toplum-
sal bilincin oluflmas› ve geliflmesini sa¤layacak, koruma uygulamala-
r›nda niteli¤in yükselmesine katk›da bulunacak son derece önemli bir
giriflimdir. Ödül program› kapsam›nda de¤iflik kategorilerdeki çal›flma-
lar›n de¤erlendirilmesi, koruman›n de¤iflik yönlerinin tan›nmas›na ola-
nak vermektedir. Bu önemli etkinlik ayn› zamanda kentlinin korumaya
kat›l›m›, korumay› benimsemesi ve bu konuda bilinçlenmesi yolunda
harcanan bir çaba olarak da düflünülmelidir.

‹zmir Büyükflehir Belediyesi, konu ile ilgili kurumlar›, bilim ve meslek
insanlar›n› paydafllar› olarak kabul ederek bu giriflimde onlara sorum-
luluklar vermifltir. Bu yaklafl›mla ödüllendirilecek çal›flmalar›n, yasalar
çerçevesinde ve bilimsel aç›dan ele al›nmas›n› sa¤lam›flt›r. Ödül komi-
tesi ve seçici kurul üyelikleri ile yap›lan görev paylafl›m› ayn› zamanda
koruma ile ilgili kurum ve kifliler aras›nda bir iletiflim ve iflbirli¤i orta-
m› da oluflturmufltur. Büyükflehir Belediyesi ‹mar ‹flleri Daire Baflkan›,
Tarihsel Çevre ve Kültür Varl›klar› Müdürü, Baflkan Dan›flmanlar›, Kül-
tür ve Tabiat Varl›klar›n› Koruma Kurullar› temsilcileri, Dokuz Eylül
Üniversitesi, Ege Üniversitesi, ‹zmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü’nden il-
gili bilim insanlar›, Mimarlar Odas›, fiehir Planc›lar› Odas› temsilcileri
ve serbest çal›flan meslek insanlar› aras›nda yap›lan görev da¤›l›m› ile
etkinli¤e ilgili kurum ve kiflilerin kat›l›m› da organize edilmifltir. Her y›l
tekrarlanarak sürdürülen bu ödül program›nda oluflturulan kurumlara-
ras› iflbirli¤i ilgililer aras›nda iletiflim sa¤lamak aç›s›ndan büyük önem
tafl›maktad›r. Bu anlamda koruman›n; yöneticilerin, ilgili bilim insanla-
r›n›n, restorasyon mimarlar›n›n, flehir ve bölge planc›lar›n›n, mimarla-
r›n, sanat tarihçilerinin, arkeologlar›n hep beraber sorumlulu¤a kat›l-
mas› gereken bir eylem oldu¤una dikkat çekilmektedir.

‹zmir Büyükflehir Belediyesi s›n›rlar› içindeki tarihi ve kültürel miras›n
tan›t›lmas›, bu de¤erlere ait özgün niteliklerin korunmas› sorumlulu¤u
içinde korumaya çeflitli ölçeklerde katk›da bulunan kifli ve kurumlar›n
ödüllendirilmesi, ayn› zamanda kent için emek verenlerin tan›nmas›na
da olanak sa¤lamaktad›r. Tarihe Sayg› / Yerel Koruma Ödülleri Yar›fl-
mas›’n›n önemi ve anlam›, metropol alan s›n›rlar›n›n genifllemesiyle gi-
derek artm›flt›r.

Tarihe Sayg› / Yerel Koruma Ödülleri Yar›flmas›, do¤ru ve gerçekçi ko-
ruma fikrinin geliflmesi için gerekli sosyal ortam›n oluflmas›na, kentin
geçmiflle ba¤lar›n› sürdürmesine son derece olumlu katk›lar getirecek-
tir.

‹zmirimizin, geçmiflini gelece¤e tafl›mak için el ele vererek gururla ger-
çeklefltirdi¤imiz bu çal›flmalar yard›m›yla daha da güzelleflmesi dilek-
lerimle…

.............................................................
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‹nsan atalar›ndan kalan baz› hat›ralar› saklar, korur, özen gösterir, gerek-
ti¤inde dostlar›na, ailesinin di¤er üyelerine, çocuk ve torunlar›na onlar›
gururla, sevgiyle, bazen k›skançl›kla gösterir. Bunu bir aidiyet duygusu
ile aç›klamak mümkündür. Her bir hat›ra kendimizin, ailemizin, evimi-
zin, köy veya kentimizin haf›zas›n›n bir parças› durumundad›r.

Arkeolojik buluntulardan sivil mimarl›k örneklerine kadar çeflitli büyük-
lük ve nitelikteki kültür varl›klar›, geçmiflin hat›ralar›, kiflisel ve toplum-
sal haf›zan›n bir parças›d›rlar. ‹nsanl›¤›n geldi¤i noktan›n aflamalar›n›,
kendinden önceki yaflam›n birikimlerini tafl›r.

Kültür varl›klar›n›n korunmas› ile kiflisel hat›ralar›n saklanmas› benzer
duygulard›r. Kültür miras›n›n korunmas›na uluslararas› hukuk aç›s›ndan
da bak›labilir. Kültür miras›, politik tez ve antitezlerin üretilmesinde et-
kin olabilmektedir. Biri di¤erinin topraklar›nda kendinin oldu¤unu savla-
d›¤› miras›n peflinde o topraklara sahip ç›kma tezi üretebilmektedir. Ül-
keler kendi topraklar›yla s›n›rl› kalmay›p, s›n›r ötesi miras›n korunmas›na
çaba göstermektedirler. Toplumun, topra¤›n kendi topra¤› oldu¤unun
belgesi sadece hukuki bir konu de¤il ayn› zamanda kültürel bir konudur.
Bu nedenle toplum seçici olmadan yaflad›¤› topra¤›n miras›na sahip ç›k-
mal›d›r.

Toprak, tarihi ve kültürel de¤erleriyle kimlik kazan›r. Ard›llar›m›z›n kim-
lik sorunu yaflamamalar› için tarihi ve kültürel miras›m›z›n gelecek ku-
flaklara aktar›lmas› ülke miras›na sahip ç›k›lmas› ile olacakt›r. 

.............................................................

Ak›n ERSOY
Yard. Doç. Dr.
D.E.Ü. Fen-Edebiyat Fakültesi, Arkeoloji Bölümü Ö¤retim Üyesi
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“Roma ‹mparatorlu¤u döneminde kenti görmüfl veya kentte
k›sa bir müddet de olsa yaflam›fl, yaz›lar› günümüze kadar
ulaflm›fl yazar ve düflünürlerin hemen hemen tümü kentten
‘Güzel Smyrna’ olarak söz ederler. Kent ilk kez ‹.Ö. 100
y›l›nda Sidonlu Antipatros’un bir fliirinde ‘Güzel Smyrna’
olarak an›l›r. Kuflkusuz bu deyimin mucidi kendisi de¤ildir ve
kentin ve co¤rafyan›n güzelli¤inin fark›na çok önceleri var›lm›fl
olmal›d›r. Strabon, ‹.Ö. 6 dolaylar›nda ‘ve flimdi o, bütün
kentlerin en güzel olan›d›r’ veya ‘flimdiki kentlerin en güzelidir’
demektedir. Hatta kentten uzakta ölmüfl biri dahi mezar
tafl›na ‘Do¤du¤u yer: Güzel Smyrna’ yazd›rm›flt›r.
Böylece günümüzde de yerli veya yabanc›lar taraf›ndan
benimsenen ‘Güzel ‹zmir’ deyiminin kökeninin Antikça¤’a
uzand›¤›n› görüyoruz.”

[‹zmir’in Smyrna’s› – Paleolitik Ça¤’dan Türk Fethine Kadar, Ersin
Do¤er, ‹letiflim Yay›nlar›, 2006, ‹stanbul]
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Yasemin SAYAR  – Yard. Doç. Dr., D.E.Ü. Mimarl›k Fakültesi, Mimarl›k Bölümü, Bina
Bilgisi Ana Bilim Dal› Ö¤retim Üyesi, (Mimar)
Hayat ÜNVERD‹ – Yard. Doç. Dr., D.E.Ü. Mimarl›k Fakültesi, fiehir ve Bölge Planlama
Bölümü, fiehircilik Ana Bilim Dal› Ö¤retim Üyesi, (fiehir Planc›s›)

.................................................................................................................
ÖDÜL KOM‹TES‹ ÜYELER‹

2004

Aziz KOCAO⁄LU – ‹zmir Büyükflehir Belediye Baflkan›
Hasan TOPAL – ‹.B.B. Genel Sekreter Yard›mc›s›
Oktay EK‹NC‹ – ‹.B.B. Baflkan Dan›flman›
Önder BATKAN – ‹.B.B. Tarihsel Çevre ve Kültür Varl›klar› Müdürü
ET‹ AKYÜZ LEV‹ -  Prof. Dr., D.E.Ü. Ö¤retim Üyesi
Sarp TUNÇOKU – Yrd. Doç. Dr., ‹.Y.T.E. Ö¤retim Üyesi
Nurcan UYDAfi – Yrd. Doç. Dr., ‹zmir 2 No’lu Kül.ve Tab. Var. Kor. Kur. Üyesi
Lale DO⁄ER - Yrd. Doç. Dr., ‹zmir 1 No’lu Kül.ve Tab. Var. Kor. Kur. Üyesi
Tamer BAfiBU⁄ – Mimarlar Odas› ‹zmir fiubesi Baflkan›
Tuncay KARAÇORLU – fiehir Planc›lar› Odas› ‹zmir fiubesi Baflkan›

DANIfiMAN SEÇ‹C‹ KURUL ÜYELER‹

Aziz KOCAO⁄LU – ‹zmir Büyükflehir Belediye Baflkan›
Hasan TOPAL - ‹.B.B. Genel Sekreter Yard›mc›s›
Oktay EK‹NC‹ – ‹.B.B. Baflkan Dan›flman›
Önder BATKAN – ‹.B.B. Tarihsel Çevre ve Kültür Varl›klar› Müdürü
Tamer BAfiBU⁄ – Mimarlar Odas› ‹zmir fiubesi Baflkan›
Tuncay KARAÇORLU – fiehir Planc›lar› Odas› ‹zmir fiubesi Baflkan›

YEDEK SEÇ‹C‹ KURUL ÜYELER‹

AS‹L SEÇ‹C‹ KURUL ÜYELER‹

Seçici Kurul Baflkan›
Emel GÖKSU – Prof. Dr., D.E.Ü. Mimarl›k Fakültesi, fiehir ve Bölge Planlama Bölüm
Baflkan›; Bölge Planlama Ana Bilim Dal› Baflkan›, (fiehir Planc›s›)

Üyeler
‹nci KUYULU ERSOY –  Prof. Dr., E.Ü. Edebiyat Fakültesi, Sanat Tarihi Bölümü, Bat›
Sanat› ve Ça¤dafl Sanat Ana Bilim Dal› Ö¤retim Üyesi, (Sanat Tarihçisi)
Baflak ‹PEKO⁄LU – Prof. Dr., ‹.Y.T.E Mimarl›k Fakültesi, Mimari Restorasyon Bölümü
Baflkan›, (Mimar)
R. Eser GÜLTEK‹N – Doç. Dr., D.E.Ü. Güzel Sanatlar Fakültesi, Temel E¤itim Bilimleri
Bölümü Ö¤retim Üyesi, (Mimar) 
Ak›n ERSOY – Yrd. Doç. Dr., D.E.Ü. Fen Edebiyat Fakültesi, Arkeoloji Bölümü Ö¤retim
Üyesi, (Arkeolog)
Salih Zeki PEK‹N – Mimar
Sena Erkan YAMAÇ – fiehir Planc›s›
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Zenginli¤i içerikte arayanlara adanan “Tarihe Sayg› / Yerel Koruma
Ödülleri” bu y›l yine sahiplerini buldu.

Dünyada yeni, konforlu, estetize ve steril kentsel mekanlara duyulan
hayranl›k art›k s›n›rlara dayand›. Kente kendini yabanc› hisseden, bir
mekana ait olamayan kentli be¤enisi, h›zl› ve sonsuz tüketimden nasi-
bini alarak, bir manevra yapt› ve yönünü de¤ifltirdi. Yani vahflice büyü-
yen kentlere, kentli art›k ciddi biçimde tepki duyuyor, ç›¤l›k at›yor bir
bak›ma. Ça¤dafl çözüm ad› alt›nda vandalca geliflen kentlere, vandal-
ca bir tepkiyle cevap vererek kent d›fl›na, k›ra yönelmeye bafllad›.

fiair - mimar Ali Cengizkan flöyle diyor: “Önce toprak bozuldu, akl›-
m›zdaki toprak / Yetifltirdi¤i üzümü, zeytini, reçellik çile¤i / Has bam-
yay› b›rakt›, / Yolverdi yapay güne ve insana. /...... / Yanan duvarlar,
hacimler, yükseklikler / Harpufltalar, küpeflteler, t›rabzanlar / Kanal-
lar, çörtenler, derz ve mahfiller / Sahneyi terkedince alçakl›k kald›”

Bütün bunlar›n yerine koyacak yeni bir zarafeti, beceri ve yetenekleri
ile yeniden üretmedi insano¤lu ayn› do¤all›kla ve içtenlikle. Kendi de-
neyimlerini yeniden ö¤renmek, saf bilgiye yeniden ulaflmak için geç-
mifle yap›lan yolculuklardan biri de bu ödül. Bu ödülü ayn› zamanda
kentlinin elinde kalan miras›n kutsand›¤› ve elbette kutland›¤› bir f›rsat
olarak görüyoruz. Ödülü, tarihe sayg›n›n ve koruma bilincinin geliflti-
rilmesine katk›s›, koruma kriterlerine iliflkin ortak mutabakatlar›n olufl-
turulmas›n› sa¤lamas› ve uygulamalar› motive ederek, özeni art›rmas›
nedeniyle önemsiyoruz.

Ödül Seçici Kurulu; baflvurular›, her yap›ya iliflkin özgül koflullar› dik-
kate alarak de¤erlendirdi. Özellikle esasl› onar›m ve katk› dal›ndaki
baflvuru say›s›n›n göreli olarak di¤er kategorilerden daha fazla oldu¤u-
nu özellikle vurgulamak gerekir. Tarihe Sayg› / Yerel Koruma Ödülleri
fiartnamesi’ne göre belirlenen ödül kategorileri ve baflvuru say›lar› flu
biçimde:
A. Kentli ‹zmirli Ödülü 4 Baflvuru oldu
B. Tek Yap› ve Tarihi Doku Ölçe¤inde Baflar›l› Koruma Ödülleri 
B.1 Basit Onar›m Ödülü 3 Baflvuru oldu
B.2 Esasl› Onar›m Ödülü 8 Baflvuru oldu
B.3 Emek Ödülü Baflvuru olmad›
C. Tarihsel Çevre ve Kültür
Varl›klar›n› Koruma Dal›’nda
Katk› Ödülü 9 Baflvuru oldu

Jürinin de¤erlendirme sonuçlar› ve ödül kazananlara iliflkin de¤erlen-
dirmesi flu flekilde özetlenebilir:

KENTL‹ ‹ZM‹RL‹ ÖDÜLÜ

ALTAN ÖZKUNT EV‹ 
De¤erlendirme: Yap› sahiplerinin evlerine sevgiyle bak›p bütünleflmifl
olmas›; yap›n›n içi ve d›fl› ile oldu¤u kadar bahçesiyle bir bütün olarak
korunmas›; yap› içinde geleneksel yaflam biçiminin korunmas›na özen
gösterilmesi; mutfak gibi özgün servis mekanlar›n›n donan›mlar›yla bir-
likte korunmufl olmas›; aileye ait mobilya ve eflyalara da ayn› sayg›n›n
gösterilmifl olmas› nedenleriyle (As›l Seçici Kurul üyelerinden 6
OLUMLU oy alarak) OYÇOKLU⁄U ile ödüle de¤er bulunmufltur.

SEZG‹N UÇAL EV‹ 
De¤erlendirme: Yap› sahiplerinin evlerine sevgiyle bak›p bütünleflmifl
olmas›; yap›n›n içi ve d›fl› ile oldu¤u kadar bahçesiyle bir bütün olarak
korunmas›; yap› içinde geleneksel yaflam biçiminin korunmas›na özen
gösterilmesi; ça¤dafl gereksinimlerine yönelik düzenleme ve müdaha-
lelerde yap›n›n özgünlü¤üne sayg›l› gösterilmifl olmas› nedenleriyle
(As›l Seçici Kurul üyelerinden 6 OLUMLU oy alarak) OYÇOKLU⁄U ile
ödüle de¤er bulunmufltur.

TEK YAPI VE TAR‹H‹ DOKU ÖLÇE⁄‹NDE BAfiARILI KORUMA 
ÖDÜLLER‹ - BAS‹T ONARIM ÖDÜLÜ

ARZU DO⁄ANDEM‹R EV‹ 
De¤erlendirme: Renk, malzeme, doku ve teknik olarak basit onar›m
kapsam›nda tariflenen onar›m içeri¤ine uygun olmas› nedeniyle (As›l
Seçici Kurul üyelerinden 7 OLUMLU OY ve Yedek Seçici Kurul üyele-
rinden 1 OLUMLU OY ve Dan›flman Seçici Kurul üyelerinden 2 UY-
GUN GÖRÜfi alarak TEK YAPI VE TAR‹H‹ DOKU ÖLÇE⁄‹NDE BAfiA-
RILI KORUMA ÖDÜLLER‹ BAS‹T ONARIM dal›nda) OYB‹RL‹⁄‹ ile
ödüle de¤er bulunmufltur.

TEK YAPI VE TAR‹H‹ DOKU ÖLÇE⁄‹NDE BAfiARILI KORUMA 
ÖDÜLLER‹ - ESASLI ONARIM ÖDÜLÜ

SELAM‹ TOPÇU EV‹ 
Müellif: Semra Emek, Yap›mc›: Semra Emek
De¤erlendirme: Y›k›lmak üzere olan bir yap›n›n onar›larak, kent belle-
¤ine katk›da bulunulmas›; onar›m uygulamas›nda plan flemas›n›n oku-
nabilirli¤ine özen gösterilmesi; içinde bulundu¤u dokuya cephe, renk,
malzeme, doku ve teknik zenginlik katm›fl olmas› nedenleri ile (As›l Se-
çici Kurul üyelerinden 7 OLUMLU oy ve Yedek Seçici Kurul üyelerin-
den 1 OLUMLU oy ve Dan›flman Seçici Kurul üyelerinden 2 UYGUN
GÖRÜfi alarak TEK YAPI VE TAR‹H‹ DOKU ÖLÇE⁄‹NDE BAfiARILI

.................................................................................................................
aç›kl›yor...Emel Göksu
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KORUMA ÖDÜLLER‹ - ESASLI ONARIM dal›nda OYB‹RL‹⁄‹ ile ödüle
de¤er bulunmufltur.

‹ZM‹R ÖZEL TÜRK ALSANCAK ÇOCUK EV‹ 
Müellif: Tamer Pakben, Yüklenici: Tamer Pakben
De¤erlendirme: Yeni ifllevi, özgün plan flemas›na sayg›yla tasarlam›fl
olmas›; özgün yap›-parsel iliflkisini, doluluk-boflluk dengesini, dönem
ekleri olarak nitelenebilecek ek yap›-müfltemilat›, iç mekan bezemele-
rini ve özgün çamafl›rhaneyi korumas› ve uyumlu kullan›ma dönüfltür-
mesi; tarihi bilginin okunabilirli¤ine özen göstermesi; onar›mda kulla-
n›lan renk, malzeme, doku ve tekniklerin seçiminde, koruman›n bilim-
sel normlar›na uyulmufl olmas› nedenleri ile (As›l Seçici Kurul üyelerin-
den 6 OLUMLU oy, Yedek Seçici Kurul üyelerinden 1 OLUMLU oy ve
Dan›flman Seçici Kurul üyelerinden 2 UYGUN GÖRÜfi alarak TEK YA-
PI VE TAR‹H‹ DOKU ÖLÇE⁄‹NDE BAfiARILI KORUMA ÖDÜLLER‹ -
ESASLI ONARIM dal›nda) OYÇOKLU⁄U ile ödüle de¤er bulunmufltur.

‹L KÜLTÜR VE TUR‹ZM MÜDÜRLÜ⁄Ü
Müellif: Ayfle Kutvan, Yap›mc›: Alçe ‹nflaat
De¤erlendirme: Günlük yaflam prati¤i içinde kentli için önemli bir ge-
çifl noktas›nda bulunmas›ndan hareketle gerek bulundu¤u konuma,
onar›m yoluyla zenginlik katmas› gerekse kolektif belle¤e ve tarihsel
bilgiye verilen önemi bilince ç›karmas›; özgün plan flemas›n›n ve be-
zemelerin korunarak ifllevlendirilmesi; onar›mda seçilen renk, malze-
me, doku ve teknik olarak koruman›n bilimsel normlar›na uyulmufl ol-
mas›; yap›n›n geçirdi¤i onar›mlar›n aç›kland›¤› panolar yoluyla kentli-
nin bilgilendirilmesine önem verilmifl olmas› nedenleri ile (As›l Seçici
Kurul üyelerinden 7 OLUMLU oy, Yedek Seçici Kurul üyelerinden 1
OLUMLU oy ve Dan›flman Seçici Kurul üyelerinden 2 UYGUN GÖ-
RÜfi alarak TEK YAPI VE TAR‹H‹ DOKU ÖLÇE⁄‹NDE BAfiARILI KO-
RUMA ÖDÜLLER‹ - ESASLI ONARIM dal›nda) OYB‹RL‹⁄‹ ile ödüle
de¤er bulunmufltur.

TAR‹HSEL ÇEVRE VE KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA DALINDA
KATKI ÖDÜLÜ

M‹KO MEVS‹ML‹K EGE KÜLTÜRÜ DERG‹S‹ - 1., 2. ve 3. say›lar› ile…
De¤erlendirme: ‹zmir ve Ege kültürünün ve koruma bilincinin gelifltiril-
mesine katk›da bulunmas›, bu konuda çaba gösteren akademik ve
amatör çevreleri motive etmesi ve bu çabay› gönüllülük ilkesi çerçeve-
sinde gelifltirmesi nedenleri ile (As›l Seçici Kurul üyelerinden 7 OLUM-
LU OY, Yedek Seçici Kurul üyelerinden 1 OLUMLU OY ve Dan›flman
Seçici Kurul üyelerinden 2 UYGUN GÖRÜfi alarak TAR‹HSEL ÇEVRE
VE KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA DALINDA KATKI ÖDÜLÜ da-
l›nda) OYB‹RL‹⁄‹ ile ödüle de¤er bulunmufltur.

SÖKTAfi TEKST‹L SANAY‹ VE T‹CARET A.fi.
Eski ‹zmir - Bayrakl› Kaz›s› Sponsoru
De¤erlendirme: Eski ‹zmir-Bayrakl› kaz›s›na sponsorluk yaparak, ‹zmir
kentinin antik geçmiflinin ortaya ç›kar›lmas›na katk› sa¤lamas›; fiziksel-
mekansal bulgular›n elde edilmesine ve kültürel birikime akademik ve
pratik düzeyde destek vermesi ve bu çabay› gönüllülük ilkesi çerçeve-
sinde gelifltirmesi nedenleri ile (As›l Seçici Kurul üyelerinden 7 OLUM-
LU oy, Yedek Seçici Kurul üyelerinden 1 OLUMLU oy ve Dan›flman
Seçici Kurul üyelerinden 2 UYGUN GÖRÜfi alarak TAR‹HSEL ÇEVRE
VE KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA DALINDA KATKI ÖDÜLÜ da-
l›nda) OYB‹RL‹⁄‹ ile ödüle de¤er bulunmufltur.

Ödül Seçici Kurulu olarak: kültüre, tarihe ve bu kente afl›k tüm kent ya-
flayanlar›n›n sözcülü¤ünü üstlenmek istiyoruz ve bu ödülü uygulama-
ya koyan eski baflkan›m›z say›n Ahmet Pirifltina’ya sevgi ve minnetimi-
zi, bu ödüle süreklilik kazand›ran yeni baflkan›m›z say›n Aziz Kocao¤-
lu’na flükranlar›m›z›, her iki baflkan›m›za da de¤erlendirmeler süresin-
ce jürinin tarafs›zl›¤›na, bilime ve eti¤e verdikleri öncelik nedeniyle te-
flekkürlerimizi ve Tarihsel Çevre ve Kültür Varl›klar› Müdürlü¤ü çal›-
flanlar›na da organizasyon konusundaki emek ve duyarl›l›klar› için teb-
riklerimizi iletmek istiyoruz.

...................................................................................Tarihe Sayg› Yerel Koruma Ödülleri töreni, 2004.
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Zübeyde Han›m Cad. No: 77 Karfl›yaka 

ALTAN ÖZKUNT EV‹
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KENTL‹ ‹ZM‹RL‹ 2004

113 Sok No: 20 Buca
Müellif ve yap›mc›: Koray Heper (Mimar)

SEZG‹N UÇAL EV‹

Baflvuru öyküsü:
Bina, 1881 y›l›nda yap›lm›flt›r. Ailem mübadelede bu eve gelmifltir.
69 y›ld›r bu evde yafl›yorum. Son onar›m ve restorasyon 1992 y›l›nda
yap›ld›. 2003 y›l›nda ise boya badanas› gerçeklefltirildi.
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BAS‹T ONARIM 2004

Karantina Mah. 133. Sok. No: 6 Köprü
Müellif ve yap›mc›: S. Semra Emek

ARZU DO⁄ANDEM‹R EV‹
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Karantina Mah. 133. Sok-141 Sok. köflesi No: 26-13
Tasar›mc› ve yüklenici: S. Semra Emek

SELAM‹ TOPÇU
TUNCAY TOPÇU EV‹
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Atatürk Cad. No: 450 Alsancak
Sahibi: O¤uz Tat›fl
Müellif ve yüklenici: Tamer Pakben

‹ZM‹R ÖZEL TÜRK ALSANCAK
ÇOCUK EV‹ - ANAOKULU

Baflvuru öyküsü:
Tarihi Alsancak Gar›’n›n karfl›s›nda,
120 y›l önce infla edilmifl olan bina,
‹ngiliz Cassano ailesine aittir. ‹ki katl›
olup oldukça genifl bir alan içinde
yer almaktad›r. Demir tüccar› olan
Cassano ailesinin demir deposu olarak
kulland›¤› depo, flimdi k›fl bahçesi ve
oyun atölyesi olarak çocuklara hizmet
vermektedir. Bina alt kat, ara kat,
ikinci kat ve bahçe olmak üzere
507 m2 alan içindedir.

ESASLI ONARIM 2004



52..... .....

..........ES
A

SL
I O

N
A

R
IM

 Ö
D

Ü
LÜ

Te
k 

Y
ap

› v
e 

Ta
ri

hi
 D

ok
u 

Ö
lç

e¤
in

de
B

afl
ar

›l›
 K

or
um

a 
U

yg
ul

am
al

ar
›

1344 Sok. No: 2 Pasaport
Müellif: Ayfle Kutvan
Yüklenici: Alçe ‹nflaat

T.C. ‹ZM‹R VAL‹L‹⁄‹
‹L KÜLTÜR TUR‹ZM MÜDÜRLÜ⁄Ü B‹NASI

ESASLI ONARIM 2004
............................................
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1891-1919 y›llar› aras›nda ‹zmir Ticaret Borsas› olarak kullan›lm›fl, iflgal günlerinde
Yunan Milli Bankas›, 1922 y›l›ndan sonra ‹zmir Merkez Postanesi olarak uzun y›llar
hizmet verdikten sonra 1998 y›l›nda bafllat›lan restorasyon çal›flmalar› sonucunda ‹z-
mir ‹l Kültür Turizm Müdürlü¤ü binas›na dönüfltürülmüfltür.

Yap› iki katl›d›r. Enlemesine dikdörtgen bir plana sahiptir. D›fl cephelerdeki süsleme-
ler kap› ve pencere aç›kl›klar›ndaki simetrik bir düzenlemeyi konturlar/vurgular ve
dövme demir parmakl›k elemanlar›, girifl kap›s› üzerinde yer alan etkileyici dövme de-
mir kap› saça¤› ve kap›, pencere aç›kl›klar›n›n sövelerini çevreleyen yüksek rölyeflerle
Art Nouveau tarz›n› temsil eder. Dizi boflluklar›, konsollar›n tafl›d›¤› silmeler ve plas-
terlerle kütlesel yap› hareketlendirilmifltir.

‹ç mekanda zemin kat, dokuz adet yivli döküm çelik iyon bafll›kl› sütunlarla bir orta
sah›n ve gerisinde onu çevreleyen yan sah›nlar oluflturulmufltur. Birinci katta, orta me-
kan farkl› gabari kullan›m› ve tepe pencereleri ile vurgulanarak, d›fl çeper boyunca di-
zilmifl mekanlarla çevrelenmifltir. Zemin katta yo¤un alç› bezemeli tavan kasetleri,
ana merdiven t›rabzanlar›, birinci kat orta mekan› çevreleyen tepe pencere dizisi, al-
ç›bezemeli tavan göbe¤i ve silmeleri iç mekan› zenginlefltiren ve yine Art Nouveau tar-
z›n› temsil eden ö¤elerdir.    

Yap›n›n d›fl cephesinde simetrik düzeni vurgulayan kuleler, Yunan Milli Bankas› ola-
rak kullan›ld›¤› dönemde manast›r tipinde çat›l› iken, restorasyon uygulamalar›ndan
sonra düz çat›l› olarak yenilenmifltir. 

Kaynak: ‹zmir Mimarl›k Rehberi 2005, Editör: Deniz Güner, Mimarlar Odas› ‹zmir fiubesi Yay›n›,
Hümeyra Akkurt, s. 65

‹zmir ‹l Kültür Turizm Müdürlü¤ü Binas›   
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Bugün, ‹l Kültür Turizm
Müdürlü¤ü olarak
kullan›lan bina,
1900’lerin bafl›nda
Yunan Ulusal Bankas›,
Cumhuriyet sonras›nda
ise Paket Postanesi
olarak hizmet veriyordu.
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1891-1919 y›llar› aras›nda ‹zmir Ticaret Borsas›, iflgal döneminde Yunan Ulu-
sal Bankas› ve Yunan Posta Bürosu fiubesi olarak kullan›lan, Cumhuriyet son-
ras›nda ise ‹zmir Merkez Postanesi ve Paket Postanesi olarak bilinen bina, gü-
nümüzde ‹zmir ‹l Kültür ve Turizm Müdürlü¤ü’ne ev sahipli¤i yap›yor. Yap›-
n›n, müdürlük hizmetine verilme sürecini dinleyebilir miyiz sizden?

Paket postanesi olarak kullan›lan ve oldukça harap konumdaki bina, 1996 y›l›-
n›n Mart ay›nda dönemin Turizm Bakan› Sn. Ifl›lay Sayg›n’›n giriflimleriyle Al-
sancak Tren ‹stasyonu karfl›s›nda bulunan 7 katl› hizmet binam›z›n Ulaflt›rma
Bakanl›¤› ile yap›lan protokol sonucunda takas usulüyle Müdürlü¤ümüze ka-
zand›r›lm›fl ve iki y›ll›k bir restorasyon ifllemi sonucunda, 1998 y›l›n›n Temmuz
ay›nda ‹l Turizm Müdürlü¤ü olarak hizmete girmifltir. 

‹kinci derece sit kapsam›nda olan binan›n restorasyonu Bakanl›¤›m›za mensup
teknik elemanlar taraf›ndan özveriyle gerçeklefltirilmifl ve onar›m çal›flmalar› s›-
ras›nda taban döflemelerinden tavan süslemelerine kadar her fleyin asl›na uygun
yenilenmesine dikkat edilmifltir. Binan›n fiziki yap›s›n›n asl›na uygun onar›lma-
s›n›n yan› s›ra hizmet binas›nda kullan›lacak büro malzemeleri de özenle seçil-
mifl, binan›n tarihi dokusuna uygun olacak ahflap ve hafif mobilyalar tercih
edilmifltir.

Yap›n›n mimari özellikleriyle ifllevi birbirine çok yak›fl›yor. Dönemini temsil
eden mimari anlay›fl hakk›nda bilgilendirebilir misiniz bizi?

1891’den 1919’a kadar borsa olarak, 1921 y›l›nda Yunan Milli Bankas› olarak
kullan›lan ve iflgal sonras›nda ise Merkez Postanesi olarak kullan›lan iki katl›
yap› 1890-1910 y›llar› aras›nda bütün Avrupa'y› etkisi alt›na alan ve "romantik
süsleme ak›m›" olarak an›lan "Art Nouveau" stilinin yans›malar›n› tafl›maktad›r.
Tavanlar›n alt k›sm› çiçek ve yaprak motifleriyle süslü olup bu desenleri dört bir
yanda görmek mümkündür.

Birinci kat›n sahalar›n›, 9 adet ‹on bafll›kl› ve yivli gövdeli sütun ay›rmaktad›r.
Girifl kat›n›n tavanlar› dikkat çekici alç› süslemelerle bezenmifltir. Binan›n alt
kat›ndaki pencerelerindeki dövme demir parmakl›klar ile girifl kap›s›ndaki kap›
saça¤› Art Nouveau stilinin tipik örneklerindendir.

‹kinci kata, ahflap bir merdivenle ç›k›lmakta olup, korkuluklar›nda hofl yaprak
motifleri göze çarpmaktad›r. Ulafl›lan camekânl› girifl kap›s›nda ise geometrik
formlar mevcuttur. Binan›n 2. kat›n›n tavanlar›nda yine alç›dan süslemeler ve
pencerelerdeki dövme demir parmakl›klar göze çarpmaktad›r.

Yap›n›n, kullan›c›lar› ve ziyaretçileri üzerindeki etkileri ile ilgili gözlemleriniz
oldu mu?

Kültür ve Turizm Müdürlü¤ü’ne çok yak›flan binaya ilk defa giren yerli ve ya-
banc› turistler binay› bir sanat eseri olarak incelemekte, tarihi geçmiflini ö¤ren-
mek istemektedir. Paket postanesi olarak kullan›ld›¤› dönemlerde binay› bir fle-
kilde ziyaret etmifl ya da içinde çal›flm›fl kimseler binan›n restorasyonundan do-
lay› memnuniyetlerini ifade etmekte ve binan›n Kültür ve Turizm Müdürlü¤ü
olarak kullan›lmas›n›n binan›n karakteri ile tam örtüfltü¤ünü belirtmektedir. 

‹zmir’in dünya ölçe¤inde varl›k gösterebilmesi için kültürel de¤erleri ad›na ne-
ler yapmas› gerekir sizce?

13 Eylül 1922 sabah› tarihinin en büyük felaketlerinden birini yaflayan ‹zmir’de,
Basmane semtinde bafllayan yang›n 2.600.000 m2’lik bir alanda 20.000’den
fazla ev ve iflyerini tahrip eder ve neticesinde de ‹zmir’in özellikle Levanten kül-
türüne ait sivil mimari örneklerinin büyük bir bölümü bu yang›n sonucunda
yerle bir olur. Kentin kimli¤ine örnek olabilecek kültürel miras›m›za ait sivil mi-
mari örneklerinden ayakta kalabilenler ise tarihi yap›lar›n onar›m›n›n masrafl›
olmas›, kentlilik bilincinin yeterince geliflememesi, zaman›n ve do¤a koflullar›-
n›n y›prat›c›l›¤› nedeniyle zaman içinde birer birer yok olmaktad›r.
Tarihi ve kültürel miras›n korunmas›, ça¤dafl ülkelerin ve toplumlar›n öncelikli
görevleri aras›ndad›r. Ancak bu çabalar, sadece bir miras›n gelecek kuflaklara
aktar›lmas› aç›s›ndan de¤il, yurttafll›k ve kentlilik bilincinin geliflmesi aç›s›ndan
da büyük önem tafl›maktad›r. Bunun için, kentimizde mevcut tarihsel, kültürel,
do¤al ve kentsel de¤erlerin korunmas› ve yaflat›lmas› amac›yla ‘kamu yönetimi-
yerel yönetimler-özel sektör-sivil toplum örgütleri’ aras›nda güçlü, yayg›n, üret-
ken ve kal›c› birlikteli¤in infla edilmesi ve ortak çözümlere ulaflmalar› gerek-
mektedir. Bunun yan› s›ra, tarihi ve kültürel de¤erlerin korunmas›na yönelik
kaynaklar›n ve olanaklar›n da¤›n›k de¤il, topluca ve bir öncelikler planlamas›
kapsam›nda de¤erlendirilmesi için gerekli düzenlemeler yap›lmal›d›r.

Son olarak, ‹zmir Büyükflehir Belediyesi’nin Tarihe Sayg› Yerel Koruma Ödül-
leri’nin size ve kente katk›lar›yla ilgili düflüncelerinizi ö¤renebilir miyiz?

‹zmir Büyükflehir Belediyesi’nin Tarihe Sayg› Yerel Koruma Ödülleri, ilimizde
mevcut tarihi ve kültürel de¤erlerimizin korunup sahip ç›k›larak, bu miras›n ge-
lecek nesillere aktar›lmas›, tarihi miras›n onar›lmas›, iyilefltirilmesi ve yeniden
bir ifllev kazand›r›lmas›, insan›m›zda yurttafll›k ve kentlilik bilinci oluflturmas›
ve kentte çekim noktalar› yaratarak turizmimizin geliflmesine yard›mc› olmas›
aç›s›ndan çok olumlu katk›lar sa¤lad›¤› düflüncesindeyiz.

.................................................................................................................
SÖYLEfi‹Abdülaziz ED‹Z ‹le
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M‹KO
MEVS‹ML‹K EGE KÜLTÜRÜ DERG‹S‹ 
Yay›nc›: Cenap Türksavafl
Yay›n Koordinatörü: Elçin Demirtafl Türksavafl
1., 2. ve 3. say›lar› ile…
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Baflvuru öyküsü:
Miko Mevsimlik Ege Kültürü Dergisi, Ege kültürüne
sahip ç›kmak, yaflatmak, yayg›nlaflt›rmak ve yeni
kuflaklara aktarmak için yay›n hayat›na bafllam›flt›r.
Dergide ö¤retim üyeleri, gazeteci, sanatç› ve
yazarlar›n kat›l›m› ile Ege kültürü her yönüyle ele
al›nmaktad›r. Kültürün yay›lmas› ve geliflmesi
amac›yla dergi ‹zmirli bir ö¤renciye üniversite
ö¤renimi için burs vermektedir.

“Do¤u ülkelerini ziyaret etme imkan›n› hiç yakalayama-
m›fl ya da bizim ›l›man iklimimizden daha s›cak havala-
r› görmemifl olanlar, gün ortas›nda günefl ›fl›klar›n›n
manzara üzerinde oluflturdu¤u muhteflem görüntüyü ta-
hayyül edemezler. Burada yaflayanlar da nadiren böyle
parlak bir manzarayla karfl›lafl›r. May›s ay›n›n baflla-
r›nda, en s›cak günlerden birinde ‹zmir’e vard›k. Bu il-
ginç yere yaklaflt›kça yavafl yavafl aç›lan manzaray› gö-
rebilmek için birçok kiflinin çok fleyi riske edebilece¤ine
inan›yorum. Gök, deniz ve kara hep birlikte bu ›fl›k se-
linde adeta banyo yap›yorlard›. Bulutsuz bir günefl, bu
güzel Asya k›y›s›n› ve önümüzde uzanan pitoresk flehri
ayd›nlat›p süslüyordu. Tek karanl›k yer, sahilin yan› ba-
fl›ndaki tepede bulunan Müslüman mezarl›¤›ndaki servi
a¤açlar› korusuydu.

‹zmir’den daha ilginç olabilecek çok az do¤u kenti var-
d›r. fiehri bu kadar önemli k›lan faktörlerden biri, As-
ya’n›n yedi kilisesinden birinin burada bulunmas›d›r. fie-
hir, merkezi konumu ve ticari nüfuzundan dolay› her ül-
ke ve her dinden insanlar›n dinlenme yeridir. Çok farkl›
yerlerden yolcular›n dinlenme yeri olmas›ndan dolay›,
bu kadar çeflitli dinin mükemmel bir uyum içinde yafla-
d›¤› baflka bir yer oldu¤una inanm›yorum.” 

[Bir ‹ngiliz Leydinin Kaleminden: ‹zmir’de 24 Saat, “Four-and-Twenty
Hours of Smyrna, Littel’s Living Age, no: 116, 1 August 1846, Yaz›y›
kaleme alan ‹ngiliz han›m›n ismi verilmemifltir.”, Çev: Ercan Uyan›k,
Miko Mevsimlik Ege Kültürü Dergisi, Sonbahar 2003, say› 1, s. 45]
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Bafllang›çta bir buluflmayd›… Sonra kayda al›nd›. Kapsam alan› Ege’yi aflarak
ülke d›fl›nda da tan›n›r duruma geldi. Miko Mevsimlik Ege Kültür Dergisi, ‹z-
mir için kültürel bir marka olma özelli¤ine sahip. Nas›l bafllad› bu serüven; ve
amac› neydi?

Avrupa’da kültürler cafe’lerden yay›l›r. Birçok kültürel yay›n organ›, dergi ve
gazetenin kökeni cafe’lerdir. Cafe’lerin yay›nlad›¤› dergi ve gazeteler bugünkü
yay›nlar› oluflturmufltur. Ancak, Türkiye’de böyle bir anlay›fl yok, bizde sadece
kahve kültürü var. Yay›lan da arabesk kültür, popüler kültür ya da siz ad›na ne
derseniz deyin. Oysa Egemizin binlerce y›ll›k geçmifli ve beraberinde getirdi¤i
zengin bir kültürü var. Güncel konular aras›nda bir türlü yer edinemeyen kül-
türümüzü, biz ele alal›m, insanlara hat›rlatal›m dedik. Hat›rlatal›m ki, bölgemi-
zin gelece¤i ile ilgili kararlar al›n›rken, geçmiflindeki temeller dikkate al›ns›n,
kültürümüzü yaflatacak projelere yer verilsin ve kültürümüze özgü bir gelecek
infla edilsin. Amaç buydu. Ve biz yola ç›karken, bir Avrupa kenti yap›s›nda
olan ‹zmir’deki bir cafe’de, di¤er Avrupa ülkelerinde oldu¤u gibi bir dergi ç›-
kararak, bunu sa¤layabilece¤imize inand›k. Bizimle birlikte bu düflünceyi pay-
laflan akademisyen, gazeteci ve edebiyatç›larla yola ç›kt›k. Bu ‹zmir’de, Ege’yi
sevenlerin bulufltu¤u bir dergi oldu. Ege’yi sevmek ortak paydam›zd›. 

Bu dergi sadece ‹zmir’de ve Ege Bölgesi’nde de¤il ‹stanbul ve Ankara’da da da-
¤›t›ld›. Ayr›ca ülkemizin çesitli bölgelerinden mektuplar ve e-postalar ald›k.
Dergimizi edinmek istiyorlard›. Bu çok sevindirici bir durumdu. Di¤er bölgele-
rin de bu tür yay›nlar çi›kararak bölgelerinin kültürlerini tan›tmalar› gerekti¤ini
çesitli ortamlarda dile getirdik. Tan›t›m aç›s›ndan büyük önem tafl›yor. Dergi-
miz yurtd›fl›nda büyük ilgi görüyor. Türkiye bir kültürler mozai¤i ve bunu iyi
de¤erlendirmeliyiz. Tan›t›m faaliyetlerinde bu tür yay›nlar büyük önem tafl›yor. 

Derginin sayfalar›n› Ege kültürüyle yo¤urma çabas› elbette öncelikli bir kay-
g›. Ama güncel olandan da uzak de¤il hiçbir zaman. Bu çizgiyi yakalarken ne-
leri gözetiyorsunuz? 

Ege kültürünün hangi özelligini ele al›rsan›z al›n, günümüze mutlaka de¤ini-
yorsunuz. Tabii bu olumlu ya da olumsuz olabiliyor. Çünkü de¤erlerimizin bir-
ço¤unu yitirmifl bulunuyoruz. Bunlardan sözederken, günümüzdeki durumu
da ortaya konmufl ve saptamalar yap›lm›fl oluyor. Ancak bu tespitler yap›l›rken,
di¤er yandan neler yap›labilece¤ine iliflkin düflünce ve önerilerin de dergide
yer almas›, günümüz insanlar›na ›fl›k tutuyor. Önemli olan bu fikirleri de¤er-
lendirmek.

Her mevsim ayr› bir konu ele al›n›yor dergi sayfalar›nda. Yazarlar da, etekle-
rinde ne varsa döküyorlar. Mevsimlik konulara birlikte mi karar veriyorsunuz;
bu anlamdaki iflleyifli nas›l derginin?

Ço¤unlukla konuyu biz belirliyoruz. Befl say›n›n konusu önceden belirlenmifl
oluyor. Bunu yay›n kurulumuza sunuyoruz. Genellikle hemfikir olunuyor. 

Alçakgönüllülükle “kar›nca karar›nca bir arma¤an” olarak tan›mlad›¤›n›z der-
ginin gelirini çok anlaml› de¤erlendiriyorsunuz. Bu konudan bahseder misiniz
biraz?

Dergimiz sat›lm›yor, ücretsiz da¤›t›l›yor. Ancak ilan veren olursa bu tamamen,
Egeli bir ögrencinin e¤itimi için aktar›l›yor. ‹lan al›nmad›¤› durumlarda bunu
biz finanse ediyoruz. Sonuç olarak, dergi ile beraber, güzel sanatlar alan›nda
okuyan bir Egeli ögrencimiz yetifliyor. Ege kültürünü gelece¤e tafl›mak ad›na. 

