
1

Y›l: 16  Say›: 58  2006/3

TMMOB Mimarlar Odas› ‹zmir fiubesi
taraf›ndan üç ayda bir yay›nlan›r.
Yerel Süreli Yay›n
Mimarlar Odas› ‹zmir fiubesi Üyelerine 
ücretsiz gönderilir.

Yay›nlayan:
Mimarlar Odas› ‹zmir fiubesi ad›na; 
Yay›n Komitesi
Sahibi: Tamer Baflbu¤
Sorumlu Yaz› ‹flleri Müdürü:
Nilüfer Ç›narl›
Yay›n Sekreteri:
Tuba Çak›ro¤lu
Grafik Tasar›m:
Ömer Can Bozkurt

Yay›n Komitesi:
T. Didem Akyol Altun
Tamer Baflbu¤
Tuba Çak›ro¤lu
fieniz Ergeçgil Ç›k›fl
Nilüfer Ç›narl›
Erdal Onur Diktafl
Ebru Türkdamar Diktafl
Zehra Akdemir Ersoy
Hikmet Gökmen
Eser Gültekin
Güngör Kaftanc›
Emel Kay›n
Nezihat Köflklük
Sevgi Molva
‹lker Özdel
Belgin Terim
Gürhan Tümer
‹nci Uzun
(Soyad›na göre alfabetik)

Yay›n Yeri:
1456 Sokak No: 8/10 Alsancak -‹ZM‹R
Tel : (232) 421 89 95 - 422 26 61 
Faks : (232) 463 52 12
e-posta : egemim@izmimod.org.tr
web : www.izmimod.org.tr

Akhisar Temsilcili¤i      : (236) 414 86 50
Ayd›n Temsilcili¤i : (256) 213 45 33
Bodrum Temsilcili¤i : (252) 316 02 85
Datça Temsilcili¤i : (252) 712 29 99
Didim Temsilcili¤i : (256) 811 25 29
Fethiye Temsilcili¤i : (252) 612 23 71
Kufladas› Temsilcili¤i : (256) 612 00 91
Manisa Temsilcili¤i : (236) 232 68 07
Marmaris Temsilcili¤i : (252) 412 11 05
Milas Temsilcili¤i : (252) 512 22 87
Mu¤la Temsilcili¤i : (252) 214 03 08
Nazilli Temsilcili¤i : (256) 312 84 83
Ortaca Temsilcili¤i : (252) 282 65 11
Ödemifl Temsilcili¤i : (232) 545 73 73
Salihli Temsilcili¤i : (236) 715 08 23
Turgutlu Temsilcili¤i : (236) 313 57 78
Uflak Temsilcili¤i : (276) 212 29 57
Alaflehir Oda Temsilcisi : (236) 654 50 18
Alia¤a Oda Temsilcisi : (232) 617 11 62
Bergama Oda Temsilcisi : (232) 631 38 60
Dikili Oda Temsilcisi : (232) 671 81 06
Selçuk Oda Temsilcisi : (232) 892 67 17
Tire Oda Temsilcisi : (232) 511 17 66
Torbal› Oda Temsilcisi : (232) 856 61 96  
Yay›n Koordinatörü:
Ahmet Bu¤dayc›

Teknik Hizmetler, Reklâm Pazarlama ve
Bas›m Da¤›t›m:
Yap›-Endüstri Merkezi
Cumhuriyet Cad. 329
Harbiye 34367 ‹stanbul
Tel : (212) 230 29 19
Faks : (212) 248 48 14
e-post : yayinpazarlama@yem.net
web : www.yem.net
Bask›: 
Doruk Grafik San. ve Tic. Ltd. fiti.
100. Y›l Mah. Matbaac›lar Sitesi, 
5. Cadde No: 44 Ba¤c›lar - ‹stanbul
Tel : (212) 629 01 26 
Faks : (212) 629 26 46
e-posta : dorukgrafik@tnn.net
Bask› Tarihi: 10 Haziran 2006
Yay›n Koflullar›
• Gönderilecek yaz›lar 1600 kelimeyi geçmemeli,Türkçe ve
‹ngilizce özet içermelidir.  • Görsel malzeme, teknik ifllem-
lere uygun orjinal foto¤raf, dia olabilir (Dijital ortamda ileti-
liyor ise  min. 20 cm. eninde, gerçek 300 dpi çözünürlükte
olmal›d›r). Çizimler, küçüldüklerinde okunabilir olmal›d›r.
• Yaz›lar›n her türlü sorumlulu¤u yazar›na aittir.  • Yaz› ve
foto¤raflar için kaynak gösterilmesi zorunludur.  • Yay›n Ko-
mitesi’nin karar› yazara yaz›l› olarak iletilir. 
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Baflyaz›

Haberler

Orcan Gündüz Editörden

Orcan Gündüz Cumhuriyet’ten 1980’li Y›llara
Karfl›yaka’n›n Mimari Kimli¤ine
Katk›da Bulunan Mimarlar,
Mühendisler ve ‹nflaatç›lar

Yasemin Sayar Mimar Ziya Nebio¤lu’nun 1950-1960
Y›llar› Aras›nda Gerçeklefltirdi¤i
Konut Çal›flmalar›

Mine Tanaç Kiray

Emre Karc›o¤lu

Karfl›yaka Çaml›k Sokak’ta 1950’li
Y›llar›n Tekil Konut Mimari
Karekterini Tafl›yan Üç Ev

Dinçsoy Apartman›
Mahmut Tabak Apartman›

Sevgi K›ldifl Planl› Karfl›yaka

Hayat Ünverdi De¤iflim ve Karfl›yaka Üzerine...

Emel Göksu Karfl›yaka’n›n Post-‹zmir
Mücadelesinin Tarihsel Kökleri

Karfl›yaka

Yap› Tan›t›m›

Yay›n Tan›t›m›

Dosya:

Dürnev At›lgan

fiengül Öymen Gür Konuta Dair Minik fieyler-2

Mimari Tasar›m Araç ve
Teknolojilerinde Duyular›n Rolü
ve  Mekansal Deneyim 
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Kent gündeminin çok yo¤un oldu¤u bugünlerde  Kültürpark ye-
ralt› otopark› projesine itirazlar›m›z› son 1 y›ld›r sözlü ve yaz›-
l› olarak yap›yoruz. Kültürpark ‹zmir kenti içindeki yo¤un yap›-
laflmadan bugüne kadar az da olsa korunabilmifl ender yeflil
alanlardan birisidir. Kentin bütünü gözönüne al›nd›¤›nda, et-
raftaki yerleflmeler ve kentsel yeflil alan gereksinmesi aç›s›ndan
gelecekte kent geneline aktif, yeflil alan olarak hizmet verebile-
cek önemli bir aland›r.

Kültürpark yaln›zca dinlenme, spor, sanat, kültürel kullan›mla-
ra aç›lmal›d›r. Do¤al sit ilan edilen bu alan, her türlü araç tra-
fi¤inden ar›nd›r›lm›fl, otopark olarak kullan›lma ay›b›ndan kur-
tulmufl, gerçek bir rekreasyon alan›na dönüfltürülmelidir. Her
türlü araç bask›s›ndan ve gürültüden uzak,aktif yeflil alan ola-
rak kullan›lmal›d›r.