Tarih boyunca pek çok dönüflümün yafland›¤›, de¤iflik kültürlerin harmanlad›-
¤› bu kentte, tarihsel ve kültürel de¤er k›r›nt›lar›na can verme yükümlülü¤ü
tafli›yan Miko Mevsimlik Ege Kültür Dergisi’nin yeni hedefleri neler? Daha
do¤rusu, yeni dertleri var m›?

fiu anda bir katalog haz›rl›¤› içindeyiz. Ancak bunun ayr›nt›lar›n› flimdiden ver-
miyorum. Önümüzdeki aylarda çal›flmam›z bitecek ve sizlerle buluflacak. 

Sanatta, bilimde ve yaflam›n her alan›nda bizi onurland›ran ‹zmir’in insanlar›-
na; yolu ‹zmir’den geçmifl dostlar›na söz hakk› tan›yan derginizin, Tarihe Say-
g› Yerel Koruma Ödülleri için haz›rlanan bu yay›na ne gibi mesajlar› olabilir?

Tarihe Sayg› Yerel Koruma Ödülleri, zaten bafll› bafl›na büyük önem tafl›yor.
Ödüller, bu yönde çaba harcayan, emek sarfeden insanlar için büyük bir gurur
kayna¤›, yapmayanlar› ise teflvik edici. Di¤er yandan herkesin dikkatini çeke-
rek, konunun önemi anlat›lm›fl oluyor. Bu anlamda, bu ödüller Ege’ye verilen
de¤eri ortaya koyuyor. Ege de bunu hak ediyor. Keflke bu ödüller da¤›t›l›rken,
aday say›lar› daha da artsa, jüri ödülleri belirlemekte zorlansa. Haz›rlad›¤›n›z
yay›n, tüm bu çal›flmalar›n unutulmamas›n› sa¤layacak önemli bir belge. Biz
toplum olarak unutkan bir toplumuz, baz› güzelliklerin zaman zaman hat›rla-
t›lmas› gerekiyor. Miko Ege Kültürü Dergisi olarak bu çal›flman›zdan ötürü
sizleri tebrik ediyoruz. 

.................................................................................................................
SÖYLEfi‹Elçin DEM‹RTAfi TÜRKSAVAfi ‹le

Miko Mevsimlik Ege Kültürü Dergisi Yay›n Koordinatörü
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SÖKTAfi TEKST‹L
SANAY‹ VE T‹CARET A.fi. 

Baflvuru öyküsü:
Dünya kültür miras›n› korumak ve gelece¤e
aktarabilmek amac›yla Bayrakl›’da 1998-2003 y›llar›n›
kapsayan dönemde antik kente kimlik kazand›rma
çal›flmalar›n›n sponsoru olunmufltur. Çal›flmalar
sonucunda, antik kentin önemli yap›lar› aya¤a kald›r›lm›fl,
koruma ve restorasyonlar› gerçeklefltirilmifl, kentin öncelik
tafl›yan bölümleri gün ›fl›¤›na ç›kart›lm›flt›r.
Bu çal›flmalar›n, yöre halk›n›n eski eser bilincinin
gelifltirilmesine de büyük katk›s› olmufltur.

1998-2003 y›llar› aras›nda Smyrna (Eski ‹zmir - Bayrakl›)
kaz› ve restorasyon çal›flmalar› sponsorlu¤u ile…

Sponsorluk kapsam›nda yap›lan ifller;
Höyü¤ün güney ve do¤u eteklerinde sur kaz›s›; güneyde 75 m., do¤u-
da 180 m. uzunluktaki sur kaz›lm›fl, do¤u bölümünde kent girifli or-
taya ç›kar›lm›flt›r.

Athena Tap›na¤›; Subgeometrik döneme ait podyumda haz›rlanan
bir stylobat üzerinde sütun merkezleri aras› 231 cm. uzunlukta 6x10
sütunlu bir peripteros olarak belirlendikten sonra Aiol düzendeki tüf
tafl› sütunlardan al›nan kal›plarla 7 adet orijinal ölçülerdeki mulaj,
tap›naktaki olas› yerlerine, 8.5 m. yükseklikte dikilmifltir. 

Antik Çeflme; 1948-1951 y›llar› aras›ndaki kaz›larda ortaya ç›ka-
r›lan, y›llard›r su içinde yatan antik çeflmenin korunmas› ve restoras-
yonu için penetrasyon deneyleri gerçeklefltirilmifl, yap›n›n etraf›nda-
ki alan›n kaz›s› büyük ölçüde tamamlanm›flt›r. Çeflmenin sudan kur-
tar›lmas› konusunda kesin bir çözüme ancak 2001 y›l›nda ulafl›lm›fl;
2002 ve 2003 y›l›nda çeflmenin eksik tafllar›, civar ocaklardan getiri-
len andezit tafllar ifllenerek en üst seviyesine kadar yerlerine yerleflti-
rilmifltir. 

Tafl plaka döfleli yol; Çifte Megaron’un bat›s›ndan bafllayarak At-
hena Caddesi’nde son bulan ‹.Ö. 7. yüzy›l›n ikinci yar›s›na ait yolun
mevcut plaka tafllar›ndan al›nan kal›plarla kopyalar› dökülüp, yol
bütünüyle restore edilmifltir.   

Toplant› Megaronu; ‹. Ö. 630 tarihlerine ait olan toplant› megaro-
nu duvarlar›, do¤u duvar›ndaki 4 adet insütü tafl bloktan yola ç›k›la-
rak, orijinal temeller üzerine, iki tafl s›ra seviyesinde yükseltilmifltir.

Avlulu Evler; Athena Caddesi’nin kuzeyinde yer alan ‹. Ö. 4 yy. ka-
t›ndaki ortas› avlulu, çok odal› ev kompleksinde, 1 ve 2 no.lu ev top-
lulu¤unun avlular›, var olan döfleme kal›nt›lar› örnek al›narak yap›-
lan kopyalar› ile tamamlanm›flt›r.

.............
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“Papa-Nikolas h›zl› ad›mlarla eczaneyi geçti, Frenk mahalle-
sine do¤ru yürüdü. Frenk kilisesi Sacré-Coeur’ün kap›s›
önünde duran Per* Jung’u bafl›yla selamlad›. Sonra, Aya
Fotini’nin yüksek çan kulesinin alt›ndan geçerek Metropolis’in
basamaklar›n› ç›kt›. ‹çinde üçyüz bin can›n yaflad›¤› flehrin
her yan›ndan duyulan Aya Fo-tini’nin saat kulesindeki kam-
pana onikiyi vuruyordu. Bu saatte Frenk Mahallesi çiçek
açmaya bafllard›. Sokaklarda ve ma¤azalarda kad›nlar. Bu
ma¤azalarda can›n ne çekerse, vard›: Y›ld›zlar›yla gökyüzü,
Ülker, Ay, Venüs, her fley! Bankalarda çal›flanlar da paydos
ederlerdi… Beyefendiler de yaz›hanelerinden ç›karlard›. Sa¤a
sola selâmlar da¤›t›rd›n. Pazar günü sabahlar› saat onbir ile
oniki otuz aras›nda r›ht›mda oldu¤u gibi.
‘Kalimera.’
‘‹yi sabahlar, hanfendi.’
‘‹yi sabahlar, hocân›m.’
‘Bonjur, madam.’
‘Bonjur, matmazel.’
‘Hallou, Cim.’

Han›mlar, devrin modas›na uygun olarak manto, dizlerin
alt›na kadar inen tayyör, dü¤meli potin ya da fleffaf muslin ve
terlik. Baylar, k›fl›n bombe, ceket (buna irondel derlerdi), beli
ince palto. Yaz›n, has›r flapka, beyaz ketenden tak›m elbise ve
beyaz pabuç. K›fl›n bastonsuz edemezlerdi.
‘Kalimera sas.’
‘Bonjur, madam.’
‘Bonjur, matmazel.’
Ama, bu Frenk mahallesinden yaln›z gösterifl budalalar› ile
kendini be¤enmifller de¤il, bütün millet geçmek zorundayd›.
Mahalle ve çarfl›lar aras›ndaki atardamard› buras›. Esnaf›n,
ma¤azalar›n, iflyerlerinin, küçük yaz›hanelerin üçte ikisi
buradayd›. K›p›r k›p›r ama ifllerin biraz a¤›r yürüdü¤ü, kar-
makar›fl›k, dudaklar›nda gevezelik eksik olmayan keyifli, aç›k
yürekli insanlar›n dünyas›yd› buras›…”

* Katolik papaz›.

Kozmas Politis (1888-1974)
[Yitik Kentin K›rk Y›l›, Türkçesi: Osman Bleda, Belge Yay›nlar›,

‹stanbul, 1992]
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Eti AKYÜZ LEV‹
Prof. Dr.
D. E. Ü. Mimarl›k Fakültesi, Mimarl›k Bölümü Restorasyon A.B.D. Baflkan›

Tarihe Sayg› / Yerel Koruma Ödülleri

Tarihsel süreçte çeflitli uygarl›klara befliklik yapm›fl Ege, pekçok do¤al,
arkeolojik, kentsel koruma alan› içerir. ‹zmir kenti, kültürel miras aç›s›n-
dan bu denli zengin bir bölgenin merkezinde yer almaktad›r. Ancak, son
araflt›rmalarla 8000-10000 y›la dayand›r›lan kentimizin, bu zengin geç-
miflini yans›tacak eserlerin birço¤unun ne yaz›k ki çeflitli olumsuzluklar
nedeniyle günümüze ulaflamam›fl oldu¤u bilinmektedir. Yang›n, deprem
gibi afetler yan› s›ra, Osmanl› Dönemi’nde gerçeklefltirilen yol yap›m ve
geniflletme çal›flmalar›, imar faaliyetleri kapsam›nda antik eserlerin yap›
malzemesi olarak görülüp y›prat›lmas› sözkonusu de¤erlerin k›smen ve-
ya tümüyle yok olmas›na neden olmufltur. Bu durum da, var olan tarihi
yap›lar›n en iyi flekilde korunarak gelece¤e aktar›lmas›n› kaç›n›lmaz k›l-
maktad›r.

Tarihi de¤erlerin yaflat›larak gelece¤e aktar›m›, e¤itim ve teflvik ile kolay-
lafl›r. Ülkemizde tarihi çevre koruma konusuna bak›fl ve bunun disiplinli
bir duruma gelmesi, geliflmifl Avrupa ülkelerine göre çok daha geç olmufl
ise de, tarihsel süreçte toplum bilincinin yükselmesi, çevre ve dolay›s›y-
la tarihi çevre duyarl›l›¤›n› da art›rm›flt›r. Son y›llarda Avrupa Birli¤i
uyum program› çerçevesinde gerçekleflen çal›flma ve giriflimler de, çev-
reye özellikli bir önem verilmesine neden olmufltur. Çevreyi konu alan
pek çok uluslararas› proje gerçeklefltirilmifltir. Bu kapsamda tarihi ve kül-
türel de¤erlere, bunlar›n yaflat›larak korunmas› ve gelece¤e aktar›lmas›na
bak›fl da giderek olumlu bir de¤iflim göstermifltir.

Çevre ve tarihi çevreye verilen önemin global ölçekte büyümesi, her ke-
simde etkisini göstermifltir. Çevreyle ilgili örgütlerin say› ve etkinliklerini
art›rmas› da, gerek yap›lanlar gerekse örnek olma ba¤lam›nda konunun
gündemde tutulmas› ile koruma bilincini yükseltmektedir. Örne¤in, Tari-
hi Kentler Birli¤i gibi kurulufllar, yerel yönetimlerin beldenin kimli¤ini
oluflturan de¤erlerinin korunup yaflat›lmas› ba¤lam›nda daha fazla çaba
göstermesinde etkili olmaktad›r.  

19. yüzy›lda ortaya ç›kan ve eksiklikleri görüldükçe di¤eri ç›kar›lan Asar-
› Atika Nizamnameleri’nden günümüze yürürlü¤e giren yasalar, 1710,
2863, 3386 ve 5226 koruma mevzuat›nda önemli ad›mlar at›ld›¤›n› gös-
termektedir. Özellikle 2004 y›l›nda ç›kan 5226 say›l› yasa ve onu pekifl-
tiren ilke kararlar›, yönetmelikler ülkemizde bugüne dek göz ard› edilmifl
olan konunun ekonomik boyutu yan› s›ra, alan yönetimine vurgu yapa-
rak çözüm üretmifllerdir. Yine son y›llarda belediyelerin bünyelerinde
kurulan Tarihi Çevre Müdürlükleri, valilik veya belediyeler kapsam›nda
oluflturulan uygulama denetim birimleri KUDEB’ler, Belediyeler Yasa-
s›’nda tarihi çevreye bak›fl, konuya iliflkin bilinçlenmenin yans›malar›d›r.
‹zmir Büyükflehir Belediyesi de, bu geliflmeler paralelinde önemli giriflim
ve uygulamalara imza atm›flt›r.

.............................................................
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‹zmir Büyükflehir Belediyesi’nin Tarihe Sayg› / Yerel Koruma Ödülleri, bu
konuda ülkemizde ilk oluflturmas› aç›s›ndan ayr›cal›kl› bir önem yans›t-
maktad›r. Sözkonusu giriflim, konuya dikkat çekme yan› s›ra, halk›n tari-
hi çevre koruma bilinç ve duyarl›l›¤›n› gelifltirme, yerel yönetimlerin ba-
flar›l› uygulamalar›n› teflvik ederek ödüllendirme, medya yoluyla genifl
halk kitlelerine ulaflma, konuyu gündemde tutma, tarihi yap› ve çevrele-
re yönelik sevgi oluflturma aç›s›ndan anlaml›d›r. Yar›flmaya ayr› bir önem
katan konu ise, her yafl ve kesimden çok genifl halk kitlelerine ulaflmas›-
d›r. ‹lkö¤retim düzeyindeki çocuklardan, halka, araflt›rmac›lara, restoras-
yon uzmanlar›na, özel bürolara, belediyelere dek büyük bir yelpazeye
seslenen bu giriflim, koruman›n belki de en önemli yan›, e¤itimi, farkl›
düzeylere hissettirmeden verme ba¤lam›nda da özellikli bir yer tutmak-
tad›r. 

Ödüllerin 2003 - 2007 süreci incelendi¤inde, yayg›nlaflarak süreklilik
yans›tt›¤›, baflvurular›n de¤iflkenlik göstermesine karfl›n, bafllang›çta 18
olan ödül say›s›n›n befl y›ll›k dönemde 22’ye yükseldi¤i, kategorilerin de
geniflletildi¤i alg›lanmaktad›r. Bu veriler, yar›flman›n kal›c›l›k kazand›¤›-
n›n, benimsendi¤inin, güçlendi¤inin göstergesidir. 

Yar›flma:
Tek yap› ve doku ölçe¤indeki baflar›l› koruma uygulamalar›n› teflvik et-
mek,

Bir kitap gibi okunacak bilgi kayna¤› olan tarihi yap› ve çevreler ile ko-
runmalar› konusunda halk› bilinçlendirmek, sözkonusu de¤erleri sevdir-
mek,

Arfliv oluflturmak,
5226 say›l› yasa ve Belediyeler Kanunu ile belediyelerin asli görevleri
aras›nda belirtilen tarihi yap› ve dokular›n korunmalar› konusunda, çev-
re belediyelerce yap›lacak baflar›l› uygulamalara ivme kazand›rmak, 

Kiflilerin tarihsel de¤erlere bakarken, geçmiflin bilgisini okuyabilmesini
sa¤lamak,

Tarihi yap›ya olan “köhne, y›k›k, kurtulunmas› gereken” fleklindeki olum-
suz bak›fl›, “de¤erli, sayg› duyulacak, korunmas› gereken” tarz›nda olum-
luya dönüfltürmeye yard›mc› olmak, gibi pek çok konuda yarar sa¤la-
maktad›r.

Gelece¤e dönük olarak, yar›flman›n katk›lar›n› fazlalaflt›rma ba¤lam›nda
kategorileri art›rmak, yar›flma s›n›rlar›n› (alansal) geniflletmek, duyuru ve
tan›t›m› yayg›nlaflt›rmak yararl› olacakt›r.
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Ahmet EYÜCE
Prof. Dr.
Bahçeflehir Üniversitesi, Mimarl›k Fakültesi Ö¤retim Üyesi

Yap› Koruma Ödülleri

‹nsan eylemleri için zaman ve mekan gerekiyor. Bu iki ö¤e olmadan eylemler gerçek-
leflemiyor. Baflka deyiflle yaflam olmuyor. Do¤a, mekan gereksinmeleri için say›s›z
olanaklar sa¤lasa da yap› üretmenin kaç›n›lmazl›¤› tart›flma götürmüyor. Eylemlerin
yer alaca¤› mekanlar yap›lar›n içinde ve d›fl›nda, önünde, yan›nda pefli s›ra yap›larla
belirleniyor. Yap›lar arac›l›¤› ile elde edilebiliyor. Yap›lar ve mekanlar yaflam›n gerek-
lilikleri içinde gerçekleflen olaylara sahne oluyor, olanak sa¤l›yor ve tan›kl›k ediyor-
lar. Bu özellikleri ile de s›kça kulland›¤›m›z bir sözcükle ifade edilen ‘yer’ olma özel-
li¤i kazan›yorlar. Yap›lar zaman içinde yafllan›yorlar ama yerler yafllanm›yor, an›lar›n
ve tarihin belle¤i olarak yaflamlar›n› sürdürebiliyorlar.

Tarihi yap›lar›n yok edilmesi sadece yap›n›n elden ç›kar›lmas› ile kalm›yor, söz ko-
nusu yerlerin ve yerlerin tafl›d›¤› toplumsal belle¤in de yok edilmesi anlam›na geliyor.
Giderek artan çevre sorunlar› karfl›s›nda geçti¤imiz yüzy›l ortaya at›lan ‘toprak ahla-
k›’ kavram›n› ve bunun getirisi olarak topra¤›n can›ndan söz edildi¤i bugünlerde pe-
kala ‘yer’in can›ndan ve yok edildi¤inde ‘yerin can›’n›n ne kadar yanaca¤›ndan söz
etmek hiç de anlams›z olmaz. Belle¤i güçlü olanlara, geçmifli iyi an›msayanlara, be-
nim çocukluk y›llar›mda “haf›zas› kuvvetli insan” derlerdi. Bu insanlar›n anlatt›klar›
merak ve flaflk›nl›kla, uydurup abartmad›klar› kan›s› yayg›nlafl›nca da hayranl›kla din-
lenirdi. Zaman zaman benim için de belle¤imin gücünden sözedildi¤inde, belli et-
mekten çekinmedi¤im bir k›vanç duyar›m. Geçmiflin ve geçmifl olaylar›n her anlam-
da belgesi olan tarihi yap›lar› ve kent mekanlar›n› ortadan kald›r›p, ‹zmir kentine top-
lumsal belle¤i ile k›vanç duyma onurunu çok görmeye kimsenin hakk› olmamal›d›r.

Yeni yap› üretmek için eskilerini y›kmak tek ve kaç›n›lmaz yol de¤ildir. Mimari ta-
sar›m geliflmelerinin hep canl› ve ön planda oldu¤u Hollanda kentlerinin en büyük
serveti koruyabildikleri tarihi dokular› ve yap›lar›d›r. Amsterdam kenti sokaklar›nda
bazen ard arda gelen befl hatta alt› yüzy›l› birlikte yaflama olana¤› vard›r. Di¤er Avru-
pa ülkeleri de çok farkl› de¤ildir. Almanya’da ‘Alt Stadt’ kavram› kentin korunmufl ta-
rihi çekirde¤ini belirtmek için kullan›lmaktad›r. Savafl Varflova’y› yok etmede baflar›-
l› olamam›fl, Prag tarihi yap›lar›n› korumak için Alman ordular›na direnmemifltir.

Yap› koruma ödülleri tarihi yap›lar›n elden ç›kar›lmas›n›n önlenmesi çabalar›n›n öte-
sinde anlamlar içermektedir. Bu nedenle ve bu ödül ba¤lam›nda tarihsel / kültürel
bellek, çevresel / görsel bellek, toplumsal bellek (collective memory), kültürel devam-
l›l›k ve sürdürülebilirlik kavramlar›n›n s›kça gündeme tafl›nmas›nda gelecek kuflaklar
aç›s›ndan sonsuz yararlar bulunmaktad›r. Toplumsal bellek zaman içinde oluflur ve
belle¤i olmayan kentler, yap›lar toplulu¤undan baflka bir fley de¤ildir. Bunun yan›s›-
ra, tarihi yap›lar ve çevrelerde zaman›n egemen ak›m ve biçimlenme özellikleri yer
ve yöre s›n›rlar›n› aflacak biçimde uygulama olanaklar› bulmufl olabilir. Örne¤in 19.
yüzy›l bu tür uygulamalara olanak tan›m›fl ve Bat›l› ak›mlar kentlerimizde gerçeklefl-
mifl olabilir. Yine de “Koruma Ödülleri” yöre ve yöresellik kavramlar›n›n yap› ve yer-
leflmeye dönüflmüfl örneklerinin gelecek nesillere aktar›lmas›nda yard›mc› olacakt›r.

Bütün ödüller anlaml›d›r. Koruma ödülleri de toplumsal yararlar› aç›s›ndan oldu¤u
kadar koruma geleneklerinin oluflmas› aç›s›ndan da anlaml›d›r. Üstelik yap›lar›n biz-
zat mal sahipleri taraf›ndan korunmas›n›n özendirilmesi daha da anlamlad›r.

Ödülü düflünüp etkinli¤i yaflama geçirenlere ve devam›n› sa¤layanlara sayg›lar›m› su-
nar›m.
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Yöre sakinleri çok yak›nlar›ndaki
Tilkilik Ortaokulu’ndan, ö¤rencilerin
dinmeyen gürültüsünden, her an
yürek kalk›nl›¤› veren ders ve
teneffüs zillerinin bir türlü susmak
bilmemesinden yak›n›rlard›.
Ama ellerinden hiçbir fley gelmezdi.
Sabah›n erken saatlerinde sütçüden
gü¤üm gü¤üm taze sütlerini,
ö¤leye yak›n da eflekli
zerzevatç›lardan Kale’nin
baklas›ndan, Kemer patl›can›ndan,
Güzelyal›’n›n göbekli marulundan
ya da filanca yerin bamyas›ndan,
domat›ndan al›rken kap›dan kap›ya
konuflurlard›.”

Tar›k Dursun K.

[‹zmir Life Dergisi, Oteller (Gerçekte
fienlikler) Soka¤›, Nisan 2003, 
Say› 20, ‹zmir]

“Oteller Soka¤›’na isterseniz caminin
karfl›s›ndaki yoldan girebilirdiniz,

isterseniz Basmane’den hemen sonra
o küçük rampay› t›rmanarak ya da

arkadaki büyük caddeden sa¤a sap›p
Tilkilik Ortaokulu’nu geçerek.

Sa¤›n›z solunuz ilk bak›flta otel
olduklar› kuflkulu, birkaç katl› geçmifl

zaman ‹zmir evleriydi. Kap›s›na iki
(en fazla) üç basamakl› bir

merdivenle ç›k›lan, a¤›r ve demirden
kap›s›n›n han›melli tokma¤› ne gece

ne gündüz asla çal›nmayan, cumbal›
ancak oturuldu¤unda insana rahatl›k

veren balkonlu bu evler
otelliklerinden çok önceleri birer

“ev”diler, hat›rl›yorum. 
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Neslihan GÜZEL - Yrd. Doç. Dr., D.E.Ü. Mimarl›k Fakültesi, Mimarl›k Bölümü, Yap› Ana
Bilim Dal› Ö¤retim Üyesi, (Mimar)
fiebnem DÜNDAR - Yrd. Doç. Dr., D.E.Ü. Mimarl›k Fakültesi, fiehir ve Bölge Planlama
Bölümü, fiehircilik Ana Bilim Dal› Ö¤retim Üyesi, (fiehir Planc›s›)

.................................................................................................................
ÖDÜL KOM‹TES‹ ÜYELER‹

2005

Aziz KOCAO⁄LU – ‹zmir Büyükflehir Belediye Baflkan›
Hasan TOPAL – ‹.B.B. Genel Sekreter Yard›mc›s›
Fügen SELV‹TOPU – ‹.B.B. ‹mar ‹flleri Daire Baflkan›
Önder BATKAN – ‹.B.B. Tarihsel Çevre ve Kültür Varl›klar› Müdürü
Emel GÖKSU – Prof. Dr., D.E.Ü. Ö¤retim Üyesi
Eti AKYÜZ  LEV‹ - Prof. Dr., D.E.Ü. Ö¤retim Üyesi
Baflak ‹PEKO⁄LU – Doç. Dr., ‹.Y.T.E. Ö¤retim Üyesi 
Ülker BAYKAN SEYMEN - Doç. Dr., ‹.Y.T.E. Ö¤retim Üyesi
Emel KAYIN - Yrd. Doç. Dr., D.E.Ü. Ö¤retim Üyesi
Serpil YASA – ‹zmir I No’lu Kül. ve Tab. Var. Kor. Kur. Müdürü 
Ali Zafer  ÇAKMAKÇI – ‹zmir II No’lu Kül. ve Tab. Var. Kor. Kur. Müdürü
Tamer BAfiBU⁄ – Mimarlar Odas› ‹zmir fiubesi Baflkan›
Tolga Ç‹L‹NG‹RO⁄LU – fiehir Planc›lar› Odas› ‹zmir fiubesi Baflkan›

DANIfiMAN SEÇ‹C‹ KURUL ÜYELER‹

Aziz KOCAO⁄LU – ‹zmir Büyükflehir Belediye Baflkan›
Hasan TOPAL - ‹.B.B. Genel Sekreter Yard›mc›s›
Fügen SELV‹TOPU – ‹.B.B. ‹mar ‹flleri Daire Baflkan›
Önder BATKAN – ‹.B.B. Tarihsel Çevre ve Kültür Varl›klar› Müdürü
Tamer BAfiBU⁄ – Mimarlar Odas› ‹zmir fiubesi Baflkan›
Tolga Ç‹L‹NG‹RO⁄LU – fiehir Planc›lar› Odas› ‹zmir fiubesi Baflkan›
Serpil YASA – ‹zmir I No’lu Kültür ve Tabiat Var. Koruma Kur. Müdürü 
Ali Zafer ÇAKMAKÇI – ‹zmir II No’lu Kül. ve Tab. Var. Kor. Kur. Müdürü

YEDEK SEÇ‹C‹ KURUL ÜYELER‹

AS‹L SEÇ‹C‹ KURUL ÜYELER‹

Seçici Kurul Baflkan›
Eti AKYÜZ LEV‹ -  Prof Dr., D.E.Ü. Mimarl›k Fakültesi, Mimarl›k Bölümü, Restorasyon
Ana Bilim Dal› Baflkan›, (Mimar, Restorasyon Uzman›)

Üyeler
Ahmet EYÜCE - Prof. Dr., Bahçeflehir Üniversitesi, Mimarl›k Fakültesi Dekan›, (Mimar)
Cumhur TANRIVER - Doç. Dr., E.Ü. Edebiyat Fakültesi, Eskiça¤ Dilleri ve Kültürleri
Bölüm Baflkan› 
Erkal SER‹M - Yrd. Doç. Dr., ‹.Y.T.E Mimarl›k Fakültesi, fiehir ve Bölge Planlama Bölümü
Ö¤retim Üyesi, (fiehir Planc›s›) 
Sarp TUNÇOKU - Yrd. Doç. Dr., ‹.Y.T.E. Mimarl›k Fakültesi, Mimari Restorasyon
Bölümü, (Restoratör - Mimar)
Lale DO⁄ER - Yrd. Doç. Dr., E.Ü. Edebiyat Fakültesi, Sanat Tarihi Bölümü, Bizans
Sanatlar› Anabilim Dal› Ö¤retim Üyesi, (Sanat Tarihçisi) 
fieniz ÇIKIfi - Yrd. Doç. Dr., ‹.Y.T.E. Mimarl›k Fakültesi, Mimarl›k Bölümü Ö¤retim Üyesi,
(Mimar)
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Say›n Valim, Say›n Belediye Baflkanlar›m, Say›n Misafirler,

‹zmir Büyükflehir Belediyesi’nin Tarihe Sayg› Yerel Koruma Yar›flmas›
2005’in ödül törenine hoflgeldiniz.

Tarihsel süreçte çeflitli uygarl›klara befliklik yapm›fl Ege, pekçok do¤al,
arkeolojik, kentsel koruma alan› içerir. ‹zmir kenti, kültürel miras aç›-
s›ndan bu denli zengin bir bölgenin merkezinde yer almaktad›r. Ancak,
son araflt›rmalarla 7000 y›la dayand›r›lan kentimizin, bu zengin geçmi-
flini yans›tacak eserlerin birço¤unun ne yaz›k ki çeflitli olumsuzluklar
nedeniyle bugüne ulaflamam›fl oldu¤u bilinmektedir. Bu durum da, var
olan tarihi yap›lar›n en iyi flekilde korunarak gelece¤e aktar›lmas›n› ka-
ç›n›lmaz k›lmaktad›r. Tarihi yap›lar, evrensel miras›m›z›n ögeleri, kent-
lerin, bölgelerin, giderek ülkelerin kimlikleridir. An›lar›m›zd›rlar. Geç-
mifli bir kitap gibi okuyup, o dönemi anlamam›za olanak yarat›rlar. Ta-
rihi canl› tutarak süreklili¤ini sa¤larlar. Geçmiflle gelecek aras›nda köp-
rü olufltururlar. Bu aç›dan korunmalar› can al›c› önemdedir.

Türkiye’de koruma olgusuna bakt›¤›m›zda, baz› sorunlar göze çarp-
maktad›r. Bunlar; halk›n koruma bilinç ve duyarl›l›¤›n›n yetersizli¤i; ko-
ruman›n geliflmeye engel gibi görülmesi; tarihi çevrelere çok katl› yap›-
laflma izninin verilmesiyle arsa rant›n›n afl›r› yükselmesi; tarihi eser sa-
hibinin koruma konusunda izleyece¤i yolu bilmemesi; ekonomik ola-
naklar›n›n k›s›tl›l›¤›, çok hisseli mülkiyetin varl›¤›; korumaya iliflkin ku-
rumlar›n teknik kadrolar›ndaki eksikliklerin baz› süreçleri uzatmas›; en
önemlisi ülkenin net bir “koruma politikas›” olmay›p, bunun siyasal et-
kilere göre flekillenmesidir. 

Sözkonusu sorunlar›n çözümü bir anda gerçeklefltirilebilecek gibi gö-
rülmemekle birlikte, önemli ad›mlar süreç içinde baflar› sa¤lanmas›n›
kolaylaflt›racakt›r. Bu ba¤lamda kamuoyu bilinci konusunda, medyaya
büyük görev düflmektedir. Ayr›ca, ilkö¤retimden bafllayarak korumaya
iliflkin bilinç kazand›r›c› dersler veya konular ile bu eksiklik bir ölçüde
giderilebilir. Baflar›l› uygulama örnekleri de, korumaya ilgiyi artt›racak-
t›r. Tarihi çevrenin ve yap›lar›n korunmas›nda yerel yönetimlerin rolü,
az›msanmayacak denli büyüktür. Yöneticiler, korumac› tav›r sergiledik-
lerinde, beldelerdeki de¤erlerin yaflat›larak gelece¤e aktar›labildi¤i, ak-
si takdirde ise, bunun olanakl› olmad›¤› görülmektedir. Günümüzde ye-
rel yöneticiler, daha bilinçli, daha duyarl›d›rlar. Yöneticilerin  bu de¤er-
leri daha fazla sahiplenmesi, halk›n bilincinin artmas›na çal›flmas›, bel-
delerinin gelece¤ine yeni ufuklar açmaktad›r. Yerleflimlerindeki tarihi
yap›lar ortadan kalkarsa, oran›n herhangi bir yerden fark› olmayaca¤›n›
bilmektedir. 

Tarihi eserlerimizin yaflat›larak gelece¤e aktar›m› konusunda ‹zmir Bü-
yükflehir Belediyesi üstüne düfleni en iyi flekilde yerine getirmektedir.

Baflar›l› koruma çal›flmalar› yayg›n bir flekilde sürdürülmektedir. ‹zmir
Büyükflehir Belediyesi, kentimizin kendisine çok fley borçlu oldu¤u say-
g›yla and›¤›m›z önceki Baflkan›m›z merhum Pirifltina’n›n çal›flma döne-
minde Murat Köflkü, Alsancak 1448-1449 sokaklar, Mithat Pafla Cadde-
si Yedi Evler, Tarihi Okul Yap›lar› gibi pekçok restorasyon ve sa¤l›klafl-
t›rma çal›flmas›yla tarihi yap›lar›n korunmas› kadar, baflar›l› örneklerin
görülüp halka tarihi çevre duyarl›l›¤› ve korumaya s›cak bir bak›fl sa¤-
lanmas›na katk›da bulunmufltur. Bu konuda devam eden çal›flmalarla
birlikte, yerel yöneticilerin örnek oluflturma vasf›n› en güzel flekilde,
Aziz Baflkan›m›z da, tarihi bir evi onar›p kullanarak sürdürmektedir.

Koruman›n en zor ve sorunlu yan›n›n sosyal ve ekonomik yönü oldu¤u
düflünüldü¤ünde, sözkonusu de¤iflikliklerin belki de en anlaml›s› ve uy-
gulamada koruman›n baflar›s›n› artt›raca¤› düflünüleni, Emlak Vergisi
Ka-nunu’ndaki yeni düzenlemeyle, emlak vergisinin %10’u oran›nda
“Tafl›nmaz Kültür Varl›klar›n›n Korunmas›na Katk› Pay›”  getirilmesi ve
belediyelerin bu paylar›, ‹l Özel ‹daresi özel hesab›nda toplay›p, kültür
varl›klar›n›n korunmas› ve de¤erlendirilmesi amac›yla kullanmas›d›r.
5226 say›l› yasa da, belediyelerin bu konular› daha fazla sahiplenmesi
yolunu açmakta, hatta korumay› onlar›n asli görevlerinden biri olarak
tan›mlamaktad›r. Bu konuda en büyük açmaz kabul edilen ekonomik
kaynak konusunun çözümüne yönelik önemli bir ad›md›r. Yerel yöne-
timlerin tarihi çevreyi sahiplenmesi, ülkemizde Temmuz 2004’deki ka-
nun ile ortaya konulmufl ise de, evrensel ba¤lamda bu 30 y›l öncesine
uzanmaktad›r. fiöyle ki; koruma konusunda uluslararas› öneri niteli¤in-
deki tüzüklerde buna de¤inilmektedir. “Geçmiflimiz için Gelecek” slo-
gan›n› tafl›yan 1975 Avrupa Mimari Miras Y›l› kapsam›ndaki Amster-
dam Bildirgesi’nde; Mimarl›k ürünlerinin korunmas›n›n, kent ve ülke
planlamas›n›n ana hedefi oldu¤u; yerel yönetimlerin bu miras›n korun-
mas›nda özel sorumluluk tafl›d›klar›; 1976’da gerçeklefltirilen “Tarihi
Alanlar›n Korunmas› ve Ça¤dafl Rolleri” konulu Nairobi Toplant›s›’nda
da, tarihi alanlar›n evrensel miras oldu¤u, korunmas›na toplum yan›s›-
ra devletin de e¤ilmesi gerekti¤i, ulusal, bölgesel, yerel otoritelerin bu
görev ve yetki da¤›l›m›nda toplum yararlar› aç›s›ndan sorumlu oldukla-
r› belirtilmektedir. 

5216 say›l› Belediyeler Kanunu kapsam›nda, belediyelerin görev ve so-
rumluluklar› aras›nda, 7. maddede; “Kültür ve tabiat varl›klar› ile tarihi
dokunun ve kent tarihi bak›m›ndan önem tafl›yan mekanlar›n ve ifllev-
lerinin korunmas›n› sa¤lamak, bu amaçla bak›m ve onar›m›n› yapmak,
korunmas› mümkün olmayanlar› asl›na uygun olarak yeniden infla et-
mek” ibaresi yer almaktad›r. Koruma konusunda her fleyin tarihi eser sa-
hibinden ya da devletten beklenmesi do¤ru de¤ildir. Herkesin konuya
sahip ç›kmas› ve üstüne düflen sorumlulu¤u yerine getirmesi gerekmek-
tedir. Tarihi eser sahibi kendisini, köhne bir evde oturmaya mahkum gi-
bi de¤il; insanl›¤›n ortak miras› niteli¤indeki tarihi bir yap›ya sahip ol-

.................................................................................................................
aç›kl›yor...Eti Akyüz Levi
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du¤u için “ayr›cal›kl›“ hissetmelidir. Bu yüzden eserin korunmas› ba¤-
lam›nda ekonomik aç›dan da desteklenmelidir. Ülkemizde koruma so-
runlar› ve yerel yönetimlerin bu konudaki rolüne k›saca de¤indikten
sonra, bu y›lki yar›flman›n de¤erlendirmesini yaparsak;

2005 y›l› Tarihe Sayg› Yerel Koruma Ödülleri befl kategori içermektedir:
Kentli ‹zmirli, Basit Onar›m, Özgün ‹fllevin Korundu¤u Esasl› Onar›m,
Özgün ‹fllevin De¤ifltirildi¤i Esasl› Onar›m, Katk› Ödülü.

Bu y›lki yar›flmaya 24.6.2005 tarihine dek baflvurular yap›lm›fl, Ödül
Komitesi ilgili kategorilere uymayan, esasl› onar›m için Kurul onay› al-
mayan veya ruhsat aflamas›n› tamamlamam›fl aday adaylar›n›n yar›flma
d›fl›nda kalmas›na karar vermifltir. Bu y›lki jüri çal›flmas›, yar›flma Bü-
yükflehir Belediye s›n›rlar›n› kapsad›¤›ndan, daha genifl bir alanda ger-
çekleflmifltir. Yerinde yap›lan incelemeler sonucunda her yap›, yar›flt›¤›
dalla ilgili olarak çeflitli kriterlerle de¤erlendirilmifltir. Bu y›l e¤itim ile
ilgili çal›flmalar›n da, baflvurular aras›nda yer almas› jüriyi çok memnun
etmifltir.  

Kentli ‹zmirli Ödülü, eski evini y›kmay›p, olabildi¤ince özgün flekliyle
koruyan ve kullanan adaylara, bilinçli kültürel duyarl›l›¤a teflekkür ba¤-
lam›nda verilmektedir. Jürimiz bu dalda Yeni Foça’dan A. R›za Caku-
bey Evi, Refika Çetin Evi ve Urla’dan Besim Uyal Evi’ni ödüle lay›k gör-
müfltür.

Basit Onar›m ödülleri, yap›lar›n bozulan ve eksilen mimari ögelerinin
özgün biçimlerine uygun olarak, ayn› malzeme ile yenilendi¤i,
KTVKYK kapsam›nda basit onar›m olarak tan›mlanan uygulamalara ve-
rilmektedir. Bu dalda tarihsel dokular›n korunmas›n› özendirme ama-
c›yla Oteller Soka¤› ile özgün biçime uygun olarak bak›m› yap›lan ve
verilen ifllevle Urla Evi kimli¤i yaflat›larak korunan Özel Misafirhane
ödüllendirilmifltir.

Özgün ifllevin korundu¤u ve de¤ifltirildi¤i olmak üzere iki dalda verilen
Esasl› Onar›m Ödülleri’nde yap›lar›n özgün mekan-cephe kurgusu, ya-
p›m tekni¤i, malzeme, süsleme öge ve ayr›nt›lar›, parsel ögelerinin ko-
runmas› esast›r. KTVKYK’nca ilke kararlar›nda belirtilen, sa¤lamlaflt›r-
ma, temizleme, bütünleme ile sa¤l›klaflt›rma çaliflmalar›ndan biri veya
birkaç›n›n uygulanmas› beklenir.

Bu y›lki yar›flmam›zda Özgün ‹fllevin Korundu¤u Esasl› Onar›m Ödülle-
ri, yap›n›n asl›na uygun onar›m›n›n gerçeklefltirildi¤i, Foça’dan Gordon
Walker Evi ve Erol Sat›r Evi’ne verilmifltir.

Özgün ‹fllevin De¤ifltirildi¤i Esasl› Onar›m dal›nda, tarihi yap›n›n plan,
cephe ve mekan kurgusunun korunarak, özgün ifllevine yak›n bir top-
lumsal ifllevle de¤erlendirildi¤i Manolya Yafll›lar Evi ile özgün durumu
plan, mekan, bahçe kurgusu korunarak çok baflar›l› flekilde onar›lan
Selçuk’taki Carpouza Cafe ödüllendirilmifltir.

Katk› dal›nda, ‹zmir kentinin tarihi de¤erlerinin tan›t›lmas›, halka koru-
ma ve tarih bilincinin kazand›r›lmas›, yayg›nlaflt›r›lmas› konusunda sü-
reklilik yans›tan çabalar›ndan dolay› ‹zmir ‹zmir Dergisi ve ‹zmir Life
Dergisi,

Karfl›yaka’daki bir evin onar›l›p “özel müze” iflleviyle yaflat›lmas›, yap›-
n›n korunmas› yan›s›ra kent tarihine iliflkin bilgi ve belgelerin sergilen-
mesi, okuyucuya aç›lmas› ba¤lam›ndaki örnek çabadan dolay› Karfl›ya-
ka Evi - Erol Ergir Müzesi,

E¤itim kapsam›nda Alsancak örne¤inde tarihsel dokunun mekansal
okumas›n› farkl› ba¤lamlarda ele almadaki baflar›l› çal›flmalar›yla
D.E.Ü. Mimarl›k Fakültesi, fiehir ve Bölge Planlama Bölümü Kentsel
Metni Okuma Projesi ö¤renci çal›flmas›,

‹lkö¤retim düzeyinden çocuklara kent ve tarihi doku bilinci ve çevre
duyarl›l›¤› kazand›rmaya yönelik Piri Reis ‹lkö¤retim Okulu Agora Pro-
jesi ö¤renci çal›flmas›, ödüle lay›k görülmüfltür.

Ayr›ca, Prof. Dr. Güven Bak›r’›n denetiminde gerçeklefltirilen Zeytinya-
¤› ‹flli¤i rekonstrüksiyonuna da, “Katk› Dal›nda Özel Ödül” verilmesi
uygun görülmüfltür.

Ödül alan tüm çal›flmalar›n ilgililerini ve duyarl› koruma çabalar›n›n
yayg›nlaflt›r›lmas›na katk›s› için ‹zmir Büyükflehir Belediyesi’ni kutlar,
sayg›lar sunar›m.

Tarihe Sayg› Yerel Koruma Ödülleri töreni, 2005.
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.............Baflvuru öyküsü:
Yenifoça 55 pafta, 2895 parselde bulunan yap›n›n
önünde avlusu vard›r. Yaklafl›k 50 m2 olup, ilk
yap›ld›¤›ndan bu yana dublex (2x50 m2) olarak
kullan›lm›fl oldu¤u görülmektedir. 1950 y›l›ndan
bu yana bu evde oturmaktay›m. Basit onar›mlarla
kullanmaya çal›fl›yorum.

REF‹KA ÇET‹N EV‹
Atatürk Mah. ‹zmir Cad. No: 1 Yenifoça  

BES‹M UYAL EV‹
Yeni Mah. Uzun Sok. No: 10 Urla
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Dünyadaki pek çok kent, tarihi birikimlerini yans›tan özellikleriyle kimli¤ini
oluflturmufl durumda. ‹zmir ise, antik dönemlerden yak›n tarihe dek baflar›l› ça-
l›flmalara imza atm›fl olmas›na karfl›n bir kimlik sorunu yafl›yor hala. Kentimizin
en zengin tarihsel ve kültürel miras›n› bar›nd›ran Konak’a hizmet veren bir yö-
netici olarak, ‹zmir’in kültürel kimli¤ini de¤erlendirmenizi istesek...

Tarihçi Heredot'un “En yüce gök kubbenin alt›nda ve dünyan›n en güzel iklimin-
de” kuruldu¤unu belirtti¤i ‹zmir, 8000 y›ll›k geçmifliyle antik dönemden günü-
müze birçok uygarl›¤a ev sahipli¤i yapm›fl ve bu uygarl›klar›n izlerini tafl›yagel-
mifltir.

Zengin bir geçmifle sahip olan kentin pek çok noktas›nda, bar›nd›rd›¤› tarihsel
zenginli¤in izlerini görmek mümkün olmakla birlikte, ilçe s›n›rlar›m›z içinde yer
alan Kemeralt› bölgesi, bar›nd›rd›¤› kültürel mirasla ‹zmir tarihinin bir özetini
sunmaktad›r. Kentin ilk kuruldu¤u bölgeler olan Yeflilova ve Bayrakl› (Tepekule)
höyü¤ünden sonra, son kez kuruldu¤u (Kemeralt› bölgesindeki) Kadifekale, tarih
öncesinin (antik dönemin) miras›n› sunarken, yaflanan deprem sonucu yeniden
onar›ld›¤› belirtilen Agora, Alt›nyol ve bir k›sm› halen görülebilen sur duvarlar›
ile ayn› döneme ait olan ve gün yüzüne ç›kmay› bekleyen Tiyatro ve Stadyum,
Roma dönemini anlatmaktad›r. Yine, bölgede çok say›da yer alan çeflme ve ha-
mamlar da, Osmanl› dönemi mimari ve kültürel yap›s›na iliflkin referanslar ver-
mektedir. 