Kültürpark’›n alt›na yap›lacak olan otopark›n araç girifl ç›k›flla-
r› hiçbir flekilde Kültürpark’›n içinde olmamal›d›r. Araç girifl ç›-
k›fl›ndan ar›nd›r›lamayan bir alan her zaman araç trafi¤i ve oto-
park kullan›m› tehdidi alt›nda olacakt›r.

Do¤al sit niteli¤ini oluflturan bitki dokusu ve peyzaj› yeralt›na
yap›lmak istenen otopark inflaat› s›ras›nda zedelenmemeli, za-
rar görmemelidir. Bunun yöntemleri üzerine uzman raporlar
elde edilmelidir. Oysa ‹zmir Büyükflehir Belediyesi’nden edini-
len son bilgilerde Kültürpark’›n tüm kap›lar›ndan araç girifl ç›-
k›fl›n›n olaca¤› ve Kültürpark içinde araçlar›n park etmeye de-
vam edece¤i bilgisi verilmifltir. Haz›rlanan projede peyzaj
raporunun elde edilmedi¤i, peyzaj projesinin de haz›rlan-
mad›¤› görülmüfltür.  

Projenin bu haliyle uygulanmas› geri dönülmez yanl›fll›klara,
kay›plara yol açacakt›r. En k›sa zamanda ihalenin iptal edil-
mesi, projenin kayg›lar›m›z› giderecek flekilde düzeltilmesi
gerekmektedir.

YÖNET‹M KURULU

fiube’den

Baflyaz›

Ege Mimarl›k’tan

Kimi zaman, her gün gördü¤ümüz yerler, tan›d›¤›m›z› zannetti-
¤imiz, ama asl›nda pek de bilmedi¤imiz yerler olabiliyor... Bu
düflünceden de hareketle, kafam›z› kald›rd›¤›m›zda, karfl›m›zda
duran k›y›ya bakt›k ve bu say›m›z›n dosya konusu olarak Karfl›-
yaka’y› ele ald›k. Editörlü¤ünü Orcan Gündüz’ün üstlendi¤i
dosya içerisinde, Karfl›yaka’n›n, sayfiye yeri olarak bafllad›¤› sü-
reci bugünlere tafl›yan mimarlar ve bu mimarlar›n yap›lar›n›n
yan› s›ra, beldeyi sosyal - kültürel aç›dan irdeleyen makaleler
ve ‘Karfl›yakal›’ kimli¤i ile de karfl›laflacaks›n›z. Karfl›yaka ile il-
gili bilgi ve görüfllerini bizimle paylaflan Orcan Gündüz’e, ha-
z›rlad›¤› dosya için çok teflekkür ederiz.
Bu say›m›z›n ba¤›ms›z ilk makalesi; bir önceki say›m›zda ‘Ko-
nuta Dair...‘ bafll›¤›yla yay›nlad›¤›m›z fiengül Öymen Gür’ün
yaz›s›n›n devam› olan ‘Konuta Dair Minik fieyler’. Gür, kendi
evinden verdi¤i örnekler ve içten anlat›m›yla, yaflad›¤›m›z evi-
mize bir kez daha bakmam›z› sa¤lamakta ve duyarl›l›¤›m›z› art-
t›rmay› hedeflemekte.
Ba¤›ms›z bir di¤er makale ise, Dürnev At›lgan’›n ‘Mimari Tasa-
r›m Araç ve Teknolojilerinde Duyular›n Rolü ve Mekansal De-
neyim’ bafll›kl› yaz›s›. Tasar›m, mimarl›k ve ürünlerine ulaflmak
üzerine farkl› düflünme f›rsat› sunan makale içerisinde, sanal
gerçeklik ve yaratt›¤› mekansal deneyimlere ulaflmak da müm-
kün.
Yeni yap›lar› sizlerle buluflturdu¤umuz yap› tan›t›m bölümü-
müzde, bu say›n›n dosya konusuyla da iliflkili olarak Karfl›yakal›
bir mimar olan Emre Karc›o¤lu tasar›m›; Mahmut Tabak ve
Dinçsoy Apartmanlar› ele al›nmaktad›r. 
‘Kamusal Aç›k Alanlar’› ele alaca¤›m›z bir sonraki say›m›zda,
yurt d›fl›ndan da örneklerle karfl›n›zda olaca¤›z.
‹yi okumalar...

YAYIN KOM‹TES‹
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Mimarlar Odas› 40. Ola¤an Genel Kurulu Gerçekleflti

Mimarlar Odas› 40. Dönem Merkez
Yönetim Kurulu Görev Bölümü Yapt›

Bülend TUNA Genel Baflkan
Erkan KARAKAYA Genel Baflkan Yrd.
Necip MUTLU Genel Sekreter
Aysel ÇET‹NSOY Genel Sayman
Mehmet BOZKURT Üye
Kubilay ÖNAL Üye
Emre MADRAN Üye

TMMOB Mimarlar Odas›’n›n 40. Genel Kurulu 14–16 Nisan
2006 günlerinde Ankara’da toplanm›fl ve 2006–2008 dönemi
için seçilen Merkez Yönetim Kurulu (MYK) 20 Nisan günlü ilk
toplant›s›nda görev bölümünü yapm›flt›r.
Merkez Yönetim Kurulu’nda görev da¤›l›m› afla¤›daki flekilde
olmufltur:

Yedek
1.Talat KÖKSAL
2.Ali HACIAL‹O⁄LU
3.Fatma SA⁄LAM OLCAYTU
4.Mustafa ‹NCESAKAL
5.Nazir KORKMAZ
6.Mithat C‹NG‹
7.Hamza TINAZTEPE

As›l

Merkez Yönetim Kurulu 

Onur Kurulu
As›l Yedek
1. Bekir GERÇEK 1. Ergüder FALAY
2. Enver KÜÇÜKALIÇ 2. Müjgan DUMAN
3. Recep ESENG‹L 3.Ümran TEPENÇEL‹K
4. ‹smail ÜNSAL 4. Faruk BOYACI
5. Aytimur GÜPGÜPO⁄LU 5. Recep AL‹ AKIN

Denetleme Kurulu
As›l Yedek
1. Engin T‹MURCAN 1. Cumali YURTMAN
2. Süleyman B‹RDAL 2. Necati SIRLIBAfi
3. Abdurrahim BAYRAMO⁄LU 3. Erol LOMLU
4. Bülent ERDEN 4. Canan OYTAN
5. Ali Temel AKA 5. Enver KIRIMER
6. Özcan GÖRMÜfi 6. Mehmet AKBAfi
7. Tarkan OKTAY 7. Serhat AKTÜRK

‹ki Yeni fiube Kuruldu

Mimarlar Odas› 40. Dönem Genel Kurulu’nda Hatay ve
Mu¤la’da fiube kurulmas›na karar verildi. Hatay fiubesi’nin
etkinlik bölgesi Hatay il s›n›rlar› içi, Mu¤la fiubesi’nin et-
kinlik bölgesi ise Mu¤la il s›n›rlar› içi olarak belirlendi.
Böylece Mimarlar Odas›’n›n fiube say›s› 23’e yükseldi. Ha-
tay ve Mu¤la fiubeleri yapacaklar› ilk genel kuruldan sonra
fiube statüsünde çal›flmalar›na bafllayacaklar. Hatay ilinde
240, Mu¤la ilinde 620 Oda üyesi mimar bulunuyor…
Hatay ilinde flu anda Antakya ve ‹skenderun Temsilcilikle-
ri ile K›r›khan ve Samanda¤ Oda Temsilcileri, Mu¤la ilinde
ise Bodrum, Datça, Fethiye, Marmaris, Milas, Mu¤la ve Or-
taca Temsilcilikleri faaliyet gösteriyor.
Genel Kurul’un bu karar›ndan önce Hatay ili Adana fiube-
si’nin, Mu¤la ili ise ‹zmir fiubesi’nin etkinlik bölgesi içinde
idi.
Genel Kurul ayr›ca Ankara fiubesi etkinlik bölgesinde olan
Erzurum ilinin ve Erzurum Temsilcili¤inin Van fiubesi et-
kinlik bölgesi içine al›nmas›na karar verdi. 