‹zmir, tarih boyu farkl› kültürel gruplar›n iç içe ve bir arada yaflad›¤› kentlerimiz-
den biri olmufltur. XI yy.’da Türklerin ‹zmir'i almas›yla kentte bafllayan kültürel
çeflitlilik, kentin ticari kimli¤ine ba¤l› olarak sonraki zaman dilimlerinde de de-
vam etmifl ve kendini mimari yap›larda göstermifltir. ‹lçemizin en önemli tarihsel
birikiminin yer ald›¤› Kemeralt› bölgesinde bulunan camiler, havralar, kiliseler
kentin çok kültürlülü¤ünün somut örnekleridir. Kültürel çeflitlilik ve kültürlerin iç
içeli¤i, ilçemizin bu bölgesinde yer alan çok say›daki hamam ve çeflmeler ile si-
vil mimari örne¤i yap›larda (Rum evi-Rum ve Levanten konutlar› gibi) da kendi-
ni göstermektedir. Kentin sosyo-ekonomik yap›s›n› anlatan bir di¤er somut veri
de (geçmiflten günümüze bir liman ve ticaret kenti olmas› özelli¤ine ba¤l› olarak)
geçmiflteki ticari hayat›n parças› olan ve günümüze ulaflan “Han” yap›lar›d›r.   

Ça¤dafl yerel yönetimler, yaflamlar›n› sürdüren insanlar›n altyap› gereksinimle-
rini, yetki alanlar› içinde karfl›larken, yaflamaktan mutluluk duyulacak bir çevre-
ye sahip olunmas› yönünde de düzenlemeler yap›yor günümüzde. Bu ba¤lamda;

Konak Belediyesi’nin kentleflme politikas› içinde, tarihsel ve kültürel mirasa olan
yat›r›mlar›n›n yerini ö¤renebilir miyiz?

‹lçe s›n›rlar›m›z içinde; kentsel, arkeolojik, do¤al, kentsel+arkeolojik olmak üze-
re farkl› özelliklerde yaklafl›k 554ha. sit alan› yer almaktad›r. Farkl› özellikteki sit
alanlar›n›n bir arada bulundu¤u Kemeralt› bölgesi, bu sit alanlar› içinde tarihi ve
kültürel de¤erlerin en yo¤un oldu¤u ve en genifl alana sahip sit alan›n› olufltur-
maktad›r. Böylesine zengin kültürel ve do¤al birikimi bir arada bar›nd›ran Bele-
diyemiz, koruman›n kamusal önceli¤inin bilinciyle, tarihi, do¤al ve kültürel çev-
resini koruyarak kentsel kimli¤ini oluflturmay›, bu de¤erlerin de¤iflen de¤erlerle
bütünleflerek gelecek kuflaklara aktar›lmas›n› ve bu alanlar›n yaflayan çevreler ha-
line gelmesini hedeflemektedir. Bu hedef do¤rultusunda Belediyemizce, planl›
geliflimin sa¤lanabilmesi amac›yla öncelikle sit alanlar›na yönelik koruma amaç-
l› imar plan› haz›rlanmakta / haz›rlat›lmakta ve bu planlarla eflgüdümlü olarak
hem tek yap› ölçe¤inde restorasyon proje ve uygulamalar› hem de kültürel var-
l›klar›n yo¤un oldu¤u bölgelerde sokak-cephe düzenleme proje ve uygulamalar›
yürütülmektedir. 

Yap›lan proje uygulamalar›nda koruma bilincinin oluflturulmas› amac›yla uygu-
lamaya kullan›c›lar›n kat›l›m› ilkesi benimsenmifl; yine sosyal yap›n›n iyilefltiril-
mesine ve tescilli yap›lar›n kentliler taraf›ndan kullan›larak yaflamas›n› sa¤lama-
ya yönelik fonksiyonlar gelifltirilmifltir. Bu kapsamda, uygulamas› tamamlanan
Basmane Semt Merkezi hayata geçirilen projelerden biridir. Yine, aç›klad›¤›m›z
hedef do¤rultusunda Belediyemizce uygulamas› tamamlanan projeler s›ras›yla;
Ali Pafla fiad›rvan› ve Meydan› düzenlemesi; Oteller Soka¤› cephe ve sokak dü-
zenlemesi; Ahmet Pirifltina Do¤al Sit Park› düzenlemesi; 926 cephe ve sokak dü-
zenlemesi; Kestelli Caddesi cephe ve sokak düzenlemesi; Reflat Nuri Güntekin
Evi restorasyonu; 919, 920, 921, 923 cephe ve sokak düzenlemesi; 1294-1295
sokaklar zemin düzenlemesi; Atatürk Lisesi Lojman Projesi; ‹zmir Kültür Sanat ve
E¤itim Vakf› (‹KSEV) binas› (Alsancak ‹flkur Binas›) restorasyonu; Abac›o¤lu Han›
restorasyonu; Alt›nordu Spor Kulübü restorasyonu; Türky›lmaz Evi restorasyonu.

Ayr›ca uygulamas›na bafllanmam›fl olup, çal›flmalar› biten projeler de; Cemaat
Evi restorasyon projesi; Kavaflar Çarfl›s› restorasyon projesi; Hatuniye Meydan› ve
Anafartalar Caddesi 2. etap cephe ve sokak düzenlemesi projesi; Büyük Demir
Han restorasyonu projesi; Saadet Mirci Evi restorasyon projesi; Çakalo¤lu Han›
restorasyon projesidir. Yap›lan çal›flmalarla birço¤u terkedilmifl, harap ve at›l du-
rumda olan kültürel de¤erler korunmakta, yeniden ifllevlendirilerek yaflat›lmakta

.................................................................................................................
SÖYLEfi‹Muhittin SELV‹TOPU ‹le

Konak Belediyesi Baflkan Yard›mc›s›

OTELLER SOKA⁄I
Basmane 
Müellif: Konak Belediyesi Ar-Ge Müdürlü¤ü
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Koruma eylemleri, projelendirme aflamas›ndan bafllamak üzere ciddi finansal
kayna¤›n varl›¤›n› gerektirmektedir. 2004 y›l›nda yürürlü¤e giren ve 2863 say›l›
Koruma Kanunu’nu de¤ifltiren 5226 say›l› yasa ve bu yasa do¤rultusundaki bir di-
zi yönetmelik, kültürel varl›klar›n korunmas› yönünde finansal kaynaklar›n olufl-
turulmas›n› da sa¤lam›flt›r. Bunlardan 2863 say›l› yasan›n 12. maddesindeki de-
¤ifliklikle mükellef hakk›nda tahakkuk eden emlak vergisinin %10'u nispetinde
“Tafl›nmaz Kültür Varl›klar›na Katk› Pay›” tahakkuk ettirilerek ‹l Özel ‹daresi’nde
toplanan fon, yerel yönetimlerin koruma alan›nda yapaca¤› uygulamalar aç›s›n-
dan önemli bir finansal kaynak olmufltur. Bunun yan› s›ra, 2005 y›l›nda yürürlü-
¤e giren Tafl›nmaz Kültür Varl›klar›n›n Onar›m›na Yard›m Sa¤lanmas›na Dair Yö-
netmelik do¤rultusunda da Kültür Bakanl›¤›’nca parselinde kültür varl›¤› bulunan
tafl›nmaz sahiplerine kültür varl›¤›na yönelik projelendirme ve uygulama aflama-
s›nda yap›lan nakdi yard›m da kültür varl›klar›n›n korunmas› aç›s›ndan di¤er bir
finansal kaynakt›r. Belediyemiz kültürel varl›klar›n sahiplerince korunmas› konu-
sunda da öncü olmufl, Kemeralt› bölgesinde kültür varl›¤› olan tafl›nmaz sahiple-
rine ayr› ayr› gönderdi¤i yaz›larla söz konusu yönetmelik konusunda mülk sahip-
lerini bilgilendirmifltir.

‹lçe s›n›rlar›m›z içerisindeki kültürel varl›klar›n korunmas›, sa¤l›klaflt›r›larak yafla-
t›lmas› ve gelecek kuflaklara iletilmesini hedefleyen Belediyemiz, ‹l Özel ‹dare-
si’nde toplanan söz konusu fondan yararlanarak; Atatürk Lisesi Lojmanlar›, Alt›-
nordu Spor Kulübü binas› restorasyonu, ‹KSEV binas› restorasyonu, Türky›lmaz
Evi restorasyonunu tamamalanm›flt›r. Ayr›ca, K›z›lay binas›n›n projelendirme
aflamas›nda bu fondan yararlan›lm›fl, yine ayn› fondan yararlan›lan Saadet Mirci
Evi restorasyon uygulamas› devam etmektedir. 

‹zmir Büyükflehir Belediyesi Tarihe Sayg› yerel Koruma Ödülleri ile ilgili düflün-
celerinizi bizimle paylafl›r m›s›n›z son olarak? 

‹zmir Büyükflehir Belediyesi’nce ilki 2003 y›l›nda verilen Tarihe Sayg› Yerel Ko-
ruma Ödülleri, bir yandan kültürel de¤erlerin ve kent kültürünün kentliler tara-
f›ndan tan›nmas›n› ve tan›t›lmas›n› sa¤larken, bir yandan da kültürel varl›klar›n
korunmas›, yaflat›lmas› ve gelece¤e tafl›nmas› aç›s›ndan teflvik edici, özendirici
ve motive edici bir unsur olmufltur.

ve kentlilerin kullan›m›na sunulmaktad›r. Böylece, kentin sosyo-kültürel altyap›
gereksinimi de karfl›lanmakta, fiziksel ve ekonomik aç›dan sa¤l›klaflt›r›larak ya-
flanabilir çevrelerin oluflumu sa¤lanmaktad›r. Bu kapsamdaki projelendirme ve
uygulama sürecimiz devam etmekle birlikte, 5366 say›l› yasa ile “yenileme ala-
n›” ilan edilen Kemeralt› bölgesinin, ilgili yasan›n yerel yönetimlere getirdi¤i ola-
naklarla birlikte, kültürel varl›klar ile çevrelerinin korunmas› ve sa¤l›klaflt›r›lmas›
yönündeki proje haz›rlama ve uygulama sürecine h›z verilecektir.

Özellikle Oteller Soka¤›, Abac›o¤lu Han› projeleri, kentin gereksinimlerini kar-
fl›larken, ayn› zamanda bölge esnaf›yla, derneklerle iflbirli¤ini gerektiren uygu-
lama örnekleri. Konak Belediyesi’nin sözünü etti¤imiz uygulamalarda yaflad›¤›
süreci, yaklafl›mlar› bizimle paylafl›r m›s›n›z?

Belediyemizin korumaya yönelik uygulamalardaki ana ilkesi “kat›l›m” olmufltur.
Belediyemiz, kentlilerin kat›l›m› olmaks›z›n yap›lacak düzenlemelerin baflar›ya
ulaflamayaca¤›, koruman›n kentlinin bilinçlendirilmesi ve uygulama sürecine ka-
t›l›m›yla daha etkin bir flekilde gerçekleflece¤i ve süreklili¤inin sa¤lanaca¤› bilin-
ciyle hareket etmektedir. Öyle ki, halk›n kat›l›m› olmayan bir proje uygulansa da
yaflayamayacakt›r. Bu bilinçle hareket eden Belediyemiz, Oteller Soka¤› ve Aba-
c›o¤lu Han›’nda oldu¤u gibi, daha önce uygulamalar› tamamlanan Alipafla Mey-
dan› ve 926 Sokak düzenlemelerinde de kat›l›m ana ilkesiyle düzenlemeden et-
kilenen kullan›c›lar (kirac› ve mülk sahipleri) ve derneklerle birlikte uygulama sü-
reci yürütmüfltür. Ali Pafla Meydan› düzenlemesi, 926 Sokak düzenlemesi, Otel-
ler Soka¤› düzenlemesi, Abac›o¤lu Han› restorasyonu, kat›l›m ilkesi esas›nda ger-
çeklefltirilen projelerimizden baz›lar›d›r. 

Belirtilen alanlardaki proje uygulamalar›nda öncelikle uygulaman›n bafllang›c›n-
dan bitimine kadar hizmet edecek flekilde proje alan› içerisinde yer alan bir ça-
l›flma ofisi oluflturulmufltur. Haftan›n belirli gününde ofiste yap›lan toplant›larla
projeler kullan›c›lara tan›t›lm›fl, bölgede yap›lmak istenenler anlat›lm›fl, kullan›-
c›lar›n istemleri de¤erlendirilmifl, sorunlar›na çözümler üretilmifl, böylece kulla-
n›c›lar›n projeyi ve yeni oluflacak çevreyi sahiplenmeleri sa¤lanm›flt›r.

Tarihsel ve kültürel miras yat›r›mlar›, ciddi parasal deste¤i ve kayna¤› gerektiri-
yor. 2005 y›l›nda, Tafl›nmaz Kültür Varl›klar›n›n Korunmas›na Dair Yönetmelik
ile ‹l Özel ‹daresi’nde oluflturulan fon, bu yat›r›mlara yarar sa¤lad› m›?B
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“Basmane ile Tilkilik semtleri aras›nda yer al›r. Eski ad› Dibek Soka¤› olan 1296 Sokak üzerinde yo¤unlaflm›fl arter bugün Oteller Soka¤› olarak tan›nmaktad›r. 19. yy.’a ta-
rihlenen erken örnekler, 1922 yang›n›ndan sonra otele dönüfltürülmüfl konutlard›r. Bu doku, tarihi kemeralt› çarfl›s›nda yer alan han tipolojisinden biçimlenen, Frenk mahal-
lesinden geliflen otel kurumunun, Frenk mahallesinin yang›nla yok olufluyla, çarfl› ile Basmane Gar› aras›nda otel ifllevini yerine getirebilecek konumu, mimari aray›fl›, etra-
fa yans›yan sosyal etkileflimi belgeleyen bir kesittir. 1936 ‹zmir Fuar›’n›n bu konuma yak›nl›¤›, Cumhuriyet döneminde de bu bölgenin oteller bölgesi olarak geliflimine destek
olmufltur. 1950’lerden sonra yo¤unlaflan göç olgusu, tarihi dokunun çöküntüye u¤ramas›na neden olmufltur. Oteller Soka¤›’nda bitiflik nizaml›, iki veya tek katl› bodrumlu ta-
rihi yap›larla çok katl› yeni yap›lar›n bir arada yer almas› bu çöküntünün nedenidir. 

Cumba, dövme demir, plaster, kesmetafl gibi ö¤eler d›fl›nda yer yer farkl› bezemeleri bar›nd›ran cepheleri, kentin geçmiflteki kozmopolit yap›s›n›, kültürleraras› etkileflimini
yans›tmaktad›r. Plan çözümleri genelde orta sofal› ve simetrik olup, yap›lar›n özellikle iç mekanlar›nda geç dönem ekleri mevcuttur. Dönemlerine göre farkl›laflan yükseklik
ve cephe düzenlerine göre infla edilmifl olan yeni yap›lar ise, soka¤›n tarihsel karakterini zedelemektedir. Oteller Soka¤›’n›n giriflindeki Sad›k Bey Oteli (Yeni Sad›k Bey) ile
Anafartalar Caddesi üzerindeki Cihan Palas (Emniyet) Oteli ve Hatuniye Meydan›’ndaki Tevfik Pafla (Akseki) Oteli, konut otel dönüflünün 20. yy.’›n ilk çe¤re¤indeki bafllan-
g›ç evresine ait olmalar› nedeniyle önemlidir.”

Kaynak: ‹zmir Mimarl›k Rehberi 2005, Mimarlar Odas› ‹zmir fiubesi Yay›n›, Oteller Bölgesi / Oteller Soka¤›, Emel Kay›n, s.70

Oteller Soka¤›
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Baflvuru öyküsü:
Yap› ‹zmir ili, Urla ‹lçesi, 29 pafta, 137 ada,
1 parselde kay›tl›d›r. 1230 m2 arsa üzerine infla
edilmifl olan yap›n›n 591 m2 kullan›lan alan›
bulunmakta ve 1900 y›llar›nda konut olarak infla
edildi¤i tahmin edilmektedir. Cumhuriyetin ilk
y›llar›nda Urla fiehir Kulübü olarak kullan›lan binada,
1927 y›l›nda, Mustafa Kemal Atatürk’ün Urla ziyaretinde
yemek düzenlenmifltir. 1940 y›llar›nda ihaleyle sat›fla ç›kar›lan
yap›y› Urlal› belediye baflkan› Hüseyin Zeren sat›n alm›fl ve uzun
y›llar konut olarak kullanm›flt›r. Zeren’in vefat›ndan sonra bir
süre daha kullan›lan ve sonra terk edilen yap›, 2003 y›l›nda
harap ve bak›ms›z bir halde Talat Kutlukaya taraf›ndan sat›n
al›narak asl›na uygun biçimde restore edilmifltir.

MAHFEL RESTAURANT - CAFE
Filiz Sok. No: 6 Urla 
Sahibi ve müellif: Talat Kutlukaya
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Baflvuru öyküsü:
Yap›; yaklafl›k 100 yafl›ndad›r. ‹zmir ili, Foça ilçesi, Atatürk mahalle-
si, Tophaneyolu üzeri, 10 pafta, 50 ada, 4 parselde yer almaktad›r.
Bahçeli, kagir ev niteli¤indedir. Tipik bir Foça evidir ve parsel alan›
137 m2’dir. Yap›n›n bir cephesi yan parseldeki yap›ya bitiflik, di¤er
üç cephesi ise aç›kt›r. Bu cephelerden öndeki Tophaneyolu’na bak-
maktad›r. Di¤er yan cephe ise duvarlar› yükseltilerek yoldan soyut-
lanm›fl, yaklafl›k 38 m2’lik bir iç bahçedir. Arka cephe bofl bir parse-
le bakmaktad›r.

‹ki katl› olan yap›n›n d›fl duvarlar› y›¤ma tafl, iç bölme duvarlar› ise
ahflap karkas tafl›y›c›l› ba¤dadi olarak infla edilmifltir. Günümüze ka-
dar çok iyi korunmufl olan yap›, büyük tadilatlara ve restorasyona
maruz kalmadan içinde yaflayanlara hizmet vermifl ve mimari konu-
munda bir de¤ifliklik olmam›flt›r. Ancak son tadilatta de¤ifltirilen ve
yenilenen k›s›mlar ve seçilen malzeme yap› karakterine yabanc› kal-
m›flt›r. Yeni ev sahipleri bu yap›y› yine konut olarak kullanacaklard›r
ve özellikle yap›ya yabanc› de¤iflikliklerin kald›r›larak orijinal haline
dönüfltürülmesini istemifllerdir.

Bu amaçla flu ifllemler gerçeklefltirilmifltir: Tafl duvarlarda bulunan
derzler elle sökülmüfl ve tafl duvar dokusu eski haline getirilmifltir.
Koridor ve merdiven bofllu¤una mermer döflenmifltir. Rab›talar ve ta-
van kaplamas› asl›na uygun olarak de¤ifltirilmifltir. Marsilya kiremiti
kullan›larak, çat› konstrüksiyonu sa¤lamlaflt›r›lm›fl ve çat› aktar›lm›fl-
t›r. D›fl cephede kullan›lan tafl sövelerin baz›lar›nda oluflmufl hasar-
lar yine Foça tafl› kullan›larak de¤ifltirilmifltir. Her çeflit ahflap ele-
man üzerindeki kat kat ya¤l›boyalar sökülüp temizlenmifl ve s›v›
emprenye ile korumaya al›nm›fl, daha sonra ahflap boyas› ile boyan-
m›flt›r. Elektirik ve ›s›tma sistemi bütünüyle ele al›nm›flt›r.

Baflvuru öyküsü:
‹zmir ili, Foça ilçesi, ‹smetpafla Mahallesi,
22 pafta, 75 ada, 5 parselde kay›tl›d›r.
‹zmir II. No.lu Kültür ve Tabiat
Varl›klar›n› Koruma Kurulu’nun 26.8.2003
tarih ve 11921 say›l› karar› uyar›nca,
Foça Belediyesi Baflkanl›¤›’ndan
13.10.2003 tarih ve 2003/07 say› ile
inflaat ruhsat›, 4.5.2004 gün ve 2004/34
say› ile de iskan izni al›nm›flt›r.

GORDON RAY WALKER EV‹
Atatürk Mah. 121 Sok. No: 6 Eski Foça
Sahibi: Gordon Roy Walker
Müellif ve yap›mc›: Serhat Akbay

EROL SATIR EV‹
‹smetpafla Mah. 173 Sok. No: 10 Foça
Müellif: Tamer Pakben - Dilek Pakben
Pakben Mimarl›k Restorasyon Ltd. fiti.
Yap›mc›: Osmano¤lu ‹nflaat / Ümit Osmano¤lu
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Buca, Osmanl› ‹mparatorlu¤u’nun son döneminde, ço¤unlu¤unu Rumlar›n, H›-
r›stiyan yerli az›nl›klarla Levanten diye an›lan yabanc› uyruklu zengin ifladam›
ve ailelerinin yaflad›klar› bir yerleflim yeri olarak yap›lanm›flt›r. Özellikle
1740’dan sonra Levanten ifladamlar›n›n gelifli, 1860’da Ayd›n Demiryolu’yla
‹zmir’e ba¤lanmas› ve demiryolunu iflleten ‹ngiliz flirketi çal›flanlar›n›n buraya
yerleflmesinden sonra h›zla geliflmifltir.

Ancak 1919 Yunan iflgali, 1922 ‹zmir’in kurtuluflu ve ard›ndan Türkiye Cum-
huriyeti’nin kapitülasyonlar› kald›rmas›, buradaki H›ristiyan toplumunun da-
¤›lmas›na neden olmufltur. Günümüzdeki h›zl› kentleflme, kentlerin kimliklerini
yitirmelerine neden olurken, Buca’da 19 yy.’da geliflmifl olan mimari eserler ya-
flamay› sürdürmüfltür. 

Buca mimarisi ve tipolojisi üzerine yay›nlar› olan Feyyaz Erpi’den, Buca konut-
lar›nda büyük bölümünün yerleflmifl geleneklere, belli modellerin ana çizgileri
esas al›narak tekrarlanmas›yla oluflan gruplar yo¤un olmakla birlikte kendine
has mimari özellikler içeren örneklerin de bulundu¤unu ö¤renmekteyiz. Tipolo-
jik olarak hiçbir gruba girmeyen ve benzeri olmayan yap› tiplerinden biri de,
1838 y›l›nda infla edilmifl, eski ifllevinin bir otel oldu¤u bilinen ve uzun y›llar
metruk bir bina olarak kald›ktan sonra restore edilerek yeniden ifllevlendirilen
Manolya Yafll›lar Evi’dir. 

S›n›rl› bir arsa üzerinde konumlanm›fl yap›, enlemesine dikdörtgen bir ana bi-
nan›n iç avlulu, avlu etraf›nda müfltemilat yap›lar›n›n oldu¤u bir plana sahip-
tir. Yap› malzemesi, ahflap karkas aras› kargir dolgudur. D›fl cephelerde iki ka-
t› birbirinden ay›ran d›fla taflk›n silme, dikdörtgen kasetli sade süslemelerle ya-
p›ya dolanm›flt›r. Çat›ya geçifli sa¤layan kirpi saçakla birlikte yap›y› konturla-
maktad›rlar. Giriflin bulundu¤u cephe, yap›n›n düfley d›fl kenarlar› üzerinde
dikdörtgen kasetli plasterlerle hareketlendirmifltir. 

Yap›ya, söve tafl›, iki yanda sade bafll›kl› iki plasterin, kilit tafl› üzerinde tek bir
rölyef kenger yapra¤›n›n bulundu¤u bas›k kemerli ve kemer üzerinde üstte sa-
çakl› silmeli dikdörtgen al›nl›kl› demir bir kap› ile ana girifl sa¤lan›r. Girifl ka-
p›s›n›n silmesi üzerinde yer alan kitabesinden “1838 Hotel Manoli 1900” yaz›-
s›n› okumak mümkündür. 

Ana girifl kap›s›n›n iki yan›nda düfley dikdörtgen tafl söveli birer adet pencere
yer al›r. Ayn› cephe üzerinde ana giriflin solunda, ana girifl kap›s›ndan tek far-
k› kemersiz bir formda olan düfley dikdörtgen baflka bir girifl daha bulunur.
‹kinci katta, girifl kat›ndaki aç›kl›klarla ayn› hizada düfley dikdörtgen sade sö-
velerle dört adet birbirinin ayn› pencere aç›kl›klar›na sahiptir. Ana mekan›n
yan cephesinde ise üstte iki pencere aç›kl›¤› ve direkt atriuma aç›lan farkl› girifl
daha sol yanda mevcuttur. Ana girifl kap›s› at arabalar›n›n iç avluya giriflini
sa¤layan, dehliz biçiminde tasarlanm›flt›r. Di¤er kap› ise ana mekan›n içine gi-
rifl sa¤lamak amaçl›d›r. Restorasyon sonras›nda bu özellik yeni ifllevine göre de-
¤ifltirilmifltir.

Kaynaklar: Yap› incelemesi; Feyyaz Erpi, Buca’da Konut Mimarisi (1838-1934) Bir Yüz-
y›l Dönemini Kapsayan Mimari Oluflumun Sosyo-Kültürel Analizi ve Tipolojik Sentezi,
Ortado¤u Teknik Üniversitesi Mimarl›k Fakültesi Bas›m ‹flli¤i, Ankara, 1987 

Manolya Yafll›lar Evi

MANOLYA
YAfiLILAR EV‹ 
[Düflkünler Evi
‹htiyarlara Mahsus
Cemiyeti Hayriye Derne¤i
‹zmir fiubesi (SHÇEK)]
Buca
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Yusuf YAVAfi
Arkeolog, Selçuk Belediyesi

‹zmir ili, Selçuk ilçesi, ‹sabey mahallesi, tapunun 206 pafta, 3108 ada, 1 parselinde yer
alan, ‹zmir 1 Numaral› Kültür ve Tabiat Varl›klar›n› Koruma Kurulu’nun 23.8.1988 gün
ve 469 say›l› karar› ile 2. grup tescilli olan, T.C. Devlet Demiryollar›’na ait bulunan bina,
Selçuk Belediyesi taraf›ndan kiralanm›flt›r. Yap›, yine belediyemiz taraf›ndan restore edile-
rek yaflayan bir kültür varl›¤› olarak halk›m›z›n kullan›m›na sunulmufltur. 

Yap›n›n 19.yy.’›n ikinci yar›s›nda, ‹ngilizlere verilen imtiyazla yap›lan ‹zmir - Ayd›n de-
miryolu inflaat› s›ras›nda çal›flan personel için yap›ld›¤› varsay›lmaktad›r. Ayasulu¤ (Sel-
çuk) Tren ‹stasyonu’nun 1867 y›l›nda hizmete aç›ld›¤› düflünülürse, hemen arkas›nda yer
alan binan›n da bu tarihlerde infla edildi¤i kabul edilebilir. Yap› o tarihlerde de flimdiki gi-
bi genifl bir bahçe içerisinde yer almaktad›r. 

Eski yay›nlardaki ve bugüne ulaflan baz› kartpostallardaki resimlerine göre yap›n›n ilk ha-
li iki katl›d›r. Mesela 1873 tarihli bir kartpostalda, J. D. Karpouzas, otel iflletmecisi olarak
müflterileri ve personeli ile izlenebilmektedir. Restorasyon sonras›nda binaya Carpouza ad›
verilmesi de, kendisinin Ayasuluk’ta bilinen ilk otel iflletmecisi olmas›ndan kaynaklanmak-
tad›r. 

Demiryolunun ulafl›mda sa¤lad›¤› kolayl›k ile Efes Antik Kenti’ni ve Ayasuluk’taki di¤er ka-
l›nt›lar› görmek isteyen turist say›s› artm›fl olmal›d›r. Kaynaklara göre ‹zmir Kordon’da
“Grand Hotel Huck” adl› bir otel iflleten ‹ngiliz as›ll› bir ailenin Ayasuluk’ta da bir otel
yapt›rd›¤› bilinmektedir. Ancak bina ile sözü edilen Huck Ailesi’nin otel yap›s› aras›ndaki
iliflki bugüne kadar kan›tlanamam›flt›r. Varsay›mlara göre geçirdi¤i bir deprem ve yang›n-
la büyük hasar görmüfl ve belirlenemeyen bir tarihte tek kata indirilmifltir. Bu de¤ifliklik
muhtemelen Cumhuriyet’in ilk y›llar›nda demiryollar›n›n devletlefltirilmesinden sonra ya-
p›lm›flt›r. Söz konusu dönemde yap› T.C. Devlet Demiryollar›’na devredilmifl ve lojman ola-
rak kullan›ma aç›lm›flt›r. Ancak bu s›rada yap›lan müdahalelerde binaya ek bölme duvar-
lar›, kap› ve pencereler eklenmifl, baz›lar› da iptal edilmifltir. Bu eklemelerin plan ve cephe-
lere olumsuz etkileri olmufltur.

Selçuk Belediyesi taraf›ndan “K›r Kahvesi” yap›lmak üzere kiraland›ktan sonra 2002 y›l›n-
da restorasyon izni al›narak yenilenmifltir. Bugün, bilinen ilk iflletmecisinden yola ç›k›larak
verilen “Carpouza Cafe” ad›yla iflletilmektedir. Selçuk Belediyesi, söz konusu kültür varl›-
¤›m›za yönelik restorasyon ve yeniden ifllev kazand›rma çal›flmalar› ile 2005 y›l›nda ‹zmir
Büyükflehir Belediyesi taraf›ndan verilen Tarihe Sayg› / Yerel Koruma Ödülleri kapsam›n-
da, Esasl› Onar›m Ödülü’ne lay›k görülmüfltür.

Carpouza K›r Kahvesi

CARPOUZA CAFE
Selçuk
Sahibi: T.C. Devlet Demiryollar›
Kullan›c›: Selçuk Belediyesi
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Baflvuru öyküsü:
‹zmir ‹zmir Dergisi, yaklafl›k on y›l önce ‹zmir’de
yay›m hayat›na bafllam›fl ilk kent kültürü dergisidir.
Dergide, kentsel ve tarihsel miras›n korunmas›
do¤rultusunda bilim ve kültür insanlar›m›z›n foto¤-
raf, resim ve makaleleri yay›mlanm›fl, ayr›ca dergi
etkinli¤i olarak “Çarflamba Toplant›lar›” ad›yla pa-
nel ve söylefliler düzenlenmifltir.

Seçkiler
- ‹zmir Devlet Tiyatrosu, Kas›m 1996, say› 2
- Kentleflme’de Bir Boyut - Sanayileflme, May›s-Haziran 1997, say› 8
- ‹zmir’in Deniz Hamamlar›, Selahattin Sert, May›s-Haziran 2001, say› 29
- Carl Humann’›n ‹zmir fiiiri, Hüdai Ülker, May›s-Haziran 2002, say› 35
- Tarihin ve Körfez’in Öte Yakas›ndan Kordelya’ya Selam, May›s-Haziran 2002, say› 35
- Bu Dünyadan Bir Ece Ayhan Geçti, Musa Seyirci, Temmuz-A¤ustos 2002, say› 36
- Bir Çocuk Nerede Bal›k Avl›yor, Hüdai Ülker, Eylül-Ekim 2002, say› 37
- ‹zmir, Ifl›¤›n› Ekrem Akurgal’› Yitirdi, Kas›m-Aral›k 2002, say› 38
- ‹zmir Sporunda ‹z B›rakanlar, Mavisel Yener, Ocak-fiubat 2003, say› 39
- Kentin Aynas›nda, Emel Kay›n, May›s-Haziran 2003, say› 41
- Pasaport ‹skelesi, Yaflar Ürük, Ocak-fiubat 2004, say› 45
- ‹zmir Karatafl Musevi Hastanesi, Hacer Özmakas, Mart-Nisan 2004, say› 46
- Dana Bayram›, Orhan Beflikçi, Mart-Nisan 2004, say› 46

‹ZM‹R ‹ZM‹R
KENT KÜLTÜRÜ VE SANAT DERG‹S‹ 
Yay›nc›: Tufan Atakifli
Öneren: Kent Gözlemcileri / Kemal Ustao¤lu - Orhan Beflikçi

“1950 öncesi y›llarda önemli bir bölümü yang›n
yeri durumunda olan ‹zmir kentinde inflaat
faaliyetleri, yang›n art›klar›n›n ›slah ve restore
edilmesi, mevcutlar›n da muhafazas›na inhisar
etmekteydi. Bu dönemde ‹zmir’de yap›lm›fl
birkaç Neo-Klasik Türk mimarisi tarz›ndaki
binan›n ço¤unun mimarlar›n›n Türk olmas›na
ra¤men, yap›c›lar›n›n genellikle Alman, Macar
veya mahalli Levanten teknik adamlar ve usta-
lar oldu¤u bilinmektedir. 1950 öncesine rast-
layan dönemde ‹zmir’de kayda de¤er inflaat
önemi olan, bir fiehir Gazinosu yerine yap›lan
fiehir Oteli (NATO binas›) ile birkaç tütün
iflletmesi say›labilir. Bunlar tam betonarme
karkasl› binalar olmakla birlikte kal›planma ve
beton döküm teknolojileri emek yo¤un konvan-
siyonel metodlar›n kullan›lmas› düzeyinde
bulunmaktayd›. 1950’li y›llarda, demokratik
aç›l›m içinde, yat›r›m ve inflaat faaliyetlerinde
de bir art›fl ve s›çrama kaydedilmifl ve ‹zmir
kenti de bundan kendi çap›nda pay›n› alm›flt›r.”

[‹zmir’de ‹nflaat›n Sanayileflmesi ve Beton
Prefabrikasyon, U¤ur Belger, ‹zmir ‹zmir Kent
Kültürü Dergisi, May›s-Haziran 1996, say› 8, s. 22]
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Baflvuru öyküsü:
Sokak sokak yafl›yoruz ‹zmir’i…
‹zmir’in tüm renklerini bir araya getiren
ayl›k kent dergisi ‹zmir Life, kent
yaflam›n›n ritmini ve insan›n› tafl›r
sayfalar›na. “Eskiden” bölümünde,
‹zmir’in bilinir bilinmez tarih sayfalar›n›
açarken, “De¤er” bölümünde kentin
geçmiflinden bugününe ulaflan tarihi
yap›lar›na kulak verir. Her ay farkl› bir
dosya haz›rlar, her say›da tüm
ayr›nt›lar›yla kentin bir semtini tan›t›r.

Seçkiler
- Ayd›nlanma Yuvas› “Ayd›nlar›n” Yard›m›n› Bekliyor,

Eylül 2004
- ‹zmir’e 100 Müze, Kas›m 2004
- Geeel, ‹zmirlim gel de yaflat beni – Havra Soka¤›, 

Kas›m 2004
- Agora Zamane Faustinalar›n› Ar›yor, Ocak 2005
- Atatürk’e Duydu¤umuz Sayg›dan ‹zmir’in

Y›k›lmas›na Göz Yumduk, Ertu¤rul Erol Ergir,
Ocak 2005

- Kocaman Bir Aile – Yaylac›k, fiubat 2005
- Kentsel Yenileme Projesi, fiubat 2005

‹ZM‹R L‹FE DERG‹S‹
Yay›nc›: ‹. Hakk› Kesirli

“‹mparatoriçe Faustina'n›n çabas›yla yeniden aya¤a kald›r›lan
Agora, devlet agoras› özelli¤ini tafl›maktad›r. Burada bulunan
mahkeme salonlar› ile ticaretin düzenlendi¤i dükkanlar›n yan›
s›ra en önemli yeri Bazilika'd›r. Uzmanlar, ‹zmir Agora's›nda-
ki Bazilika'n›n dünyan›n en büyük bazilikas› oldu¤unu ifade
ediyorlar. ‹S. 1. yy.'da, o dönem halk›n›n günlük yaflam›na ilifl-
kin ilginç ve özgün graffitilerde aflk oyunlar›ndan gladyatör
mücadelelerine, cinsellikten yelkenli resimlerine, sevgili adla-
r›ndan kufllara, gemilere, bilmecelere de¤in yer alan görsel
malzemeler, izleyenleri tarihin derinliklerine do¤ru heyecanl›
oldu¤u kadar düflsel bir yolculu¤a ç›kart›yor.”

[Agora Zamane Faustinalar›n› Ar›yor, ‹zmir Life Dergisi, Ocak 2005,
say› 41, s. 35-36]
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Baflvuru öyküsü:
Aral›k 2003’de, Karfl›yaka 1698 Sokak, 4 numaral› evin önünden ge-
çerken “sat›l›k” yaz›s›n› gördüm. Evi izale-i fluu’dan bir müteahhit sat›n
alm›flt›. ‹mar durumunu ç›kartm›flt›. Evin bulundu¤u alana befl katl› bir
apartman yapmak için proje haz›rl›¤› içindeydi. Pazarl›k sonucu evi sa-
t›n ald›m ve kimseden ne bilgi ne de yard›m almadan üç ay içerisinde
görünen flekle getirdim.

1893 KARfiIYAKA EV‹
1698 Sok. No: 4 Alaybey
‹nfla Tarihi: 1893
Sahibi: Ertu¤rul Erol Ergir
Müellif ve yüklenici: Ertu¤rul Erol Ergir
‹fllevi: Müze, Sergi Salonu, Kafeterya..........
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31.12.2004, Cumhuriyet Ege Gazetesi.
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Baflvuru öyküsü:
Çal›flma; PLN107 Temel Tasar›m Atölyesi ö¤rencile-
rinin “Final Projesi”dir. Kentsel mekan› onu var eden
tüm unsurlar› ile birlikte okumaya çal›flmak bu çal›fl-
man›n temel amac›d›r. Söz konusu okuma belirli bir
kent bölgesinin görsel, iflitsel, dokunsal ve her türlü
alg›ya aç›k unsurlar›n›n ay›klanarak de¤erlendirilme-
si esas›na dayan›r. 
Proje temel tasar›m e¤itiminin ard›ndan, final projesi
olarak organize edilmifltir. Temel tasar›m ilke ve ele-
manlar›yla ele al›nm›fl, Kevin Lynch’in kentsel meka-
n› analiz etmede kulland›¤› (odak, s›n›r, kap› vb.)
kavramlar, günümüzün de¤iflen koflullar› ve makana
dair farkl›laflan yaklafl›mlarla kapsam genifllemifl, ek
kavram ve tan›mlamalarla desteklenmifltir. Ortaya ç›-
kan sonuçlar foto¤raf ve k›sa filmlerle tan›t›lm›flt›r.
Proje alan› Alsancak bölgesi içerisinden seçilmifltir.
Çal›flma alan›, kuzeyde Alsancak Liman›’n›n bulun-
du¤u bölgeden yani Punta’dan bafllayarak, güneye
do¤ru devam etmekte ve K›br›s fiehitleri Caddesi 

olarak adland›r›lan yaya aks›n› Talatpafla Bulvar›’na
ba¤layan nokta ile son bulur.
Befl kifliden oluflan çal›flma gruplar› söz konusu böl-
gede etkileflim alan›n› da dikkate alarak, de¤iflik göz-
lem ve incelemelerle çal›flmalar›na bafllar. Gözlem
ve incelemelerin bir “sentez” oluflturmak üzere baz
paftalar üzerine aktar›lmas› ikinci aflamay› oluflturur.
Son aflamada, çal›flma alan›na iliflkin de¤erlendirme-
ler, görsel aç›dan zengin, ifadeli gösterim teknikler
ile haz›rlanm›fl ve her türlü yarat›c› anlat›m ve su-
num biçimine aç›k ürünler haline dönüfltürülür. So-
nuç ürünler foto¤raf, kamera görüntüleri ve ses kayd›
gibi teknik unsurlarla zenginlefltirilece¤i gibi her me-
kansal çözümlemenin sunumu için bir müzik seçimi
de istenmifltir.
Çal›flmalar sonunda 8 ayr› kurgu ile oluflturulmufl
filmler flunlard›r;
Üzerimde 3000 Yaprak, 100000 ‹pekböce¤i; Beton
Etkisi; Kaostan Düzene; Geliflmek, Yükselmek De¤il
Kimli¤ini Koruyabilmektir; Bizim K›br›s; Zaman Tü-
neli; Okutmak.

“ALSANCAK
KIBRIS fiEH‹TLER‹ CADDES‹
KENTSEL METN‹ OKUMA” PROJES‹

Proje sahibi: D.E.Ü. Mimarl›k Fak. fiehir ve Bölge Planlama Böl. Ö¤rencileri 
Proje sorumlular›: Yard. Doç. Dr. Hayat Zengin Ünverdi,
Yard. Doç. Dr. Tu¤rul K›rm›z›, Yard. Doç. Dr. Ebru Çubukçu
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P‹R‹ RE‹S ‹LKÖ⁄RET‹M OKULU
AGORA PROJES‹

Gaziosmanpafla Bul. No: 85 Çankaya
Proje sahipleri: Arkeoloji Kulübü ö¤rencileri
Sorumlu Ö¤retmen: Tino Reggio  
Proje Türü: Agora ören yeri ile ilgili tarihi, mimari,
arkeoloji ve kültür araflt›rmas›n› içeren ö¤renci çal›flmalar›.
Çal›flma, Frans›z Kültür Merkezi’nde de sergilenmifltir.

Piri Reis ‹lkö¤retim Okulu uygulamalar›n› yürüten bir e¤itimci olarak, “çocuk ve
tarihsel duyarl›l›k” konusundaki görüfllerinizi ö¤renebilir miyiz?

Atatürk'ün "Ne mutlu Türk'üm diyene" cümlesi ile ifade edebilirim. Zira bu cüm-
le benim için flu anlam› ifade ediyor. Biz Türkler, yaflad›¤›m›z bu topraklar›n tüm
tarihi geçmifline sahip ç›kar, onu korur ve bizden sonraki nesillere b›rakabilecek
konuma ve ça¤dafll›¤a ulaflabilirsek "Ne mutlu Türk'üm diyene ve Türkiye Türk-
lerindir" diyebilme hakk›n› kazanabiliriz. Bu sonuca ulaflmak için de Asya’dan bu
topraklara gelmeden önceki 5-6 bin senelik tarihi sahiplenmeliyiz. Ben ö¤renci-
lerimin bu yönde duyarl› olmalar› için çaba gösteriyorum.  

Bir ilkö¤retim okulunda arkeoloji bölümünün kurulmas›, tarihe ve de¤erlerine
gösterilen duyarl›l›¤›n bir ifadesi olmal›. Okulunuzda, böyle bir bölüm olufltur-
maktaki öncelikli amac›n›z neydi?

Tarihi doku olarak dünyan›n en zengin mozai¤ine sahip dünyada tek ülkeyiz. Ar-
keoloji Kulübü olarak öncelikli amaç, bu tarihi mozai¤i, tarihi miras›, tarihi geç-
mifli keflfetmek, tan›mak, sevmek ve yaflatmakt›r.

Arkeoloji Bölümü’nün bugüne dek yapt›¤› ve bundan sonra yapaca¤› çal›flma ve
etkinliklere de biraz de¤inir misiniz?

Özel Karfl›yaka Piri Reis ‹lkö¤retim Okulu Arkeoloji Kulübü bugüne dek kentimi-
zin tarihi dokusunu oluflturan Tepekule, Agora, Kadifekale ile ilgili geziler, afifl,
pano, resim, maket, sergi, kaz›lara kat›lma gibi çok güzel proje çal›flmalar› yap-
m›flt›r. Bu çal›flmalar ile ‹zmir Büyükflehir Belediyesi Tarihe Sayg› Yerel Koruma
Ödülleri Katk› Dal›'nda üç sene arka arkaya ödül kazanm›flt›r. Bu sene Foça pro-
jemiz var. Hem afifl hem de maketler haz›rlayarak Foça’y› tan›maya ve tan›tma-
ya çal›flt›k. Bu proje ile dördüncü ödülümüzü alabilmek için tekrar yar›flmaya ka-
t›lmay› planlad›k ve baflvurumuzu yapt›k. Kulüp olarak 2008 - 2009 e¤itim ve ö¤-
retim y›l›nda ö¤rencilerle Metropolis antik kentini programa ald›k.

Projenizi okulunuzda sergiliyorsunuz. Peki baflka yerlere tafl›nacak m› bu sergi?

Birkaç seneden beri Türkiye ile Fransa aras›nda özellikle eskiça¤larda Avupa’da-
ki birçok kentin kurulmas›n›n temeli, ilk ad›mlar› Anadolu’dan gitti¤i için, Foça -
Marsilya aras›nda geçen sene bir yelken yar›fl› düzenlendi, Cap ‹stanbul ad›yla.
Bu sene Marsilya’dan Foça’ya do¤ru tertipleniyor. Tekneler, Sicilya’dan Girit

Adas›’na, Bozcaada’ya, Foça’ya, en son ‹stanbul’a uzanan bir rotayla yar›flacak-
lar bu y›l. Biz de Foça çal›flmam›zla kat›l›yoruz, Cap ‹stanbul 2008 organizasyo-
nuna. Maketlerimiz ve afifllerimiz önce ‹stanbul Dom de Sion‘da, ard›ndan Mar-
silya’da birkaç okulda ve Marsilya Müzesi’nde sergilenecek. Bu yüzden çal›flma-
lar›m›z› Frans›zca haz›rlad›k.

Arkeoloji bölümü ve etkinlikleri baflka okullarla iletiflim kuruyor mu? 

Geçti¤imiz dönem, farkl› okullardan temsilci ö¤retmen arkadafllar; okula gelip
yapt›¤›m›z maket çal›flmalar›yla, özellikle küp flekerlerin inflaat malzemesi olarak
de¤erlendirilmesiyle marketlerin yarat›lmas› konusunda bizden bilgiler ald›lar.
Bol bol resim çektiler. Tahmin ediyorum bu konuda öncü bir rol üstlenmifl olu-
yoruz. Bundan mutluluk duyuyorum.

2005 y›l›ndan bu yana ö¤rencilerinizle birlikte gerçeklefltirdi¤iniz çal›flmalarla
‹zmir Büyükflehir Belediyesi Tarihe Sayg› Yerel Koruma Ödülleri Katk› Dal›’nda
ödüle de¤er görüldünüz. Bu katk›n›n okulunuz ve ö¤rencileriniz üzerindeki et-
kisiyle ilgili gözlemlerinizi paylafl›r m›s›n›z bizimle?