40. Dönem Oda Organlar› Belirlendi
Mimarlar Odas› 40. Dönem Genel Kurulu ard›ndan Merkez
Yönetim Kurulu, Onur Kurulu ve Denetleme Kurulu üyeleri
afla¤›daki flekilde belirlendi:

Dünyan›n en prestijli mimar-
l›k ödülü Pritzker’in bu sene-
ki sahibi Brezilyal› ünlü mi-
mar Mendes Da Rocha, ödü-
lünü 30 May›s’ta ‹stanbul’da
ald›.
Basit malzeme ve formlar›
kullanan avangart ak›m›n
temsilcilerinden biri olan
Mendes da Rocha’n›n en
önemli eserleri; Brezilya
Heykel Müzesi, Forma Mo-
bilya Galerisi, Güzel Sanat-
lar Müzesi Renovasyonu ve
"Patriarch Plaza" adl› mey-
dan yenilemesidir. 

Paulo Mendes Da Rocha Pritzker Ödülü’nü
‹stanbul’da Ald›
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1870-1927 y›llar› aras›nda yaflam›fl olan ve Mimar Sinan’dan sonra, yap›tlar›yla toplum taraf›ndan en çok ta-
n›nan ve sayg› duyulan mimarlar›m›zdan biri olan Kemalettin Bey, Osmanl› Hassa Mimarlar› Oca¤›’n›n yak-
lafl›k yüz y›ll›k sükutundan sonra, 20. yüzy›l bafllar›nda, ça¤dafl anlamda modern mimarl›k mesle¤ine katk›-
da bulunmaya bafllayan ilk Türk mimarlar›ndan olmas›; 57 y›ll›k yaflam›na s›¤d›rd›¤› yüzlere varan önemli
mimari yap›t›n yan›s›ra, çok say›da Osmanl› an›t yap›s›n› ilk kez bilimsel bir yaklafl›mla restore ederek ülke-
mizdeki restorasyon çal›flmalar›na öncülük etmesi; bu yap›tlar aras›nda Kudüs’teki Mescid-i Aksa’n›n onar›-
m›nda gösterdi¤i yetkinlik ve baflar› nedeniyle uluslararas› bir ün yaparak, ‹ngiliz Kraliyet Mimarlar› Birli¤i
RIBA’n›n ödülünü almas›; ‹stanbul’da, Sanayi-i Nefise, Hendese-i Mülkiye, Kondüktör Mekteb-i Alisi ve Mü-
hendis Mekteb-i Alisi gibi okullarda yüzlerce ö¤renci yetifltirmesi; mimarl›k, restorasyon ve Türk mimarl›k
kuram› konular›nda yazm›fl oldu¤u çok say›da yaz› ile mimarl›k yaz›n› konusunda da bir ilki oluflturmas› ve
günümüzdeki TMMOB benzeri ilk meslek örgütü olan "Osmanl› Mimar ve Mühendis Cemiyeti"ni kurmas›,
nedenleriyle Seçici Kurul, Ulusal Mimarl›k Ödülleri kapsam›nda ilk kez düzenlenen Anma Program›’nda
rahmetli Mimar Kemalettin Bey’in, gecikmifl bir vefa borcu olarak, önümüzdeki iki y›l boyunca çeflitli yay›n
ve etkinliklerle gündeme getirilmesini, oybirli¤i ile kabul etmifltir.

ANMA ÖDÜLÜ Mimar Kemalettin Bey

Bizans, Anadolu-Türk, Osmanl› mimarl›-
¤›ndan giderek güncel kültür araflt›rmala-
r›na uzanan yo¤un bilgi birikimi; mimari
bezeme ve özellikle mukarnas konusun-
daki uzmanl›¤›; di¤er yay›nlar› yan›nda
Sedat Çetintafl’›n tüm rölövelerini içeren
özenli bir kitab› mimarl›k dünyas›na ka-
zand›rmas›; e¤itimde ve meslektafllar› ile
iliflkilerinde elefltirel oldu¤u kadar seve-
cen de olan üslubu nedeniyle Say›n AYLA
ÖDEKAN’a verilmifltir.

BÜYÜK S‹NAN ÖDÜLÜ

M‹MARLI⁄A KATKI DALI BAfiARI ÖDÜLLER‹

Uzun y›llar Akademi’de sürdürdü¤ü e¤itmen kimli¤ini, titiz bir uygulamac› mimar kimli¤i ile birlefltiren; ya-
flam› boyunca do¤al oluflumlar› izleyerek mimari tasar›mda kan›tlayabilece¤i sonuçlar üzerindeki aray›fl›n-
dan kopmayan; bilimsel ve mant›ksal birikimini, özellikle yap›sal ve strüktürel detay çözümlerinde nitelikli
biçimde kullanan; do¤al ve yapay strüktürlere iliflkin sorgulay›c› sezgi ve gözlemleriyle yap›lanmaya farkl›
bir boyut kazand›rmaya çal›flan; titiz ve sab›rl› bir araflt›rmac› kimli¤inin yan›s›ra zarif kiflili¤i ile tan›nan us-
ta mimar, Say›n HAMD‹ fiENSOY’a verilmifltir.

Ayla ÖDEKAN - Selahattin YAZICI

Mimari temsilin çok önemli ortamlar›ndan
biri olan maket yap›m› konusunda y›llara da-
yanan uzun soluklu ve istikrarl› çal›flmalar›;
ticari bir amac›n ötesinde, mesle¤i ile kurdu-
¤u tutkulu iliflki; bunun sonucunda maket ya-
p›m›n› bir sanat haline getirmifl olmas› ve
özellikle mimarl›k toplulu¤u ile gelifltirdi¤i
üretim iliflkileri çerçevesinde oluflturdu¤u
zengin arflivin yak›n dönem mimarl›k tarihi-
miz aç›s›ndan tafl›d›¤› önem nedeniyle Say›n
SELAHATT‹N YAZICI’ya verilmifltir.

Hamdi fiENSOY

KATILIM DALI Eser Say›s› Pano Say›s›       Ödül Aday› S›n›rl› Sergi
YAPI                            129 148 16 33
KORUMA-YAfiATMA     25 43 6 11
ÇEVRE                        20 20 3 3
F‹K‹R SUNUMU            28 31 8 12
Toplam                       202 242                   33 59

X. Ulusal Mimarl›k Sergisi 2006 Ödülleri Belirlendi
Mimarlar Odas›’n›n X. Ulusal Mimarl›k Sergisi’ne kat›-
lan eserler 8-9 Nisan 2006 tarihleri aras›nda Seçici Ku-
rul’un incelemesine sunularak, 2006 y›l› ödülleri belir-
lendi. 14 Nisan 2006 Cuma günü Milli Kütüphane
Konferans Salonu’nda büyük kat›l›mla gerçekleflen
ödül töreninden sonra sergi aç›ld› ve ödüller sahipleri-
ne verildi. Bu y›l Ulusal Sergi’ye 202 eser (toplam 242
pano) kat›ld›. Sergiye kat›lan eserler aras›ndan, Yap›,
Çevre, Koruma-Yaflatma ve Fikir Sunumu dallar›nda
33 ödül aday› ve 10 ödül belirlendi. X. dönem Seçici
Kurulu, Mehmet Konuralp baflkanl›¤›nda, Günkut
Ak›n, Cengiz Kabao¤lu, Hüseyin Kahvecio¤lu ve Y›ld›-

Sergiye kat›lan eser ve panolar›n dökümü flöyledir:

r›m Yavuz’dan olufluyordu. Seçici Kurul belirli aral›klarla topland› ve 8-9
Nisan 2006 tarihinde yap›lan son toplant› ile ödül adaylar›n› ve ödülleri
belirledi. Ayr›ca Seçici Kurul, pano say›s› s›n›rl› tutulabilecek gezici sergi-
ler için ödül ve ödül adaylar›n› da kapsayan 59 eserlik bir seçki listesi ha-
z›rlad›.
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TAR‹H‹ KONJ‹C KÖPRÜSÜ 
RESTORASYONU, 
Bosna-Hersek Federasyonu
Karayollar› Genel Müdürlü¤ü, 
Köprüler Dairesi Baflkanl›¤›, 
Tarihî Köprüler fiubesi Müdürlü¤ü 

MACUNA⁄ASI ‹ZZET EFEND‹
KONA⁄I RESTORASYONU,
Safranbolu-Karabük
‹brahim CANBULAT

KORUMA-YAfiATMA DALI ÖDÜLLER‹

M‹MARIN BÜROSU, Urla-‹zmir 
M. Serhat AKBAY

YAPI DALI ÖDÜLLER‹

NP12 EVLER‹, ‹stanbul 
Bo¤açhan DÜNDARALP

MEC‹D‹YEKÖY KONUT BLO⁄U,
‹stanbul  
Boran EK‹NC‹, Hakan DALOKAY

ODTÜ KUZEY KIBRIS KAMPUSU
YÖNET‹M, B‹M VE KÜTÜPHANE
B‹NALARI, Güzelyurt-KKTC Tülin
HAD‹, Cem ‹LHAN, Zeynep ATAfi

GEBZE TAR‹H‹ KENT 
MERKEZ‹ KENTSEL 
DÜZENLEMES‹, Kocaeli 
Korhan TORCU, Ali AKARSU

ÇEVRE DALI ÖDÜLLER‹

KÜÇÜKYALI ARKEOLOJ‹ PARKI, ‹stanbul
ATÖLYE M‹MARLIK – H. Sinan OMACAN,
Didem T. OMACAN, R›dvan Ö. ÖVÜNÇ,
Erdinç KOLCU

K2 ANA KAMPI
Ahmet KORFALI

PUSU 1 - Yamaç KORFALI

F‹K‹R SUNUM DALI
ÖDÜLLER‹

Modern ‹zmir Mimarl›¤›’n›n biçimlenmesinde etkili olan en
önemli mimarlardan Ömer Faruk San 23.05.2006 tarihinde
‹zmir’de vefat etmifltir.
1921 y›l›nda ‹stanbul’da do¤an ve 1947 y›l›nda Güzel Sanat-
lar Akademisi’nden mezun olan Ö. Faruk San, Kayan Özgil-
ler ve Nizamettin Coflkun ile birlikte 1962’de Faruk San-Ka-
yan Özgiller- Nizamettin Coflkun Mimarl›k ve Mühendislik
Koll. fiirketi, ard›ndan 1968’de AFA Mimarl›k ve Mühendis-
lik Koll. fiirketi, 1974 y›l›nda AFA ‹nflaat ve Sanayi A.fi. ve
1978 y›l›nda ise Afaprefabrik Prefabrike ve Beton Sanayi A.fi.
olarak faaliyetlerine devam ederler. 
Le Corbusier’in modern mimari ilkelerinden oldukça etkile-
nen San’›n, bu yaklafl›m›n› uygulad›¤› en çarp›c› iflleri, pilo-
tiler üzerinde yükselen Akhisar’daki Keskin Evi, Çeflme’de
Mikalef Evi ve Güzelyal›’da Tabak Apartman›’d›r. San’›n
AFA ve Afaprefabrik proje tasar›m bürolar›nda tasarlad›¤› ve
infla etti¤i yetkin ürünler aras›nda Alsancak’taki Meydan
Apartman›, Kordon Boyu Apartman›, Katlar Apartman›, Ke-
mer Apartman›, Meltem Apartman›, Gomel Apartman›,
Cumhuriyet ‹fl Han›, fianl› Laboratuar›, Gümrük’teki Yap› ve
Kredi Bankas› Binas›, Karfl›yaka’da Yal› Apartman›, Gediz
Apartman›, Söke’de Hilmi F›rat Villas›, Çeflme’de Clark Vil-
las›, Özakat Villas›, S. Yaflar Evi, Salihli Akifl Villas›, ‹stanbul
Maçka’da Marmara Apartman›, Ayr›ca; ‹zmir K›smet Oteli,
Kufladas› K›smet Oteli, ‹zmir Babadan Oteli, Gümüldür Sul-
tan Tatil Köyü inflaatlar› say›labilir.
‹zmir Mimarl›¤›’na modern karakterini kazand›ran meslekta-
fl›m›z› sayg›yla an›yor, tüm sevenlerine ve mimarl›k camias›-
na baflsa¤l›¤› diliyoruz.

Modern
Mimarl›¤›n
Öncülerinden
FARUK SAN’›
Kaybettik

Kemer Apartman› Hüseyin Tabak Apartman›
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Bu alt bafll›kta say›larla ifade edilmifl kesin ve kat› öneri beklen-
tisi içinde olan okurlar›m› hayal k›r›kl›¤›na u¤rataca¤›m. Konut,
sokak, bölge ve kent/k›r bütünlü¤ünün bir parças›d›r. Bunlar›
ba¤layan bir ulafl›m sistemi ve konutun bu sistemle kurdu¤u ilifl-
ki konutun baflar›s› aç›s›ndan önemlidir. Fakat, ben sadece ge-
niflten dara do¤ru bu ba¤lam içinde konuta dair küçük öneriler
yapaca¤›m. Mekan›n sözel dillerdeki kadar kolay ö¤retilebilen
bir grameri olmad›¤› gibi "bizim neslin formu" diye de bir fley
yok. Bu yüzden "flu biçimde-bu biçimde olsun" da diyemeyece-
¤im. Sadece baz› konularda duyarl›l›¤› artt›rmaya çal›flaca¤›m,
o kadar. 