Ö¤rencilerimiz ve okul idaresi için inan›lmaz bir ilgi oda¤›, motivasyon ve gurur
kayna¤› olmufltur. Çal›flmalar›m›z›n resmi bir makam taraf›ndan onare edilmifl ol-
mas› tüm okul camias›n› mutlu etmifltir. Ö¤rencilerin bu kulübe kat›lma istekleri
artm›flt›r. Baflka okullar›n da bizi örnek al›p tarihi miras›n korunmas› yönünde ça-
l›flmalar yapmalar›n› sa¤lam›flt›r. Yapt›¤›m›z çal›flmalar›n gereklili¤ine inanarak,
baflka organizasyonlar›n sergilerine projelerimizle kat›lma f›rsat›n› bulduk. Örne-
¤in, Yarat›c› Çocuklar Derne¤i'nin ‹zmir Ticaret Odas›'nda organize etti¤i Antik
Kentleri Seviyorum Sergisi’ne…

Tarihe ve geçmiflimize iliflkin de¤erlerin yeni kuflaklara aktar›lmas›nda eme¤i ge-
çen bir e¤itimci gözüyle, uygulamaya geçirmeyi düflündü¤ünüz farkl› e¤itim
modellerinden de söz edebilir miyiz?

Geçmifle ait tarihi de¤erlerin yeni kuflaklara aktar›lmas› için tarihi dokuyu sevmek
ve sevdirmenin gereklili¤ine inan›yorum. Bunun için de okullarda ciddi, sürekli
ve programl› çal›flmalar yap›lmal›d›r. Bu çal›flmalar sadece vakit öldürme olarak
görülmemelidir. Ciddi bir amaç do¤rultusunda yap›lmal›d›r. Her okul sene için-
de, rehber eflli¤inde, en az 4-5 ciddi anlamda gezi organize etmelidir.

.................................................................................................................
SÖYLEfi‹Tino Reggio ‹le

Özel Karfl›yaka Piri Reis ‹lkö¤retim Okulu Arkeoloji Kulübü Baflkan›

...........................................
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Arkeoloji Kulübü ö¤rencilerine
“Neden Arkeoloji Kulübü’nü seçtiniz?”
diye sorduk.

Berk Kurtçen, 7A 
“Ülkemizdeki tarihi eserlerin koruma alt›na al›n›p, 
güzelce sergilenmesini istedi¤im için bu kulübe girdim. 
Geçen seneden beri bu kulüpte çal›flmalar yap›yorum.”

Nihatcan Coflkun, 6A 
“Tarihi eserleri merak etti¤im için, merakl› oldu¤um 
için Arkeoloji Kulübü’ne girdim.”

Ya¤mur ‹nanç, 4A 
“Tarihi eserleri merak etti¤im için. Müzeleri çok 
seviyorum. Orada da tarihi eserler oluyor.”

Nil Taflk›ran, 4A 
“Tarihi eserlere çok merakl›y›m. Kubilay heykelini çok 
seviyorum. Heykelleri çok seviyorum. Her heykelin 
farkl› bir duruflu var ya; ben onlar› bir fleylere 
benzetebiliyorum.”

Ekin Türe, 6A 
“Arkeolog olmak istiyorum; zaten oradan geliyor ilgim…”

Ata Kurtçan, 4A
“Daha çok M›s›r’a merakl›y›m. Koleksiyon yap›yorum.
M›s›r uygarl›¤› ile ilgili bilgiler topluyorum. Bu bölgeyle 
ilgili bir araflt›rma yapmay› düflünüyorum ileride…”

Erkin fiengün, 4B
“Tarihi eserleri sevmem bu kulübe girmeme neden oldu.”
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Günümüzden 2500 y›l öncesinde çal›flmakta olan ve Anadolu’da
aç›¤a ç›kar›lm›fl bilinen en eski zeytinya¤› iflli¤i, ‹zmir’in Urla ‹lçesi’nde,
‹skele Mahallesi’nde, Hamdi Balaban Tarlas›’nda, 1992-2004 y›llar›
aras›ndaki kaz› çal›flmalar› sonucunda, depolar› ve yak›n›ndaki
iki kuyu ile birlikte aç›¤a ç›kar›ld›; Temmuz 2004 - Eylül 2005
tarihleri aras›nda yap›lan çal›flmalarla aya¤a kald›r›ld›. 

KLAZOMENA‹ ZEYT‹NYA⁄I ‹fiL‹⁄‹
Urla

ÖZEL ÖDÜL

Klazomenai Zeytinya¤› ‹flli¤i

Antik zeytinya¤› iflli¤i, Klazomenai kentinde yaflayan ‹onlar taraf›ndan infla edilmifl ve iflletilmifltir. 

Keflif...

”Çocuklar siz bir zeytinya¤› iflli¤i kaz›yorsunuz.” (Dalg›ç lakapl› bir Urlal›)

Klazomenai zeytinya¤› tesisinin ifllik bölümü, anakaya yüzeyinin, yatay bir düzlem elde et-
mek amac›yla oyulmas› ile oluflturulmufltur. ‹çeriye, bat› kenar›ndan, kayaya oyulmufl bir
basamaktan inilerek girilir. ‹flli¤in taban›nda, çeflitli derinlik ve flekillerde, farkl› ifllevlere
sahip on alt› çukur ortaya ç›kar›lm›flt›r. Bunlar›n incelemesi ile de; bir de¤irmen, üç kuyu-
lu bir ya¤ ayr›flt›rma düzene¤i (polima), bir bocurgat ve iki ayr› bask› tablas›n›n varl›¤› be-
lirlenmifltir. Bir zeytinya¤› iflli¤inde tek olmas› gereken bask› tablas›ndan, Klazomena-
i örne¤inde iki tane olmas›, iki ayr› sistemin var oldu¤u izlenimini uyand›r›r. Bu izlenim-
den yola ç›k›larak, çukurlar›n doldurulmas›nda kullan›lan malzemenin niteli¤iyle, içerdi¤i
seramik gibi küçük buluntular incelenmifl ve çukurlar›n tümünün ayn› anda doldurulmad›-
¤› görülmüfltür. Böylece burada, iki kullan›m evresinin varl›¤› saptanm›fl ve ifllikte, iki ayr›
bask› tablas›na ait alt yap›n›n varl›¤›n›n nedeni anlafl›lm›flt›r. 

‹flli¤in ilk kullan›m evresi ‹Ö 580-550, ikinci kullan›m evresi de ‹Ö 530-500 y›llar› aras›na
tarihlenmektedir. Verilere göre, birinci evre, Perslerin Lydia ile birlikte ‹on kentlerini ele
geçirdikleri dönemde son bulur. ‹kinci evrede ifllik, yeni düzenlemelerle yeniden kullan›l-
m›flt›r. Bu evre, tüm yerleflmede de izlenebildi¤i gibi, ‹onia Ayaklanmas› s›ras›nda sona er-
mifl ve ifllik daha sonra kullan›lmam›flt›r. ‹Ö 4. yüzy›lda iflli¤in bulundu¤u alan üzerine in-
fla edilen büyük bir yap› için gerekli düzeltme çal›flmalar› s›ras›nda tesisin içi doldurulmufl,
üzeri örtülmüfl, kayaya oyulmufl alt yap›s› bu flekilde günümüze kadar korunup gelmifltir.

Tesisin s›n›rl› üretim kapasitesine sahip birinci evresinde, üretim kentin ve yak›n çevresinin
gereksinimini karfl›lamaya yönelik iken, ikinci evrede denizafl›r› ülkelere ihracat önem ka-
zanm›flt›r. Birinci ve ikinci kullan›m evresinde, olas›l›kla ayn› de¤irmen kullan›lm›flt›r. ‹lk
evrede; iflli¤in içinde, güneydeki dar kenara paralel olarak yerlefltirilen bocurgats›z, s›n›rl›
üretim kapasiteli, küçük bir bask› düzene¤i varken; ikinci evrede, do¤u kenara paralel yer-
lefltirilen, a¤›r yap›l›, genifl tablal›, uzun kollu yeni bask› düzene¤i ilkinin yerini alm›flt›r.
Klazomenai ve di¤er ‹onia kolonilerinde yürütülen kaz›larda aç›¤a ç›kar›lan ve içleri flarap
ya da zeytinya¤› ile doldurulmufl Klazomenai amphoralar›n›n baz›lar›n›n bu depodan yola
ç›km›fl olma olas›l›¤› yüksektir.

Bilimin Üretime Dönüflmesi
‹kinci evrede görülen yenilikler, üretim kapasitesinin önemli ölçüde art›r›lm›fl oldu¤unu ve
bunun ‘bileflik kaplar ilkesine göre çal›flan polima ile “süreklilik” kazand›¤›n› gösterir. Sü-
rekli üretim ise iflli¤e “fabrika” niteli¤i kazand›rm›flt›r. Yeryüzünde bugüne dek aç›¤a ç›ka-
r›lm›fl olan zeytinya¤› tesisleri aras›nda, üç gözlü “kesintisiz ya¤ ayr›flt›rma” teknolojisini
kullanan en eski fabrikad›r. Uygulanan teknoloji, ‹onia’da do¤an›n yo¤un gözlemlenmesi
sonucu elde edilen bilgi birikimini ve hidrolik biliminin ulaflt›¤› düzeyi de yans›tmaktad›r. 

Zeytinden ya¤a…
Zeytinler önce de¤irmende ezilip hamur haline getirilmifl, sonra buradan al›n›p keçi k›l›n-
dan örülmüfl yuvarlak torbalara doldurulmufltur. Torbalar, üst üste konularak bask› tabla-
s›na yerlefltirildikten sonra, ayar mekanizmas› ile bunlar›n say›s›na göre yükseltilen bask›
kolu, ba¤lanan bir a¤›rl›k ve bocurgat mekanizmas› yard›m›yla afla¤›ya indirilmifltir. Tor-
balar›n içindeki zeytin hamurundan d›flar› süzülen zeytinya¤› ve karasu kar›fl›m›ndan olu-
flan s›v›, bask› tablas› çana¤›nda toplanm›fl ve ço¤ald›kça bir oluktan, bileflik kaplar esas›na
göre çal›flan üç gözlü ya¤ ayr›flt›rma düzene¤ine (polima) akarak, burada karasuyundan
ayr›lm›fl, dinlendirilmifl ve son olarak Klazomenai kentine özgü amphoralara doldurularak
depolara tafl›nm›flt›r.

Maketten Gerçe¤e…
‹fllikle ilgili olarak elde edilen bu veriler, 1995-2004 y›llar› aras›nda, kaz› ekibinin yapt›¤›
araflt›rmalarla belirlenmifltir… Çukurlar›n içine makinalar›n da yerlefltirildi¤i 2500 y›ll›k
tesisin bir restitüsyon çizimi yap›lm›flt›r. Bu çizimin yap›lmas› s›ras›nda, yap›lar›n ve ma-
kinalar›n ne tür malzemelerle oluflturulmufl oldu¤u da araflt›r›lm›flt›r. Daha sonra bu çizi-
min üç boyutlu bir hale getirilmesine karar verilmifl ve iflli¤in bat›daki deposuyla birlikte,
1/20 ölçekli bir maketi, yaln›zca do¤adan toplanan malzemeler kullan›larak infla edilmifl-
tir. ‹fllik maketi, saz örtülü bir k›rma çat› ile kapat›lm›flt›r. Maketin, saz çat›s›n›n biçimi ve
e¤imleri için Klazomenai’de bulunmufl ev flekilli bir  lahitin, saz çat›ya öykünen kapa¤› mo-
del al›nm›flt›r. 

‹fllik maketinin deposuyla birlikte yap›m›n›n ard›ndan bu maketin yirmi kat büyü¤ünün ori-
jinal yerinde infla edilmesi düflünülmeye bafllanm›flt›r. Bunun iki nedeni vard›r. Birincisi,
kaz› alan›na gelen ziyaretçilerin tesisin mimarisini ve çal›flma biçimini daha iyi izleyebil-
melerini sa¤lamak; ikincisi, tasarlanan bu tesisin ve makinalar›n›n bu flekilleri ile iflleyip ifl-
leyemeyece¤i, ifllerse ne kadar iflleyece¤i, teorik olarak varsay›lan sistemin uygulamada na-
s›l olaca¤› denenmek istenmifltir. Bu istekler, deneysel arkeoloji boyutlar›na ulaflm›fl, bura-
dan hareketle de, makinalar›n gerçek boyutlardaki durumlar›, en ince ayr›nt›lar›n› da gös-
terir biçimde ölçekli olarak tasarlanmaya bafllanm›flt›r. 

‹fllik, Klazomenai Kaz›s› Baflkan› Prof. Dr. Güven Bak›r ve on senedir bu konu üzerinde bir-
likte çal›flt›¤›, iflli¤in tüm çizimlerini, maketini ve tasar›mlar›n› haz›rlayan grafiker Ali Er-
tan ‹plikçi denetiminde aya¤a kald›r›lmaya bafllanm›flt›r. ‹fllik, depo ve kuyular ile ifllik içe-
risinde yer alan makinalar›n inflas›nda tamamen do¤al, mümkün oldu¤unca da yöreye ait
malzemeler kullan›lm›flt›r. Aya¤a kald›rma çal›flmalar› s›ras›nda ifllikte yap›lan deneme s›-
k›mlar› baflar› ile sonuçlanm›flt›r. Tesisin aya¤a kald›rma çal›flmas› 2005 y›l›n›n Eylül ay›n-
da, Komili Zeytinya¤lar›’n›n görevlendirdi¤i KARSAN firmas› taraf›ndan tamamlanm›flt›r.
KARSAN Firmas›’n›n Yönetim Kurulu Baflkan› Ali R›za Mete ve restoratör-mimar Tamer
Pakben, Klazomenai ‹flli¤i’nin aya¤a kald›r›lmas›nda etkin rol oynam›fllad›r.

Kaynak
Ali Ertan ‹plikçi – Ayla Savafl Bak›r’›n ‹zmir ‹zmir Dergisi’nde S.? Y›l ? yer alan makalelerinden der-
lenmifltir. Klazomenai ile ilgili ayr›nt›l› bilgi için bak›n›z: www.klazomeniaka.com
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“…Çünkü, sivrisineklerin, milyonlarca y›l önce   
çam reçinesi içine düflen ve onunla birlikte fosilleflerek
kehribara dönüflen atalar›yla ilgilendiklerini hiç duymad›m…”
(Güven Bak›r, Bir Aryballos Masal›) 

Arkeologlar geçmifli gün yüzüne ç›karan insanlar. Siz ve ekibiniz, günümüzden
iki bin alt› yüz y›l önce ‹onlar taraf›ndan yap›lan ve iflletilen Klazomena-
i Zeytinya¤› ‹flli¤i’ni aya¤a kald›rd›n›z. ‹flli¤i canland›r›rken döneminin pek çok
özelli¤ini de sergilemifl oldunuz. Zaman makinas›na binmifl gibi olduk. Yaflama
geçirme öykünüzü anlat›r m›s›n›z? Nas›l do¤du bu proje?

fiimdi esas›nda ben burada bir zeytinya¤› iflli¤i oldu¤unu kazmadan önce bilsey-
dim, kazmazd›m. Çünkü yepyeni bir alan, teknolojik bir alan. Beni yepyeni bir
alana götürecek; onun incelenmesi, irdelenmesi dünya kadar zamana neden ola-
cak. Ama kazd›k. Kaz›p, nerdeyse kaz›y› bitirdikten sonra zeytinya¤› iflli¤i oldu-
¤unu bize gösterdiler. Bir yandan dalg›ç; bir yandan Ertan (‹plikçi). Ertan’la da
tam o s›ralarda biz dost olduk. Kazm›fl bulununca, zeytinya¤› iflli¤i olarak ad› da
konduktan sonra, bu sefer nas›l çal›fl›yordu bu zeytinya¤›, yani neredeydi, nas›l-
d›? Onun peflinden koflmak gerekti. On y›l›m›za mal oldu o araflt›rmalar; bu sis-
temin neye benzedi¤ini anlamak ve hangi deli¤inde nas›l bir makinenin, aletin
bulundu¤unu anlamak, kavramak ve ondan çok emin olmak. Hem antik ça¤da-
ki ‹srail’de, Girit’de, K›br›s’ta, Yunanistan’da ulaflabildi¤imiz antik ça¤›n zeytin-
ya¤› ifllikleri üzerinde yapt›¤›m›z çal›flmalar hem de antik ça¤ tarz›nda halen ça-
l›flmakta olan ya da 5-10 y›l öncesine kadar çal›flmakta olan günümüz iflliklerin-
de araflt›rmalar yapt›k. Yani biraz etnoloji, biraz da arkeoloji yapt›k. Arkeo-Etno-
loji yapt›k biz bu iflin içerisinde. Böylece zeytinya¤› iflli¤i oldu¤unu, nas›l çal›flt›-
¤›n›, ka¤›t üzerine de Ertan çeflitli varyasyonlar›n› da yaparak, hem makinelerini
hem mimarisini bize çizerek gösterdi. Yani bizim için 2005 y›l›nda her fley masa
üzerinde bitmiflti. Biz çok iyi biliyorduk masa üzerinde, bu iflli¤in neye benzedi-
¤ini; nas›l çal›flt›¤›n›; nas›l makinelerinin bulundu¤unu; mimarisinin nas›l oldu¤u-
nu biliyorduk. O dönemde 6. yy.’da, 7. yy.’da Urla’daki Klazomenai’deki insan-
lar›n saz çat›y› tan›d›klar›n› biliyoruz. Belgelerimiz var elimizde. ‹ki çeflit var; ki-

remit olmad›¤› için ya saz çat› meyilli ya da düz toprak çat› olmas› gerekiyor. Mi-
mari böyle. Onun için bir tanesini saz çat› yapt›k, bir tanesini düz toprak yapt›k.
‹ki binam›z var çünkü. fiimdi bunu biz ka¤›t üzerinde canland›rd›k. Hatta biraz
daha ileri giderek bu iflli¤in 1/20 maketini de yapt›k. O maket flimdi depoda dur-
maktad›r. 

Neden aya¤a kald›rd›k? Nas›l bir kayg› tafl›yorduk? fiimdi, flöyle kayg› tafl›d›k. Biz
bunu aç›kta b›rakt›¤›m›zda, çukurlar›n çerçeveleri belli tabii, mekanlar belli. Üst
yap› yok ama o kadar çok veri vard› ki elimizde, üst yap›y› ka¤›t üzerinde tamam-
lam›flt›k. Fakat gezdirdi¤imiz ya da bunu incelemeye gelen insanlar bir türlü o
arazideki verilerden yola ç›karak üçüncü boyutu canland›ram›yorlard›. Maketi
yapt›k ama maket pratik bir fley de olmad›. Acaba, dedik, bunu aya¤a kald›rsak
birebir, zaten nas›l olmas› gerekti¤ini bildi¤imiz makineleri de kursak; ve onlar›
çal›fl›r duruma getirsek; fonksiyonel olsa. Buray› dolaflan insanlar bunlar›n nas›l
döndü¤ünü, nas›l zeytin tanelerini ezdi¤ini, ondan sonra onlar›n nas›l preslendi-
¤ini ve zeytinya¤›n›n karasudan nas›l ayr›flt›r›ld›¤›n› görebilseler, dokunabilseler.
“Dönüyor mu, dönmüyor mu?” diye o de¤irmen tafl›na yüklenseler, pres kolunu
afla¤› yukar› kald›rsalar nas›l olur, dedik. Ertan’›n tüm mahareti ç›kt› ortaya. “Ya-
par m›y›z?”, dedim. Ondan cesaret almak istedim. Çünkü o olmazsa ben onu ya-
pamazd›m. “Yapal›m.”, dedi. O zaman biz sponsor arad›k. Unilever, Komili Zey-
tinya¤lar› talip oldular ifle. Unilever, Komili Zeytinya¤lar›’n› da marka olarak sa-
t›n alm›fllard›. Bunun üzerine Unilever’in Komili Zeytinya¤lar› seksiyonu diyelim,
bizi destekledi. Halen de destekliyor. Kaz›s›n› destekledi, restorasyon aflamas›n›
destekledi ve on y›ll›¤›na da bak›m›n› destekliyor. Bunun üzerine, insanlar›n bu
iflli¤in içerisine girdikleri zaman nas›l bir makineyle, bir sistemle karfl›laflt›klar›n›
bizzat kendilerinin görüp tan›malar›n› sa¤lamak için aya¤a kald›rd›k iflli¤i. Yani
21. yy.’dan yürüyerek gidiyorsunuz ve çok bilinçli olarak M.Ö. 6. yy. içerisine

.................................................................................................................
SÖYLEfi‹Güven Bak›r ‹le

Prof. Dr. 
Ege Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Klasik Arkeoloji Ana Bilim Dal›, Emekli
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giriyorsunuz. Orada kendiniz, o dönemin insan› oluyorsunuz. ‹nsanlar›n içerisi-
ne girmesini istedik tabii. Çünkü biz arkeolojiye maddi fley olarak bakm›yoruz.
Tabii o maddeden yola ç›k›yoruz ama, o maddi kültür ürünlerinin arkas›ndaki in-
san›n peflinden kofluyoruz. Onu yakalamak istiyoruz. Burada onu yapabildi¤imi-
zi san›yorum. De¤il mi Ertan? 

Ertan ‹plikçi: Tabii insanlar özellikle izleyebilsinler, tafllar› çevirebilsinler; bocur-
gatta oynas›nlar, tafllar› kald›rmaya çal›fls›nlar… Onlar› istiyoruz.

G.B.: O konularda bize sorular sorsunlar. Yani düflünmeye bafllas›nlar. “Niye
tamburun üzerine kuruyorsun?” dediler iflli¤i. Biz bunda hiçbir sak›nca görmedik.
Çünkü bizde de tereddüt vard›. Yani “Acaba do¤ru mu yap›yoruz, üzerine kur-
du¤umuz bu üst yap›lar›?”. Ve o makineleri kurarken, onlar›n mevcut olan kal›n-
t›lar›na hiçbir zarar vermeyecek flekilde ay›rarak yapt›k; devaml› bir kil tabakas›-
n› ikisinin aras›na koyduk. Yani derlerse ki, “Biz bunu be¤enmedik arkadafl, sök
bunlar›, götür”. Biz bunlar› söker atar›z. Geriye nas›l bulduysak o kal›r. Bu fonk-
siyonel, bu zeytinya¤› s›k›yor. ‹ki bin alt› yüz y›l önceki yöntemle zeytinya¤› üre-
tiyor. E¤er yan›lm›yorsak, bizim hesaplar›m›zla, elde etti¤imiz oran da afla¤› yu-
kar› bugünkü oranlara yaklafl›yor. Bugün belki dörtte bir zeytinya¤› ç›kart›yor. Bi-
zim elde etti¤imiz yedide bir, yani yedi kilo zeytinden bir kilo zeytinya¤› elde et-
tik biz burada.

Toplumumuz arkeolojiyi, kaçakç›l›k, turizm ve müzelerdeki de¤erli eserler ola-
rak alg›l›yor. Oysa siz bu projeyle, geçmiflin birikimlerini bugüne tafl›yabilecek
daha nice antik örne¤in olabilece¤ini bizlere gösterdiniz. Bu ba¤lamda, mesle-
¤inizi de¤erlendirmenizi istesek…

Ben arkeolojinin ne oldu¤unu, Aryballos masal›nda anlatt›m. Anlatmaya çal›flt›m
ya da. Aryballos masal› arkeologlara yaz›lm›fl bir masald›r. Büyüklere yaz›lm›fl bir
masald›r. Ama masald›r. Çünkü kendime deli dedirtmemek için masald›r. Masal
yazd›m hatta Cenap Türksavafl onu bast›rtt›. Ona atfettim. Orda bir kullanma k›-
lavuzu var, onun bafl›nda; Rafsotlar gibi asayla. Tak ta tak tak… Yak›flt›rarak ta-
bii. Çünkü o ekzametron veznini oraya bizim uygulamam›z mümkün de¤il. Be-
nim o kadar Yunanca bilgim yok ama bir “tak ta tak tak tak” yapabiliriz. Bir ri-
tim yaratabiliriz. Onu çocuklu¤umda ben izlemifltim. Gezgin destanc›lar vard›.
Basit insanlard› bunlar. fiair ruhlu insanlar. Saz çal›p, afl›klar gibi her olaya bir
destan yaz›l›rd›. Ben Manisa’da yetifltim. Tabii oras› biraz daha küçük bir yerdi.
‘Sevdal›’ diye bir adam vard›. Yafll› bir adam. Belediyenin dellal› idi o. O zaman-
lar hoparlör yok, o bir davulcunun refakatinde gelir, kentin göbe¤ine, çarfl›s›na,
çalar davulcu, “dan dan dan” falan; ondan sonra o ‘sevdal›’ açard›, belediyeden
der ki, “Ey ahali duyduk duymad›k demeyin” diye, belediye ne arzu ediyorsa onu
okurdu. Herkes etraf›na toplan›rd› ve belediyenin ne istedi¤ini biz ‘sevdal›’ del-
lal›n a¤z›ndan dinlerdik. Bunun yan› s›ra destan yazarlar› vard›. Ve bunlar des-
tanlar› bir de okurlard›. Kendilerine göre bir edayla okurlard›. Destanlar›n konu-

lar› Kulinin Savafl›, Kore Savafl›, Çanakkale Bo¤az›’nda batan Dumlup›nar deni-
zalt›s›. Bunlar küçük destanlar. Hemen bir a¤›t tarz›nda yaz›l›r ve çeflitli mürek-
keplerle, bir kasaba matbaas›nda bas›lm›fl metin de vard›r; bir tanesi de elinde-
dir. fiöyle burada da mendil gibi, peflkir gibi tutarak destan› okurdu bir edayla; ve
destan bittikten sonra bas›lm›fl olan nüshay› da¤›t›rd›. ‹nsanlar ona bir miktar pa-
ra verirdi. Bunlar rafsotlar. Gezgin destanc›lar. ‹flte onun gibi okuyay›m diyordum
ama bir türlü gerçeklefltiremedim. 

Benim için tabii madde, insan elinden ç›km›fl bir madde. O insan o maddeyi ya-
parken, flekillendirirken, kendi döneminin etkisinde kal›yor. Ama kendisinin de
bir fleyini o eserin üstüne yans›t›yor. Bizim bütün derdimiz, orda o insan›n, o top-
lumun yans›tt›klar›n› çekip ç›kartmak ve o eseri yaratan ya da o eserleri yaratan-
lar›n ne menem insanlar oldu¤unu anlamaya çal›flmakt›r. Ben öyle bak›yorum.
Sonunda da tabii, o insan› ele almak. O insanla hafl›r neflir olmak, o insan› anla-
maya çal›flmak; onunla konuflmak. Benim arkeolojiden anlad›¤›m bu.

Bu kaçakç›l›k, turizm, falan filan… Tabii insanlar bunu böyle alg›l›yorlar, eski
eserleri. Eski eser budur iflte. Kazarsan›z, kaçak olarak bulursunuz. Paraya taha-
lül edersiniz ya da bulur buldurtursunuz. D›flar›dan gelen insanlara göstermek is-
terseniz onu, ya arazide ya da müzede. Ama siz ondan nasibinizi almazs›n›z. Ta-
bii öyle olmaz o. Öyle olmamal›. Hele bu topraklarda oturan insanlar için.

Peki, uygarl›klar›n befli¤i olarak bilinen Anadolu co¤rafyas›na yap›lan yat›r›mla-
r› ve kaz›lar› yeterli görüyor musunuz? Neler yap›labilir daha?

Organizasyonsuzluktan, programs›zl›ktan ve bilinçsizlikten yak›n›yorum ben.
Yani bu mesele para meselesi de¤il, yat›r›m meselesi de de¤il. Burada bu iflin sa-
hibi olan kurumlar›n, sahibi olduklar› nesneyi tan›mamalar›ndan kaynaklanan bir
s›k›nt› var. Yani onlar, kazd›rmak, buldurmak, çald›rmamak gibi böyle bir fley
içerisinde kaybolmufl gitmifller. Ama nedir bu, onu bilmiyorlar. Ne için? Kendi
varl›¤›n› ya da kurumunun varl›¤›n›n ne anlama geldi¤ini bilmiyorlar maalesef. 

Goethe’nin do¤u kültürlerini tarif edifli vard›r, tam kelimesini bilemeyece¤im.
Do¤u Bat› Divan›’nda, do¤uyu fley yapar, ne bafl› bellidir ne de sonu bellidir. Ba-
fl› ayn› zamanda sonudur. Ortas›nda bilmem nedir falan… Muallakta uçuflan, hep
ayn› yerde dönüp duran bir sistem. Ama öbür tarafta, 13,5 milyar y›lda ya da flu
kadar y›l bunun bafl›nda var. Ne tarafa do¤ru nerden geçti¤i de belli, ne tarafa git-
ti¤in de belli, nedeni de belli. Bu da Bat›’n›n düflüncesi. O fark› idrak etmifl ol-
mas› laz›m. 

En son bir konser düzenlendi Klozamenai’de. Hepsinin ortak paydas›, günümüz
insan›n›n yaflam›na bu topraklar›n geçmiflini dahil etmek olmal›. Bu ve buna
benzer buluflmalar, eserlerin var olmas›; süren yaflama neler kazand›r›r?

..........
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fiimdi burada buna benzeyen ikinci etkinlik bu. Bir etkinlik de Makine Mühen-
disleri Odas›’n›n; Kentin Oyuncular›. Onlar burada, bu zeytinya¤› iflli¤inin önün-
de, sahnelerini aç›kta kurdular ve Luigi Priendello'nun “Küp” diye bir hikayesin-
den esinlenerek yaz›lm›fl bir parçay› sahneye koydular. Taviani kardefllerin de bir
film vard›, o konuda. “Küp” k›r›l›p onar›lan, fakat o onaran insan›n içinde kald›-
¤›, ç›kamad›¤› fley; onu burada oynad›lar. Gündüz vakti. O zaman çok fazla müfl-
teri toplanmam›flt› ama ‹zmir’den epey gelen olmufltu. O, bizim çok hoflumuza
gitti. Dekorda da zaten bir zeytinya¤› iflli¤i var. Küp, zeytinya¤› küpü. Çok hofl ol-
du. Konser, çok da so¤uk bir güne denk geldi. Yine de 4 bin kifli kadar insan var-
d› ve sonuna kadar da böyle titreyerek, ben de dahil olmak üzere izledik.

Kültür ve sanat bir bütün. Yaln›z insan›n elinden ç›kan maddi kültür ürünleri bir
yana tabii. Bu da var, müzik de var. Müzi¤in coflkusu var, onun evrenselli¤i var.
Her ikisini birlefltirebilirsek böyle etkinliklerde, san›yorum insan, bu çevrenin in-
san› hiç de¤ilse, yavafl yavafl daha baflka türlü bakmaya bafllayacak. 

Çocuk iflli¤iyle ilgili de bilgi verir misiniz k›saca?

E.‹.: Çocuk iflli¤i… Güven hocam›zla birlikte daha önceden zeytinya¤› iflli¤inin
çevresinde bir müze oluflturmak istiyorduk. Kendisi bir müze ama onlar›n çevre-
sinde eski iflliklerin de varl›klar›n› göstermek istiyorduk. fiimdi burada, Güven ho-
cam›z da bahsetti zaten; Aryballos masal›nda, her fleyin insanlar için oldu¤u, in-
sanlar›n bu yaflam içerisinde nerede yer ald›klar› belirtiliyor. fiimdi maddi kültü-
rü ortaya ç›kar›rken, bu maddi kültüre etki eden insanlar›n da bunu yönlendirdi-
¤ini göstermifl oluyor. Arkeolojinin esas amac› da budur zaten bence.  

‹zmir Büyükflehir Belediyesi Tarihe Sayg› Yerel Koruma Ödülleri ile ilgili düflün-
celerinizle bitirelim söyleflimizi isterseniz…

Bu çok isabetli bir giriflim, ‹zmir Büyükflehir Belediyesi’nin bafllatt›¤›. ‹nsanlarda
yeni yeni  heyecanlar yarat›yor. Özellikle korunmas› gerekli bir kültür varl›¤›n›n
içerisinde veya çevresinde oturan ya da onu korumaya yönelik olarak ele alan in-
sanlar›n aç›¤a ç›kar›lmas›, o insanlar›n tan›t›lmas› ve eserlerinin tan›t›lmas›, koru-
maya yönelik yap›lan bu ifllere karfl› kendilerine sayg› duyulmas›n› vurgulayan
Büyükflehir Belediyesi’nin bu giriflimi bence takdire de¤er bir giriflimdir ve devam
da edecektir; öyle anl›yorum.

Çok teflekkür ediyorum hocam…
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“21 fiubat 916

Bu gün, ruhumun ferifltesi resmen hayat›ma

efl oldu. Dikenler, rüzgârlar, f›rt›nalar bitti.

Gölgeler söndü. Karanl›klarda deste deste

elvan parlad›. Giryeler handeye döndü.

Kalbimdeki nefleye, sürura, esrarl› darabana

en genifl bir fliir ve hulya bestesi kâfi de¤il.

Karfl›yaka’n›n bu kuytu ve metruk kulesi

gözüme elmastan, zümrütten yap›lm›fl

muazzam bir saray görünüyor.

Karfl›da Venedik kandillerini and›ran ‹zmir’in

küme küme ziyalar›ndan bir nur seylâbesi

ak›yor. Ve gökten üstüme safalar ya¤›yor.

fiimdi menekfle kokulariyle muattar bir flebap

nefhas›, asab›m› tatl› bir bayg›nl›k içinde

b›rakan fluh ve muhteflem bir hüsün beni ebedî

olarak kucakl›yor. Gölgeleri söndüren,

karanl›klar› eriten, dikenleri, rüzgârlar›,

f›rt›nalar› bitiren, giryeleri handeye döndüren

ve benim hayat›ma baflka bir hayat veren

bu manzum hüsne bütün mevcudiyetim

feda olsun.”

Bezmi Nusret Kaygusuz
(1890-1961)

[Kurumufl P›nar, ‹hsan Gümüflayak Matbaas›,
‹zmir, 1959]
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2006 Y›l› Tarihe Sayg› Yerel Koruma Ödülleri Jürisi’ni An›msay›fl…

“ah, kimselerin vakti yok

durup ince fleyleri anlamaya” 

Böyle diyordu Gülten Ak›n fliirinde. ‹nce fleyleri anlamak için günlük
yaflam›n bafl döndüren temposunda bir soluk alacak kadar durup za-
man ay›rmak gerek. Ne güzel ki, çevremizde birileri de durup ince fley-
leri anlama duyarl›l›¤›ndalar. Yaln›z anlamakla kalmay›p özenli bir
emekle onu bugünlere ve yar›nlara tafl›ma çabas›ndalar. 

Kentleflmenin apartmanlaflmaya, eski yap› ve dokular›n yok olmas›na
yol açt›¤› bir ortamda, bilinçli bir kültürel duyarl›l›kla, rant kayg›s›na di-
renebilen, eski konutlar›n› y›kmayarak koruyup, yaflatma ve kullanma
çabas›nda olan insanlar da yafl›yor aram›zda. Bir yap›n›n özgün mekân-
cephe kurgusu, yap›m tekni¤i, malzeme, süsleme elemanlar› ve detay-
lar›, parsel ö¤eleri ile korunarak onar›lmas› veya bir kentsel dokunun
korunmas› ve yaflat›lmas› için çaba gösterenler de var. Baz›lar› ise, tari-
hi ve kültürel de¤erlerin belgelenmesi, gelece¤e aktar›lmas› yönünde ve
yaflan›lan kente iliflkin tarih bilincinin oluflturulmas›na u¤rafl›yorlar. 

Yaflad›¤› kentin geçmifl izlerini yaflatmaya özen gösteren veya kiflisel
mülklerini kentsel dokunun ve tarihin bir parças› olarak görebilen bu
duyarl› insanlara kentin yerel yönetimi de duyars›z kalmad›. Onlar›
ödüllendirmeye, yeni çabalar› ise özendirmeye karar verdi. Böylece
2003 y›l›ndan bu zamana süreklilik kazanan “Tarihe Sayg› Yerel Koru-
ma Ödülleri” olufltu. ‹zmir Büyükflehir Belediye Baflkan› Say›n Aziz Ko-
cao¤lu, “Geçmiflimizden kalan izlere sahip ç›kmak, bu bilinci özendir-
mek ve gelifltirmek ad›na, her y›l oldu¤u gibi bu y›l da düzenledi¤imiz
Tarihe Sayg› Yerel Koruma Ödülleri 2006 Ödül Töreni’ne kat›lman›z
bizleri onurland›racakt›r.” diyordu yaz›s›nda. 2006 y›l›n›n Eylül baflla-
r›yd›, bu ça¤r›y› ald›¤›mda. Verilecek ödülleri ise, 21-23 A¤ustos gün-
leri aras›nda, bir jüri de¤erlendirmesi yaparak seçmifltik. 

Bizler, jüride yer alan üyeler aç›s›ndan A¤ustos ay›n›n o haftas›, çok “s›-
cak” geçmiflti. Kentli ‹zmirli ödülü için 4 aday, Basit Onar›m ödülleri
için 4 aday, Esasl› Onar›m ödülleri için 4 aday ve Katk› Ödülü için de
5 aday vard›. Böylece toplam aday say›s› 17’ydi.  ‹zmir’den Alia¤a’ya,
oradan da Efes’e uzanan tetkiklerimizin sonunda aday yap›lar› tek tek
yerinde izleme f›rsat› bulduk. Binalar›n infla edildi¤i zamandaki mekan
duyarl›l›¤›na olan hayranl›¤›m›z ile bugünlere getirmek üzere özenle
emek harcayanlara sayg›m›z bütünleflti. Özellikle konut yap›lar›nda iç
ve d›fl mekan bütünleflmesindeki baflar›l› çözümler, bize, serin ve göl-

geli avlularda dinlenme f›rsat› sa¤lad›. Aday yap›lardaki baflvuru sahip-
leri kap›lar›n› bize hoflgörü ile açarken bir anlamda yüreklerini de aç-
m›fl oldular, sevincimiz, heyecan›m›z yenilendi.  

Sonras›nda ‹zmir Büyükflehir Belediyesi’ndeki toplant›larda jüri üyeleri-
nin görüfl ve tart›flmalar›na s›ra geldi. Korumaya iliflkin farkl› konularda-
ki uzmanlardan oluflan jüri, koruma uygulamalar›n› ve aday projeleri ti-
tizlikle de¤erlendirerek binalarda özgün yap›ya müdahaleleri ve yap›-
n›n müdahale sonras› durumuna iliflkin görüflleri gündeme getirdi. Ta-
rihsel Çevre ve Kültür Varl›klar›n› Koruma Dal›nda Katk› Ödülleri için
de farkl› görüfller dile getiriliyordu. Sonunda kimi zaman oybirli¤i, kimi
zaman da oy çoklu¤u ile ödül alacaklar belirlendi. Galiba epeyce de in-
ce eleyip s›k dokundu.

O günlerde bizi bir araya getirerek, yerel koruma örneklerini inceleme
olana¤›n› sunan, bu uygulamalardan ve birbirimizden yeniden ö¤ren-
memizi sa¤layan “‹zmir Büyükflehir Belediyesi” ilgililerini, özellikle,
Tarihsel Çevre ve Kültür Varl›klar› Müdürlü¤ü çal›flanlar›n› kutlar›m. Bu
ödüller kent dokusunu koruma bilinci oluflturmay› yerel örnekler üze-
rinden teflvik ediyor. Koruma çabalar›n› tan›tarak, ödüllendirerek yay-
g›nlaflt›rmay› amaçl›yor. Bugüne dek verilen ödüllerin bu amac› büyük
ölçüde gerçeklefltirdi¤ini düflünüyorum. Bireysel veya toplu bir çabayla
gerçekleflen ve ödüllendirilen bir uygulama, baflka uygulamalar için
özendirici etki yarat›yor. Kan›mca önemli olan baflka bir fleyi daha ha-
t›rlat›yor bize; bireysel olan›n ayn› zamanda toplumsal anlamdaki öne-
mini. Örne¤in bireysel mülkiyetteki bir konutta kullan›c›n›n eme¤ini ve
be¤enisini katarak korudu¤u bir mekan, bir d›fl cephe, ayn› zamanda
toplumsal yap›n›n da yans›mas›n› sa¤l›yor. Bir anlamda bireysel güzel-
likler toplumsal de¤erlerle birlefliyor. Her çatt›¤›m›z çöp, her katt›¤›m›z
emek bize artarak geri dönüyor, giderek hepimiz kazan›yoruz ödüller-
den. Tarihe Sayg› Yerel Koruma Ödülleri’nin bu bilinci oluflturmaya da
katk› koyma anlam›nda de¤er tafl›d›¤› kan›s›nday›m. 

‹zmir Büyükflehir Belediyesi’ne tarihi çevre bilinci ve duyarl›l›¤› yarat-
mak, toplumsal ö¤renme süreçlerini harekete geçirmek ad›na yapt›kla-
r› çal›flmalar› ve “geçmiflten gelece¤e köprü” kurmam›z› sa¤lamak üze-
re tüm çabalar› için teflekkür ediyor, gelecekte ödüllendirece¤imiz uy-
gulamalar›n binlerce say›ya eriflmesini diliyorum.  

.............................................................

Hülya KOÇ
Prof. Dr.
Dokuz Eylül Üniversitesi, Mimarl›k Fakültesi, fiehir ve Bölge Planlama Bölümü
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Emel KAYIN
Yrd. Doç. Dr.
D.E.Ü. Mimarl›k Fakültesi, Mimarl›k Bölümü, Restorasyon A.B.D. Ö¤retim Üyesi

‹zmir Büyükflehir Belediyesi Tarihe Sayg› / Yerel Koruma Ödülleri: 
Temsil, Geçirgenlik, Kat›l›m...

Uygarl›¤›n kültürel serüvenini anlaman›n, insan›n zaman ve mekanda-
ki konumunu kavrayabilmesinin temel araçlar›ndan biri oldu¤u gerçe¤i
giderek daha iyi anlafl›l›rken, geçmifl birikimleri koruma düflüncesi de
yayg›nlaflmaktad›r. Ancak koruma fikrinin toplumda kabul görmesi ka-
dar, do¤ru kanallarla geliflmesi ve eyleme dönüflmesi de önem tafl›mak-
tad›r. Böyle bir çerçeve içindeki en önemli konulardan biri de, düflün-
ce ve eylem alan›nda paylafl›lmas› gereken sorumluluklar ile ilgili aktör-
lerin rol tariflerinin kapsay›c› bir yaklafl›mla ortaya konmas›d›r.

Koruma gibi çok boyutlu bir alan›n sorumluluklar›n›n farkl› odaklar ta-
raf›ndan paylafl›lmas›n›n gere¤i, kuflkusuz çok önceden kabullenilmifl-
tir. Ancak “ortak sorumlulu¤un ortak eyleme dönüflmesi” tavr›, üzerin-
de halen çal›fl›lmas› gereken olgudur. 2003 y›l›ndan beri sürdürülen,
“‹zmir Büyükflehir Belediyesi Tarihe Sayg›/Yerel Koruma Ödülleri” de,
özünde yerel yönetim ile toplum aras›nda “ortak eylemlilik” düflünce-
sinden hareketle kurgulanm›flt›r. Tüzü¤ü, yerel yönetim, üniversiteler ve
sivil oluflumlar taraf›ndan kurgulanan ödül kurumu, “uzmanl›¤a yöne-
lik genel uygulama baflar›s›” ve “ustal›k yetkinli¤inin” yan›s›ra, “araflt›r-
ma, sanat yap›t› vb. ürünler arac›l›¤›yla somutlaflan bilgi-bilinç olufltur-
ma çabas›” ile “an›lar›-yaflanm›fll›¤› koruma niyetini” de önemsemekte-
dir.

‹zmir Büyükflehir Belediyesi Tarihe Sayg› / Yerel Koruma Ödülleri’nin
alan›ndaki katk›s›, kuflkusuz ortadad›r. Ancak ödülün koruma alan›nda-
ki geçmifl katk›s›n› vurgulamak kadar, gelece¤e yönelik geliflme çizgisi-
ni irdelemek de önemlidir. Bu bak›fl aç›s›ndan ödülü “temsil”, “geçir-
genlik” “kat›l›m”, gibi çerçevelerde de¤erlendirmek mümkündür. Tüm
ödüller gibi, ‹zmir Büyükflehir Belediyesi’nin tesis etti¤i ödül kurumun-
da da, önemli olan ödülün kendisi de¤il, “temsil” etti¤i unsurlard›r.
Ödül kurumu, hem topluma yerel yönetimlerin koruma alan›ndaki so-
rumluluklar›n› üstlendiklerini ifade etmekte hem de kentlileri bu alana
dahil olmaya ça¤›rmaktad›r. Kurum bu yap›s›yla, kentteki koruma gün-
demini ivmelendirmenin ötesinde, kategorileriyle, seçici kuruluyla, seç-
ti¤i yap›tlarla, koruma alan›n›n genel yönelimlerini topluma hissettirme
yönünde bir temsiliyet üstlenmektedir. Ödül arac›l›¤›yla, yerel yönetim

ile kentli, mevzuat ile gündelik yaflam, düflünce ile pratik aras›nda bir
“geçirgenlik” durumunun geliflmesi sözkonusudur. Karfl›l›kl› iletiflim ve
eylemlilik ço¤ald›kça, koruma alan›nda yer alan aktörler, meselenin
karfl› taraflar› de¤il, ortak taraf› olduklar›n› düflünmekte ve bu alana “ka-
t›l›m” oran› artmaktad›r. 

Tüm ödül kurumlar› gibi, ‹zmir Büyükflehir Belediyesi Tarihe Sayg› / Ye-
rel Koruma Ödülleri de, kendi  kendisini yenileyebilen, elefltirebilen, di-
namik bir mekanizma olarak geliflmek zorundad›r. “Ödül verecek nite-
likte yap›tlar bulabilme”, “amaçlar›n do¤ru ifade edilmesi-duyurulma-
s›” ve “olumlu-olumsuz elefltirilerin al›nabilece¤i ortamlar›n oluflturu-
labilmesi”, sürekli ele al›nmas› gereken konular aras›ndad›r. Ödül, ge-
lecek yönelimini, düflünce ve eylem alan›ndaki üretimleri yayg›nlaflt›r-
mak kadar, önemle “nitelik kayg›s›” üzerinden de kurgulamal›d›r. Üre-
timlerin niteli¤inin artt›r›lmas› gere¤ine toplumsal ölçekte vurgu yap-
mak, uzun vadede zor ama, önemli bir ç›k›fl noktas›n› teflkil etmektedir.
“Temsil” güvenilir bir kurguya karfl›l›k geldi¤inde, “geçirgenlik” eriflim-
sizli¤i ortadan kald›rd›¤›nda, nitelik talebi “kat›l›m” aç›s›ndan bir sorun
oluflturmayacakt›r. Çünkü ödül, özünde, yerel yönetim ile toplum ara-
s›nda “gelecek ad›na paylafl›lm›fl bir söz”dür. Yetkin bir söz söylemeye
çabalamak ise, her alanda derin paradokslar›n yafland›¤› bir ça¤da, her
zamankinden daha büyük önem tafl›maktad›r.

.............................................................
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‹mbat›n esmeye bafllamas›yla birlikte
bu nahofl kokular yerini
Kordonboyu’nca s›ralanm›fl zarif
villalar›n, yabanc› temsilciliklerin,
otellerin bahçelerindeki yasemin, ful,
manolya kokular›na b›rak›rd›.

Tam bu s›ralarda Sporting Club’›n
bahçesine, Grand Hotel Huck, Kramer
Oteli, Brasserie Alhambra, Café de
Paris, Yunan ve Avrupa kulüplerinin
önüne sak›z gibi beyaz örtüleriyle
masalar, sandalyeler dizilir, en son
Avrupa modas›n› üzerlerindeki
giysilerle sergileyen kad›nl› erkekli
Levantenler, diplomatlar, yabanc›
flirket yöneticileri, vars›l tüccarlar,
casuslar ile her ifl ve yüksek konumdan
müflteriler yerlerini almaya bafllard›.”

Mehmet Coral

[‹zmir 13 Eylül 1922, Do¤an Kitap, 
‹stanbul, A¤ustos 2003]

“Günbat›m›n›n hemen ard›ndan
Ege imbat› körfezden esen bukleler

halinde Kordonboyu’na yay›l›yordu.
Yerel halk›n ‘eyyam› buhur’ mevsimi

dedi¤i bu günlerde s›cakl›k y›l›n en
yüksek derecelerine ulafl›rd›.

Gün boyu çal›flan insanlar, Tanr›’n›n
bir lütfu olarak kabul ettikleri bu

meltem rüzgâr›n›n ç›kaca¤› anlar›
düflünerek ifllerini sürdürürlerdi.

Gurup vaktine yak›n saatlerde
Kordonboyu’nun arnavutkald›r›m›
yollar› y›kan›r, hayvan tersleri ile

yükleme boflaltma yapan gemilerin
at›klar›ndan ar›nd›r›l›rd›. ‹sli s›ca¤›n

yavafl yavafl yitmeye bafllad›¤› bu
saatlerde y›kanan düzgün parke

tafllar›n üzerinden at ve deve
terslerinin kokular›yla kar›fl›k bir
buhar bulutu tüm sahile yay›l›rd›.
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E. ‹pek ÖZBEK SÖNMEZ – Yrd. Doç. Dr., D.E.Ü. Mimarl›k Fakültesi, fiehir ve Bölge
Planlama Bölümü, fiehircilik Ana Bilim Dal› Ö¤retimÜyesi, (fiehir Planc›s›)
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‹zmir Büyükflehir Belediyesi taraf›ndan bu y›l dördüncüsü düzenlenen “Tarihe Say-
g›/Yerel Koruma Ödülleri Yar›flmas›”n›n Seçici Kurulu 21-23 A¤ustos 2006 tarihle-
ri aras›nda topland›. Aday yap›lar bir gezi program› çerçevesinde incelendi. Tarihe
Sayg› / Yerel Koruma Ödülleri fiartnamesi’ne göre Ödül Komitesi taraf›ndan belir-
lenen adaylar Seçici Kurulumuz taraf›ndan de¤erlendirildi ve Tarihe Sayg› / Yerel
Koruma Ödülleri bu y›l da sahiplerini buldu. 
fiartnameye göre Tarihe Sayg› / Yerel Koruma ödülleri için belirlenen ödül katego-
rileri flöyle:

A. Kentli ‹zmirli Ödülü
B. Tek Yap› ve Tarihi Doku Ölçe¤inde Baflar›l› Koruma Ödülleri
B.1. Basit Onar›m Ödülleri
B.2. Esasl› Onar›m Ödülleri
B.3. Emek Ödülü
C. Tarihsel Çevre ve Kültür Varl›klar›n› Koruma Dal›nda Katk› Ödülü

Bu y›l bu kategorilerdeki aday say›lar› flöyle: Kentli ‹zmirli Ödülü için 4 aday, Ba-
sit Onar›m Ödülleri için 4 aday, Esasl› Onar›m Ödülleri için 4 aday, Emek Ödülü
için aday baflvurusu olmad› ve Katk› Ödülü için de 5 aday oldu. Böylece toplam
aday say›s› 17 oldu. 

Seçici Kurul’un de¤erlendirme sonuçlar›na göre ödül kazananlar flöyle belirlendi: 

KENTL‹ ‹ZM‹RL‹ ÖDÜLÜ

Aygen fienli Evleri: Bulundu¤u semtte di¤er eski evlerin y›k›larak apartmana dönüfl-
tü¤ü bir kentsel çevre içinde bilinçli bir kültürel duyarl›l›k ile rant bask›s›na karfl›
koyarak eski evini y›kmay›p koruyup yaflatmas›, yap›n›n özgünlü¤üne oldukça az
müdahale edilmifl olmas›, yap›n›n içi ve d›fl› ile oldu¤u kadar bahçesiyle de bir bü-
tün olarak korunmas›, yap› sakinlerinin evlerine sevgiyle bakmas› nedenleri ile Se-
çici Kurul taraf›ndan oybirli¤i ile ödüle de¤er bulunufltur. 

Mahmut Karnas Evi: Yap› sahiplerinin evlerine sevgiyle bak›p bütünleflmifl olmas›,
özenle kullanmas›, çevresel etkileri, kitle de¤eri ve d›fl özellikleri ile bulundu¤u do-
kuya katk›s› olan yap›n›n içi ve d›fl› ile oldu¤u kadar bahçesiyle de bir bütün ola-
rak korunmas› nedenleri ile Seçici Kurul taraf›ndan oyçoklu¤u ile ödüle de¤er bu-
lunmufltur. 

Tek Yap› ve Tarihi Doku Ölçe¤inde Baflar›l› Koruma Ödülleri
Özgün ‹fllevin De¤ifltirildi¤i ESASLI ONARIM ÖDÜLÜ

Silahtaro¤lu Han›: Yap›n›n özgün plan flemas›n›n korunarak yeni ve uyumlu bir ifl-
lev kazand›r›lmas› ve kullan›lmas›, yap›n›n iç mekan bezemelerinin onar›m›, mo-
bilya ve eflyalar› ile korunmas›, dershane ifllevi ile kullan›m›n›n genç kuflaklara
tarihsel çevre / yap› ve koruma bilincini afl›lamada yard›mc› olmas›, onar›mda ko-
ruman›n bilimsel normlar›na uygun uygulamas› nedenleri ile Seçici Kurul taraf›n-
dan oybirli¤i ile ödüle de¤er bulunmufltur. Seçici Kurulumuz bu yap›da zemin kat-
ta yer alan ticari kullan›m›n vitrin ve tabela düzenlemesinin de yap› bütünlü¤ünü
koruyacak biçimde ›slah edilmesini önermektedir. 

EMEK ÖDÜLÜ

Silahtaro¤lu Han› içinde yer alan kalem iflleri
M. Sa¤lam, R. Bayraktaro¤lu, H. Gökova
Esasl› onar›m dal›nda ödüle de¤er bulunan yap›n›n, iç mekan bezemelerinin ona-
r›m›nda gösterilen duyarl›l›k ve özen, iç mekan bezemelerinde yap›n›n özgün ve
tamamlanan parçalar›n›n onar›m sonras›nda da okunabilir olmas› nedenleri ile Se-
çici Kurul taraf›ndan oybirli¤i ile ödüle de¤er bulunmufltur.

Tarihsel Çevre ve Kültür Varl›klar›n› Koruma Dal›nda 
KATKI ÖDÜLLER‹

De¤iflen Yüzüyle ‹zmir
Belgesel 
Haz›rlayanlar: Selnur fiarman, Leyla Parlak, Sevil Durmufl
‹zmir’in tarihi ve kültürel de¤erlerini derlemesi, belgelemesi ve gelece¤e aktarma-
s›, koruma bilincinin gelifltirilmesine katk›da bulunmas› nedenleri ile Seçici Kurul
taraf›ndan oyçoklu¤u ile ödüle de¤er bulunmufltur.

Bir fiark›d›r Kemeralt›
Belgesel
Haz›rlayan: Tanzer Güven
Yay›n Kuruluflu: EGE TV
‹zmir’in tarihi ve kültürel de¤erlerini derlemesi, belgelemesi ve gelece¤e aktarma-
s›, koruma bilincinin gelifltirilmesine katk›da bulunmas› nedenleri ile Seçici Kurul
taraf›ndan oyçoklu¤u ile ödüle de¤er bulunmufltur.

Bayrakl› Tepekule Çal›flmalar›
Ö¤renci Çal›flmas› 
Haz›rlayanlar: Özel Konak Piri Reis ‹lkö¤retim Okulu Ö¤rencileri
Yaflan›lan kente iliflkin tarih bilincinin erken yafllarda oluflturulmas›na iliflkin olum-
lu bir örnek çal›flma olmas›, panolar›n görsel anlat›m›ndaki baflar›l› sunuflu nede-
niyle ile Seçici Kurul taraf›ndan oybirli¤i ile ödüle de¤er bulunmufltur.

Volker Dreike Evi: Güzelbahçe’de yer alan tescilli olmayan kerpiç duvarl› harap
durumdaki bir köy evinin mekan kurgusunu koruyarak yeniden yaflama kazand›r-
ma yönündeki çabas›, yap› sahiplerinin geçmifli olan bir yap›daki yaflama arzusu ile
yeni bir konut yapt›rmak yerine bu yap›y› yok olmaktan kurtararak konut kimli¤i-
nin süreklili¤ini sa¤lamas› ve bu ba¤lamda çevreye model olmas› nedenleriyle Se-
çici Kurul taraf›ndan oyçoklu¤u ile Katk› Ödülü’ne de¤er bulunmufltur. (Esasl› ona-
r›m dal›nda aday olmas›na karfl›n kütle ve cephe karakterine müdahaleler nedeniy-
le ödül kategorisi “katk› ödülü” olarak de¤erlendirilmifltir.)

Tarihsel Çevre ve Kültür Varl›klar›na Koruma Dal›nda Katk› Ödülü 
Kapsam›nda SEÇ‹C‹ KURUL ÖZEL ÖDÜLÜ

Efes Yamaç Ev 2- Efes-Selçuk
Arkeolojik buluntular›n korunmas›, teflhiri ve ziyaretçiye özgün yap› ve kullan›m›-
na iliflkin bilgi aktarmadaki baflar›s› ve mikro-klima oluflturmadaki baflar›s› neden-
leri ile Seçici Kurul taraf›ndan oybirli¤i ile özel ödüle de¤er bulunmufltur. 
Efes Yamaçevlerde kaz› alan›n›n korunmas› amac›yla gerçeklefltirilen örtü, ören
yerlerinin koruma alt›na al›nmas›n›n önemini yans›tan bir örnek olarak kabul edil-
mifltir. Bu baflar›l› örnek üzerine Seçici Kurulumuz arkeolojik alanlardaki koruma
çal›flmalar› ile ilgili yeni bir ödül kategorisi tan›mlanmas›n›n uygun olaca¤› yönün-
de görüfl birli¤ine varm›flt›r. 

Son olarak, ‹ZM‹R BÜYÜKfiEH‹R BELED‹YES‹ TAR‹HE SAYGI / YEREL KORUMA
ÖDÜLLER‹ – 2006’n›n ard›ndan, bu ödülü uygulamaya koyan Eski Baflkan›m›z sa-
y›n Ahmet Pirifltina’y› sevgiyle, minnetle ve rahmetle an›yoruz. Bu ödüle süreklilik
kazand›ran, Büyükflehir Belediye Baflkan›m›z Say›n Aziz Kocao¤lu’na katk›lar› için
teflekkürlerimizi ve flükranlar›m›z› sunuyoruz. Tarihsel Çevre ve Kültür Varl›klar›
Müdürü ve Müdürlük çal›flanlar›na organizasyon konusundaki emek ve duyarl›l›k-
lar› için teflekkürlerimizi ve tebriklerimizi sunuyoruz.

Tarihsel çevrenin koruma ve yaflat›lmas›na özen gösteren ve emek veren herkese
teflekkürlerimizle sizleri sevgi ve sayg›yla selaml›yoruz.

.................................................................................................................
aç›kl›yor...Hülya Koç
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AYGEN fiENL‹ EVLER‹
Zübeyde Han›m Cad. No: 75 ve 79 Karfl›yaka 
7190 pafta, 95 ada, 5-6 parsel.
Sahibi: Aygen fienli
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Aygen fienli evleri, Karfl›yaka’da Zübeyde Han›m Caddesi üzerinde,
yan yana üç ev. Aygen fienli ve kardefllerine ait. Yap›ld›¤› günden
bugüne özgünlü¤ünü koruyarak, eflyalar›yla birlikte günümüze
ulaflm›fl bu evlerden No: 75’de Aygen han›m ve efli Selahat-
tin fienli oturuyor. ‹ki katl› evin üst kat›nda dört oda, altta
ise üç oda yer al›yor. Bitifliklerindeki ev Aygen han›m›n
dedesinden kalma. O evde Muhterem han›m yafl›yor. Ay-
gen han›mlar›n eviyle ayn› planda. Di¤er ev eflyalar› ve
özgün haliyle flu anda bofl. Aygen han›m›n oturdu¤u evin
mutfa¤›ndan büyük bir bahçeye ç›k›l›yor. Bahçede as›r-
l›k bir dut a¤ac›, hemen alt›nda bir kuyu var. Ev sahipleri-
nin dediklerine göre, bu kuyunun befl metre çap› varm›fl
içten. Eskiden hayvanlar›n gücüyle su ç›kar›lan bu kuyu,
So¤ukkuyu semtinin ad›n›n geldi¤i kuyu imifl…

Baz›lar›m›z geçmiflimize ait eflyalar›, “büyüklerimizden ya
da sevdiklerimizden yadigar”, deyip saklar›z. Hepsinde onla-
r›n, özellikle aram›zda olmayanlar›n an›lar› gezinir. Onlara sayg›
duyar, üzerine titreriz. Geçmifli biriktirmek, sahiplenmek konusunda
neler söylersiniz?

Geçmifli çok seviyorum. Annemin babam›n hat›ras›. Bu evde do¤dum büyüdüm. En
ufak fleye bir fley olsa üzülürüm. Hepsini sakl›yorum. Gelinli¤inden tutun, niflanl›-
¤›na, babam›n fesine kadar. Çok seviyorum onlarla u¤raflmay›, temizlemeyi. Bak›n
yedi oda, hepsininin iflini ben yap›yorum. Zevk al›yorum. O karyolalar› düzenle-
meyi… Sanki onlar seviniyor gibi geliyor bana. Çok k›ymetliydi çünkü onlar›n na-
zar›nda da. Bana da emanet ettiler. Çünkü üç kardefliz; onlar pek eskiye merakl› de-
¤iller. Ben merakl›y›m. Ne yap›p edip, bir fley yap›p bak›yorum hat›ralar›na; onlar›
sanki sevindiriyorum gibi oluyor.

Siz üç evin eski halini, özgünlü¤ünü bugüne dek koruyarak, geçmiflin bir parças›-
n› kente arma¤an etmifl oldunuz. Evlerinizin öyküsünü anlatman›z› istesek…

Bu evi babam yapm›fl, ba¤ kulesiymifl buras›n› ald›¤›nda. Tamir etmifl babam bura-
y›, tamir ettikten sonra böyle ‘söve tafl›’ denir, pencerelerin yan›nda, onlar› tamir
ederken, söve tafllar›, in afla¤›!.. Bu sefer restore etmeye kalkm›fllar tabii. Restore ol-
mufl ama, dört sene ev kalm›fl, yap›lamam›fl. Babam ö¤retmen, maafl› az, 25 lira m›
30 lira m› ne, 1928’de bilmiyorum kaç. Ondan sonra, kalm›fl ev. Babam bir piyan-
go bileti alm›fl. Piyango biletine de en büyük ikramiye, yar›m ikramiye 2500 lira
ç›km›yor mu babama, delirmifl art›k babam. Demifl ki “Bir daha ben hiç piyango bi-
leti alm›yorum, ç›kmayana gelsin.”, bir daha hiç bilet almam›fl. Bu evi de o paray-
la bitirmifl. Bütün ö¤retmenler geçiyormufl önünden, Fevzi Pafla okulundan arka-
dafllar›, “‹smail Bey, bu evi çok büyük tuttu, nas›l bitirecek acaba?” diyorlarm›fl.

Bu eflyalara paha biçemiyorlar, büfelere, koltuklara… O karyolay›, o abanoz a¤a-
c›ndan dolab› gördünüz. Zaten normal evlere s›¤maz; dörtbuçuk metre boyunda,
el yap›m› ifllemeler var üstünde.

Tarihi evler ayn› zamanda nas›l yafland›¤›n›, gelenek ve görenekleri de yans›t›rlar.
Bazen evinizden ayr›l›p ça¤dafl bir konuta konuk oldu¤unuzda neler hissediyorsu-
nuz? Neleri de¤iflmifl buluyorsunuz?

Valla hiç rahat edemiyorum apartman katlar›nda, hep buray› arar›m, çok özlerim.
Hatta 35 plakal› araba görsem “‹zmirli geçiyor.” diye heyecanlan›r›m. Gurbette
gezdik amcanla, neticede geldik çok flükür, fakat do¤du¤um ev gibisi yok. Ben çok
ilgilenirdim evle. Babam beni çok severdi, dinlerdi, ne istesem yapard›, bende onu

çok dinlerdim. Gözleri, yirmi sene görmedi babam›n. Karfl›yaka Maa-
rif Müdürü’ydü babam. Ona her gün gazete okurdum, bulmaca

bile çözerdik babamla. Bir han›m talebesi geldi. Müjgan’d› ad›,
“Müdür bey” dedi “ben Müjgan.” Babam da “Küpelerin du-

ruyor mu?” dedi. O kadar benimsemifl, hiç unutmuyor.
Onun notlar›n› bir görseniz; ne an›lar, ne vesikalar var. Kaç
tane diplomalar, befl defa askerlik yapm›fl, beflinde de ko-
mutanlar›n ona yazd›¤› veda mektuplar›, hepsini sakl›yo-
rum. O zaman›n an›lar›, bunlar 1926-28 (1. Dünya Har-
bi’nden sonra, 2. Dünya Harbi’nden önce). 2. Dünya
Harbi’ne 5 defa gitmifl yedek subay olarak. Atatürk’le ta-
n›flm›fl, Atatürk buraya annesine geldi¤inde. Babamlar
do¤ma büyüme bural›lar, Tilkilik’te oturuyorlarm›fl. Sonra

akrabas› dedemin, bu evi yapm›fllar o zaman, oray› be¤en-
mifller. Sonra buras› da sat›l›yormufl, arsaym›fl buras›, oray›

alm›fllar, bu eve göre yapm›fllar. 

Aygen fienli Evleri, 2006 y›l›nda, ‹zmir Büyükflehir Belediyesi Ta-
rihe Sayg› Yerel Koruma Ödülleri’nden Kentli ‹zmirli Ödülü’ne de¤er

bulundu. Duygular›n›z› bizimle paylafl›r m›s›n›z?

Çok sevindim. Gazetede görünce o kadar sevindim ki, hala sakl›yorum gazeteleri.
Hemen K›v›lc›m han›ma telefon açt›m, “Siz mi bafl oldunuz da, beni seçtiler.” de-
dim. “Hay›r”, dedi, “herkes seçti, jürinin hepsi hiç tereddüt etmeden seçtiler.” de-
di, çok mutlu oldum. Bu ikinci ödül de olunca çok sevindim.

Çok hassas bir kiflili¤iniz var, öyle olmasa bu de¤erleri böyle korumak da pek
mümkün olmazd› herhalde?

Çok duygusal›m, iyi mi, iyi de¤il mi bilmiyorum art›k. Annemin elbiselerini ç›kar›-
yorum, babaannemin elbiseleri duruyor, hiç de atmam›fllar, bir fley olmam›fl. Anne-
min gelinli¤i duruyor, çok nefis bir fley. Ben onlara çok ba¤l›y›m, Allah muhafaza
onlar› atmak ha! K›fl›n yukarda yat›yoruz, yaz›n arka odaya geçiyoruz. Geziyoruz
odalarda (gülüyor). Eskiden de al›flk›n oldu¤um için bana hiç yabanc› gelmiyor, bu
evin ifli de bana zor gelmiyor. 

Kantar›m›za kadar, havan›m›za kadar eskiden babaannemden kalan ne varsa hep-
si durur, hiçbir fley k›r›lmaz. “Adet de¤ildir”, derdi, annem. “K›r›lmaz bizde.”, adet
de¤il gerçekten. Bulunmayan fleyler bunlar, bir kere bulunmufl, bir daha nereden
bulunacak. O yüzden korkar›m ben, çok dikkat ederim. Hiç temizlikçi tutmuyorum
o yüzden. Bir hafta alt katla u¤rafl›r›m, bir hafta üst katla u¤rafl›r›m, daha yeni in-
dim afla¤›. 30-40 sene evvel Atatürk’ün fincan›na 1 milyon veriyormufl adam›n bi-
ri, gazetede yaz›yor. Ama satmam, durur orda. Cumhuriyet kuruldu¤u zaman s›n›r-
l› say›da ç›km›fl, ondan sonra babam da baflö¤retmen ya!, babama da bir tane he-
diye etmifller. Babam takdirnameli, çok parlak bir baflö¤retmen. Bir misafir geldi¤i
zaman, gözü görmedi¤inden sorard›  “Gördüler mi Atatürk fincan›n›?” diye. Atatürk
fincan› onun her fleyiydi. K›r›l›r diye afla¤› bile indiremiyorum, en tepede duruyor. 

Atatürk’ün masas› nas›l geldi buraya?

Milli Emlak’tan babam sat›n alm›fl. Bir doktor arkadafl› babama, “‹smail bey çok
üzülüyorum, bunu sen alsan.”, demifl, “Atatürk’ü çok seviyorsun”; bu sehpalar da
onun. 

Teflekkür ediyoruz. (Evi dolafl›p, eflyalar›n foto¤raflar›n› çekip ayr›l›yoruz.)

.................................................................................................................
SÖYLEfi‹Aygen fienli ‹le
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MAHMUT KARNAS EV‹
Kurtulufl Cad. No: 1 Yeni Foça
17 G3d, 2113 parsel.
Sahibi: Mahmut Karnas
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Baflvuru öyküsü:
Yap› bir bodrum, 4 batarl› dükkan› olan zemin
kat, 3 normal kat olmak üzere toplam befl kattan
oluflmaktad›r. Normal katlarda dokuzar ofis bu-
lunmaktad›r. Köflede üzeri kurflun kapl› kubbesi
olan kulesi vard›r.
D›fl cephede: Tüm d›fl cepheler, özel d›fl cephe
macunu çekilip sa¤lamlaflt›r›larak üzeri silikonlu
d›fl cephe boyas› ile boyanm›flt›r. Kurflun plakala-
r› çal›nm›fl kule kubbesi ahflaplar› yenilenmifl,
üzeri asl›na uygun olarak kurflun plakalar ile
kaplanm›fl, çat› feneri çelik kontrüksiyon olarak
yenilenerek renkli camlar ile kaplanm›flt›r. Teras
çat› olan yerlere su izolasyonu yap›lm›fl, cephe-
lerde tüm ahflap do¤ramalar yenilenmifltir.
‹ç k›s›mlarda: Tüm iç duvarlar ve tavanlar özel
malzeme ile s›vanarak üzerlerine saten alç› çe-
kilmifl, üzeri pastel renklerde boyanm›flt›r. Ta-
vanlarda yap›lan s›va uygulama ifllerinin deva-
m›nda D.E.Ü. Güzel Sanatlar Fakültesi Resim
Bölümü e¤itmenleri ve ö¤rencilerinin çal›flmalar›
ve katk›lar› ile 1. katta bulunan el iflleri kopyala-
n›p üst katlara tafl›narak asl›na uygun biçimde
boyanm›flt›r. K›smen iyi durumda olan kat kori-
dorlar›ndaki tavan boyamalar› ihya edilerek ko-
runmufltur. Kartonpiyerler ve tavan göbekleri te-
mizlenip eksikleri tamamland›ktan sonra alt›n
varakla bezenmifltir. Merdivenler Marmara mer-
meri ile kaplanm›flt›r. ‹ç kap›lar aynen korunarak
tamir edilmifl, orijinal yer kaplamalar› silinip te-
mizlenmifltir.

S‹LAHTARO⁄LU HANI
Gazi Bulvar› No: 50 Çankaya
Sahibi: Levent Haldun Güven,
Hüseyin Coflkun Güven,
Ali Ergun Güven 
Müellif: Erdal Kemahl›o¤lu
Yap›mc›: Ayg›t ‹nflaat San. Tic. Ltd. fiti.
Hasan Ayg›t (Mimar)
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Mimar Kemalettin Caddesi ile Necatibey Caddesi’nin kesiflti¤i köflede yer alan Silahtaro¤lu
Han›, 1927-28 y›lla-r›nda, Cemal fiarda¤ ve Cemal Kalfa taraf›ndan yap›lm›flt›r. Silahta-
ro¤lu’nun en önemli temsiliyeti, 1922 yang›n› sonras›nda kentin yeniden yarat›ld›¤› döne-
min bir ürünü olmas›d›r. 

Birinci Ulusalc› Mimarl›k Ak›m› olarak adland›r›lan bu dönemdeki anlay›fl, “Bütün muas-
s›r milletlerle birlikte yürümekle beraber milli olmayan cereyanlar›n memlekete girmesini
ve yay›lmas›n› istemez” biçiminde tan›mlanmaktad›r. Bu dönemde klasik Türk mimarl›¤›
yap›tlar› diriltilerek ulusal bir Türk üslubu yarat›lmaya çal›fl›lm›flt›r. Bu süreç, ulus olma
yolunda bilinçlenmenin bir sonucu olarak da nitelendirilebilir.

Birinci Ulusalc› Mimarl›k yaklafl›m› mimari bütünü oluflturmada biçime iliflkin belirli bir
senteze sahiptir. Cepheler, en önemli öncelikli tasar›m alanlar›d›r. Girifller, taç kap› niteli-
¤iyle tasarlan›r. Pencere aç›kl›klar› Osmanl› ve Selçuklu kemerlerinden esinlenerek yap›l›r.
Köfleler, kubbelerle vurgulu hale gelir. Bu ak›m, baklaval› mukarnasl› bafll›klar, mermer sü-
tunlar, çini panolar, madeni süslemeler gibi ö¤eleri ön plana tafl›r. Bu mimari ak›m›n et-
kisiyle üretilen Silahtaro¤lu Han›’n›n temsil etti¤i bir di¤er özelli¤i ise yeni düzenin gere¤i-
ne yan›t veren, 19.yy.’›n konaklama amaçl› hanlar›ndan farkl› bir ifllevi belgelemesidir. Ar-
t›k iflyeri niteli¤ine bürünmüfl yap›tlar üretilmeye bafllanm›flt›r.

Han binas›, bir dönem Akflam K›z Sanat Okulu olarak hizmet vermesinin yan› s›ra, ofis ve
yatakhane binas› olarak da kullan›lm›flt›r. Yap› zeminle birlikte dört katl›d›r. Ana girifl ka-
p›s›, yuvarlat›lm›fl köflede mukarnas bafll›kl› iki mermer sütun ve üç sivri kemer ile tafl›nan
bir portal görünümündedir. Yuvarlat›lm›fl köflenin üzeri köfle kubbesi ile sonlan›r. Köflede
konumlanm›fl yap›n›n yola paralel kanatlar›nda da birer girifl bulunmaktad›r.

D›fl cephede, her katta farkl› pencere düzeni uygulanm›flt›r. Yap›n›n üst katta sütuncelerle
ayr›lan sivri kemerli dörtlü pencere uygulamas›, ikinci katta daha genifl sivri kemerli pen-
cereler, birinci katta ise dikdörtgen pencere düzeni gözlenmektedir. Yuvarlat›lm›fl köfle cep-
hesinde her katta üçer pencere aç›kl›¤› üst kat hariç daha dar formda, kendi kat›nda yer
alan pencere formlar›yla uyumludur. Cepheler, mukarnasl› konsollarla, balkonlarla ve
pencere aç›kl›klar›n›n üstlerinde yer alan turkuaz renkli çinilerle, alt bölümlerinde ise geo-
metrik desenli rölyeflerle hareketlendirilmifltir.

‹ç mekan plan›, yap›n›n ortas›nda, etraf› alt›n varakl› mukarnas bafll›kl› sütunlar ve mu-
karnasl› kornifller üzerinde geometrik desenlerle bezeli korkuluklarla çevrilmifl galerili bir
düzenlemeye sahiptir. Orta mekan›n üzeri dörtgen kasetler içine al›nm›fl, etraf› vitrayl›, or-
tas› caml› bir örtüyle kaplanm›flt›r. Bu sistemle sa¤lanan ayd›nlanma ve di¤er süslemelerle
birlikte yaratt›¤› atmosfer yap›n›n en ilgi çekici unsurudur. Galeri katlar›n›n tavanlar› yi-
ne mukarnasl› dikdörtgen kasetler içinde, ortas›nda malakari gülbezeklerin etraf›nda hata-
yi ve rumi desenlerini an›msatan kalem iflleriyle süslüdür. Baz› bölümlerde daha sade ka-
lem iflleri gözlenmektedir. Kalem iflleri tavan kiriflleri üzerinde de yer al›r. Korkuluklar
üzerinde yer alan kare geçme desenleri aras›nda y›ld›z bezemeli desenler, zemin döfleme-
sinde yar alan karo tafllar üzerine uygulanan desenle ayn›d›r. Girifl kap›lar› üzerinde yer
alan dövme demir patinelerinin deseni de yine Osmanl›’da sevilen desenleri an›msat›r.

Silahtaro¤lu Han›, 2006 y›l›nda Özgün ‹fllevin De¤ifltirildi¤i Esasl› Onar›m Ödülü’ne, ka-
lem ifllerinin restorasyonu ile de ayn› y›l Emek Ödülü’ne de¤er görülmüfltür.

Kaynaklar: Yap› incelemesi; ‹zmir Mimarl›k Rehberi 2005, Mimarlar Odas› ‹zmir fiubesi Yay›n›, Özen
Eyüce, s. 118; Cumhuriyet Dönemi Türkiye Ansiklopedisi, Cumhuriyet Döneminde Türk Mimarl›¤›,
‹letiflim Yay›nlar›, ‹stanbul, 1995, Afife Batur, s. 1383-97

Silahtaro¤lu Han›
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1922 yang›n›ndan hemen sonra infla edilmifl; Cumhuriyetimizin erken mimarl›k
eserlerinden biri Silahtaro¤lu Han›. Dönemi temsil eden mimari anlay›fl›, kentin
kimli¤ini yans›tan özellikleri nelerdir han›n?

Mimar Kemallettin Bey döneminin simge yap›lar›ndan biridir. O dönemlerde ‹z-
mir’in ihracattaki ve ticaretteki a¤›rl›¤›n›n bir gere¤i olarak Liman çevresinde olufl-
mufl ticaret merkezinin içerisinde çokça infla edilmifl hanlardand›r. Selçuklu-Os-
manl› mimarisinin zengin iç avlulu han örne¤inden esinlenen de¤erli bir örnektir.   

‹zmir’de, günümüze ulaflan tarihsel ve kültürel eserlerin az say›da olmas›; resto-
rasyon uygulamalar› ve koruma yöntemlerinin önemini art›r›yor. Kentimizdeki ta-
rihsel kültürel miras yat›r›mlar›n› yeterli buluyor musunuz? Var olanlar› korumak
için daha neler yap›lmal› sizce? 

Öncelikle korunmas› gerekli tarihsel ve kültürel eserlerin reel olarak tespitinin ya-
p›lmas› gerekti¤ine inan›yorum. Hangilerinin bu kapsamda de¤erlendirilmesi ge-
rekti¤i konusunda iyi bir ayr›m yap›lmas› gerekli. Bu yat›r›mlar ciddi boyutta mad-
di kaynak gerektirmektedir. Dolay›s› ile bina sahiplerinin ekonomik güçlerindeki
de¤iflimlerden veya karl›l›¤›ndan dolay› tabii ki yeterli yat›r›mlar yap›lamamakta-
d›r. Bundan dolay›; 5226 say›l› Kanun ile yürürlü¤e giren Tafl›nmaz Kültür Varl›k-
lar›n›n Korunmas›na Ait Katk› Pay›na Dair Yönetmelik’in ilgili maddeleri gere¤i; ta-
fl›nmaz kültür varl›klar›n›n korunmas› amac›yla emlak vergilerinden tahakkuk etti-
rilen paylardan oluflan fonun ifllerlik kazanmas› ve kullan›m›n›n sa¤lanmas› konu-
sunda belediyemize de görev düflmektedir.   

Restorasyona bafllamadan önce yap›n›n strüktürel, yaflamsal müdahale gerektiren
sorunlar› var m›yd›? Bunlara nas›l çözümler üretildi?

Strüktürel olarak bina müdahale gerektiren bir durumda de¤ildi. Ancak yaflamsal
olarak ›s›tma, s›hhi tesisat, elektrik, yang›n ve cephelere müdahale edilmemesi aç›-
s›ndan so¤utma altyap›s›, tavan ve duvarlarda kalem ifllerinin s›va ve altyap›s›n›n
sa¤lamlaflt›r›lmas› gibi sorunlar› çözüldü. Çözümler olarak ise; asl›na uygun imal
edilen ahflap do¤ramalar›n ›s›caml› yap›lmas›, ›fl›kl›k içerisine yang›n merdiveni ve
ana merdiven kovas›nda yang›n tesisat› imali, çat›daki teras k›sm›nda klima d›fl üni-
teleri için yer ayr›lmas›, VRV sistem için altyap› haz›rlanmas›, Terraco marka özel
s›va macunu ve astar uygulamas›, yenilenmifl WC bölümleri üzerine gizli olarak
yerlefltirilen su deposu, bodrumda hidrofor; ça¤dafl gereksinimler de ilave edildi. 

Yap›n›n restorasyon gerektiren bölümlerinde kullan›lan malzeme seçilirken, öz-
gün malzemeyle örtüflen mi yoksa ay›rt edilebilen mi tercih edildi?  

Özellikle dikkat etti¤imiz bir konudur. Kullan›lan malzemelerde binan›n orijinal
malzemeleri ile örtüflen renkli cam vitraylar, varaklar, boyalar ve çat› kubbesinde
kurflun kaplama kullan›lm›flt›r. Ancak eksik k›s›mlar›n tamamland›¤› baz› kalem ifl-
lerinde özgün malzeme ile renk ve desen olarak ay›rt edilen bir çal›flma yap›ld›. Son
iki katta tavanlarda tamamen yok edilmifl kalem iflleri ise alt katlardan al›nm›fl ör-
neklere göre tamamen yeniden imal edildi. Yine eksik veya tahrip edilmifl yer karo-
lar› ve süpürgelikler yerindeki örneklere göre özel kal›p yapt›r›larak, Urla’da kon-
vansiyonel yöntemle imalat yapan bir atölyede imal edilerek yerine döflendi. 

Yap›, han olarak infla edilmifl; ancak flu anda e¤itim hizmeti veriliyor. Tarihsel do-
ku farkl› bir ifllevle yeniden yaflam bulurken, özgün ifllevi temsil eden özellikleri-
nin de belge olarak yaflamas› için neler gözetilmeli sizce?

Tabii ki dershane gibi yo¤un ve genç insan trafi¤i yerine, flirket merkezi, genel mü-
dürlük veya turizm gibi binan›n daha özenli kullan›m›n› sa¤layan, iyi korunan ve
daha az y›prat›c› bir fonksiyon verilmesini arzu ederdik. Ancak maalesef ‹zmir’in
ekonomik ve ticari yap›s› buna imkan vermedi. Bu ba¤lamda binada zaten korun-
mufl olan özgün ifllevi temsil eden özelliklerinin, yenilenmifl ifllerin ve cephesinin
gereksinimlere göre tahrip edilmeden kullan›lmas› gözetilmedir. 

Ayd›nlatma çözümleri ve yap›ya ayr› bir atmosfer kazand›ran vitray uygulamalar›,
tavan süslemelerini ve plastik elemanlar› iyi sergileyen bir düzenlemeye sahip. Sa-
de bir etki yarat›yor. Yap›n›n tavan ve kemerlerde yer alan kalem iflleri de Emek
Ödülü’ne de¤er bulundu. Bu çal›flmalarla ilgili bilgilendirir misiniz bizi?

9 Eylül Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Resim Bölümü’nün de¤erli hocalar›
baflkanl›¤›nda, e¤itimine devam eden, mezun ve stajiyer ö¤renciler taraf›ndan bina-
da var olan kalem iflleri tavanlardan kopyalanm›fl ve son derece özverili bir çal›flma
ile tamamen asl›na uygun olarak tavanlara ifllenmifltir. Hasar görmüfl olanlar ise ye-
nilenmifltir. Bu vesile ile ö¤renciler de s›n›flarda teorik olarak okuduklar› iflleri pra-
tikte uygulama olana¤› bulmufl oldular. Tüm kalem ifllerinde ‹talyan Oixox firmas›-
n›n kalem iflleri için özel üretti¤i solmaz pigmentli, su bazl› boyalar kullan›lm›flt›r.
Ayr›ca cam vitraylar ‹stanbul’dan renk örneklerine ve ebatlar›na göre temin edildi.

Son olarak, ‹zmir Büyükflehir Belediyesi’nin Tarihe Sayg› Yerel Koruma Ödülle-
ri’nin size ve kente katk›lar›yla ilgili düflüncelerinizi ö¤renebilir miyiz?

‹zmir’de tarihi binalar›n korunmas› ve günümüz teknolojisine göre yenilenmesi,
ça¤dafl fonksiyonlar kazand›r›lmas› konusunda önemli katk›s› oldu¤u kanaatinde-
yim.

...............................................................................................................................
SÖYLEfi‹Hasan Ayg›t ‹le

Mimar, Ayg›t ‹nflaat Sanayi ve Ticaret Ltd. fiti. 

ES
A

SL
I O

N
A

R
IM

 Ö
D

Ü
LÜ

.................Te
k 

Y
ap

› v
e 

Ta
ri

hi
 D

ok
u 

Ö
lç

e¤
in

de
B

afl
ar

›l›
 K

or
um

a 
U

yg
ul

am
al

ar
› 

Ö
zg

ün
 ‹

fll
ev

in
 D

e¤
ifl

tir
ild

i¤
i E

sa
sl

› B
ak

›m
 O

na
r›

m

ES
A

SL
I O

N
A

R
IM

 2
00

6



98..... .....

EM
EK

 Ö
D

Ü
LÜ

........
Tavanlarda yap›lan s›va uygulama ifllerinin devam›nda D.E.Ü.
Güzel Sanatlar Fakültesi Resim Bölümü e¤itmenleri ve ö¤rencilerinin
çal›flmalar› ve katk›lar› ile 1. katta bulunan el iflleri kopyalan›p üst kat-
lara tafl›narak asl›na uygun biçimde boyanm›flt›r.

S‹LAHTARO⁄LU HANI
KALEM ‹fiLER‹
Kalem ifli ustalar›: Mümtaz Sa¤lam, R. Bayraktaro¤lu, H. Gökova
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DE⁄‹fiEN YÜZÜYLE ‹ZM‹R
Haz›rlayanlar: Selnur fiarman, Leyla Parlak, Sevil Durmufl

Türü: ‹zmir’in eski foto¤raflar›n›n, ayn› noktalardan çekilmifl
güncel foto¤raflar›yla karfl›laflt›rarak, de¤iflimin sergilendi¤i
slayt gösterisi çal›flmas›…
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Baflvuru öyküsü:
“Bir fiark›d›r Kemeralt›” adl› belgesel çal›flma, binlerce y›ll›k bir tarihe sahip olan
flehrimizin en önemli merkezlerinin belki de bafll›cas› olan Kemeralt›’n›; tarihi,
dokusu, yap›s›, renkleri, öyküleri, ve efsaneleri ile anlatarak yeniden canland›rmak,
çocuklu¤umuzun özlenen Kemeralt›’s›n›n elimizden geldi¤ince eski foto¤raf›n›,
eski ve güzel foto¤raf›n› çekebilmeyi amaçlamaktad›r.

Kemeralt›’nda bir soka¤a girdim
geçen gün
sand›m ki geçmiflteyim
ve ben, ben de¤ilim
öyle bir durmuflum ki
insanlar bana çarpt›
cumbal› evler, camlar›nda menekfleler
rengarenk
baflkas›nda dantelli perdeler
eski bir dar sokak içinde kayboldum,
yürüdüm, ama hiç gözümü ay›rmad›m
bir daha döndüm bakt›m
ordalar
acaba hayal miydi diye
K›zlara¤as› Han›’nda
dibek kahvesi içerken
hala akl›m ordayd›
sanki bir sevda masal› gibi
geldi ve geçti…

B‹R fiARKIDIR KEMERALTI
Türü: Belgesel – Derleme
Müellif: Tanzer Güven 
Görüntü: Emin Aydo¤an
Yap›mc›: Ege Televizyonu
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”

“Bir kenti sevmek için onu yaflamak, 
Bir kenti anlamak için onu tan›mak gerekir…”
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Kemeralt› girifli, 1950’ler.

Foto¤raf: Mehmet Yasa
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ÖZEL KONAK P‹R‹ RE‹S
‹LKÖ⁄RET‹M OKULU 
BAYRAKLI TEPEKULE ÖREN YER‹
PROJES‹ ÇALIfiMASI

Gaziosmanpafla Bul.
No: 85 Çankaya
Proje türü: Bayrakl› Tepekule
Smyrna ören yeri ile ilgili tarihi,
mimari, arkeoloji ve kültür
araflt›rmas›n› içeren ö¤renci
araflt›rma çal›flmalar› ve afifller.
Proje sahibi: Arkeoloji Kulübü
ö¤rencileri
Sorumlu ö¤retmen: Tino Reggio

...
...

...
.KATKI ÖDÜLÜ 2006

‹zmir Büyükflehir Belediyesi
Baflkan› Aziz Kocao¤lu,

Volker Dreike evine
ödül plaketini çak›yor...

VOLKER DREIKE EV‹
Sahibi: Volker Dreike
Tasar›mc›: fienol Kaytan
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..........KATKI DALINDA

Baflvuru öyküsü:
Efes ören yeri Yamaç Ev 2’deki
7 oturma birimi 4.000 m2’lik bir alan›
kaplamaktad›r. Bu evlerde yaklafl›k
3.800 m2 fresk, 1.800 m2 mozaik,
1.600 m2 mermer kaplama bulunmaktad›r.
Roma dönemi zenginlerinin günlük
yaflant›s›n› en iyi flekilde belgeleyen
bu yap›lar›n üzeri koruma çat›s› ile
kaplanm›fl olup restorasyon çal›flmalar›
yap›lmaktad›r. 21 Haziran 2006
tarihinde ziyarete aç›lm›flt›r.

Seçici Kurul, Efes Yamaç Evleri’ni gezerken.

EFES
YAMAÇ EVLER
Selçuk, Efes ören yeri, Yamaç Ev 2
Müellif: Avusturya Arkeoloji Enstitüsü
Efes Kaz›lar› Baflkanl›¤› 
Yap›mc›: Ord. Prof. Dr. Fritz Krinzinger
(Kaz› Baflkan›), Dr. fiule Pfeiffer Tafl
(Baflkan Yrd.)

ÖZEL ÖDÜL
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‹zmir’in Selçuk ilçesi s›n›rlar› içindeki antik Ephesos Kenti'nin ilk kuruluflu ‹.Ö. 6000 y›lla-
r›na, Neolitik Dönem’e kadar inmektedir. Son y›llarda çevresindeki höyüklerde gerçekleflti-
rilen kaz›lar ve kalenin bulundu¤u Ayasuluk Tepesi'ndeki araflt›rmalar, Tunç Ça¤lar› ve
Hittitler'e ait yerleflimleri kan›tlar niteliktedir. Hitit belgelerinde ad› Apasas olarak geçen
kent, ‹.Ö. 1050 y›llar›nda Yunanistan'dan gelen göçmenlerin yaflamaya bafllad›¤› bir liman
kenti kimli¤iyle, antik dünyan›n en önemli merkezlerinden biri haline gelmifl, tarihi boyun-
ca uygarl›k, bilim, kültür ve sanat alanlar›nda her zaman öncü rol oynam›flt›r. 

Anadolu'nun eski anatanr›ça (Kybele) gelene¤inin devam› olan Artemis kültünün en büyük
tap›na¤› da Ephesos'da yer al›r. Bu tap›nak dünyan›n yedi harikas›ndan biri olarak kabul
edilir. Bugün gezilen ören yeri ise, Büyük ‹skender'in generallerinden Lysimakhos taraf›n-
dan ‹.Ö. 300 y›llar›nda kurulmufltur. Helenistik dönemde politika ve ticaret merkezi olarak
geliflimi, Roma döneminde Asia eyaletinin baflkenti olmas›n› sa¤lam›flt›r. 