Megaform? Ne Kadar Mega?
Konut bölgeleri kentsel alan›n nerdeyse %80’ini kapsar. Framp-
ton (2000) düfleyde toplanmas› yerine bu bölgeleri ‘mega-
form’lar fleklinde yatayda çözmenin kenti rahatlataca¤›ndan,
kimlikli alt bölgeler yarataca¤›ndan söz etmifltir. Fakat bu bölge-
leri özellikle Almanya’da gördükten sonra bu birbirine eklemle-
nerek sonsuza dek giden konut sistemlerinin çok bask›c› bir et-
ki b›rakt›klar›na ve kentsel mekana çok iddial› bir damga vur-
duklar›na tan›k oldum. Kat adedinden dolay› megaforma  en iyi
örnek olmasa da 1960’larda Walter Gropius’un imar›ndan so-
rumlu oldu¤u BBR Wohnhäuser konutland›rmas› (Johannistha-
ler Caddesi, Berlin) flimdi "Gropiusstadt" olarak an›l›yor ve kent-
sel hizmetlerle donat›l›p yaflayan bir yer haline dönüfltürülmek
isteniyor (Resim 1: Walter Gropius-BBR Wohnhäuser). Abart›l-
mam›fl olmak kayd›yla ben de megaformlar› öneririm ama bu
tür konut sitelerinin kullan›c›ya sundu¤u olanaklar› ve sunulufl
biçimindeki incelikleri de göz ard› etmemeliyiz, derim.

Gevflek Hiyerarfli
Konut kamusal alanlara, yar› kamusal ve/veya yar› özel aç›k
alanlarla ba¤lan›r. Bu derecelenme yararl› olmakla birlikte ba¤-

fiengül Öymen Gür, Prof. Dr.
KTÜ, Mimarl›k Fakültesi

Walter Gropius-BBR Wohnhäuser-Johannisthaler Caddesinde (Berlin)
1960’larda Gropius’un imar›ndan sorumlu oldu¤u konutland›rmada Gro-
pius bloklar›. fiimdi "Gropiusstadt" olarak an›l›yor ve kentsel hizmetlerle
donat›l›p yaflayan bir yer haline dönüfltürülmek isteniyor.

Konuta Dair Minik fieyler-2•

1



lant›lar›n Atina fiart›ndaki kat› s›n›rlar yerine rahat ak›fllarla ku-
rulmas› yerindedir. Aksi halde kent hep biraz daha ötede gibi
gelir insana ve bir türlü evinizden ç›kma iste¤i duymazs›n›z. Bir
baflka deyiflle, kentin içinde kentsiz gibi hissetmek sosyal ya-
flamda cayd›r›c›d›r. Bu yüzden ev ile birlikte sokak fikri önemli-
dir. Geleneksel sokaklar evin uzant›lar›d›r. Çocuklar kendi bafl-
lar›na kalmay› burada ö¤renirler; onlar› ekmek almaya göndere-
bilmek hem onlar hem de yetiflkinler için mutluluktur. Çabucak
sokaktaki bakkaldan, eczaneden bir fleyler sat›n alma olana¤›,
eski tarihli araflt›rmalar›mda "kaliteli konut çevresi" ba¤lam›nda
kullan›c› taraf›ndan birinci derecede alt› çizilen bir özelliktir.
"‹yi" kent tan›m› çerçevesinde sokak ve mahalle bakkallar›na ve
manavlar›na ihtiyac›m›z var. Tabii ki zaman akar, çok fleyleri
de¤ifltirir. Soka¤›n da tan›m› evrim geçirmektedir, ama, ideal bir
cemiyet  oluflturmak amac›n› koruyorsak, soka¤›n sosyal yafla-
ma katk›s›n› da koruyabilmek gerekir. 

Ayr›ca trafik yo¤un olmayan çift yan› kald›r›ml› sokaklar sahip-
siz yeflil alanlardan çok daha güvenlidir. 80’li y›llar›n sonunda
bir davet üzerine Oscar Newman New Jersey eyaletinde tan›m-
s›z yeflil alanlar içine serpifltirilmifl bir konut bölgesine h›rs›z,
soyguncu ve çocuk gaspç›lar›na karfl› özel önlemler almak, ko-
lay kaç›fl yollar›n› t›kamak fleklinde müdahale etmifltir. Bu mü-
dahalenin baflar›l› sonuçlar getirmesi Newman’›n bir çok Orta
Amerika eyaletine ayn› amaçla davet edilmesine neden olmufl-
tur. 

Güvenli sokak fikrinin yaflama geçmesine baflar›l› örnekler veri-
lebilir: Wohnpark am Berlin Museum, Lindenstrasse 15-19’da
bulunan, Hans Kollhoff ve Arthur Ovaska’n›n genelinden so-
rumlu oldu¤u Lindenstrasse konutlar›nda Werner Kreis, Ulrich
Schaad, Peter Schaad, Horst Hielscher, Georg-Peter Müge,
Franz C. Demblin, Jochem Jourdan, Bernhard Müler, Arata ‹so-
zaki ve di¤erleri çal›flm›fl. Büyük ve da¤›n›k bir kent olan Ber-
lin’de bile yayg›n kent dokusu içinde sokak nas›l oluflturulabilir
sorusuna çok iyi bir yan›t (Resim 2).

Eve Eriflim(ler)?
Konut bölgelerinde eve eriflim kullan›c›n›n toplumla ba¤›n›n ku-
rulma biçimidir. Yoksa eve nas›lsa bir biçimde ulafl›l›r. Dar ve
dik bir merdivenle eve ulaflabiliriz, resepsiyon holüyle ele al›n-
m›fl bir çekirdekten eve ulaflabiliriz. ‹nce koridorlar, yaya köp-
rüleri, avlular veya 8-10 adet ön bahçeli konut geçerek eve ula-
flabiliriz. Arabayla ulafl›m bir ak›fl hareketi bar›nd›r›r ve üstünde
çok fazla durmaya de¤mez ama yaya ulafl›m› potansiyel de¤er-
ler bar›nd›r›r. Köfleler dönülür, avlular geçilir, koridorlar arfl›nla-
n›r. Konut çevresinin sosyal yaflam kalitesini artt›ran önemli bir
özellik yaya erifliminin olabildi¤ince alternatifli olmas›d›r. Çok
"merhaba" iyidir, gün ayd›nlan›r, bilgiç komflunun fikri sorulur,
çocuk daha çok fley görür-ö¤renir. Farkl› yollardan eve ulaflabil-
meyi tasar›mlarda amaç edinirsek daha canl› konut çevreleri or-
taya ç›kabilir. 

Bu anlamda Rob Krier’in birkaç baflar›l› örne¤ine tan›k oldum:
Wohbebauung Ritterstrasse Süd (1979-81; Berlin) Rob Krier’in
de aralar›nda bulundu¤u dört büronun ürünü (bu Alman gele-
ne¤ine de bay›l›yorum!). Mahalle yaflland›kça oturup, gün geç-
tikçe daha iyi yafl›yor (Resim 3-4). 

Ritterstrasse Nord (1982-83; 1986-88, Berlin)’un vaziyet plan›n-
dan Krier sorumlu. Dietrich Bangert, Bernd Jansen, Stefan
Scholz, Axel Schultes, Barbara Benz-Müller, Wolfgang Müler,
Axel Liepe, Hartmuth Steigelman, Eckhard Feddersen, Wolf-
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Wohnpark am Berlin Museum, Lindenstrasse 15-19. Soldaki resimdeki
büyük taç kap›dan girince karfl›n›za ön bahçeli evlerle tarif edilmifl
güzel bir geleneksel sokak ç›k›yor. Bu düzen, solda do¤rudan caddeden
de ulafl›labilen bir baflka karakterdeki sokakla taçlan›yor.

Ritterstrasse Süd. Rob Krier konutu, avlunun içinden ve do¤rudan
sokaktan girilebiliyor. Ritterstrasse Süd 2000 y›l›nda

2 3

4  
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gang von Herder, Joackim Ganz, Walter Rolfes , Urs Müler, ve
Thomas Rhode gibi mimarlar konutlar›n bir k›sm›n› tasarlam›fl-
lar. Dört ana, dört de ara yola ba¤lanarak yaflayan konutland›r-
mada ayn› konuta çok say›da alternatif eriflim oldu¤u gibi iç av-
lular küçük yafl grubundaki çocuklara kum havuzlu oyun ola-
naklar› sunuyor. 

Kap› Önü
Kap› girifl midir ç›k›fl m›d›r? Kaç›fl m›d›r kavuflma m›d›r? Bu so-
rular› Derridavari çözümlemelere tabi tutar ve bir çok sözcük
oyunu s›ralayabiliriz. Ama ne denli yap› bozuma u¤ratsak da
sonuç flu ki ‘kap› hem o hem budur’. Sosyalleflmenin hem bafl›
hem sonudur. Birkaç merdiven soluk almay›, oturup birini bek-
lemeyi, korkuluklara yaslanmay› sa¤lar. Çok ‘evcilik oyunu’
gözlemledim merdivenlerde, küçük torununu izleyen nineler,
kitap okuyan gençler, vedalaflan arkadafllar, akflamlar› toplanan
büyükçe çocuklar…Biraz içeri çekmek girifli, üstünü ya¤mur-
dan korumak, birkaç basamakla eve girmek ‘iyi’dir. 

Kilerim Girifl odac›¤›m: Ayakkab›l›k

Varl›¤›n Do¤aya Dokunma Arzusu
Yads›namaz bir duygu… Do¤adan geldi¤imiz için olacak tüm
insanlar biraz korunmufl bir biçimde aç›k havayla temas› arzu
ederler. Toplu yaflam modellerinde gerçeklefltirilmesi güç gibi
görünse de çat› teraslar› ve özellikle gömme balkonlar bu duy-
guyu en az›ndan törpülüyor. Yaz›n hep Güney’deki gömme
balkonumda okudum. Çeflitli bitkilerle donatt›¤›m bu balkonda
hem do¤al bir ortamda gibi hem de gizli hissettim kendimi.
Aç›k ç›kmalardansa gömme balkonlar ‘iyi’dir. Ayr›ca apartman-
lar›n zemin katlar›nda yaflayan ailelere neden özerk bahçe ç›k›-
fl› izni verilmez bunu da hiç anlam›fl de¤ilim.

Evin Kalbi
Kentin kalbi ev, evin kalbi mutfakt›r. Frank Lloyd Wright bile
mutfa¤› s›k s›k getirip iki dikdörtgenin birleflme noktas›na yer-
lefltirmifl, mutfa¤›n simgesel önemini böylece fiziksel olarak da
vurgulam›flt›r. "Akan mekanlar" ona akarlar. Ama en uygunu
t›pk› gerçek bir kalp gibi kan› almas› ve vermesidir. Mutfaktan,
salona ve e¤er varsa iç balkona ç›k›fllar vermek yaflam› çok ra-
hatlat›r. Üst orta s›n›f›n, kad›n-erkek çal›flan ailelerin Ameri-
ka’da do¤al tercihi aç›k mutfakt›r, yani yaflama alan›n›n bir par-
ças› olup ondan bir banko ile ayr›lan mutfak. Ama bizim kültü-
rümüz hala do¤al kaynaktan beslenme al›flkanl›¤›n› sürdürmek-
te-iyi bir fley, mutfak kokusu önlenememektedir-kötü bir fley.
Bu yüzden yapt›¤›m bütün araflt›rmalarda mutfak ile konu¤a ay-
r›lan salonlar›n birlefltirilmesindense, mutfak alan›n›n genifl tu-
tulup piflirme, yeme ve çok çeflitli (!) etkinlikler için kullan›lma-
s› bizim kültürümüzde ye¤lenmifltir. Ben de böyle yapt›m evi-
mi, evin en keyifli yerleri mutfa¤› ile hamam› oldu.

Evin Özgürlü¤ü
Neden her odan›n sadece bir tek kap›s› vard›r? Neden odadan
odaya hiç geçilmez? Örne¤in, bitiflik odadaki iki yafl›ndaki k›z›-
m›z üstünü açt› m› diye bakmak için neden hep koridora ç›k›p
durmal›y›z? Biz mimarlar biraz narsist biraz da faflist miyiz? Her
yere bir boflluk b›rak›lamaz tabii, donat›m güçlü¤ü yaflanabilir,
ama yaflam› kolaylaflt›racak olas› iliflkileri düflünmüfl ve planla-
m›fl olmak kötü bir fley midir? Olas›l›k düflünüp olanak tasarla-
mal›y›z!

Evin Fazlal›klar›
Evin fazlal›¤› neredeyse evin kendisi kadard›r. Ya da yafl ilerle-
dikçe böyle mi oluyor bilemem ama kilersiz mutfak istemem.
Mutfa¤›n teknik donan›m› en az 15-20 adet fifl gerektiriyor. As-
l›nda saçma sapan gereçler. Bir havucu rendelemek en az›ndan
befl parça bulafl›k ç›kar›yor insana. Böyle saçma fley görmedim,
ama ça¤dafl yaflam böyle. Böyle olunca da mutfa¤›n faydal› ala-
n› ve dolaplar› yetersiz kal›yor. Sonra, havas›z yerlerde hububat
çabuk bozuluyor. K›sacas› ev kilersiz olmuyor (Resim 5).

Upuzun elektrikli süpürgesini, hal› y›kama makinesini, ütü ma-
sas›n› yatak odas›n›n duvar›na yaslayan çiçek gibi bir ev kad›n›
sizce mutlu olabilir mi? Gömme dolab›n birisi bu amaca uygun
tasarlanmal› süpürge bile evde yerini bulmal›.Banyo içinde hamam›m

5

6 
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Ayakkab› dolab› yetmez. Küçük bir girifl odac›¤› olmal› (Resim
5). Ya¤muru var, çamuru var, küçük yaramaz›n paças› ›slak
pantolonu var. Eve da¤›lmadan d›fl›n kiri-tozu uygun bir yerde
hallolmal›. Hatta bir evin gizli bir çamafl›r balkonu bile olmal›.
Galiba ideal ev yaflanarak yap›lmal›. 