“Bütün insanlar, Herkül Sütunlar› (Cebelitar›k Bo¤az›) ile Fasis Irma¤› (Karadeniz’in do¤usunda) ara-
s›nda oturanlar›n tümü, gidifl gelifl araçlar›n›n uluslararas› karakteri ve konaklama olanaklar›n›n ek-
siksiz oluflu dolay›s›yla Efes’i tan›rlar. Herkes oraya kendi vatan›ym›fl gibi gider. Oras›, Asya’n›n genel
bankas› ve krediye muhtaç olanlar›n s›¤›nacak yeridir.” [Aristedies] 

Ephesos, tarihi boyunca birçok kez yer de¤ifltirdi¤inden mimari kal›nt›lar› genifl bir alana
yay›l›r. Ziyarete aç›k kal›nt›lar, içinde kaz›-restorasyon ve düzenleme çal›flmalar› yap›lm›fl
yaklafl›k sekiz kilometrelik bir alan› kapsar. Bülbül Da¤›’n›n yamaçlar›nda, Ephesoslu zen-
ginlerin yaflad›klar› evler, kentin yönetiminde önemli rol oynayan ve her y›l de¤iflen alt› üye-
ye sahip Kuretler (dini liderler) birli¤inin geçti¤i, bu yüzden günümüzde Kuretler Caddesi
olarak adland›r›lan cadde üzerinde yer al›r. Kendi ça¤›nda ad›n›n Embolos oldu¤u bilinen;
kuzeyde, Panay›r ile güneydo¤uda Bülbül da¤lar› aras›nda, Devlet Agoras›’ndan Celsus Kü-
tüphanesi’ne uzanan cadde, iki taraf›na yerlefltirilmifl sütunlar›, gerisindeki dükkanlar› ve
önünde Efes’in ünlü kiflilerine ait heykelleri, üzeri mermer kapl›, kentin en büyük kanalizas-
yon sistemiyle ve yamaç evleriyle Roma döneminin varl›kl› üst s›n›f yaflant›s›n› günümüze
tafl›yan tarihi bir doku ve benzeri olmayan eserler olarak kabul edilmektedir. 

Yamaçevler, Helenistik dönem mimarisinde yayg›n kullan›m alan› bulmufl, teraslar üzerine
infla edilmifltir. Yak›n zamanda restore edilerek orijinal durumlar›na biraz daha yaklaflan
bu evler,  1960'l› y›llardan bafllayarak ortaya ç›kart›lmaya bafllanm›fl ve ilk kez, Yamaç Ev
I ad› verilen, ‹.Ö. 1. yy.’a tarihlenen, yaklafl›k üç bin metrekareye yay›lan çok parçal› bü-
tün kaz›lm›fl, ortaya alt› tane tek katl› ev, arazinin yükseltisine uygun biçimdeki dört tera-
sa yay›lm›fl halde ortaya ç›kar›lm›flt›r. Bu, en eski dönem evlerin üstünde daha sonralar› ye-

niden infla edilmifl bir peristil evin (ortas› avlulu ev) kal›nt›lar› çok iyi korunmufltur. Öyle ki,
birkaç katl› olmas›na karfl›n, onar›m› yeniden yap›labilmifltir. Kaz›lardan elde edilen bilgi-
lere göre, daha sonra Erken ‹mparatorluk döneminde, bu evin yerine bin dört yüz metreka-
relik bir alan› kaplayabilen gösteriflli bir yap› infla edilmifltir. Yamaç Ev II olarak adland›r›-
lan bu yap›, bir malikane niteli¤indedir. Yüksekli¤i 26 metreyi bulur. E¤imli arazi üzerine
üç aflamal› teras uygulamas›yla yerlefltirilmifltir. Yap›n›n içinde yedi daire tasarlanm›flt›r.

Plan, Yunan mimarisinin peristil ev gelene¤ini sürdürmüfltür. Avlunun ortas›nda ya¤mur
sular›n› toplad›¤› için ya¤murluk anlam›na gelen “impluvium” denen havuzu vard›r. Hem
temiz hem de at›k su için iki ayr› flebeke ile döflenmifl altyap› düzeni evlerin, hamamlar›n,
tuvaletlerin su gereksinimlerini herhangi bir sorun oldu¤unda güvence alt›na alan sarn›ç ve
kuyularla da desteklenmifltir. Yamac›n üstünden ak›t›lan sular, alt kattaki iflliklerde de¤ir-
menleri döndürmüfl, özel ve genel hamamlarda kullan›lan s›cak su, yap›n›n tüm alanlar›n›
dolaflarak günümüzden tan›d›¤›m›z merkezi ›s›tma sistemi ifllevini yerine getirmifltir. Alt
katlar, yaflam alanlar›, üst katlar ise yatak odalar› olarak kullan›lm›flt›r.

Ça¤›n her türlü konforunu yans›tan evlerin d›fl duvarlar› oldukça sade iken, iç duvarlar›n-
daki eflsiz freskolar› ve yer mozaikleriyle dünya literatüründe yerini alm›flt›r. Bugün Selçuk
Müzesi’nde sergilenen, Roma resim sanat›n›n eflsiz duvar resmi, Filozof Sokrates’in tasviri
dördüncü evde, Roma ‹mparatoru Augustus’un efli Lavia ve o¤ullar›n›n, ‹mparator Tiberi-
us’un mermer büstleri, bronz y›lan heykeli, Zeus kartal› yedinci evde bulunmufltur. Alt›nc›
Ev, Yamaç Ev II’nin kim taraf›ndan yapt›r›ld›¤› sorusunu yan›tlam›flt›r. Ev sahibinin ad›
olan “C. Flavius Furius” imzal› yaz›t bu dairede bulunmufltur.

Ephesos’da binlerce y›l sonra ortaya ç›kart›lan "Yamaç Ev II", do¤an›n yok edici etkisine
karfl› korunmas› için Avusturya Arkeoloji Enstitüsü öncülü¤ünde, Kültür ve Turizm Bakan-
l›¤› ‹zmir Rölöve ve An›tlar Müdürlü¤ü’nün iflbirli¤inde, yeni bir teknolojik uygulamayla
dünya miras›na kazand›r›lm›flt›r. Paslanmaz çeli¤in tafl›d›¤›, k›r›lmaz camdan yürüyüfl yo-
lu, binlerce turistin verece¤i zarar› önlemek için gelifltirilmifl dünya ölçe¤inde bir koruma ör-
ne¤idir. Bu yolla içinde yedi evin bulundu¤u malikanenin atmosferinde gezinilebilmektedir.

Bu kal›c› koruma düzeni, 2006 y›l›nda ‹zmir Büyükflehir Belediyesi Tarihe Sayg› Yerel Ko-
ruma Ödülleri’nden Seçici Kurul Özel Ödülü’ne de¤er görülmüfltür.

Kaynak
Sabahattin Türko¤lu, Efes’in Öyküsü, Arkeoloji ve Sanat Yay›nlar›.
www.oeai.at
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“‹zmir’e ilk kez olarak 1910 y›l›n›n Eylül ay›nda girdim.

Koca kentin ortas›nda, kendimi tek bafl›ma buldu¤um

vakit nas›l korktu¤umu dün gibi hat›rl›yorum.

Ne merhaba diyebilece¤im bir kimse vard›, ne de bana

hofl geldin diyebilecek birisi... Kökünden kopmufl bir a¤aç

gibi duyuyordum kendimi.

...R›ht›ma gelince, her fleyi unuttum. Yepyeni ve

dayan›lmaz bir tatl›l›k kaplad› içimi. Nereye bakaca¤›m›,

ilkin hangi hazz› duyaca¤›m› flafl›rm›fl gitmifltim...

Denize mi? Hiç batmadan suyu yar›p giden ufac›k

Hamidiye vapurlar›na m›? Kafesli balkonlar› esrar dolu

kocaman mermer binalara m›? Kald›r›m döfleli caddede,

ahenkli bir gürültüyle uzaklaflan arabalara m›?Atl› tram-

vaylara m› yoksa? Yoksa hiç çal›flm›yormuflças›na bir

bayram havas› içinde kulüplere ve kahvelere girip ç›kan

flu nefleli, gürültücü, kayg›s›z insanlara m›?

Mendire¤in üzerinde durmuflum, sokmuflum ellerimi

cebime, büyülenmifl gibi kalakalm›fl›m bir an...

Dalgalar kalk›p iniyor, kocaman kald›r›m tafllar›n›

y›k›yorlar. Bu ne hofl koku böyle! ‹skeleleri tutan demir

kirifllerin üzerine milyonlarca istiridye yap›flm›fl

salk›mlar halinde. ‹ngiliz ‹skelesi, Yeni ‹skele,

Uzun ‹skele... Kocaman liman›n iflleyen elleri bunlar.”

Dido Sotiriyu
(1909 Ayd›n-2004) 

[Benden Selâm Söyle Anadolu’ya, Türkçesi: Atillâ Tokatl›,
Can Yay›nlar›, ‹stanbul, 2002]

ÖDÜLLER
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“Koruma” ya da “Korumama” Üzerine...

“Koruma” ve “Korumama” kavramlar›, mimari kültür varl›klar› ba¤la-
m›nda, toplumlar›n kültürel birikimleri ad›na de¤er tafl›yan, önemse-
nen, do¤rudan ya da dolayl› olarak yarar umulan yap›lara iliflkin k›sa ve
uzun vadeli davran›fl normlar›n› içerir. Korunmak istenen mimari var-
l›klar›n saptanmas›, korunma gerekçeleri ve yöntemleri, bilinçli yakla-
fl›mlar› gerektirir ve kesinlikle bir uzmanl›k alan›d›r. Aksi halde, iyi ni-
yetli bile olsa, bilinçsiz yaklafl›m ve uygulamalar›n korunmak istenen
yap›tlara büyük zararlar verdi¤i ortadad›r.  

‹zmir Büyükflehir Belediyesi’nce Türkiye’de bir ilk olarak bafllat›lan ve
2003 y›l›ndan beri kesintisiz olarak sürdürülen “Tarihe Sayg› Ödülle-
ri”nin beflincisi Eylül 2007 tarihinde gerçeklefltirildi. Özetle, “koruma
bilincinin yay›nlaflt›r›lmas› ve olumlu örneklerin ço¤alt›lmas›” amac›y-
la farkl› kategorilerde verilmekte olan ödüllere yap›lan baflvuru say›s›
geçmifl dönemlere k›yasla daha fazlayd› ve sonuçlar olumluydu. Ancak,
baflvuru say›s›n›n ‹zmir ölçe¤indeki bir kent için, imar baflvurular› ve
gerçeklefltirilen uygulamalar ile k›yasland›¤›nda, çok düflük oldu¤unu
söylemek mümkündür. Bunun nedenlerinin ayr›ca incelenmesinde ya-
rar vard›r.

Bu yaz› kapsam›nda, 20. yy.’da, özellikle 20. yy.’›n ikinci yar›s›ndan
sonraki dönemlerdeki ‹zmir’in mimari dokusunun “korunmas›” ya da
“korunmamas›”n›n serüveni, bu süreci do¤rudan yaflam›fl olan, kentin
yerlisi bir ö¤retim üyesi mimar›n gözlemleri olarak aktar›lmaktad›r.  

20. yüzy›l bafl›nda, Cumhuriyet öncesinde, kentin varl›kl› Avrupa kö-
kenli tüccar aileleri (Levantenler), Rumlar ve Ermeniler kentin en pres-
tijli bölgelerinde konumlanm›fllard› ve konutlar›n›n tasar›mlar›, yap›m
ve malzemeleri, iç mekanlar›n›n bezemeleri gayet özenli idi. Bu kesim-
lerin yap›lar›, özellikle yabanc› bir ortamda yaflaman›n kayg›s›yla d›fla
kapal›, güvenlik ve yang›n önlemi nedeniyle tafl kaplama olarak yap›l-
m›fllard›. Binalar›n d›fl cephelerine ve iç mekan süslemelerine verilen
öneme karfl›n binalar›n beden duvarlar›na ve ana strüktürüne ayn› dü-
zeyde özenilmedi¤i görülmekte, adeta bu yap›larda çok uzun süreli kal-
ma gibi bir kayg› tafl›nmad›¤› anlafl›lmaktayd›. Kentin daha iç kesimle-
rinde, Kadifekale’nin hafif e¤imli yamaçlar›nda konumlanm›fl, bahçe
içerisindeki evlerde yaflayan Türk aileler ise, ifllevsel mimari plan flema-
lar›na karfl›n mevcut basit malzemelerin kullan›m›n› ve yal›n detay çö-
zümleri ile yokluklar, k›s›tl›l›klar içerisinde var edilmifl yarat›c› örnekle-
ri oluflturmaktayd›lar.    

‹zmir’in kurtuluflun ard›ndan ç›kan yang›n kentin en geliflmifl ve prestij-
li bölgelerindeki konut stokunu büyük ölçüde yok ederken, Levanten ai-
leler, Rum ve Ermeni nüfus kenti terk etmifllerdi. Kentin vitrinindeki sos-
yal ve ekonomik canl›l›¤› ayakta tutan bu kesimlerin yoklu¤uyla kentin
nüfusu yar›ya inmifl, kentin renkli yaflam› kaybolmufl, maddi kaynak,
gerekli teknik donat› ve de teknik eleman yokluklar› nedeniyle kentin
imar› y›llarca aksam›flt›r.  

1950’li y›llara kadar, Türk nüfusu kentin yanm›fl ve de boflalm›fl olan
körfeze yak›n bölgelerine do¤ru yer de¤ifltirerek, Levanten ve Rumlar-
dan kalma evlerde yaflamlar›n› sürdürmeye devam etmifllerdir. Ayn› dö-
nemlerde, göçlerle gelen nüfusun taleplerini karfl›lamak üzere, bofl par-
sellerde bahçeli evler ve de genelde üç katl› olmak üzere aile apartman-
lar› yap›lm›flt›r. Türk ailelerin yeni yaflam mekanlar› olan Levantenler-
den ve Rumlardan kalan evler ile yeni aile apartmanlar› gerçekte Türk-
lerin geçmiflteki geleneksel konutlar› de¤illerdi. Devral›nan eski evler,
gerekli tadilatlarla ailelerin yaflam ve gereksinimlerine uyumland›r›lm›fl,
içerilerinde yaflan›larak, yani sahiplenilerek “korunmufl”lard›r. Kentteki
az say›daki genç mimar taraf›ndan Cumhuriyet’in ana hedefleri do¤rul-
tusunda ve döneminin ça¤dafl çizgileri ile oluflturulan yeni betonarme
binalar, kent halk›n›n yeni yaflam mekanlar› olarak ön plana ç›kmaya
bafllam›fllard›r. Bahçeler içerisinde konumlanm›fl olan bu konutlar›n ve
aile apartmanlar›n›n tümü, bahçelerin yeflili içerisindeki ölçülü kütlele-
riyle, kent dokusu içerisinde herhangi bir olumsuzluk yaratmadan
1960’l› y›llar›n ortalar›na kadar varl›klar›n› sürdürmüfllerdir. Körfez ve
de serinletici imbat esintisi, s›cak yaz dönemlerinde kent halk›n›n ya-
flant›s›na renk ve soluk katmaya devam etmifltir. Bu dönem içerisinde,
kent parsellerinin henüz “rant” konusu olmad›¤› süreçte, mimari örnek-
lerin ve de do¤al çevrenin “korunmas›” özel bir çaba olarak de¤il yafla-
m›n do¤al gere¤i olarak alg›lanm›fl, “korumama” için de herhangi bir
geçerli neden ya da giriflim söz konusu olmam›flt›r.  

Ülkede izlenen yeni politik uygulamalar do¤rultusunda, ‹zmir’in h›zl›
büyümeye ve kabuk de¤ifltirmeye bafllad›¤› 1950’li y›llar›n bafl›nda,
kentin sa¤l›kl› biçimde geliflimini yönlendirmek amac›yla, 1 May›s
1951 tarihinde, ‹zmir için yeni bir ‹mar Plan› haz›rlanmas› amac›yla
uluslararas› bir yar›flma aç›lm›flt›r. Aç›lan yar›flman›n jürisinde dönemin
tan›nm›fl, ünlü yabanc› mimar-planc›lar›n›n yan› s›ra yerli uzmanlar  yer
alm›fllard›r. Haz›rlanm›fl olan yar›flma flartnamesinde; “‹zmir’in mevcut
(1950 y›l›) nüfusunun 230,000 oldu¤u ve haz›rlanacak olan yeni plan-
da kent nüfusunun 2000 y›l›nda 400,000‘e ç›kaca¤›” hususunun dikka-

.............................................................

Orcan GÜNDÜZ
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Dokuz Eylül Üniversitesi, Mimarl›k Fakültesi
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te al›nmas› gerekti¤i, “koruma” sözcü¤ü geçmeden, kentteki tarihi eser-
ler olarak Antik Döneme ait yap›tlar ve arkeolojik kal›nt›lar ile az say›-
da olmak üzere cami, çeflme, han, hamam ve kilisenin ad› belirtilmek-
tedir. Sivil mimari örneklerin korunmas› bir yana, özellikle “e¤imli alan-
larda mevcut olan ve plan uygulamas› yap›lmam›fl bölgelerdeki ahflap
yap›lar›n kent planlamas› aç›s›ndan bir de¤er tafl›mad›klar›, teknik ve
hijyenik aç›dan uygun olmad›klar›…..”, nedenleriyle “yeni plan›n bu
çöküntü alanlar›na h›zla yeni düzenleme önerileri getirmesi” istenmek-
tedir.

Prof. Dr. Kemal Ahmet Aru ve ekibi taraf›ndan kazan›lan yar›flma sonu-
cunda, ayn› ekip taraf›ndan haz›rlanan imar plan›, plandaki sokak ge-
niflliklerine göre kentin 2-3-4-5-6-7 katlara varan gabarilerde yap›lafl-
mas›n›n yolunu açm›flt›r. ‹zleyen y›llarda, 1965 y›l›nda ç›kan Kat Mül-
kiyeti Yasas› ve kentin nüfusunun beklenenin ve planlanan›n çok öte-
sinde h›zl› art›fl göstermesine paralel olarak kentte apartmanlar›n infla-
atlar›nda patlama yaflanm›fl, kültürel de¤ere sahip mevcut yap› stoku-
nun, yeni imar plan› ile oluflan yüksek rant sonucunda, yasal yoldan yi-
tirilmesinin yolu aç›lm›flt›r. Bu sürecin devam›nda yitirilenler, sadece
tarihi nitelik tafl›yan yap›lar de¤il, Cumhuriyet’ten sonra yap›lm›fl olan
yap›lar ile do¤al dokunun büyük bölümü olmufltur. Kentte böylece bafl-
layan betonlaflma, günümüze dek artarak sürmüfl, yüksek rant yap› ga-
barilerinde sürekli art›fl›, kaçak olarak alansal büyümeleri, eklentileri
getirmifltir. Yetersiz altyap›n›n bu yo¤unlu¤u tafl›yamamas› sonucunda
körfez aç›k la¤›ma dönüflerek yaflam›n› yitirmifl, yeflil ve aç›k alanlar tü-
ketilmifl, imbat›n etkisi yok edilmifl, özendirilen özel araç kullan›m› ile
ulafl›m ve otopark büyük bir soruna dönüflmüfl, afl›r› ya¤›fllarda kentin
alçak bölgelerini su basmaya bafllam›fl, yükselen apartman bloklar›nda
oturmalar ve yan yatmalar artm›flt›r.  

‹zmir kentinde (genelde tüm kentlerimizde) bu dönemde izlenen genel
imar politikas›, yaz›m›z ba¤lam›nda tam bir “korumama” ya da “yok et-
me” süreci olarak adland›r›labilinir. ‹zmir, nüfusundaki ola¤anüstü bü-
yüme sonucunda, toprak rant›na ba¤l› olarak nemalanma ve de zengin-
leflmenin en yo¤un yaflanm›fl oldu¤u kentlerimiz aras›ndad›r. Di¤er
yandan, kentte yaflayan her kesimin (mülk sahibi olan yerli halk, konut
aray›fl›ndaki yeni kentliler, mimarlar-mühendisler, müteahhitler, yerel
yöneticiler, politikac›lar, vd.) mevcut geliflmelerden bir flekilde yarar-
land›¤›n› ve nemaland›¤›n›, dolay›s›yla da bu süreci do¤rudan ya da do-
layl› olarak onaylam›fl oldu¤unu söyleyebiliriz. Mimari kültür varl›klar›-
n›n bu süreç sonucunda yitirilmesi (korunmamas›), yasal süreçler sonu-
cu oldu¤u kadar kentlinin de do¤rudan kat›l›m› ile gerçekleflmifl oldu¤u
ortadad›r.

Ayn› dönemlerde ‹zmir’deki “korumaya / korumamaya” örnek olabile-
cek çeflitli giriflim ve uygulamalar› önemli özel ve kamu yat›r›mlar› öl-
çe¤inde de sergilemek mümkündür. Konak Meydan›’nda Galleria al›fl-
verifl merkezi, Kordon yolu ve viyadükler, Basmane ‹fl Merkezi, Karfl›-
yaka 6 fleritli sahil yolu, ‹nciralt› Özdilek, Ege Palas Oteli, ‹nciralt›’n›n
imar›, Karfl›yaka Otopark›, Fuar Yeralt› Otopark›, denizin sürekli doldu-
rularak arazi kazan›lmas› vb. projeler / uygulamalar, özel ve kamu alan-
lar›ndan daha fazla rant elde etmeye yönelik olarak uygulanm›fl, dava
konusu olarak iptal edilmifl, yar›m kalm›fl ya da tamamland›ktan sonra
y›k›lm›fl olan örneklerden baz›lar›d›r. Resmi kurulufllar›n (e¤itim, gü-
venlik, askeri, vd. devlet kurumlar›) uygulamalar›ndaki “koruma” konu-
sundaki tutumlar› da, bireysel baflvurularla k›yasland›¤›nda, kamu yara-
r› ad›na (!) çok daha toleransl› biçimde sonuçland›r›ld›¤› da bilinen yay-
g›n örneklerdendir. 

‹zmir Körfezi’nin kirlenmesi, kent yak›n çevresindeki sahil kasabalar›n-
da yazl›k ev ve sitelerin yap›m›n› tetiklemifl, bu merkezlerde yarat›lan
yeni “rant” olanaklar› ile kentte yaflanan olumsuzluklar›n bu mekanla-
ra tafl›nmas›na neden olmufltur. Ayn› flekilde, kent mekan›nda yeni ya-
t›r›m alanlar›n›n k›s›tlanmas›, kent çevresindeki do¤al alanlarda, mevzi
plan arac›l›¤› ile düflük yo¤unlukta yeni sitelerin geliflmesinin yolunu
açm›flt›r. Son dönemlerde ise, kent merkezinde (Bostanl›, Karfl›yaka’da),
eski Gediz deltas›n›n zemin aç›s›ndan sorunlu alanlar›nda yo¤un ve
çok yüksek bloklar devlet arac›l›¤› (TOK‹) ile imara aç›lm›flt›r.

Yukar›da aç›klananlar ve örneklenenler ›fl›¤›nda, “rant”a konu olmad›-
¤› dönemlerde (1960’lar›n ortalar›na kadar) ‹zmir’de, mimari kültür var-
l›klar›n› “koruma” ya da “korumama” gibi bir sorunun söz konusu ol-
mad›¤› görülmektedir. Kent arsalar›n›n “rant”a dönüflmeye devam etti-
¤i izleyen dönemlerde ise, “rant”tan pay alma kayg›s› gündelik yaflam›n
önceli¤ini oluflturmufl, her türlü kültürel de¤erin “korunmas›” ise geri
plana itilmifltir. “Kültürel de¤erlerimizin korunmas›”n›n önemi günü-
müzde her kesimce kabul edilerek, koruma bilincinin geliflmeye baflla-
mas›yla beraber, “rant”a konu oldu¤u sürece bu yap›tlar›n gerçek an-
lamda korunmalar›n›n zorlu¤u ortadad›r. Böyle bir ortamda, “koru-
ma”n›n gerçekleflmesi, salt yasal dayatmalarla de¤il, devletin deste¤i ile
ve toplum, mal sahibi, kullan›c› ad›na do¤rudan katk›lar sa¤lanarak,
“koruma”n›n cazip hale getirilmesi ile mümkün olacakt›r.
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Binnur GÜRLER
Prof. Dr.
Dokuz Eylül Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Arkeoloji Bölümü Ö¤retim Üyesi

Küllerinden Do¤mak...

“Tarihe Sayg› Yerel Koruma Ödülleri” Türkiye’de ilk defa ‹zmir Büyükfle-
hir Belediyesi taraf›ndan verilmekte ve befl y›ld›r hâlâ tek olma özeli¤ini
korumaktad›r. Amac› kentteki kültürel-mekânsal mirasa hak etti¤i sayg›-
n›n gösterilmesi ve tarihi yap›lar›n korunmas›n› teflvik etmektir. Her y›l
kat›l›mc› say›s›n›n art›yor olmas› fark›ndal›¤›n da bu yolla art›r›ld›¤›n›
gösterir. Kentli ‹zmirli, Basit Onar›m, Özgün ‹fllevin De¤ifltirildi¤i Esasl›
Onar›m, Özgün ‹fllevin Korundu¤u Esasl› Onar›m, Tarihsel Çevre ve Kül-
tür Varl›klar›n› Koruma Dal›nda Katk› Ödülleri, Emek Ödülü ve Seçici
Kurul Özel Ödülü, kentlilerin tarihi soluyarak yaflamak istediklerini, bi-
lincin art›r›larak aktar›ld›¤›n›, belediyelerin bu konuda donan›ml› ve ka-
rarl› oldu¤unu gösterir. Çal›flmalar tarihi de¤erleri modern yaflama dâhil
eden önemli çabalard›r, emek verenleri yüceltip kentin haf›zas›na kaz›r.
Çal›flmalar›n, belleklerde yaflamas› ve yayg›nlaflmas› ad›na bir yay›n ha-
line getirilmesi de övülmeye de¤er bir giriflimdir.

Kent yaflam›nda ve paylafl›m›nda büyük bir de¤iflimin gerçekleflmesine
yönelik projeler ortaya ç›km›flt›r. Sadece tarihi doku de¤il altyap› ve fizi-
ki çal›flmalar da yap›lmaktad›r. Kent rehabilite olurken yeni bir çehre ka-
zanmaktad›r. Kent de¤erlenmekte, hak etti¤i görüntüye kavuflmakta ve
bu görüntü içinde bilgi ve tav›r da bar›nd›rmaktad›r. Yap›lar ve içerdikle-
ri ustal›klar›n bilgilerinin yitip gitmesi engellenmektedir. Tüm bunlar ken-
tin çözümü gecikmifl sorunlar›ndand›r. Uzun soluklu ve sonuç odakl› bu
çal›flma, ayn› zamanda ülkemizin en kalabal›k kentlerinden biri için ha-
yati bir çal›flmad›r. Geçmiflimiz, gelece¤imize ›fl›k tutan bir kaynak ola-
rak ancak bu biçimde de¤erlenebilir. Bu çal›flma, içerisinde sosyal so-
rumluluk projelerini de bar›nd›rmaktad›r ve zengin içeri¤iyle kentte ya-
flayanlar›n huzurlu, ziyaretçilerin ise sorunsuz gezmelerini sa¤layacak
önerilere aç›kt›r. Kat›l›mc›lar, uygulamalardaki yöntem konusunda da ti-
tizlikle de¤erlendirilmektedir. Sadece yap›lar miras kalm›yor,  döneminin
toplumsal yap›s›, zevkleri, iliflkileri, örgütlenme biçimi de bu yap›lara
sinmifl olarak miras kal›yor. Ve tüm bunlar bir toplumun ortak geçmifli,
haf›zas› ve akl›n› oluflturuyor. Her biri bir milli servet olan eserler kader-
leri de¤ifltirilerek yeniden hayat buluyor, yaflat›l›yor. Kentin 5000 y›ll›k
tarihine tan›kl›k eden tarihi yerleflimleri, flehir içinde say›lar› art›k iyice
azalm›fl olan sebil, çeflme, flad›rvan gibi su yap›lar›n›n, kilise, havra, tür-
be gibi dini yap›lar›n bak›m ve onar›m›nda, restorasyonunda ‹zmir Bü-
yükflehir Belediyesi etkin ifllev üstlenmektedir. 

‹zmir Büyükflehir Belediyesi, kentin gelece¤i ile ilgili oldu¤u kadar geç-
mifliyle de ilgili övgüye de¤er kal›c› çal›flmalar yapmaktad›r. 2007 y›l›n-
da “Tarihe Sayg› Yerel Koruma Ödülleri” saptan›rken, jüri üyeli¤i göre-
vim s›ras›nda, bu büyük organizasyona, titiz çal›flmaya, profesyonelli¤e,
çal›flanlar›n›n kent ve insan sevgisine, sayg›s›na, sorumluluk duygusuna
hayranl›kla flahit oldum. Ve bu çal›flman›n içinde yer ald›¤›m için onur
duydum.

.............................................................

Tarihe Sayg› Yerel Koruma Ödülleri töreni, 2007.
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iskemleler dizilir, so¤uk limonatalar
içilirdi, bardac›k incirleri, parmak
üzümleri yenirdi.

.....K›fl gelmiflti, deniz r›ht›mdan yukar›
tramvay hatt›na kadar ç›k›yor, zehir
gibi poyrazlar esiyordu. Tramvaylar›n
muflamba perdeleri s›ms›k› kapanm›flt›.
S›rtlar›na inen da¤ gibi dalgalar›n
alt›nda atlar sendeliyor, kimi zaman
kay›p düflüyorlard›.
O zaman yüre¤im parçalan›yor,
burnum pencereye dayal› a¤l›yordum
uzun uzun. O korkunç havalarda
motorlar, mavnalar r›ht›ma çarp›yor,
Karfl›yaka vapuru ceviz kabu¤u gibi
sallan›yordu koyda gidip gelirken.”

Azra Erhat (1915-1982)

[En Hakiki Mürflit, Cem Yay›nevi,
‹stanbul, May›s 1996]

“Bir çocuk için bundan daha renkli bir
yaflam olamazd›. Düflünün bir kere,

cumban›n önünde aç›lan mavi deniz,
körfezi çevreleyen ve akflamlar›

gökkufla¤›n›n olanca rengine bürünen
kat kat da¤lar, tepeler; önümüzde

durmadan balyalar, çuvallar yüklenen
vapurlar, mavnalar, kay›klar ve en

hoflu, r›ht›m boyunca uzanan ak
mermer fleridin biraz berisinde atl›

tramvaylar, renk renk arabalar,
k›rm›z›, mavi, yeflil, aç›k ya da perdeli

ve içinde bebek gibi oturan insanlar,
bir iki basamakla inenler binenler.

.....Akflam üstleri, ‹zmir’in o yak›c›
günefli batt›ktan epey sonra, serinlik
bas›nca herkes evinin önüne ç›kard›,

Ö
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‹
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Nursen KAYA - Yrd. Doç. Dr., ‹.Y.T.E. Mimarl›k Fakültesi, fiehir ve Bölge Planlama
Bölümü Ö¤retim Üyesi, (fiehir Planc›s›)
Mine TANAÇ K‹RAY - Dr., D.E.Ü. Mimarl›k Fakültesi, Mimarl›k Bölümü,
Restorasyon Ana Bilim Dal›, (Mimar)

.................................................................................................................
ÖDÜL KOM‹TES‹ ÜYELER‹

2007

Aziz KOCAO⁄LU - ‹zmir Büyükflehir Belediye Baflkan›
Hasan TOPAL - ‹.B.B. Genel Sekreter Yard›mc›s› 
Fügen SELV‹TOPU - ‹.B.B. ‹mar ‹flleri Daire Baflkan›
K›v›lc›m KESK‹NER - ‹.B.B. Tarihsel Çevre ve Kültür Varl›klar› Müdürü
Baflak ‹PEKO⁄LU - Prof. Dr., ‹.Y.T.E. Ö¤retim Üyesi
Emel GÖKSU – Prof. Dr., D.E.Ü. Ö¤retim Üyesi
Eti AKYÜZ LEV‹  - Prof. Dr., D.E.Ü. Ö¤retim Üyesi
Ülker BAYKAN SEYMEN – Doç. Dr., ‹.Y.T.E. Ö¤retim Üyesi
Emel KAYIN – Yrd. Doç. Dr., D.E.Ü. Ö¤retim Üyesi
Serpil YASA - ‹zmir I No’lu Kül. ve Tab. Var. Kor. Kur. Müdürü
Ali Zafer ÇAKMAKÇI - ‹zmir II No’lu Kül. ve Tab. Var. Kor. Kur. Müdürü
Tamer BAfiBU⁄ - Mimarlar Odas› ‹zmir fiubesi Baflkan›
Tolga Ç‹L‹NG‹R - fiehir Planc›lar› Odas› ‹zmir fiubesi Baflkan›

DANIfiMAN SEÇ‹C‹ KURUL ÜYELER‹

Aziz KOCAO⁄LU - ‹zmir Büyükflehir Belediye Baflkan›
Hasan TOPAL - ‹.B.B. Genel Sekreter Yard›mc›s›
Fügen SELV‹TOPU - ‹.B.B. ‹mar ‹flleri Daire Baflkan›
K›v›lc›m KESK‹NER - ‹.B.B. Tarihsel Çevre ve Kültür Varl›klar› Müdürü
Serpil YASA - ‹zm. I No’lu Kül. ve Tab. Var. Kor. Kur. Müdürü
Ali Zafer ÇAKMAKÇI - ‹zm. II No’lu Kül. ve Tab. Var. Kor. Kur. Müdürü
Tamer BAfiBU⁄ - Mimarlar Odas› ‹zmir fiubesi Baflkan›
Tolga Ç‹L‹NG‹R - fiehir Planc›lar› Odas› ‹zmir fiubesi Baflkan›

YEDEK SEÇ‹C‹ KURUL ÜYELER‹

AS‹L SEÇ‹C‹ KURUL ÜYELER‹

Seçici Kurul Baflkan›
Orcan GÜNDÜZ  – Prof Dr., D.E.Ü. Mimarl›k Fakültesi, Mimarl›k Bölümü, Bina
Bilgisi Ana Bilim Dal› Ö¤retim Üyesi, (Mimar) 

Üyeler
Sezai GÖKSU – Prof. Dr., D.E.Ü. Mimarl›k Fakültesi, Mimarl›k Bölümü, fiehir ve
Bölge Planlama Bölümü, fiehircilik Ana Bilim Dal› Baflkan›, Ö¤retim Üyesi, (fiehir
Planc›s›)
Zeynep MERCANGÖZ – Prof. Dr., E.Ü. Edebiyat Fakültesi, Bizans Sanatlar› Ana
Bilim Dal› Ö¤retim Üyesi, (Sanat Tarihçisi)
Semahat ÖZDEM‹R – Doç. Dr., ‹.Y.T.E. Mimarl›k Fakültesi, fiehir ve Bölge
Planlama Bölümü Baflkan›, (fiehir Planc›s›)
Deniz ÖZKUT – Yrd. Doç. Dr., Anadolu Üniversitesi, Mimarl›k Fakültesi,
Mimarl›k Bölümü Ö¤retim Üyesi, (Mimar)
Serhat AKBAY – (Y. Mimar)
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‹zmir Büyükflehir Belediyesi taraf›ndan bu y›l beflincisi düzenlenen “Tarihe Sayg›-
Yerel Koruma Ödülleri Yar›flmas›” için, Ödül Komitesi taraf›ndan 5 kategoride be-
lirlenmifl olan toplam 32 aday için, geçti¤imiz y›lda bu say› 17 idi, 3-6 Eylül 2007
tarihleri aras›nda, Seçici Kurul taraf›ndan yerinde yap›lan gözlemler ve de¤erlendir-
meler sonucunda ödüle lay›k görülen kurumlar ve flah›slar saptanm›flt›r.  

2007 Y›l› için belirlenen “Tarihe Sayg› - Yerel Koruma Ödülleri” adaylar›n›n 5 ka-
tegorideki da¤›l›mlar› flöyledir;

Kentli ‹zmirli Ödülü (3) 
Kentteki apartmanlaflma süreci içerisinde, eski evini y›kmayarak koruyup, yaflatan
ve kullanmay› sürdüren aileler aras›nda evini olabildi¤ince özgün flekliyle koruma-
y› baflarm›fl olan ailelere verilen ödül. 

B. Tek Yap› ve Tarihi Doku Ölçe¤inde Baflar›l› Koruma Ödülleri:
Özgün mimari de¤erlerine uyumlu olarak baflar›l› biçimde gerçeklefltirilmifl bir mi-
mari uygulama nedeniyle mimar›na, tarihi kent dokusunu baflar›l› biçimde düzen-
leyen kent planc›lar›na, ayn› kapsamda mal sahiplerine ve de uygulay›c›lara üç ay-
r› bafll›k alt›nda verilen ödüllerdir.

B.1.  Basit Onar›m Ödülleri (1)
B.2. Esasl› Onar›m Ödülleri
B.2.1. Özgün ‹fllevin Korundu¤u Esasl› Onar›m (3)
B.2.2. Özgün ‹fllevin De¤ifltirildi¤i Esasl› Onar›m (10)
B.3. Emek Ödülü (1)

C.  Arkeolojik Sit Alanlar›ndaki Ören Yerlerinde Kültür ve Tabiat Varl›klar›n›n Ko-
runmas› ve Sergilenmesine Yönelik Baflar›l› Mekanlar›n Oluflturulmas› Ödülü (1):
Arkeolojik Sit Alanlar›ndaki özverili çal›flmalar› nedeniyle kaz› ekibine, uygulama-
lar›n proje müellifine ve sponsoruna verilir.

D. Kentsel Sit Alanlar›nda Yeralan Yeni Yap›lar ‹çin Baflar›l› Uygulama Ödülü (2): 
Kentsel Sit Alan›n›n dokusuna sayg›l› mimari yap›tlar için mimarlara, ayn› flekilde
tarihi dokudaki baflar›l› düzenlemeler için kent planc›s›na, mal sahibi ve de uygu-
lay›c›lara verilen ödüllerdir.

E. Tarihsel Çevre ve Kültür Varl›klar›n› Koruma Dal›nda Katk› Ödülü (11): 
Farkl› ortamlardaki çal›flmalar› nedeniyle (yaz›, makale, kitap, film, vd.) tarihi ve
kültürel de¤erlerin korunmas›na, tan›t›lmas›na sevdirilmesine katk›da bulunan kifli-
leri, kurulufllar› teflvik için verilen “duyarl›l›k” ödülüdür. 

Seçici Kurul’un çok yönlü de¤erlendirmeleri sonucunda ödüle hak kazananlar flöy-
le belirlenmifltir;

KENTL‹ ‹ZM‹RL‹ ÖDÜLÜ: Nurten SUNER (Oy çoklu¤u), Münip D‹NÇ Evi (Oybirli-
¤i), Gülsen ERTÜRK Evi (Oybirli¤i)

TEK YAPI ve TAR‹H‹ DOKU ÖLÇE⁄‹NDE BAfiARILI KORUMA ÖDÜLLER‹:
B.1. BAS‹T ONARIM ÖDÜLLER‹: ABACIO⁄LU Han› (Oybirli¤i)

B.2. ESASLI ONARIM ÖDÜLLER‹:
B.2.1. Özgün ‹fllevin Korundu¤u Esasl› Onar›m: Hasan GÜLER Evi (Oybirli¤i), FO-
ÇA S‹M‹T SARAYI, (Oybirli¤i), Dr.Tülin-Malik DÜLGERO⁄LU (Oybirli¤i) 
B.2.2. Özgün  ‹fllevin De¤ifltirildi¤i Esasl› Onar›m: BASMANE SEMT MERKEZ‹ (Oy-
birli¤i), ‹ZM‹R KÜLTÜR SANAT E⁄‹T‹M VAKFI (Oybirli¤i), BEYAZ KAFE (Oybirli¤i)
B.3. EMEK ÖDÜLÜ: Sezai GÜRLER (Oybirli¤i)

C. ARKEOLOJ‹K S‹T ALANLARINDAK‹ ÖREN YERLER‹NDE KÜLTÜR VE TAB‹AT
VARLIKLARININ KORUNMASI VE SERG‹LENMES‹NE YÖNEL‹K BAfiARILI ME-
KANLARIN OLUfiTURULMASI ÖDÜLÜ:

Seçici Kurul Özel Ödülü: Prof. Dr. Recep MER‹Ç (Oybirli¤i)

KENTSEL S‹T ALANLARINDA YER ALAN YEN‹ YAPILAR ‹Ç‹N BAfiARILI UYGULA-
MA ÖDÜLÜ:
Seçici Kurulun önerilen aday uygulamalar›, kentsel sit alan› dokusu ba¤lam›ndaki
yorumlar› aç›s›ndan, oybirli¤i ile ödüle uygun görmemesi nedeniyle bu kategoride
ödül verilmemifltir.

E. TAR‹HSEL ÇEVRE VE KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA DALINDA KATKI
ÖDÜLÜ:
Bu kategorideki ödüllerin tümü seçici kurul üyelerince “oybirli¤i” ile verilmifltir.
Prof. Dr. Zeki ARIKAN, ‹zmir tarihi üzerine araflt›rmalar ve yay›nlar.
Özel Konak Piri Reis ‹lkö¤retim Okulu, Ö¤rencilerin ‹zmir’in tarihi / kültürel de¤er-
leri üzerine maket, foto¤raf ve afifl çal›flmalar›.
fiehit Fethi Bey ‹lkö¤retim Okulu, “Basmane’den Tarihe Tutulan Ifl›k” bafll›kl› arafl-
t›rma, foto¤raflar.
Dalya HAZAR, Nur Sinem PART‹GÖÇ, Adil TOKAY, “Tarihi Y›ld›z Mahallesi ve
Alia¤a Camii” konulu araflt›rma.
Emre ÖZÇOBAN, “Geçmiflten Gelece¤e ‹zmir” adl› araflt›rma.
Necat ÇET‹N, Ülfet Onart Lisesi, Bay›nd›r, “Eski F›r›nl› Köyü Hac› ‹brahim Camii ve
Köy Mimarisi” konulu belgesel.
Bay›nd›r Ülfet Onart Lisesi, “Eski F›r›nl› Köyü Hac› ‹brahim Camii  ve Köy Mimari-
si” üzerine araflt›rma.   
fiafak fiakir TÜRKER, E¤ridere Örenler ‹lkö¤retim Okulu, Beyda¤, “Bay›nd›r’›n Gö-
rünmeyen Yüzü” konulu foto¤raf sergisi.
Garanti Bankas› Kemeralt› fiubesi.
Yeni Foça Belediyesi Hizmet Binas›.

Konuflmam› tamamlarken, “Tarihe Sayg› ve Yerel Koruma” yar›flmas› gelene¤ini
2003 y›l›nda ülkemizde bir ilk olarak bafllatan, rahmetli baflkan›m›z say›n Ahmet
Pirifltina’y›, Seçici Kurul üyeleri ad›na, sevgiyle ve minnetle anmak isterim.

Ard›ndan, bu ödüle süreklilik kazand›ran, ülkemizde halen tek örnek olarak sürme-
sine destek veren, Büyükflehir Belediye Baflkan›m›z say›n Aziz Kocao¤lu’na sürek-
li ve içten katk›lar› için teflekkürlerimizi ve flükranlar›m›z› sunuyoruz.

Koruma eyleminin olumlu sonuçlanabilmesi için her çaban›n temelinde, özünde
duyarl›l›k ve sevgi olmas› kaç›n›lmazd›r. Bu duyarl›l›¤› ve sevgiyi yüreklerinde ger-
çekten tafl›yan, Büyükflehir Belediyemiz Fen ‹flleri Müdürü say›n Fügen Selvitopu ve
Tarihsel Çevre ve Kültür Varl›klar› Birimi Müdürü de¤erli meslektafl›m›z ve dostu-
muz say›n K›v›lc›m Keskiner baflta olmak üzere, birimin tüm çal›flanlar›na, yar›flma-
n›n her aflamas›ndaki ola¤anüstü performanslar› nedeniyle teflekkürlerimizi ve teb-
riklerimizi sunuyoruz.

Ayn› flekilde, bu yar›flma kapsam›nda, Ödül Komitesi’nde ve de Seçici Kurul’da
emekleriyle katk›da bulunan üyeleri, yap›tlar› ve çal›flmalar›yla ödülü hak eden tüm
yar›flmac›lar›, sonuçta kentimizdeki kültürel de¤erlerin korunmas› yolunda çaba
harcayan herkesi tekrar kutluyor, benzer olumlu çal›flmalar›n ve katk›lar›n bundan
sonra daha da artarak sürmesini diliyorum. 

Seçici Kurul üyesi arkadafllar›m ad›na sevgi ve sayg›lar›m› sunar›m.

.................................................................................................................
aç›kl›yor...Orcan Gündüz 



110..... .....

K
EN

TL
‹ ‹

Z
M

‹R
L‹

 Ö
D

Ü
LÜ

..........

NURTEN SUNER EV‹
111 Sok. No: 20 Buca

Baflvuru öyküsü:
Kay›nvalidemin annesi alm›fl evi. Ben o eve gelin
gittim. K›rk y›ld›r burada yafl›yorum. Yedi odal›,
bahçeli bir evdir. Eskiden ocakl›ym›fl, flömine gibi.
Onunla ›s›n›rm›fl. Banyolar› kurnal›ym›fl. Yüz y›ll›k
bir Rum evi oldu¤u söylenir.