Evin Keyfi
Evlere sauna yap›l›yor bazen. fiöyle kurnal› yap›p da neden ha-
mam demeyelim ad›na? ‹skandinav ülkelerinde özürlülere ve
yafll›lara çok sayg›l›lar. Y›llar öncesinden bafllam›fllar, özürlü
daireleri yaparlar. Ölçer biçerler özürlü ask›s› ne yükseklikte ol-
sun? Tutamak hangi dizayna sahip olsun? Özürlü sandalyesi
nas›l dönsün? Yapsalar Türk hamam› hiçbir kayg›lar› kalmaya-
cak. ‹steyene dufl-küvet, istemeyene kerevet. Mermer setlerde
hem yafll› kolay y›kan›r hem bebek. Bana ise flimdilik keyif ge-
rek. (Resim 6)

Evin Zevki
H›zl› da bir Postmodern dönem yaflad›k ve hemen ard›ndan da
elefltiriye bafllad›k. Aman ne popülist! Aman ne Arabesk! Do¤-
ru! Pek güzel bir dil gelifltiremedik-gelifltirip ödül alanlar› ten-
zih ediyorum-ama, eve simge yarafl›yor do¤rusu! Yine 80’li y›l-
lar›n bafl›ndayd›, James Stirling her nas›lsa bir hata edip ‹ngilte-
re’de bir yapsatç›ya epeyce bir konut tasarlad›. Konutlar ortaya
ç›kmaya bafllay›nca adam bunlar› pazarlamaya bafllad›. Bafllad›
da pazarlayamad›. Her gelen "biz ev istiyorduk, bunlar küçük
banka flubesine benziyor" deyip mahalden ayr›ld›. Bunun üze-
rine yapsatç› ciddi bir restorasyon ifline giriflti; cepheler y›k›ld›
ve yine Stirling’e "ev gibi" tasarlatt›r›ld›. AIA’n›n Architecture’›n-
da (1988 say›lar›n›n birinde) okumufltum bunu. Y›k›lanlar›n fo-
to¤raf› vard›. Üstte bir dizi yuvarlak pencere altta dümdüz cam
cepheleriyle gerçekten Sezar Aygen’in Ankara’daki ünlü banka
binas›n›n küçük modeli gibiydiler. Yeni sipariflin foto¤raf› yok-
tu ama "ev gibi" demek, san›r›m ‹ngiliz dilinde küçük "cottage"
tarz› demek oluyordu. ‹nsanlar evi "ev gibi" seviyorlar. fiimdi
genifl asma cepheli "high tech"ler medyada çok moda ama,

Wohnbebauung Fraenkelufer, 1982-84; Mimarlar Hinrich ve Inken
Baller’in Ekspresyonist ve Antropolojik bir yerleflmeleri-yemyeflil ve
‹ngiliz Park› modelinde ele al›nm›fl iç avlusuyla çok etkileyici bir çal›flma.

bunlar›n belli bir kullan›c› profili olabilir ancak diye düflünüyo-
rum. Galiba simge konusunda kullan›c›ya sayg› duymal›y›z
çünkü geleneklere bizim duyamad›¤›m›z sayg›y› onlar hala du-
yuyorlar. Ayr›ca, nas›l kad›na biraz süs yak›fl›yorsa eve de biraz
süs yak›fl›yor do¤rusu (Resim 7: Fraenkelufer, 1982-84; Mimar-
lar Hinrich ve Inken Baller). 

E¤er Modern’e "karfl› dil" aray›fl› gibi bir lüksümüz olabilecek-
se, bu dil yerelliklerden yana olmal› gibi görünüyor bana. Dil-
lere çok kar›flmay› da sevmem ama…ne demifl Éliadé (Images
et Symboles, s.228; Tacou, 2000 ): "kültürleri kurtaran biçim ve
stil tarihinden çok kültür felsefesini mümkün k›lan arketiplerin
süreklili¤i ve evrenselli¤idir". "Ev gibi ev" arzu etmek de bir in-
sanl›k evrenselidir. Peki, o zaman kültürler aras› farklar nere-
den do¤ar? "Ev gibi ev" istemek evrensel, "ev" kültüreldir. Her
kültür kendi arketipini arar. Tekrar baflka biçimde söylersek;
"aramak" evrensel, "aranan" kültürel"dir.

‹flte! fiimdilik akl›ma gelen minik fleyler bunlar… t

Kaynaklar:

Benjamin, Andrew (2003) "The style of architecture", The State of Architecture at the Beginning of the 21st Century, Bernard Tschumi ve Irene Cheng, der., New York: The Monacelli Press, s. 44-45.
Eco, Umberto (2003) Mouse or Rat? Translation as Negotiation, Londra: A Phoenix Paperback.
Eggener Keith L. (2002) Placing Resistance: A Critique of Critical Regionalism, JAE 55/4, May, s. 228-237.
Éliade, Mircea (1952) Images et Symboles, Paris (Images and Symbols, New York, 1961) 
Frampton, Kenneth (1980) Modern Architecture: a Critical History, London: Thames and Hudson.
Frampton, Kenneth (2000) Seven Points for the Millenium: an Untimely Manifesto (edited keynote address given at the Twentieth Congress of the UIA, Beijing, June 1999), JA 5, Spring, s. 21-33.
Gill, Brendan (1987) Many Masks: a life of Frank Lloyd Wright, New York: Da Capo.
Gür, fiengül Ö. (1996) Mekan Örgütlenmesi, Trabzon: Gür.
Gür, fiengül Ö. (2000) Do¤u Karadeniz Örne¤inde Konut Kültürü, ‹stanbul:YEM.
Gür, fiengül Ö., Enön, Zerrin (1990) The Changing Socio-Spatial Aspects of Neighbourhoods: Design Implications, Ekistics, Vol.57, No: 342-343, May/June/July/August, s.138-145.
Michelson, William (1970) Man and His Urban Environment: a Sociological Approach, Don Mills, Ontario: Addison-Wesley.
Ockman, Joan, Criticism in the Age of Globalization, The State of Architecture at the Beginning of the 21st Century, Bernard Tschumi ve Irene Cheng, der., New York: The Monacelli Press, s.78-79.
Tacou, Constantin (der.) (2000) Din ve Fenomenoloji: Mircea Éliade’›n Eserlerine Toplu Bak›fl, ‹stanbul: ‹z.

Not: Berlin foto¤raflar›m›z için eflim mimar Mehmet Murat Gür’e flükranlar›m› sunar›m.
Konuta Dair Minik fieyler-2 :  Egemimarl›k say› 2006/2-57’deki  fiengül Öymen Gür’ün “Konuta Dair...” adl› makalesinin devam›d›r.

7 

"fiengül Öymen Gür taraf›ndan geçen say›da kaleme al›nan 'Konuta Dair' konulu makalede yazar›n elinizdeki say›da yay›nlanan 'Konuta Dair Minik fieyler' konulu ard›fl›k yaz›s›nda
kullan›lmas› gereken konut resimleri sehven yap›lan bir hata sonucu kullan›lm›flt›r ve yine altyaz›da 'konutlar' sehven müze olarak belirtilmifltir. Düzeltir; kendisinden özür dileriz" 
EGEM‹MARLIK 2006/2 Say› 57 Editör: fieniz Ç›k›fl
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Tasar›m araç ve teknolojileri mimara mekana iliflkin fikirleri ile
gerçeklefltirece¤i mekan aras›ndaki tasar›m sürecinde arac›l›k
eder. Fiziksel olarak mimarl›k ve mekan henüz yokken, tasar›m-
c› bu araçlar vas›tas›yla tasarlad›¤› mekan ile iliflki kurmaya ça-
l›fl›r. Temsil teknolojileri ve teknolojik araçlardan oluflan mima-
r›n tasar›m araçlar›,  tasar›mc›ya aktarabildikleri mekansal de-
neyim ile mimari tasar›m ürünü üzerinde etkili olur.