GÜLSEN ERTÜRK EV‹
Atatürk Mah. ‹zmir Cad. No: 30 Yenifoça
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.......... Baflvuru öyküsü:
19. yy. sonlar›nda
infla edilmifl olup
pencereler d›fl›nda
her eleman özgündür.
1953 y›l›ndan bu
yana Nurten Suner,
konut olarak
kullanmaktad›r.
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Baflvuru öyküsü:
Bir rum evi. fiimdiki sahibi 1924 y›l›ndan
sonra yerleflmifl. 2. derece tescilli bir yap›.
Hiç restorasyon görmemifl.

MÜN‹P D‹NÇ EV‹
‹smetpafla Mah. Küçükdeniz, Reha Midilli Cad.
No: 116 Foça
‹nfla Tarihi: 1856
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.......BASMANE SEMT MERKEZ‹
Fettah Mah. 1299 Sok. No: 7 Basmane
Sahibi: Baflbakanl›k Sosyal Hizmetler ve Çocuk
Esirgeme Kurumu
Müellif: ‹YTE Mimari Restorasyon Bölümü
Yap›mc›: Ermifl ‹nflaat San. Tic. Ltd. fiti. 
Konak Belediyesi Fen ‹flleri Müdürlü¤ü
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Baflvuru öyküsü:
‹zmir, Basmane semti, Fettah Mahallesi, 1299 Sokak No:7’de
ve tapunun 58 pafta, 374 ada, 33 parselinde kay›tl› olan tarihi
konut yap›s›; Gayrimenkul Eski Eserler ve An›tlar Yüksek
Kurulu’nun 9.6.1979 gün ve A-1729 say›l› karar›yla tescil
edilmifltir. 19. yy. Rum konut mimarisi özelliklerini tafl›r.
Oteller Soka¤›’na aç›lan 1299 Sokak üzerinde yer al›r.
Soka¤›n her iki yan›nda bitiflik nizamda infla edilmifl yap›lar
yer al›r. 1973 y›l›ndan beri kullan›lmayan yap› bak›ms›zl›k
nedeniyle tahrip olmufl iken, Konak Belediyesi’nce bir ifllev
verilerek kullan›lmas› planlanm›fl ve bu do¤rultuda, esasl›
onar›m›n›n yap›lmas› amac›yla ‹zmir Yüksek Teknoloji
Enstitüsü Mimari Restorasyon Bölümü taraf›ndan yap›n›n
rölöve, restitüsyon ve restorasyon projeleri haz›rlanm›flt›r.
Projeler, ‹zmir I No.lu Kültür ve Tabiat Varl›klar›n› Koruma
Kurulu’nun 12.5.2005 tarih ve 510 say›l› karar›yla
onaylanm›fl; restorasyon çal›flmalar› tamamlanm›flt›r.
Basmane Semt Merkezi olarak hizmet vermektedir.
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‹ZM‹R KÜLTÜR SANAT E⁄‹T‹M
VAKFI (‹KSEV) B‹NASI
Atatürk Cad. No: 458 Alsancak
Sahibi: Çal›flma ve Sosyal Güvenlik Bakanl›¤›,
‹fl ve ‹flçi Bulma Kurumu
Müellif: Salih Seymen
Yap›mc›: Ermifl ‹nflaat
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Baflvuru öyküsü:
‹zmir ili, Konak ilçesi, 204 pafta, 1281 ada, 3 parselde
yer almaktad›r. Tapu kay›tlar›na göre 1265 m2’dir.
1897 y›l›ndan itibaren önceleri konut yap›s›, ard›ndan
Çal›flma ve Sosyal Güvenlik Bakanl›¤› Türkiye ‹fl
Kurumu Genel Müdürlü¤ü ‹zmir kurum binas› olarak,
daha sonra bir dönem özürlüler için kullan›lm›flt›r.
On y›la yak›n bir süre kullan›m d›fl› b›rak›lm›flt›r.
Atatürk Caddesi’ne cepheli olan yap›n›n, zemin kat
girifl holü ön ve arka odalar›n tavanlar›nda özgün
tavan süslemeleri olup, bu süslemeler yer yer 
duvarlara da aksettirilmifltir. Ayr›ca yap›da kullan›lan
tüm kap›, boyut detay ve iflçiliklerde genelde özgünlük
söz konusudur. Zemin katta, girifl holünde siyah-beyaz
mermer plakalar, iç duvarlardaki plasterler ve 
odalardaki flömineler özgünlü¤ünü korumaktad›r.
Restorasyon projelerinin yap› sahiplerince 2003 
y›l›nda haz›rlad›¤› ve ‹zmir I. No.lu Kültür ve Tabiat
Varl›klar›n› Koruma Kurulu taraf›ndan onayland›¤›
tespit edilmifltir. Ancak, restorasyon uygulamas› için
4734 say›l› kanuna göre istenen tüm projeler 
olmad›¤›ndan, Konak Belediyesi’nce Tafl›nmaz Kültür
Varl›klar›n›n Korunmas›na Ait Katk› Pay›na Dair 
Yönetmelik kapsam›nda, eksik olan uygulama projeleri
ve uygulama ifllemi için valilikten sa¤lanan ödenek ve
belediye bütçesinden katk› al›narak öncelikle projeler
elde edilmifl, ard›ndan ihale yolu ile restorasyon 
uygulamas› yap›lm›flt›r. Bina, ‹zmir Kültür Sanat ve
E¤itim Vakf› taraf›ndan kullan›lmaktad›r.
Konak Belediyesi’ne 2006 y›l› sonu yap›lan esasl› 
onar›m baflvurusu iflleme al›nm›fl ve gerekli çal›flmalar
yap›lm›flt›r.

ESASLI ONARIM 2007
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BEYAZ CAFE
Atatürk Mah. Reha Midilli Cad. No: 23/A Foça
Sahibi: Abbas Adan›r  
Kullan›c›lar: Mualla Y›ld›z, Mukadder Y›ld›z, Münevver Metin  
Müellif ve yap›mc›: Nurcan Da¤l› (Mimar)

Baflvuru öyküsü:
Eski Foça’n›n merkezinde, tapunun 7 ada, 11 pafta, 42 parselinde kay›tl›,
yüz y›ll›k bir yap›. Yedi y›ll›¤›na kiralanan yap›, ‹zmir II No.lu Kültür ve
Tabiat Varl›klar›n› Koruma Bölge Kurulu’nun 2.5.2007 tarih ve
2955 say›l› karar› ile kirac›lar› taraf›ndan restore edilmifltir.
fiu anda kafeterya olarak hizmet veriyor.

ES
A

SL
I O

N
A

R
IM

 2
00

7



117..... .....

ES
A

SL
I O

N
A

R
IM

 Ö
D

Ü
LÜ

Te
k 

Y
ap

› v
e 

Ta
ri

hi
 D

ok
u 

Ö
lç

e¤
in

de
B

afl
ar

›l›
 K

or
um

a 
U

yg
ul

am
al

ar
› 

Ö
zg

ün
 ‹

fll
ev

in
 K

or
un

du
¤u

Es
as

l› 
O

na
r›

m

.............TÜL‹N DÜLGERO⁄LU 
MAL‹K DÜLGERO⁄LU EV‹

Küçükdeniz Sahil Cad. No: 132 Foça 
Sahibi: Tülin Dülgero¤lu - Malik Dülgero¤lu
Müellif: Eser Cihan (Y. Mimar)
Yap›mc›: Ahmet fiimflek (Mimar), Sabir Kocamaz (‹nflaat Müh.)
‹nfla tarihi: 1882

Baflvuru öyküsü:
Çok say›da üç boyutlu alç›
kemer çal›flmalar›n›, yerinde
kesme genifl kartonpiyerleri,
özgün ahflap tavan ve
tavanda göbek süslemelerini,
özgün pencere ve kap›lar›,
dönemin karakteristi¤ini
yans›tan demir kap›
çal›flmalar›n› bar›nd›ran
tafl yap›.

‹zmir ili, Foça ilçesi,
‹stempafla Mahallesi,
Sahil Caddesi’nde, tapunun
23 pafta, 136 ada, 5
parselinde yer alan yap›,
‹zmir II No.lu Kültür ve
Tabiat Varl›klar›n› Koruma
Kurulu’nun 30.1.2002
gün ve 10394 say›l› karar›
ile restore edilmifltir.

ESASLI ONARIM 2007
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HASAN GÜLLER EV‹
Sahibi: Hasan Güller 
Müellif ve yap›mc›: Nurcan Da¤l› (Mimar),
‹smet Yürüko¤lu (Mimar)

Baflvuru öyküsü:
‹zmir ili, Foça ilçesi, Atatürk Mahallesi, Akkaya Mevkkii’nde;
tapunun 12 pafta, 16 ada, 26 parselde bulunan yap›, ‹zmir II No.lu
Kültür ve Tabiat Varl›klar›n› Koruma Bölge Kurulu’nun 4.2.2005
gün ve 410 say›l› karar› ile restore edilmifltir.
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FOÇA S‹M‹T SARAYI
Foça

Sahibi: Ömer Harmankaya
Müellif ve yap›mc›: Nurcan Da¤l› (Mimar), 
‹smet Yürüko¤lu (Mimar)
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ABACIO⁄LU HANI
Anafartalar Cad. Kemeralt›
Müellif ve yap›mc›: Konak Belediyesi Fen ‹flleri Müdürlü¤ü

Baflvuru öyküsü:
Han›n korunarak yaflat›lmas› amac›yla basit onar›ma
yönelik projeler haz›rlanm›fl ve Koruma Kurulu
onaylar› al›nm›flt›r. Proje kapsam›nda, han›n avluya
bakan cepheleri ile 920 Sokak cephesindeki
eklentilerin kald›r›lmas›, tamirat›n›n yap›lmas›,
boyanmas› ve özgün karakterine kavuflturulmas›na
yönelik çal›flmalar bafllat›lm›flt›r.
Projede belirtilen hususlar han esnaf›na anlat›lm›fl,
esnafla belediye baflkan›m›z ve ilgili birimlerin
yetkilileri ile düzenli toplant›lar yap›lm›flt›r.
Çal›flmalar sonucunda tüm cephe düzenleme ve
cephedeki basit onar›m giderleri han esnaf›nca
karfl›lanm›flt›r. Belediyemizce avlu içi zemin
kaplama ve altyap› çal›flmalar› yap›lm›fl ve teknik
bilgi, dan›flmanl›k deste¤i verilmifltir.
Han›n avlusunda ise; yer döflemesinin yenilenmesi,
yeni ayd›nlatma elemanlar›n›n konulmas› ve peyzaj
düzenlemeleri yap›larak, tarihi Abac›o¤lu Han›’n›n,
Kemeralt› Çarfl›s›’n›n turistik de¤ere sahip önemli
bir noktas› olmas› sa¤lanm›flt›r.

BAS‹T ONARIM 2007
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Kemeralt›’nda, Bafldurak Camisi’nden Arasta’ya giden Anafartalar Caddesi’nin sa¤
taraf›nda, 919 ve 920 sokaklar aras›ndaki ada üzerinde yer al›r. 

Ortada bir avlu ile bu avlunun çevresinde iki katl› dükkanlar›n yer ald›¤› asimetrik dü-
zenlenmifl bir plan› vard›r. Hana, kuzeybat› cephesinde yer alan bir kap› ile girilmek-
tedir. Yap›, düzgün kesmetafl, moloz tafl ve tu¤la malzemeleri ile örülmüfl duvarlara
sahiptir. Örtü sistemi, içte beflik tonoz, üstte çift pahl› çat›dan oluflur. Avlunun kuzey-
do¤u ve güneybat› kanatlar› özgün olup, di¤er bölümleri onar›m ve yeni yap› ekleriy-
le özgünlü¤ünü yitirmifltir.

Avluya girerken sa¤ tarafta, güneybat› kanad›nda yer alan yedi adet dükkan, kendi
içinde birbirine simetrik bir düzene sahiptir. Hepsinin avluya bakan cephedeki aç›kl›k-
lar›, üstte üçer pencere altta ise ikifler pencere ve birer kap›dan oluflmaktad›r. Hepsi
bir örnek kap› ve pencereler düz atk›l›, tafl söveli düfley dikdörtgen aç›kl›klar biçimin-
dedir. Her birinde içten avluya dik uzanan beflik tonozlar›n üstten çift pahl› çat›yla ör-
tülü olmas› nedeniyle dükkanlar›n ön cephelerinde üçgen al›nl›klar meydana gelmifltir.
Bu al›nl›klar çat› hizas›nda düz saçakla sonlan›r. Dükkanlar, iç düzende ahflap mal-
zemeyle iki katl› hale getirilmifltir. 

Avlu giriflinin sol taraf›nda yer alan kuzeybat› kanad›nda ise sekiz adet dükkan yer al-
maktad›r. Buradaki üst örtü sistemi di¤er kanatta bulunandan farkl› olarak, avluya
paralel çift pahl› tek çat›dan oluflur. Cephenin üst kat›nda her dükkana iki adeti ait
olan, on alt› pencere bulunmaktad›r. Pencereler yine düz atk›l›, tafl söveli ve düfley dik-

dörtgen aç›kl›klar biçimindedir. Bu pencerelerden güneydo¤u uçtaki, sonradan bir
merdivenle ulafl›m sa¤lanan kap› haline getirilmifltir. Alt kat aç›kl›klar›, di¤er kanatta
oldu¤u gibi baz›lar›nda iki pencere bir kap› düzeninde, baz›lar›nda ise bu düzenin son-
radan de¤ifltirildi¤ini belli eden; bir pencere, bir kap› aç›kl›klar› uygulamalar› göze
çarpmaktad›r. Aç›kl›klar ayn› nitelikte ve dükkan içleri yine ahflap malzemeyle iki kat
haline getirilmifltir.

Abac›o¤lu Han›’n›n yap›m tarihi bilinmemektedir. Vak›f kay›tlar›na göre 18. yy. bafl-
lar›nda Abac›zade Hac› Ahmet Efendi’nin o¤lu, Hac› Mustafa A¤a’n›n Güzel Hisar’da
yapt›rm›fl oldu¤u camii, flad›rvan, muallimhane ve bir dershane ile otuz adet hücrele-
ri için ‹zmir’de bulunan mallar›n› 24 fiubat 1718 tarihinde vakfetmifl oldu¤u bilgisi ve
bu vakfiyede belirtilenler yan›nda, ‹zmir’de Kasab H›z›r Mahallesi’nde bir taraftan
Merhum Merzifonlu Kara Mustafa Pafla Han› ve bir taraftan Rum kilisesi mahzeni ve
avlusu bulunan dokuz bab büyut› ve yedi bab tahtani mahzenleri olarak tarif edilen
yap›n›n Abac›o¤lu Han› olmas› olas›d›r. Bu bilgiler do¤rultusunda yap›n›n 18. yy.’›n
bafllar›nda var oldu¤u söylenebilmektedir.

Konak Belediyesi taraf›ndan han›n avluya bakan cephelerindeki ve 920 soka¤a bakan
cephesindeki eklentiler kald›r›lm›fl, avlunun yer döflemesi yenilenmifl, ayd›nlatma ele-
manlar› eklenmifl ve peyzaj düzenlemesi yap›lm›flt›r. 

Kaynaklar: Bozkurt Ersoy, ‹zmir Hanlar›, Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu, Atatürk Kültür
Merkezi Yay›n›, Ankara, 1991, s. 22-24
Vak›f  bilgileri için bkz. ‹zmir Vak›flar Müdürlü¤ü, II. Vakfiye Defteri s. 258

Abac›o¤lu Han›
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SEZA‹ GÜRLER
Tafl iflleme ustas›

Tülin Dülgero¤lu - Malik Dülgero¤lu Evi’nin üç boyutlu alç› çiçek süslemeleri,
tavan ve kemer yap›m›, patinesi, yerinde silme kartonpiyer uygulamalar›;
‘Papaz›n Evi’ olarak bilinen tafl evin iç d›fl nifl yap›m›-onar›m›, patinesi,
demir kap› eskitmesi;
Meltem- Michael  Defne Evi’nin alç› - kartonpiyer ve pencere kenar› çal›flmalar›;
Turgut Tokuç Evi’nin alç› - kartonpiyer ve pencere pervazlar› yap›m onar›m›
ve patineleri ile…
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Anadolu mimarisinde; antik dönem uygarl›klar›ndan bafllayarak, Anadolu Sel-
çuklular› ve Beylikler dönemi ile Osmanl›lardan günümüze kalan yap›larda
güçlü plastik etkisi olan bezemeler, tafl ustalar›n›n eme¤i ile mimariye anlam
kazand›rm›flt›r. Fabrikasyon üretimlerle pek çok el sanat› iflçili¤i gibi tafl iflçili-
¤i de yok olmaya bafllad› ülkemizde. Siz bu mesle¤e nas›l bafllad›n›z; ve usta-
lar›n›z kimlerdi?

Meslek lisesini bitirdim. Demir ve a¤aca yön verebiliyor-
sak, alç›ya daha kolay yön veririz, dedik ve mesle¤e bafl-
lam›fl olduk. ‹lk ustam Andrea; ama biz ondan daha iyi-
sini yapabiliriz, dedik; ve bu tekni¤i daha da gelifltirdik. 

Biliyoruz ki, kulland›¤›n›z pek çok teknik var. Üç boyut-
lu alç› süslemeler, ferforje patinesi gibi… Bu uygulama
teknikleriyle ilgili bilgi verir misiniz k›saca?

Tamamen el iflçili¤i. Göbeklerin kenarlar› Helen tarz›. El-
de yap›lm›fl çiçekler ve silikon katk›l› malzeme kullan›l›-
yor ve gerisi oyularak flekil veriliyor. Renklendirilmesi in-
san›n o günkü ruhsal durumuna göre de¤ifliyor. Daha gü-
zel olmas› için ifle bafllamadan önce bir duble rak› içip
bafll›yoruz. (gülüflmeler) Bu da bizim iflimizin cilvesi.
Plastik kal›plar kullan›l›yor. 

Bir tafl ustas› birbirinden farkl› teknikleri bilmeli mi?
Mesle¤inizi uygularken eski örnekleri araflt›r›yor mu-
sunuz?

Muhakkak bilmesi gerekiyor. Oymay› herkes yapabilir,
ilkokul mezunu bir adam da yapabilir. 

Ne tür yerlerden ifl al›yorsunuz daha çok?

Çok fazla d›flar› aç›lan bir insan de¤ilim. Daha önce Denizli’deydik ve Foça’ya
oradan geldik. Asl›nda buraya rak› içmeye gelmifltim. On yedi y›ld›r buraday›m
ve Foça d›fl›na ç›kmaya niyetim yok. Gerçekten bize ihtiyaç duyulan yerlere gi-
diyoruz.

Tafl iflçili¤i mesle¤inin yaflat›lmas› ve yayg›nlaflmas› için
neler yap›lmal› sizce?

Amele gibi sadece para kazanmak için de¤il, o iflten
zevk almay› ö¤retmeli. Usta ç›rak iliflkisi çok önemli,
köfle tafllar› çok önemli, usta ç›ra¤›na sürekli uygulama-
l› örnek yapt›rmal›, görerek ö¤retilmeli. Özel sektörün,
üniversitelerin böyle ustalara birazc›k önem vermesi ge-
rekiyor, ustalar yetifltirilmeli. 80 katl› gökdelenler yerine
insanlar art›k 5 y›ld›zl› otel fiyat› verip restorasyonu ya-
p›lm›fl eski evlere gelmektedirler.

‹zmir Büyükflehir Belediyesi Tarihe Sayg› Yerel Koruma
Ödülleri’nde Emek Ödülü’ne de¤er görüldünüz. Bu
ödülün size katk›lar›ndan bahsedelim mi biraz da?

Ödül alm›fls›n, deyip, bana ifl de vermiyorlar. (gülüflme-
ler) flaka bir yana, manevi olarak önce insan›n kendi
kendine tatmini… Yapt›¤›n iflin anlafl›lmas› ve ortaya
ç›kmas› insana heves veriyor. Daha güzel fleyler yap-
mak istiyor. Camilerde ve büyük yap›lardaki süslemele-
ri kurtarabilirsek… Finali bu tip yap›larda yapmak dü-
flündü¤ümüz fley. 

.............................................................................................................................................
SÖYLEfi‹Sezai Gürler ‹le

EMEK ÖDÜLÜ 2007
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ZEK‹ ARIKAN
Prof. Dr. 
Ege Ünüversitesi Edebiyat Fak. Tarih Böl. Ö¤retim Üyesi
Ödüle öneren: Oktay Gökdemir (Yrd. Doç. Dr.)

‹zmir tarihi üzerine araflt›rmalar› ve yay›nlar› ile…

Baflvuru öyküsü:
Prof. Dr. Zeki Ar›kan, 1979 y›l›ndan bu yana
Ege Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Tarih
Bölümü’nde verdi¤i ‹zmir yerel tarihine iliflkin
derslerle; yerel tarihin önemini ve toplumsal
belle¤in oluflumundaki yads›namaz katk›s›n›
ortaya koymaya çal›flm›flt›r. Yurtiçi ve
yurtd›fl›nda kat›ld›¤› yüzlerce konferans,
sempozyum ve panellerde, ‹zmir yerel tarihinin
önemini vurgulamaya çal›flm›fl, özellikle
19. yüzy›ldan itibaren çok zengin örneklerini
görmeye bafllad›¤›m›z ‹zmir Yerel Bas›n› üzerine
yapm›fl oldu¤u çal›flmalarla bu alandaki eksikli¤i
gidermeye çal›flm›flt›r. Ar›kan, Meflrutiyet’ten
Cumhuriyet’e ‹zmir’in fikir ve düflünce dünyas›na
yön veren ‹zmirli ayd›nlar›n, yazarlar›n, düflün
adamlar›n›n özyaflam öykülerini bir kar›nca
titizli¤iyle inceleyerek, unutulmaya yüz tutmufl
bu insanlar› ‹zmir kenti ve Türkiye ile
buluflturmufltur. Bunlar aras›nda; Ziya Somar,
Muhittin Birgen, Vas›f Ç›nar, Mustafa Necati,
Orhan Burian say›labilir.

..........

Yap›tlar›n›ndan:
• XV-XVI. Yüzy›llarda Hamit Sanca¤›, Ege Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Yay›nlar›, ‹zmir, 1988
• Mütareke ve ‹flgal Dönemi ‹zmir Bas›n› (30 Ekim 1918 – 8 Eylül 1922), Atatürk Kültür Dil ve

Tarih Yüksek Kurumu Atatürk Araflt›rma Merkezi, Ankara, 1989
• Mütareke ve ‹flgal An›lar› - Haydar Rüfltü Öktem, Türk Tarih Kurumu Yay›nlar›, Ankara, 1991
• Tarihimiz ve Cumhuriyet (Muhittin Birgen 1885-1951), Tarih Vakf› Yurt Yay›nlar›, ‹stanbul, 1997
• ‹zmir Bas›n›ndan Seçmeler (1872 - 1922) I. Cilt, ‹.B.B. Kent Kitapl›¤›, ‹zmir, Haziran 2001
• ‹zmir Bas›n›ndan Seçmeler (1923 – 1938) II. Cilt – I. Kitap, ‹.B.B. Kent Kitapl›¤›, ‹zmir,

Ocak 2003

Makalelerinden:
• XIV-XVI. Yüzy›llarda Ayasulu¤, Belleten, 209, 1990, s. 121-177
• ‹ncir Nakliyat› ve Ayd›n fiimendifer Kumpanyas›, Tarifl’in Sesi, 80. Y›l Özel Say›s›, Kas›m 1993
• ‹zmir ve Kemeralt›, ‹zmir Dergisi, 7-8, 1993, s. 16-18
• Milli Mücadelenin Bir Öncüsü: Mustafa Necati, Ça¤dafl Türkiye Tarihi Araflt›rmalar› Dergisi 1-2
1992, s. 51-86
• Hasan Âli Yücel ‹zmir’de, Tarih ve Toplum, say› 84, 1990, s. 16-21
• 1922 ‹zmir Yang›n› ile ‹lgili Bir Rapor, Türk Kültürü, say› 316, 1989, s. 458-465
• Atatürkle ‹lgili Eski Bir Belge, Atatürk Araflt›rma Merkezi Dergisi, say› 15, 1989, s. 607-612
• ‹flgal S›ras›nda ‹zmir’de Kurulan Bir Dernek, Atatürk Yolu, say› 3, 1989, s. 355-371
• ‹zmir’de ‹lk Kooperatifleflme Çabalar›, Tarih ‹ncelemeleri Dergisi, IV, 1989, s. 31-42

Bildirilerinden:
• Kurtulufltan Sonra ‹zmir’de Ç›kan ‹lk Gazete: Türk Sesi, Uluslararas› II. Atatürk Sempozyumu,
Ankara, 9-11 Eylül 1991
• Lozan Bar›fl Konferans› ve ‹zmir Kamuoyu, Lozan Konferans›’n›n 70. Y›l›, 25-26 Ekim 1993,
‹stanbul
• Bir ‹zmir Tarihçisi: Ziya Somar, Kurtuluflunun 70. Y›l›nda ‹zmir Sempozyumu, 9-10 Eylül 1992,
‹zmir
• Osmanl› Tarihçili¤inin Geliflimi, Tarih ve Sosyoloji Semineri, 29-30 May›s 1990, ‹stanbul
• Tanzimat ve Kamuoyu, E.Ü. Edebiyat Fakültesi – Tanzimat’›n 150. Y›l› Sempozyumu, 6-7 Kas›m
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Söyleflimize kat›larak yay›n›m›za destek olman›zdan mutluluk duyduk.

Öncelikle teflekkür ederim. 

Özellikle Osmanl› ve Türkiye Cumhuriyeti tarihi üzerine, ‹zmir tarihi üzerine
çal›fl›yorsunuz. Araflt›rmalar›n›zda, ‹zmir’in Cumhuriyet tarihindeki yeri nas›l fle-
killeniyor?

‹zmir bilindi¤i gibi Do¤u Akdeniz’in en önemli liman kentlerinden biriydi. Ulus-
lararas› bir niteli¤i vard›. Nüfus, Türk ve Müslümanlar d›fl›nda Levantenler ve gay-
rimüslimleri de kaps›yordu. Bilindi¤i gibi ‹zmir 13 Eylül 1922’de kasten yak›ld›.
Geriye sadece külleri kald›. ‹flte ‹zmir bu küllerden do¤du, yeniden yap›ld›. Pek
çok emek ve para sarf›yla… Kurtulufltan sonra, ‹zmir’in nüfus yap›s› büyük ölçü-
de de¤iflti. Pek çok yabanc› kurulufl millilefltirildi. Milli Mücadele’nin ana amac›
da ‹zmir’in ve Bat› Anadolu’nun kurtar›lmas›yd›. Bu amaç sa¤land›. Ekonomik
yönden, kentsel yönden vb. her yönden ‹zmir yeniden infla edildi. Yar›m yüzy›l
önce ‹zmir’in bir üniversiteye kavuflmas›, bu kente yepyeni ufuklar açt›. Bugün ‹z-
mir dört befl üniversiteyi sinesinde bar›nd›racak bir kültürel düzeye ulaflm›flt›r. Li-
man yine canl›l›¤›n› korumaktad›r. Tarifl gibi kurulufllar bölgenin ekonomik nab-
z›n› elinde tutmaktad›r.

‹zmir’in yaz›l› tarihi, “büyük yang›n”la birlikte önemli ölçüde tahrip oldu ve gü-
nümüze say›l› say›da belge ve bas›l› eser ulaflabildi. Birço¤u da baflka ülkelerin
arflivleri ile Baflbakanl›k Osmanl› Arflivi’nde kald› yaln›zca. ‹zmir üzerine çal›fl›r-
ken, 1922 öncesine iliflkin ne gibi zorluklar yafl›yorsunuz?

Evet, ‹zmir yang›n› bu güzelim kenti bir kül y›¤›n› haline getirmekle kalmad›,
onun kültürel varl›¤›na da büyük zarar verdi. Kent tarihi için bugün vazgeçilmez
kaynaklardan olan fieri’iyye Sicilleri, birkaç defter d›fl›nda yok olmufltur. Ancak
‹zmir’le ilgili arflivlerimizde zengin malzeme var. Prof. Beyru’nun çal›flmalar›n›n
ortaya koydu¤u gibi yabanc› arflivler de çok zengin. Sonra ‹zmir Vilayeti yang›-
n›nda yani XX. yüzy›l›n ortalar›nda pek çok belge de yan›p kül olmufltur. Yine ‹z-
mir tarihine ›fl›k tutacak yerli pek çok malzeme da¤›n›k biçimde, flurada burada
unutulmufl durumdad›r. Mübadele s›ras›nda Yunanl›lar buradan gidenlerin ayr›n-
t›l› defterlerini tuttular ve arflivlediler. Peki, oradan buraya gelenlerin defterleri ne-
rededir? ‹zmir üzerine bir araflt›rma yapan Tülay Alim Baran, bu defterlerden ba-
z›lar›na hiç akla gelmeyen yerlerde ulaflabildi. Bana öyle geliyor ki sorun, malze-
meden çok, malzemenin sistemli olmas› ve ona kolayca eriflilebilmesidir.

Paul Fesch, “Abdülhamid’in Son Günlerinde ‹stanbul” bafll›kl› yap›t›nda ‹zmir’i
“Türk bas›n›n›n befli¤i” olarak tan›mlar. Sizin de ‹zmir bas›n› üzerine kapsaml›
araflt›rma ve yay›nlar›n›z var. Mütareke ve ‹flgal Dönemi ‹zmir Bas›n› (30 Ekim
1918 – 8 Eylül 1922) ve ‹zmir Büyükflehir Belediyesi Kent Kitapl›¤› içerisinde ya-
y›mlanan ve üç cilde ulaflm›fl olan ‹zmir Bas›n›ndan Seçmeler… Öneminden ve
evrelerinden söz edebilir misiniz ‹zmir bas›n›n›n?

Paul Fesch, ‹zmir’i Türk bas›n›n›n befli¤i olarak kabul eder. Bu do¤rudur. Çünkü
1820’li y›llarda ‹zmir’de Frans›zca bas›n büyük bir geliflme gösterdi. Bunu gayri-
müslim bas›n izledi. Türkçe bas›n geç ortaya ç›kar. 1868 Vilayet Matbaas›’n›n ku-
rulmas›, ‹zmir bas›n tarihinde bir dönüm noktas›d›r. Resmi olmakla birlikte ‹zmir,
bir gazeteye, Ayd›n gazetesine kavuflmufltur. Daha önce bas›lan birkaç Türkçe ki-
tap gayrimüslim matbaalar›nda bas›ld›. ‹zmir’de kitapç›l›k üzerine bir tez yapan
Dr. Erkan Serçe’nin çal›flmas› çok ilgi çekici sonuçlar ortaya koydu. 

‹flgal günlerindeki ‹zmir bas›ndan da örnekler vermenizi istesek? O günlerde
Mustafa Kemal ve Ulusal Mücadele, ‹zmir bas›n›nda nas›l yer al›yordu?

Mehmet Salim’in Devir ve ‹ntibah gazeteleri ‹zmir’in ilk özel Türk gazeteleri ol-
mas› aç›s›ndan önemlidir. Fakat sonu gelmemifltir. As›l önemli geliflme Nevruz
Dergisi’nden sonra (1884), Halit Ziya ve Tevfik Nevzat’›n yay›na soktuklar› Hiz-
met gazetesiyle bafllar (1886). Hizmet’in ç›k›fl›n› Halil R›fat Pafla çok genifl ölçü-
de desteklemifltir. Bu gazete ‹stanbul sansüründen biraz uzakt›. Orada yaz›lama-
yacak yaz›lar› burada gören ‹stanbul gençli¤i, Hizmet’e büyük önem veriyordu.
Halit Ziya sonra ‹stanbul’a gitti. Maî ve Siyah’› orada yazd›. Aflk-› Memnu’yu yi-

ne orada kaleme ald›. Acaba Halit Ziya ‹stanbul’a gitmeseydi, bu romanlar› ‹z-
mir’de yazabilir miydi? Bu sorunun yan›t›, acaba Tevfik Fikret ‹zmir’de yaflasayd›
“Sis”i yazabilir miydi?, demekle efl anlaml›d›r. 1895’te Tevfik Nevzat Ahenk’i ç›-
kar›r. B›çakç›zade’nin ‹zmir’i de ayn› y›llarda yay›na girer. ‹zmir bas›n›nda as›l
büyük geliflme II. Meflrutiyet’le bafllar. Bugün ancak ad›n› bildi¤imiz, kendileri or-
tada görünmeyen pek çok gazete ç›kt›¤› anlafl›l›yor. Ço¤u k›sa ömürlü olmufltur.
Anadolu (önce ‹ttihat), Köylü gazeteleri uzun ömürlüdür. Köylü, Ege’nin, köylü-
nün, iflçinin nabz›n› tutan bir gazete idi. Kulland›¤› dil, inan›lmayacak kadar ya-
l›nd›. Gazete halk deyimlerini kullan›yor, unutulmufl sözcükleri güncellefltiriyor,
dahas› sözcük uyduruyordu. Ama bu gazetenin Mütarekede Yunanl›lar taraf›ndan
sat›n al›nmas› ve iflgali desteklemesi, kültürel anlamdaki rolünü ikinci plana atm›fl
ve unutturmufltur... 

‹flgal, çok canl› olan ‹zmir bas›n›na a¤›r bir darbe vurdu. Ancak kurtulufltan son-
ra bas›n yeniden canland› ve bu canl›l›k uzun süre devam etti. ‹zmir’de ayn› an-
da dört befl gazetenin ç›kmas› bu canl›l›¤›n göstergesidir. Son y›llarda bas›n ya-
y›ndaki büyük geliflmeler, birçok ulusal gazetenin Ege eki vermesi yepyeni bir ge-
liflmedir. Yerel gazete olarak Türkiye’nin Osmanl›dan devrald›¤› en eski gazetesi
olma onurunu tafl›yan Yeni As›r varl›¤›n› sürdürüyor. ‹flgal günlerinde bas›n çok
s›k› kay›tlar alt›ndayd›. ‹flgal kuvvetleriyle ilgili bütün duyurular› yay›nlamak zo-
rundayd›. Türk ordusunun baflar›lar› ise gizleniyordu. Atatürk 1919 seçimlerine
‹zmir’in kat›lmas›na büyük önem veriyordu. Ancak buraya gönderdi¤i telgraflar
kabul edilmedi. Kald› ki, iflgal kuvvetleri ‹zmir ve çevresinde seçimlerin yap›lma-
s›n› engellediler. Kimi Türkçe gazeteler, Mustafa Kemal’in Samsun’a ç›kt›¤›na, Er-
zurum’da bir Kongre toplad›¤›na iliflkin haberler veriyorlard›. Uzun bir demeci de
Ahenk’te yay›mland›. Köylü gazetesi, Ali Kemal’in diliyle Mustafa Kemal Pafla’ya
sald›rmaktad›r. Ankara’da aç›lan TBMM hükümetinden Ankara Sovyet Hükümeti
olarak söz edilmektedir. Mustafa Kemal’in ‹zmir gazetelerine baflar›lar› yans›m›-
yordu. Ama durum az çok anlafl›lm›flt›. Kimi Türkçe gazetelerin onu öven bir dil
kullanmalar›, ‹zmir Rum bas›n›n› küplere bindiriyordu. 

Siz ayn› zamanda Ege Üniversitesi ‹zmir Araflt›rma ve Uygulama Merkezi Mü-
dürlü¤ü’nü üstlendiniz. Merkezin çal›flmalar› konusunda bilgi verirmisiniz biraz?

‹zmir Araflt›rma ve Uygulama Merkezi Müdürlü¤ü’nü bir dönem yürüttüm (2004-
2007). fiimdi çok de¤erli bir arkadafl›m, Yrd. Doç. Dr. Eren Akçiçek yürütüyor.
Merkezin olanaklar› k›s›tl›d›r. Kadrosu bir sekreterle s›n›rl›d›r. Ama yine de bir
fleyler yap›lm›flt›r ve yap›lmaktad›r. Benim dönemimde ‹zmir’e yönelik epeyce
konferans, panel ve kongre düzenlendi. Seferihisar ve Kula’da yerel tarihe yöne-
lik sempozyumlar yap›ld›. Bunlar yerel yönetimlerin deste¤iyle bas›ld›. Ege böl-
gesinin sa¤l›k tarihiyle ilgili genifl kapsaml› bir sempozyum da düzenlendi. Fakat
ne yaz›k ki buraya sunulan bildiriler hala bas›lmad›. Arfliv belgelerinden, Cunda
adas›nda bulunan an›tsal binan›n tarihiyle ilgili ilginç bilgilere ulaflt›m. Binay› gi-
dip yerinde gördüm. fiimdi bofl ve harap bir haldedir. Buras›n› vaktiyle bir papaz
5000 alt›na yapt›rm›fl. Sonra, kaymakaml›k binas› olarak kullan›lmas› için çok az
bir fiyatla Osmanl› yönetimine devredilmifl. ‹lgililere durumu yazd›m. Kültür Ba-
kanl›¤› harekete geçti. Say›n Ayval›k kaymakam› geliflmelerin iyi yolda oldu¤unu
söyledi. fiimdiki durumu bilmiyorum. 

‹zmir Büyükflehir Belediyesi’nin, rahmetli  Ahmet Pirifltina döneminde hayata
geçirdi¤i ve “Kentin Belle¤ine Yolculuk” bafll›¤›yla kentliye sundu¤u “Kent Ki-
tapl›¤›” sizce amac›na ulaflt› m›; ve daha neler yap›lmal› bu ba¤lamda?

Bunun önemini bir an›mla dile getirmek istiyorum. Prifltina rahmetli oldu¤u za-
man, ben Polonya’da idim. Bir kongre vard›. Pek çok Türk ve yabanc› bilim ada-
m› da kat›lm›flt›. Elçili¤imiz bir kabul resmi veriyordu. Ac› haberi orada ald›k. ‹na-
namad›k. Ne yaz›k ki haber do¤ruland›. Kongreye kat›lan yabanc› bilim adamla-
r›n›n da bizim kadar üzüldü¤üne tan›k oldum. Neydi herkesi bu kadar üzen? Bu
yaln›zca genç bir insan›n ve mükemmel bir yöneticinin kayb›n›n b›rakt›¤› ac› de-
¤ildi. Onun kültürel alandaki çal›flmalar›n›n her yerde b›rakt›¤› derin izlerden
kaynaklan›yordu. Nitekim yabanc›lar, onun bafllatt›¤› “Kent Kitapl›¤›”n› ve yine
onun çabalar›yla ç›kan Kent Kültürü Dergisi’ni biliyorlard›. San›r›m Kent Kitapl›-
¤›’n›n önemi, evrensel boyutlara ulaflmas›nda yatmaktad›r.

.............................................................................................................................................
SÖYLEfi‹Zeki Ar›kan ‹le
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KAD‹FEKALE
Türü: Maket, afifl, karakalem çizimlerle
haz›rlanm›fl araflt›rma.
Haz›rlayan: Özel Konak Piri Reis ‹lkö¤retim Okulu
Arkeoloji Kulübü Ö¤rencileri
Dan›flman: Tino Reggio (Arkeoloji Kulübü Baflkan›)

Baflvuru öyküsü:
Arkeoloji Kulübü ö¤rencileri,
Kadefikale’yi araflt›r›p kesmeflekerlerden
kalenin maketlerini yapt›lar; ayr›ca
çektikleri foto¤raflardan ve karakalem
çal›flmalardan afifller ürettiler.

BASMANE’DEN
TAR‹HE TUTULAN IfiIK
Türü: Foto¤raf Sergisi
Haz›rlayanlar: fiehit Fethibey ‹lkö¤retim Okulu Ö¤rencileri
Dan›flman: Nedim Köksal (Okul Müdürü) - Zeynep Birlik (Türkçe Ö¤retmeni)

Baflvuru öyküsü:
fiehit Fethibey ‹lkö¤retim Okulu’nun bulundu¤u Basmane semtinin, ö¤rencilerle birlikte
gerçeklefltirilen semt gezisi arac›l›¤›yla elde edilen görsel dökümanlar, yine ö¤renciler
taraf›ndan yap›lan araflt›rmalar ile desteklendi ve bir duvar gazetesi oluflturuldu.
Ö¤renci Foto¤raf Kulübü taraf›ndan seçilen 43 foto¤raf, ‘Basmane’den Tarihe Tutulan Ifl›k’
ad›yla iki ayr› merkezde sergilendi. Bu çal›flmalar sonucunda ö¤renciler tarihin önemini,
tarihe olan sevgilerini, oturduklar› semtin tarihsel de¤erini fliirle, kompozisyonla veya
resimle ifade etmeye çal›flt›.
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Basmane’den tarihe tutulan ›fl›k
fiehit Fethibey’den yola ç›kt›k. Gitti¤imiz yol tarih, tarihin sararm›fl solmufl, yok olmaya
yüz tutmufl, koca flehrin göbe¤ine saklanm›fl kalm›fl, sönmek üzere olan bir yoldu. Her
caddesinde ya üzülerek ya sevinerek; ama hep flaflk›n ve merakl› yüzlerle yürüdük. Bil-
medi¤imiz o kadar çok fley, görmedi¤imiz öyle yerler varm›fl ki… Niçin gezmedik bu so-
kaklar›, niçin korumad›k ve sermaye etmedik gelece¤imize? Gezerken flunu sorduk belki
de kendi kendimize; tarih mi tekerrür ediyordu, yoksa hatalar m›?
Bu sergi gezdiklerimizden, gördüklerimizden bir izdir, bir ›fl›kt›r. Amac›m›z sadece gele-
ce¤e bir an› b›rakmak de¤il. Amac›m›z gözümüzü daha iyi açarak ‹zmir’in tarihine, tari-
hi de¤erlerine bakmak. Ama sadece bakmak da de¤il, bu tarihe sahip ç›kmak; ‹zmir’i, ‹z-
mirliyi tarihiyle buluflturmak, yüzlefltirmek…
Belki de sesimiz bir ç›¤l›k olur sesinize kar›fl›rsa. ‹zmir tarihini tan›r, tarihini korur, ona-
r›r ve tan›t›r. Belki de de¤iflir tarih ve bundan sonra kendi tarihimizle, tarihi eserlerimiz-
le sevinir ve övünürüz.

Zeynep Birlik; fiehit Fethibey ‹lkö¤retim Okulu Türkçe Ö¤retmeni

Bir Mektup

..........................
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TAR‹H‹ YILDIZ MAHALLES‹ ve
AL‹A⁄A CAM‹‹
Türü: Araflt›rma
Haz›rlayanlar: Adil Tokay - ‹.Y.T.E. fiehir ve Bölge Planlama Bölümü mezunu,
Dalya Hazar - ‹.Y.T.E. fiehir ve Bölge Planlama Bölümü ö¤rencisi,
Nur Sinem Partigöç - ‹.Y.T.E. fiehir ve Bölge Planlama Bölümü Ö¤rencisi

Baflvuru öyküsü:
‹zmir kentinin merkezinde yer alan ve ‹zmir’in en eski yerleflim yerlerin-
den birisi olan Y›ld›z Mahallesi ve üç yüz elli y›ll›k Alia¤a Camisi hak-
k›nda yap›lan tüm gözlem ve araflt›rmalar ›fl›¤›nda iyilefltirme ve gelifltir-
me önerisi.
Projenin ana konusu, Alia¤a Camisi, çevresi ve karfl›laflt›¤› problemleri
incelemek ile gerekli ve kabul edilebilir çözüm önerilerini gelifltirmek-
tir. Gedizli Ali A¤a taraf›ndan 1673 y›l›nda infla edilen cami, Konak’ta 

S‹T alan› içinde bulunmaktad›r. Bölgenin ve caminin tarihsel önemi se-
bebiyle, bahsi geçen problemler en k›sa sürede çözümlenmeli ve cami
restore edilmelidir. Konak’tan bölgeye gelen ana yol düzenlenmelidir.
Alan›n kirlili¤i, ayd›nlatma problemi, k›saca bölgenin yerleflim ve yaflam
kalitesi yeniden göz önünde bulundurulmal›d›r.
Uygulama kararlar› ve muhtemel maliyetleri, bu tarz bir projenin esas
konular›d›r. Vak›flar Birli¤i, 1 m2 için 1.600 YTL. Fiyat biçmifltir. Cami-
nin kendisi yaklafl›k 200 m2’dir ve restorasyonun toplam maliyeti
324.800 YTL. civar›ndad›r. Sadece caminin restore edilmesi, alan›n ge-
lifltirilmesi için yeterli de¤ildir. Di¤er maliyetlerin karfl›lanmas› için
sponsorlar bulunmal› ve yenilenmenin h›z kazanmas› ve belediyenin
dikkatini bölgeye çekmek için yollar bulunmal›d›r. Vak›flar Birli¤i cani-
nin restore edilmesini kabul etmifl, ancak yetersiz finansal kaynak sebe-
biyle restorasyon çal›flmas› ileri bir tarihe ertelenmifltir.
Bölge sakinleri, bölgenin gelifltirilmesini ve caminin ‘uyand›r›lmas›n›’ is-
temektedirler. Ayr›ca, bölgenin yenilenmesi için mevcut S‹T alan›n›n ip-
tal edilmesini talep etmektedirler.
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GEÇM‹fiTEN GELECE⁄E ‹ZM‹R
Türü: Araflt›rma - S›d›ka Akdemir Bilim ve Sanat Merkezi Sosyal Bilimler Proje Çal›flmas›
Haz›rlayan: Emre Özçoban
Dan›flman: Aykut Uzun

Baflvuru öyküsü:
Araflt›rma ile ‹zmir’in zaman içinde geçirdi¤i de¤iflimin yaz›l› ve görsel bel-
gelere (harita, gravür, foto¤raf vb.) dayanarak karfl›laflt›rmal› biçimde gös-
terilmesi amaçlan›yor. Bu ba¤lamda, kent merkezinde yer alan Göztepe,
Karatafl, Konak, Alsancak, Karfl›yaka gibi k›y›daki yerleflim birimlerinin ve
Kadifekale’nin artan nüfusla birlikte nas›l bir de¤iflim gösterdi¤ini ve göste-
rece¤ini görsel malzemelerle kavramaya dönük bir araflt›rma. Araflt›rma
için saha çal›flmas› yap›lm›fl ve geçmiflte çekilmifl 32 foto¤raf›n ayn› aç›la-
r› tespit edilerek yeni durumlar› resme-dilmifl ve de¤iflim yorumlanm›flt›r.

Araflt›rman›n alt problemlerine iliflkin bulgular› de¤erlendirdi¤imizde flun-
lar görülür:
1. Yap›laflma ve kentleflme aç›s›ndan ‹zmir’de büyük bir de¤iflim oldu¤u
söylenebilir. Dikey yönlü yap›laflmada ciddi bir art›fl olmufl ve kent da¤ ya-
maçlar›na do¤ru genifllemifltir. Çok katl› yap›lar›n özellikle sahil kesiminde
yo¤unlaflmas› deprem aç›s›ndan bir tehlike meydana getirmektedir.
2. Ulafl›m araçlar›n›n çeflidinde de¤ifliklik oldu¤u ve araç say›s›n›n artt›¤›
gözlenmifltir.

3. Ticari faaliyetlerle ilgili büyük bir de¤iflim gözlenmemifltir. Ancak eski-
den Konak ve Gümrük (Pasaport) aras›nda yer alan ‹zmir Liman› yeni fo-
to¤raflarda görülmemektedir. Bu bölgenin günümüzde küçük tekneler ile
yolcu vapurlar›n›n ba¤land›¤› bir r›ht›ma dönüfltü¤ü söylenebilir.
4. Yerleflimin da¤ yamaçlar›na do¤ru düzensiz bir biçimde yay›lmas›, özel-
likle do¤al bitki örtüsü üzerinde bir bask› oluflturmufltur. Ancak son y›llar-
da da¤ yamaçlar›nda a¤açland›rma çal›flmalar›na h›z verilmifltir. Kentte ar-
tan bina ve karayolu ihtiyac› nedeniyle denizden alan kazan›lmas› çal›fl-
malar› h›zlanm›fl, dolgu alanlar›nda özellikle Konak - Üçkuyular aras›nda
k›y›n›n fleklinin büyük ölçüde de¤iflti¤i görülmektedir.
Bu çal›flman›n tamamlanmas› için yaklafl›k iki yüz elli adet foto¤raf çekil-
mifl ve de¤erlendirilmifltir. Bu s›rada karfl›lafl›lan genel görünümü flöyle
özetleyebiliriz; çal›flma alan›n› oluflturan Konak, Karatafl, Göztepe, Kadife-
kale, Alsancak ve Karfl›yaka çevresinde, k›y› kufla¤›ndaki eski yap›lar›n ne-
redeyse tamam›n›n ortadan kalkt›¤› ve yerini çok katl› ve bitiflik düzende-
ki yap›lara b›rakt›¤› görülmüfltür. Bu durum kentin estetik yap›s›na önemli
ölçüde zarar vermifltir.

KATKI ÖDÜLÜ 2007
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BAYINDIR’IN GÖRÜNMEYEN YÜZÜ 
Türü: Foto¤raf Sergisi
Foto¤raf ve sergi: fiafak fiakir Süter (E¤ridere Örenler ‹lkö¤retim Okulu)
Yap›mc›: Necat Çetin (Ülfet Onart Lisesi Müdürü)

Baflvuru öyküsü:
Foto¤raflar,
Bay›nd›r 10. Çiçek
Festivali’nde
sergilenmifltir.
Amaç Bay›nd›r’›n
bilinmeyen tarihi
dokular›n› tan›tmak
ve dikkat çekmektir.
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ESK‹ FIRINLI KÖYÜ
HACI ‹BRAH‹M CAM‹‹ VE
KÖY EV M‹MAR‹S‹
Türü: Belgesel
Haz›rlayan: Bay›nd›r Ülfet Onart Lisesi ö¤rencileri
Dan›flman: Necat Çetin (Bay›nd›r Ülfet Onart Lisesi Müdürü / Uzman Tarihçi)

Baflvuru öyküsü:
Bay›nd›r ilçesi Eski F›r›nl› Köyü’nde yer alan tarihi
Hac› ‹brahim Camisi ve konut mimarisinin geçirdi¤i
dönemi özellikleriyle inceleyen araflt›rma.
Eski F›r›nl› Köyü do¤al flartlar, yol güzargah›
de¤ifliklikleriyle pek çok kez yer de¤ifltirmifltir.
Günümüzde çok az say›da insan›n yaflad›¤› köy,
antik dönemlerden Osmanl›’ya ve Cumhuriyet’e dek
uzanan tarihinde, köy tipolojisi ve konut mimarisiyle
ilgili ayr›nt›l› bilgiler sunmas› d›fl›nda, yaflayan
insanlar›n›n verdi¤i bilgilerin de derlemesini içerir. 
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ESK‹ FIRINLI KÖYÜ BELGESEL‹
Türü: Belgesel Film
Haz›rlayan: Necat Çetin (Bay›nd›r Ülfet Onart Lisesi Müdürü / Uzman Tarihçi)
Yap›mc›: Gürkan Adam

Belgeselde, 2007 y›l› ‹zmir ili liseleraras› ‘Tarih Araflt›rma Projesi’
dal›nda il birincili¤i alm›fl olan Bay›nd›r Ülfet Onart Lisesi’nin
araflt›rma notlar›ndan yararlan›lm›flt›r.

KATKI ÖDÜLÜ 2007
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YEN‹ FOÇA BELED‹YES‹
H‹ZMET B‹NASI
Fevzi Çakmak Mah. Kurtulufl Cad. No: 62 Yeni Foça

1897 y›l›nda Rumlar taraf›ndan yap›lm›fl olan bina,
Yenifoça’n›n ilk okuludur. Konyal› Abdülkadir Efendi
taraf›ndan aç›ld›¤› söylenmektedir. Cumhuriyet
döneminde Özel ‹dare’nin tasarrufu alt›na al›nan
bina bugün Uzay Modül Uzay Konstrüksiyon
Sistemleri ‹nflaat San. ve Tic. Ltd. fiti. taraf›ndan
restore edilerek belediye binas› haline getirilmifltir.

Tarihi dokunun en iyi korundu¤u ve de¤erlendi¤i yerleflimlerden biri Yeni Fo-
ça. Kotar›lm›fl bir bölge gibi. Özellikle turizm odakl› yerleflimlerin yanl›fl yap›-
lanmalar›ndan farkl› bir geliflim gösteren bir belde. Bunu neye borçlu sizce?

Ben birçok tatil yerini gezdi¤imde, Yeni Foça’n›n ayr›cal›¤›n› flöyle alg›l›yorum:
Bir kere apartman tarz› çok katl› yap›laflma yok. Burada, standart yap›laflmam›z
iki kat. Çok nadir, çukur bölgelerde üç kat verilmifl geçmiflten. O yüzden de bu
iki katl› yap›lanma genel olarak bakt›¤›m›zda Yeni Foça’ya, o klasik bildi¤imiz
birçok tatil beldesinden farkl› bir hava kat›yor. Bu, geçmiflte yap›lan imar plan-
lar›ndan, belediye baflkanlar›m›z›n bu konuda gösterdi¤i hassasiyetten kaynak-
lan›yor. Tabii, bir de Yeni Foça’n›n ad›n›n üzerindeki “yeni” kelimesinin, asl›n-
da Yeni Foça’n›n tarihi bir yer oldu¤u özelli¤ini kald›rmamas› gerekir. Yani bu-
na aldanmamam›z gerekiyor. Yeni Foça’y›, 2006 y›l›nda Tarihi Kentler Birli¤i’ne
üye yapt›¤›m›zda, Tarihi Kentler Birli¤i Meclisi’nde  bu konu espri konusu oldu.
Bir yer nas›l oluyor da hem ad›nda “yeni” var hem de tarihi bir kent oldu¤unu
iddia ediyor diye. Tabii ki çok eski tarihe sahip. Yeni Foça’n›n ilk kuruluflu
1200’lü y›llara dayand›¤›ndan dolay› kendi kalesi olan, Piri Reis’in haritas›nda
yer alm›fl ve çok eski haritalarda dahi Eski Foça ile Yeni Foça olarak iki ayr› yer

leflim yerinin görüldü¤ü bir yerleflim. Sokaklar›m›zda gezdi¤imiz zaman da bu-
nu gözlemleyebiliyoruz. 

Bu gurur tablosunda belediyenizin yönetim anlay›fl›n›n ve korumaya verdi¤iniz
önemin katk›s› büyük olsa gerek. Belediyenizin tarihsel ve kültürel miras ad›na
gerçeklefltirmifl oldu¤u bu baflar›lar›n alt›nda nas›l bir yönetim anlay›fl› var?

Ben özellikle Yeni Foça’n›n tarihi kimli¤inin öne ç›kar›lmas› konusunda çok has-
sasiyet gösteriyorum. Tarihi kimli¤inin ön plana ç›kar›lmas› gerekti¤ine inan›yo-
rum. Bu konuda da son derece hassas davranmaya çal›fl›yorum. Çünkü, Eski Fo-
ça ile Yeni Foça, ta Osmanl› Dönemi’nde “Foçatein...” olarak an›l›rd›, yani “iki”
Foça olarak an›ld›¤› dönemden beri var olan bir yer. Fakat, Eski Foça bu konu-
da tarihi kimli¤ini ön plana ç›karmay› daha iyi becermiflken; Yeni Foça, sanki
daha çok sitelerin bulundu¤u yeni bir yerleflim yeri gibi alg›land›. Asl›nda öyle
de¤il. O yüzden, Yeni Foça’daki tarihi yap›lar›n restorasyonuna önem vermek,
tarihini su yüzüne ç›karmam›z gerekiyor. Geçmiflte bu konuda yeterince hassasi-
yet gösterilmedi¤ine inan›yorum. Daha fazla hassasiyet gösterilmesi gerekiyor-
du. Bu konuda, kurullar›n da üze-rine büyük vazife düflüyor. Onlar›n da vatan-

..............................................................................................................................................
SÖYLEfi‹Osman Yurtseven ‹le

Yenifoça Belediye Baflkan›

“...Kim oldu¤unuza bakmadan, sabah keyfinizi kalplerindeki samimiyetle, gözlerinin içindeki
s›ms›cak sevgiyle ve sohbetiyle renklendiren güzel insanlar› tan›maya; as›rlard›r poyraz› karfl›-
s›na al›p tafltan ekmek ç›karan de¤irmenlerdeki tarihi solumaya; att›¤›n›z her yeni ad›mda, es-
kiye ait yaflamlar›n inan›lmaz izleriyle karfl›laflmaya; modern zamanlar›n ve teknolojinin tüm
olumsuzluklar›na küçük bir cennetin nas›l direnebildi¤ine tan›kl›k etmeye; …..davetlisiniz”

Osman Yurtseven
Yenifoça Belediye Baflkan›

KATKI ÖDÜLÜ 2007
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dafl›n evlerini, iflyerlerini restore etmek istediklerini, pro-
jeyle geldiklerini, h›zland›r›c›, önünü aç›c› ve fonksiyonel
kullan›mlar getirmeleri gerekiyor. Binan›n özünü koru-
mak kayd›yla yaflanabilir, bak›labilir bir bina haline gel-
mesi laz›m. Ben tarihi binalar›n sadece ve sadece restore
edilip, böyle bir süs gibi, bir an›t gibi korunmas›ndan ya-
na de¤ilim. Onlar›n kullan›lan, yaflayan binalar olmas›
gerekti¤ine inan›yorum ve fonksiyon vermekten de kork-
mamam›z laz›m. Fonksiyonun gerektirdi¤i baz› de¤iflik-
liklere de aç›k olmam›z gerekiyor. Bütün dünyada bunu
görüyoruz. Tarihi binalarda oluflan yaflam, hele hele daha
sosyal anlamda oluflmufl yaflam, yani sadece bir kiflinin,
bir ailenin kullan›m›nda de¤il de, o bina, restoran olarak,
kafeterya olarak, di¤er baflka amaçlarla, toplumun daha
genifl kesiminin görebildi¤i, içine girebildi¤i, o havay›
soluyabildi¤i... Yani bir kafeteryada oturdu¤unuzda dü-
flünsenize, tarihi bir binada oturman›n verdi¤i ayr› bir
zevk vard›r ki mesela Karfl›yaka Belediyesi bu konuda gü-
zel bir ad›m att›. Latife Han›m Köflkü’nü çok güzel bir yer
haline getirdi. fiimdi, biz oraya gidip hepimiz vatandafllar
olarak o binay›, o binan›n tarihi hikayesini orda soluya-
rak, yaflayarak keyifli zamanlar geçirebiliriz. Ben Yenifo-
ça’da da bu tür binalar›n say›s›n›n artmas›ndan yanay›m. 

Tabii ki bu tür restorasyonlarda kaynak çok önemli. Bu
kaynaklar›n oluflturulmas› son yasayla birlikte bir aç›l›m
getirdi. Emlak vergilerinden al›nan %10 payla Özel ‹da-
re’de oluflan fon rahatl›k sa¤lad›. Bizim bu binay› restore ediflimizde de o fonun
pay› oldu. Bu bak›mdan, daha da önemli projeler yapmak gerekiyor. Yani sokak
düzenlemeleri, d›fl cephe düzenlemeleri gibi, vatandafl›n kendi imkanlar›yla
alt›ndan kalkamayaca¤› projelere yerel yönetimlerin el atmas› ve bu konuda hat-
ta kurullar bünyesinde mi olur, Kültür Bakanl›¤› bünyesinde mi olur ekipler olufl-
turulmas›; nas›l ‹ller Bankas› belediyelere proje baz›nda destek sa¤l›yor ise, yine
ayn› flekilde bir profesyonel ekibi bünyesinde bar›nd›ran bir kurum oluflturulma-
l›. Yerel yönetimler, yani küçük belediyeler bunu beceremezler ama, büyük be-
lediyeler bir birim olufltururlar. Sadece proje dal›nda dahi olsa bir destek sa¤la-
n›rsa... Çünkü önce projeniz olmas› gerekiyor elinizde. O olmadan hiçbir fley ol-
muyor. ‹zinleriniz olmas› gerekiyor. Finansman› buldu¤unuz gün harekete geçe-
biliyorsunuz ki, biz tarihi Rum Okulu'nun restorasyonuna göreve geldi¤imiz
günlerde hemen bafllad›k. Kayna¤› buldu¤umuzda, üzerinden üç sene geçmiflti.
Ortada hiçbir kaynak yoktu. Yapabilece¤imizi de bilmiyorduk. Ama her fleyimiz
haz›rd›. ‹zinlerimiz, projelerimiz haz›rd›. Ve kayna¤› buldu¤umuz gün de ifle
giriflebildik. Çünkü kayna¤›n ne zaman ortaya ç›kabilece¤i belli olmuyor. Bir f›r-
sat yarat›labilir. Ama proje beklemek, izinleri beklemek, bazen o kayna¤›n da
kaçmas›na sebep olabiliyor. Vatandafl›n, iflyerini, evini restore ettirebilmesi için
projesi kenarda haz›r olmal›. ‹zinleri haz›r olmal›. ‹mkan› do¤du¤unda da ifle gi-
riflebilmeli. 

Peki sizin yönetim anlay›fl›n›za de¤insek…

Bir kere bu göreve talip olurken standart belediyecili¤in d›fl›nda bir hedefim,
kendime göre koydu¤um bir misyonum vard›. Bu da Yeni Foça’n›n hak etti¤i ta-
n›t›m› sa¤lamas›. Yeni Foça çok tan›nan bir yer de¤ildi. Tan›nd›¤› yerlerde de
çok olumlu tan›nan bir yer de¤ildi. Tabii ki hem do¤al güzellikleri hem tarihi do-
kusu hem çevre faktörleriyle hakketti¤i flekilde tan›tabilmek için yap›lmas› gere-
ken ne varsa, kaynaklar›m›z ve zaman›m›z ölçüsünde giriflimlerde bulundum. 

Neler yapt›k diye sorarsan›z? Bir kere Yeni Foça’n›n tarihi kimli¤ini ön plana ç›-
kard›k. Yeni Foça’y› Tarihi Kentler Birli¤i’ne üye yapt›k. Yeni Foça’y› tan›tan, ta-

rihi kimli¤ini öne ç›karan kitaplar, broflürler haz›rlad›k.
Yeni Foça’n›n yurtd›fl›nda tan›t›lmas› için uluslararas› fes-
tivaller, organizasyonlar düzenledik. Kardefl flehir uygula-
malar› yap›ld›. Bana göre en önemli fley de; bu binay› res-
tore ederek vatandafla örnek olduk. Dedik ki; “Bak›n tüm
yasal yollardan giderek, bilimsel çal›flmalarla y›llard›r ya-
p›lamayan, restore edilemeyen bu binay› restore ettik. Siz-
ler de evlerinizi, iflyerlerinizi, konutlar›n›z› bizim gitti¤i-
miz yoldan giderek restore edebilirsiniz. Yeni Foça’n›n gü-
zelliklerini, bu güzel binalar›n› yeniden hayata geçirebili-
riz. O zaman Yenifoça sadece günefl ve denizden oluflan
klasik tatil hüvviyetinden ç›k›p, tarihi kimli¤iyle de ön pla-
na ç›kacak.” Çünkü Yeni Foça’da iki, üç tane kilise kal›n-
t›s› var, Yeni Foça’n›n ambleminde de gördü¤ünüz yel de-
¤irmenleri var. Daha restore edece¤imiz pek çok fley var.
Güzel dar sokaklar›, tafl binalar› var. Yeni Foça dedi¤imiz
zaman hedefim flu: Bu ülkenin hatta dünyan›n herhangi
bir yerinde Yeni Foça diye bahsedildi¤inde, insanlar
görmemifl dahi olsa ad›n› duymufl olmalar›.

‹zmir Büyükflehir Belediyesi Tarihe Sayg› Yerel Koruma
Ödülleri’yle ilgili düflünceleriniz?

‹zmir Büyükflehir Belediyesi’nin Tarihe Sayg› Yerel Koru-
ma Ödülleri’ni koymas›, çok önemli bir fley. Bu tür çal›fl-
malar› yapan kifli ve kurumlar›n özendirilmesi anlam›nda
ve çal›flmalar›n de¤erlendirilmesi anlam›nda bu çok güzel

bir çal›flma. Heveslendiriyor insanlar›. Binalar›na bir plaket çak›lmas›, bir ödül
almas›, yapt›klar› eme¤in takdir edilmesi, yapmayandan ayr›lmas› anlam›na ge-
liyor. Binas›n› onun gibi korumayan, onun gibi bakmayan, onun gibi restore et-
meyen kiflilerden ayr›ld›¤›n›, de¤erinin fark edildi¤ini hissetmesi önemli. O yüz-
den biz de katk› dal›nda ald›¤›m›z ödülle gururlan›yoruz. Mutlu oluyoruz. 

Peki, tarihsel ve kültürel miras ad›na yap›lan yat›r›mlarda karfl›lafl›lan sorunlar
neler?

Bir kere en önemli fley, benim vatandafllarda, halkta gördü¤üm; koruma kurulla-
r›ndan bir kaç›fl ve korku var. Bu ne yönde? Kurula baflvurdu¤unuzda, sanki ora-
s› bir batakl›k da, girerseniz ç›kamayacakm›fls›n›z. Y›llarca projelerinin onaylan-
mayaca¤› hissi var insanlarda. Bir kere koruma kurullar›ndan bu kaç›fl› önleme-
miz laz›m. Koruma kurullar›n›n korkulmas› gerekmeyen, son derece ifllerinin
çabuk halledildi¤i, projelerinin profesyonel bir ekip taraf›ndan gözden geçirilip
h›zl› bir flekilde onayland›¤› bir noktaya getirmemiz laz›m. Koruma kurullar›n›n
bu konuda hassasiyet göstermesi gerekiyor. Yap›lanmas›n› buna göre yeniden
gözden geçirmesi gerekiyor. Vatandafl binas›na bir fonksiyon getirmek istedi¤in-
de, yani bir evi bir otele, bir pansiyona, bir kafeteryaya ya da baflka bir iflletme-
ye döndürmek istedi¤inde, “Hay›r olmaz. Bu böyle bir binad›r.” deyip bunda ›s-
rar etmememiz, binalar› yaflayan binalar haline getirmemiz önemli. Vatandafla
kolayl›k sa¤lamam›z laz›m bir, ikincisi de, proje konusunda projelendirme ko-
nusunda bir destek ekip olmas›, üç, finansman konusunda da yard›mc› olunma-
s›, bu konuda da kredi çal›flmalar› olabilir. Hibe bir fon var. Fakat bu hibe fon
ne kadar ihtiyaca cevap veriyor, bunu bilemiyoruz. Çünkü, tarihin üzerinde
yaflayan bir milletiz. Her yerden tarih f›flk›ran bir ülkedeyiz. Böyle bir yerde bu
fon yeterli olur mu? Bunu bilemiyorum. Herkese s›ra gelir mi? 

Çok teflekkür ediyoruz baflkan›m.

Ben teflekkür ediyorum.
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..........KATKI DALINDA

‹zmir ili, Torbal› ilçesi yak›n›ndaki bir tepede ku-
rulu olan Ana Tanr›ça Kenti Metropolis, 1980’li
y›llar›n sonlar›nda yaz›l› kay›tlardan bilinen ve
seyyahlar›n notlar›nda birkaç sat›rla de¤indikleri
bir yerdi. 1989 y›l›nda bafllayan arkeolojik kaz›-
larla önce kentin stoas› ve tiyatrosu bulundu.
Resmi kurum ve sivil kurulufllar›n destekleriyle
h›z kazanan çal›flmalarda nouletarion (meclis bi-
nas›), hamam, latrina yap›lar› ve di¤er özel ko-
nutlar gün ›fl›¤›na ç›kar›ld›. Restorasyonu tamam-
lanan tiyatro d›fl›nda di¤er kal›nt›lar koruma alt›-
na al›narak kamu hizmetine sunuldu. Metropo-
lis’deki bu çal›flmalar›n d›fl›nda kentin yak›n›nda
bulunan ve Bademgedi¤i Tepesi olarak adland›r›-
lan yerde de arkeolojik araflt›rmalar yap›ld›. Ele
geçen buluntular, Metropolis’in Klasik Ça¤lar ön-
cesini ayd›nlatarak, bölgede Hititler’e uzanan
yerleflim izlerinin varl›¤›n› gösterdi.

RECEP MER‹Ç
Prof. Dr., Metropolis Kaz› Baflkan›
(1992 – 2006 y›llar› aras›)

Ödüle Öneren: Ödül Komitesi
Antik Metropolis kentindeki uzun süreli ve özverili çal›flmalar,
Metropolis kentine yönelik nitelikli yay›nlar ile…

ÖZEL ÖDÜL

ÖZEL ÖDÜL 2007...
...

...
.



136..... .....

Ellerimizi kullanmaya bafllad›¤›m›z günden beri ürettiklerimiz arkeoloji biliminin
çal›flma alan›na giriyor. Bu bilim uygarl›klar›n geride b›rakt›¤› izleri sürerek tarihe
›fl›k tutuyor. Yaklafl›k befl yüz y›ld›r, bir bilim olarak karfl›m›za ç›kan arkeolojinin,
ülkemizde geldi¤i noktay› nas›l de¤erlendiriyorsunuz? 

Yüzy›l› aflk›n  süredir kaz› çal›flmalar› yap›l›yor Anadolu’da. 1860’dan sonra ilk on
y›ll›k dilimde say›lar› birkaç tane; Efes, Milet, Bergama var. Bir de daha önce bafl-
layan Schilleman’›n Troya’daki kaz›s› var. fiimdi yüzy›l› aflk›n bir süre geçti aradan;
ve kaz›lar›n say›s›n› yüzlerle ölçemiyoruz.  ‹ki yüzü aflk›n yerli yabanc› kaz› var.

Bu arada çok önemli keflifler yap›ld›. Eskiden mesela Homeros’un kitaplar›na konu
etti¤i Troya’n›n hayal mi yoksa gerçek mi oldu¤u bilinmezdi. Sonradan yap›lan
kaz›larla arkeoloji bunun gerçekte var oldu¤unu ispatlad›. Bu önemli bir sonuç. Ef-
saneden gerçe¤e… Daha bunun gibi pek çok ilginç keflifler var. Hitit uygarl›¤› bi-
linmiyordu, keflfedildi. Hitit devleti keflfedildi. Hititlerin baflkenti Hattufla keflfedil-
di. Kaz›ld›. Bunlar›n dili çözüldü. Yaln›z uygarl›k kal›nt›lar› bulmakla yetinilmedi.
Uzmanlar, dilinin ne anlama geldi¤ini, çivi yaz›s› tabletleri ve hiyoroglifleri okuya-
rak ç›kard›lar. Bu arada yine efsanelere konu olmufl birçok uygarl›k; ‹yonya, Likya,
Lidya, Karya; di¤er deyimle eski Anadolu uygarl›klar› ve onlar›n dilleri de zaman
içinde yavafl yavafl anlafl›ld›; çözüldü. Bu son uygarl›klar›n hepsinin tam anlam›yla
çözüldü¤ünü, ortaya ç›kt›¤›n›, iyice araflt›r›ld›¤›n› söyleyemeyiz. Ama bu uygarl›k-
lar›n varl›¤›, baflkentleri hakk›nda ön çal›flmalar yap›ld›; onlarla ilgili bir fikrimiz
olmas› sa¤land›, diyebiliriz. Dolay›s›yla Anadolu uygarl›klar› aç›s›ndan arkeolojinin
gelmifl oldu¤u noktan›n çok önemli bir getirisi oldu. Bu da alt›n› çizebilece¤imiz
baflka bir nokta. 

Di¤er önemli bir nokta ise; antik kentler olarak tan›mlad›¤›m›z Helenistik Roma
kentleri Efes, Bergama gibi düzinelerle say›labilen antik kentler yavafl yavafl ortaya
ç›kar›ld›. Eskiden Efes’in tek caddesi, biraz tiyatrosu vard›. fiimdi art›k birçok yerde,
benim de çal›flt›¤›m Metropolis’te, en son Laodikia’da, Nysia’da antik kentler birer
birer ortaya ç›kar›lmaya bafllad›. Bu kentlerin, sütunlu caddeleri, mozaikli freskli
evleri, mermer tap›naklar›, agoralar›, tiyatrolar›, zengin, fakir, genç, yafll›; toplumun
her kesiminin  ilgisini, merak›n› çekmeye bafllad›. Geldi¤imiz noktalardan birisi de
bu olsa gerek.

Osman Hamdi Bey’le bafllayan, Schilemann’la bafllayan, Miletlerin, Efes’teki Ben-
dorf’un, Wood’un ya da Bergama’daki Alman kaz›c›lar›n… fievket Aziz, Kansu Ko-
flay, Ekrem Akurgal, Arif Müfit Mansel ile bafllayan bu ilk kaz›lar, 1980 sonras› bü-
yük bir aflama  gösterdi. Anadolu’daki uygarl›k tarihine genel olarak bakt›¤›m›zda,
yap›lan her yeni araflt›rmayla Anadolu Kronolojisi biraz daha eskiye gidiyor. Böyle
de bir anlam› var bizim bu araflt›rmalar›n. Eskiden ‹zmir’in tarihi befl bin yafl›nda di-
yorduk. Benim Küçük Yamanlar’da buldu¤um baz› neolitik buluntular, Zafer De-
rin’in Yeflilova Höyü¤ü’nde yapt›¤› çal›flmalar, biraz yak›n›m›zdaki Ulucak’taki ça-
l›flmalar ve bizim Metropolis Dedecik’de yapt›¤›m›z araflt›rmalarla bu süreç sekiz
binlere tafl›nd›. Arkeolojinin geldi¤i noktalardan biri de sürekli olarak uygarl›k tari-
hinin daha eskiye gidiyor olmas›.

Bu arada arkeoloji kitaplar› inan›lmaz sat›yor. Geldi¤imiz noktalardan biri de bu,
göreceli olarak. Yani eskiye göre. Popüler arkeoloji dergisi var. Bu da yeni. Kültür
gezileri bafllad› art›k. ‹nsanlar özel olarak kültür gezileri yapan turlar› tercih ediyor-
lar. Böyle bir noktaya da geldik. Bu arada gençlerin arkeolojiye tutkular›n›n, me-
raklar›n›n ço¤ald›¤›n› düflünüyorum. 

Meslek yaflam›n›z›n otuz y›l›n›, Metropolis “Anatanr›ça” kentine adad›n›z. Anado-
lu’ya has Ana Tanr›ça kültünün bir ‹yon kentine nas›l tafl›nd›¤›n›, özellikle Hele-
nistik Dönem kent kurgusunu ayd›nlatan çok say›da ticari, sosyal, dini yap›n›n ge-
liflimini sizin çal›flmalar›n›zla ö¤rendik. Metropolis’in, Ephesos’la Smyrna aras›n-
da, bu iki metropol kentin yol aks›nda kurulmas› akla flu soruyu getiriyor. Metro-
polis’in keflfi, Ege tarihinde Smyrna’n›n yerine ›fl›k tutabilecek bilgiler tafl›yor mu?
Smyrna kentinin Ege uygarl›klar› tarihinde üstlenmifl olabilece¤i rollerle ilgili ön-
görüleriniz var m›? 

Ana tanr›ça kültü, Orta Anadolu’ya has bir kült. Ama burada, herhalde Aygün Ekin
Meriç’in bana verdi¤i bilgiye de dayanarak ticaret önemli bir etken olabilir. Gezici
rahiplerle ve sosyal iliflkilerle de buraya tafl›nm›fl olabilir. Ama en önemli etken ti-
caret. Bugün Smyrna, Bayrakl› d›fl›nda, Agora d›fl›nda, di¤er baz› sondajlar d›fl›nda;
Pagos Smyrna’s› ya da Helenistik Roma Smyrnas› büyük çapta, modern ‹zmir yer-
lefliminin alt›nda. Agora’da sürdürülen kaz›larla, büyük bir alan aç›l›p temizlene-
cek, oradan büyük bilgiler elde edece¤imiz kesin. Benim Metropolis’ten, k›smen
Efes’ten elde etti¤im bilgiler do¤rultusunda flunu söyleyebilirim. Bü-tün antik
Smyrna kenti; Kadifekale, bugünkü Varyant, Halil R›fatpafla etekleri afla¤› yukar›
bugünkü gibi ama daha de¤iflik bir mimaride, teraslar fleklinde bir yamaç kenti ha-
lindeydi ve bu yamaç kentinin kurgusunu ö¤renmek istiyorsak, hakikaten bu konu-
da bize Efes’teki zengin evleri, Metropolis çok yard›mc› olur. Biz Metropolis’te yap-
t›¤›m›z ve “ortakent” diye bahsetti¤imiz kaz› çal›flmalar›nda gerçekten bu teras sis-
temini çok güzel gözlemledik. Ayn› zamanda bu teras sistemi, Bergama’da da var.
Orada da çok etkin kullan›lm›fl. ‹zmir yer yer Bergama kadar dik ama yer yer de de-
¤il; dolay›s›yla Bergama’da ve Metropolis’te oldu¤u gibi bu teraslarda önemli kamu
binalar› da yapm›fllar. Meclis binas›, Stoa ya da hamam; yaln›z evler yapmam›fllar.
Efes’teki bildik eserler yaln›z evler, ama Bergama’da olsun, Metropolis’te olsun ka-
mu yap›lar› da teraslara yap›labiliyor. Dolay›s›yla bu yamaç mimarisini biraz
Efes’ten biraz Metropolis’ten, biraz Bergama’dan bakarak Smyrna’da da böyle
olmufl olabilece¤ini öngörebiliriz. Biraz hayal gücümüzü güçlendirebiliriz. Evleri-
miz ya da kamu yap›lar›m›z, ayn› oralardaki gibi teraslar halinde. Teras sisteminin
ayr› bir mimari düzeni var. Ona göre kurmak laz›m, binalar› yapmak laz›m, her te-
rasta yapt›klar› evde, yamaçta bile kuyu ile su ç›kar›yorlar. Yani her evin kuyusu
var. Bu pratikli¤i ve adamlar›n zekas›n› gösteriyor. Teras yaparak alanlar› genifllet-
me imkanlar› da oluyor. Biraz daha düzgün teraslar yaparak, önlerine duvarlar›
yükselterek baya¤› düz alanda yerleflir gibi oralar› çok etkin bir biçimde, çok ifllev-
sel kullanabiliyorlar. Metropolis’teki yamaç ete¤indeki tiyatroyu görünce, k›smen
Efes’tekine yak›n; Bergama’daki daha dik, Metropolis’teki buna yaklafl›yor. Efes’te-
ki çok büyük, Metropolis’deki ise küçük. Bu örneklerin aras›nda bir tiyatro ‹z-
mir’deki. Smyrna’daki tiyatronun güzelli¤ini, o tiyatrolara bakarak hayal edebiliriz.
Yeni kaz› yap›lmas› planlan›yor orada. Kamulaflt›rma çal›flmalar› yürüyor. O bilgi-
leri ald›m, çok mutlu oldum. Hem Aziz bey (Kocao¤lu) hem de Muzaffer bey (Tun-
ça¤) bana bilgi verdiler. Çok gayretliler, çok istekliler. Bir aç›k oturumda dile getir-
dim. Bunlar› anlat›rken heyecan duyuyorlar. Bu önemli. En az bir okul yapar gibi
ya da su projesi kadar heyecan duyuyorlar. Belki arkeolojinin geldi¤i noktalardan
birisi de yöneticilerin bu konuya isteyerek ve severek el atm›fl olmalar›. ‹zmir Ho-
meros Vadisi keza buna örnek.

Günümüzde, kentlerin uluslaras› platformda varl›k gösterebilmeleri, kalk›nmalar›-
na önemli destek sa¤l›yor. Yak›n tarihinde, ilk ‹ktisat Kongresi’ni, Akdeniz Olim-
piyatlar›’n›, hatta Universiade 2005 ‹zmir organizasyonlar›n› gerçeklefltirmifl bir
kentin, binlerce y›ll›k birikimi bu baflar›lar›n temel nedenlerinden biri olmal›. ‹z-
mir’in yeni organizasyonlar› düzenleyebilmesi ve baflar› sa¤layabilmesi için tarih-
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SÖYLEfi‹Recep Meriç ‹le
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sel de¤erleri ad›na neler yapmas› gerekir? Bu iflin bilimiyle u¤raflan, bu
konuda çok daha zengin bilgiye sahip arkeologlar bu konuda ne düflü-
nür ö¤renebilir miyiz?

Binlerce y›ll›k birikim süs diye yaflanmad›. Bir faydas› var. ‹zmirli-
nin genlerinde olmas› laz›m. Bunlar›n ortaya ç›kar›lmas› laz›m.
Belli bafll› bafll›klar alt›nda ele alacak olursak; bunlardan en önem-
lisi Homeros vurgusu, neyle bütünlefliyor? Bir ‹yonya felsefesi var.
Tabii Milet’e kadar inece¤iz yani. Smyrna’n›n yetiflti¤i alan, bilgi
olarak beslendi¤i alan. Do¤unun biriktirmifl oldu¤u, Akurgal’›n
da dedi¤i gibi bunu ilk defa do¤udan al›nagelen eski geleneksel
bilgiler, eski Helen düflüncesinin rasyonel kal›b›ndan, süzgecin-
den geçerek, bu güzel bilgilere ulafl›l›yor. Orada da muhakeme
yoluyla, ak›l yoluyla bunlar bir düzene oturtuluyor. Dünyan›n
kurulufl nedeni, co¤rafi do¤al olaylar, deprem, ay tutulmas›;
bunlar, hurafe yerine ak›lc› yöntemlerle çözülmeye ve aç›klan-
maya bafll›yor. Ak›l ve bilim bafll›yor. E¤er Celcus Kütüphane-
si’ne giderseniz Efes’te, çok güzel bir binad›r. Kütüphaneye ne
kadar önem verdiklerini; en göbekte yer almas›ndan, baz› tap›-
naklardan büyük olmas›ndan anlafl›l›r. Kütüphanenin giriflinde
4 tane kad›n heykeli vard›r. Hepsi birer güzel sembol anlam
tafl›rlar. Güzel bir fleyi temsil ederler. Bu anlamlar flöyle: Ak›l,
bilim, erdem ve bilgelik. Kütüphane girifline bunlar› dikmifller;
bizim bugün okullarda ö¤rettiklerimizi 2500 y›l önce görmüfller. Buradan bak-
mak laz›m. ‹zmirli Homeros bir vadiye isim olarak veriliyor. 

Ticaret önemli bir konu ‹zmir için, ama liman kenti vurgusuyla. Liman kenti ‹zmir.
Çünkü tüm Ege’nin ürünlerinin pazarland›¤› yer olarak buras› görülüyor bugün. Es-
kiden buras› bire ikiye bölünüyordu. Biraz Milet, biraz Efes. Ama ço¤unlukla yine
Smyrna’yd›. Bugünlerde, liman kenti karakteri dolay›s›yla, ticaret merkezi olma
karakteri bütün Ege’nin ticaret merkezi ‹zmir’dir. Onu vurgulamak gerek. ‹flte bu
nedenle Smyrna’n›n müthifl bir ticari agoras› olmas› laz›m. Yeni kaz›lan Agora da-
ha çok bir devlet agoras› ama onu kuzey bazalikas›, Ak›n Ersoy’un kazd›¤› ticari
agora, inan›lmaz bir ifl merkezi olmal›. ‹zmir’in agoras›n› bir ifl merkezi olarak gö-
rebiliriz. Tekstil de çok önemli bir fley. Tekstil, antik dönemden beri ileri gelen bir
ürün. Tekstil, hal›c›l›k, eski gelenekler, eski zanaatlar… Bugün de tekstil merkezi
de¤il ‹zmir. Ama pazarland›¤› bir yer. Bugün tekstil merkezi olarak Ayd›n’›, Deniz-
li’yi görüyoruz, Akhisar’›, Kula’y› görüyoruz, ‹zmir’i görmüyoruz. Antik dönemin
tekstil merkezleri ürünlerini bir flekilde ‹zmir üzerinden pazarlam›fl. Ya da gelen
mallar, ‹zmir üzerinden Ege’ye da¤›lm›fl. Dolay›s›yla ‹zmir’in rolünü bunlardan ko-
layl›kla ç›karabiliriz. 

Bir bilim kenti, bir sanat kenti, felsefe kenti, mimari kenti, ticaret kenti olarak de-
¤erlendirmek kesinlikle mümkün ve bu yönlerine a¤›rl›k verebiliriz. Tabii zirai
ürünler. Hala bütün Ege’nin zirai ürünleri buraya ak›yor. Liman yetmiyor. Antik dö-
nemin do¤al kaynaklar›ndan söz ediyorum burada. Mermer, alt›n azald› ama alt›n
da var, buna benzer bir sürü do¤al kaynaklar var. Do¤al tafllar… Ziraat ürünleri;
üzüm, incir, zeytin, sebze, meyve… Bunlar, pamuk d›fl›nda, eskiden de çok yayg›n
olan fleyler. ‹flte böyle bir karakteri var bizim Smyrna’n›n. Çok yönlü ama birinci
özelli¤i Ege’nin kalbinin att›¤› bir liman kenti olmas›. fiimdi bu yukarda sayd›¤›m
konulara, tarihçi, ekonomist, sosyolog gibi bilim adamlar›n›n kat›l›m›yla profesyo-
nel ifladamlar›, yöneticiler, reklamc›lar iflbirli¤i yaparak ‹zmir için çok güzel çözüm
yollar› üretilebilir. ‹zmir’in binlerce y›ll›k birikimini yeni organizasyonlar›n ›fl›¤›nda
gelece¤e güvenli bir biçimde biz aktarm›fl olabiliriz. 

Kentleflme, afl›lmas› gereken bir dizi yaflamsal sorunu da be-
raberinde getiriyor. Tarihi miras›m›z, altyap› gereksinimini
karfl›layan yol, baraj, metro çal›flmalar›yla ço¤u kez karfl›
karfl›ya geliyor ülkemizde. Bu sorunlar›n afl›lmas›nda nas›l
bir Arkeoloji politikas› izlenmeli sizce?

Hemen flunu ortaya koyal›m. Hem yola hem suya hem kana-
lizasyona ihtiyaç var. Bunlar› yok sayarsak yanl›fl düflünürüz.
Ama tarihe de sayg› gerekiyor. Tarihi de ezmeden, yok etme-
den çözümler üretmeye mecburuz. O iflin temeli. Tarihi bir
bürokratik engel gibi görmemek laz›m. Birçok insan bunu
yap›yor. “Ya sorun ç›kard›lar. bak flimdi sit’mifl. Bir ifl yap›-
caz karfl›m›za sit ç›kt›, flu bakanl›k ç›kt›.” Tarihi bir bürokra-
tik engel gibi görmemek laz›m ama flimdi hem onu böyle
görmemek laz›m hem de bir engelmifl gibi alg›lamamak la-
z›m. Bir anlay›fl, bir ideailzmle bu ifller çözülebilir. Dedi¤im
gibi iflbirli¤i halinde. Anlay›fl ve idealizmle her sorun afl›l›r.
‹dealizmle ben ‹zmir’i kalk›nd›rmak istiyorum. Ben idealiz-
min düflüncesindeysem, anlay›fl kal›versin diyorsun. Kafa ça-
l›flm›yor alternatif çözümde. Yani iki taraf için de idealizm
gerekiyor. Bunlar› bir araya getir, bir odaya koy, onlar anla-
fl›rlar. ‹ki taraf da flahin olursa, birbirlerini yok etmeye çal›fl›r.
Yaral› maral›. ordan ç›karlar. Benim düflüncem bu, otuz se-
nenin sonunda. Öncelikler, her zaman de¤iflebilir. Bir antik
kente “aman dokunmay›n” diyebiliriz. Ya da çok gerekli bu

fabrika diyebiliriz. Ama diyoruz ki, öncelikler de¤iflir ama tarih
hep kal›r. Tarih hep kalacak. Yani onu öncelik olarak ele al›p, “Boflver antik
Smyrna’y›, flimdilik öncelik EXPO (Yaln›zca bir örnek), yapal›m geçelim.” derseniz
olmaz. Çünkü tarih de¤iflmiyor kal›yor ve yarg›l›yor. Bir kere tarihi yok ettiniz mi
onu tekrar yerine getiremiyorsunuz. fiunu da söylüyorum. Hem nal›na hem m›h›-
na. Sit kararlar›n› da tabu gibi görmemek laz›m. Göstermemek laz›m. Zamanla on-
lar da de¤iflebilir. Bu anlay›fl ve idealizm gelifltikçe sit kararlar›n›n da de¤iflebilece-
¤ini düflünüyorum. Bunun için de benim referans›m gayet basit; insanlar, en önem-
li koruyucu unsur. ‹nsanlar›n sevmesi gerekiyor bir yeri, korumalar› için. Sayg› gös-
termeleri gerekiyor. Onlar sevmiyorlarsa, sayg› göstermiyorlarsa, ne yaparsak yapa-
l›m oray› biz koruyamay›z. Bu baflar›l›nca arkas›n›n gelece¤ine inan›yorum. Çünkü
bir baflka referans›m›z; Avrupa’da tarihsel miras niye bu kadar iyi korunmufl, onla-
r›n kanunlar› bu kadar sert mi? Onlar›n yönetmelikleri çok mu s›k›? Ben öyle oldu-
¤una inanm›yorum. Orada da kald›m bir on y›l kadar. Ana neden, insanlar anlay›fl-
l› ve tarihi seviyorlar, ona idealist bir biçimde yaklafl›yorlar. Bu do¤al bir fley onlar
için. Tarihe sayg›, do¤al çevreye sayg› çok do¤al bir yaflam biçimi. Kurala gerek
yok. ‹flte bu iki referans›m var benim.

‹zmir Büyükflehir Belediyesi Tarihe Sayg› Yerel Koruma Ödülleri ile ilgili düflünce-
lerinizi ö¤renelim son olarak…

fiimdi çok güzel bir fley bafllad›, yan›lm›yorsam alt›nc›s› oluyor. Çok yararl› oldu-
¤unu düflünüyorum. ‹leride daha çok insan›n dikkatini çekece¤ine inan›yorum. Ba-
zen eski evleri olanlar ya da tarihi çevrede oturanlar ya da do¤al çevrede ifl yapan-
lar, herhangi bir flekilde tarihle iç içe olanlar, zamanla bu ödül için yar›flacaklar. Bu
çok önemli bir fley. Konuyla ilgilenen herkes zamanla “Acaba ‹zmir Büyükflehir Be-
lediyesi’nin ödülünü kazan›r m›y›m?” diye ak›llar›ndan geçirecektir. Bu da çok gü-
zel bir teflvik. Ayn› zamanda bu o iflleri yapanlar için de¤il; bunlar› seyredip, bun-
lar› bizzat gören insanlar için de iyi bir tescil markas› olarak ifllev görecek. 
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Kentsel mimari, ça¤lar boyu önemli
ve de¤erli olagelmifl tarihi yap›
miras› olup, kentin kimli¤ini ve
an›lar›n› saklamak için korunurlar.
Bu miras, insan becerisinin ürünü,
sanatsal ve kültürel de¤er tafl›yan,
tafl›nmaz varl›klar olabildikleri gibi;
konum, topografya ve iklim
koflullar›yla oluflan do¤al varl›klar da
olabilirler.

Bu kentsel miras, kent ve kentlinin
kimli¤i aç›s›ndan kritik önem tafl›yan,
kentsel yap›n›n ayr›lmaz ve yeri
doldurulmaz bir parças› olup;
Avrupa’n›n ortak geçmifl ve gelecek
bilincini ve içeri¤ini oluflturan
kültürel referansla, gelecek kuflaklara
aktar›l›r.

[Avrupa Kentsel fiart›’ndan]
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