Mimarl›¤›n fiziksel kal›c›l›k iddias› ve geleneksel temsil araçla-
r›n›n görsel kal›c›l›k etkisi ile tasar›m sürecinde mimarl›¤›n alg›-
lamas› genelde statik bir deneyim olarak ortaya konulmufltur.
Geleneksel olarak, mimarl›¤a ait biçim ve kavramlar üç boyut-
la tan›mlanmaktad›r. Mimari temsilde ilk boyut konumu belir-
ten noktad›r. ‹kinci boyut düzlemde s›n›rlar› ve iliflkili fikirleri
ifade eden çizgiler, flekiller ve tan›mlay›c› semboller; üçüncü
boyut, çizim ile ifade edilirken çizgiler ve flekiller kütlesi ve
hacmi olan düzlemleri ve nesneleri, maket ile ifade edilirken
dokunulabilir yüzeyleri temsil eder. Çizimler, maketler ve dos-
yalar, ço¤unlukla de¤iflen derecelerde nesnelerin fizikselli¤ini
ve de¤iflmezli¤ini anlatan temsil teknolojileridir.

Gerçek mekansal deneyim ise statik de¤ildir. Mimarl›¤a ait bi-
çim ve kavramlar sadece geometrik boyutlar ile tan›mlanamaz.
Yaflanan mekanda, mimari mekan›n dördüncü boyutunu hare-
ket oluflturur. ‹ki boyutlu çizim veya üç boyutlu makette çizgi-
ler ve dokular zaman içinde de¤iflmez ve statik olarak alg›lan›r-
ken, hareket pozisyona ba¤l› olarak mekan›n göreceli ve de¤ifl-
ken alg›s›n› ortaya koyar. Dolay›s›yla temsili de hacim, kitle ve
dokuya ait statik bilgilerin ötesinde de¤iflken dinamik bir olas›-
l›klar alan›n› kapsar. Beden, dünyay› alg›lamak, gerekli uyar›c›-
lar› toplamak üzere sürekli ve zaman içinde çok yönlü hareket-
lili¤e sahiptir, mekan›n deneyimlenmesinde ilk araçt›r. Gele-

neksel olarak tasar›m kültüründe önemli yer tutan görme ve
görsellik, insan›n çevresi ve mekan ile etkileflim ve iletifliminde
tek bafl›na yeterli veriyi sa¤layamaz. Mekansal deneyimde ha-
reket, biçimlerin üç boyutlu statik alg›lanmas›ndan daha zengin
bir etki yarat›r. Tuan (2001), insan›n "mekansal yetene¤i" olarak
tan›mlad›¤› mekan› alg›lama deneyimini, insan›n duyular› ve
hareketine ba¤lar. ‹nsanlar›n mekansal deneyimlerini anlat›rken
kulland›klar› dilde bile harekete ba¤l› ifadelerin daha çok kul-
lan›ld›¤› görülür.  

Gerçek mekansal deneyimden, tasar›m sürecindeki mekansal
deneyime kurulacak ba¤lant› konusunda Edward Relph’in me-
kansal deneyim seviyelerini kiflinin konumuna ba¤l› olarak
"içindelik ve d›fl›ndal›k" kavramlar› ile yedi basamakta inceledi-
¤i sistemi ilginçtir. Relph (1976) mekansal deneyiminin iki limi-
tini; iliflkisizlik, ilgisizlik, yabanc›l›k ve evsizlik hissi ile tan›m-
lad›¤› "varoluflsal d›fl›ndal›k"; ve kas›tl› ya da bilinçli bir düflün-
ce ve tav›r olmaks›z›n yerin deneyimlenmesi, ait ve evinde his-
setme ile tan›mlad›¤› "varoluflsal içindelik" kavramlar›yla çizer.
Mekansal deneyimin en düflük ba¤l›l›k seviyesi olan varoluflsal
d›fl›ndal›ktan; s›ras›yla nesnel, tesadüfi d›fl›ndal›k, vekaleten,
davran›flsal, empatik ve varoluflsal içindelik ile en güçlü ba¤l›-
l›k seviyesine do¤ru, kiflinin konumuna ba¤l› olarak yedi basa-
makta inceler. Relph’in "yere karfl› ilgi, empati ve duygusal ba¤-
l›l›k gerektiren kas›tl› olarak bir yeri alg›lama çabas›" ile tan›m-
lad›¤› "empatik içindelik" modu, tasar›mc›n›n tasarlanan me-
kanla kurmaya çal›flt›¤› ba¤ ve mekansal deneyimi tan›mlaya-
bilmektedir.

K›saca, gerçek mekansal deneyim kiflinin duyular›, hareketi ve
mekana göre konumuna ba¤l› olarak bedeni arac›l›¤› ile edinil-
mektedir. 

Dürnev At›lgan, Ar.Gör.
DEÜ Mimarl›k Fakültesi Mimarl›k Bölümü

Tasar›m araç ve teknolojileri mimara mekana iliflkin fikirleri ile gerçeklefl-
tirece¤i mekan aras›ndaki tasar›m sürecinde arac›l›k eder. Fiziksel olarak
mimarl›k ve mekan henüz yokken, tasar›mc› bu araçlar vas›tas›yla tasar-
lad›¤› mekan ile iliflki kurmaya çal›fl›r. Temsil teknolojileri ve teknolojik
araçlardan oluflan mimar›n tasar›m araçlar›,  tasar›mc›ya aktarabildikleri
mekansal deneyim ile mimari tasar›m ürünü üzerinde etkili olur. Mimari
tasar›m araç ve teknolojilerinde duyular, hareket ve göreceli konumun
temsili üzerinden yap›lan mekansal deneyim araflt›rmas›n›n amac›, tasa-
r›m sürecinde ilgiyi deneyim nesnelerinden mekansal deneyime çekmek-
tir. Teknolojilere mekansal deneyim imkanlar› aç›s›ndan elefltirel yaklafl-
mak, hem geliflen teknolojileri anlamak, eski teknolojileri yeniden de¤er-
lendirmek ve yeni özelliklerini görmek; hem de mekan, mimarl›k ve üre-
timi üzerine farkl› düflünmek için f›rsat yaratmas› aç›s›ndan önemlidir.

Özet

Mimari Tasar›m Araç ve Teknolojilerinde
Duyular›n Rolü ve  Mekansal Deneyim 
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Tasar›m sürecinde tan›mlanan mekansal deneyim, mimar›n fiziksel ve
düflünsel ortam›n›  oluflturan tasar›m araç ve teknolojileri arac›l›¤› ile ku-
rulur. Mimar›n araçlar›, teknolojik araçlar ve temsil teknolojileri olarak
ikiye ayr›labilir. Teknolojik araçlar, kalem, cetvel, bilgisayar, fare vb. fi-
ziksel ve kavramsal güç sa¤layan araçlar; bunlar›n ka¤›t, karton, dijital
dosyalar gibi biçimleri; ve tekniklerinden oluflur. Temsil teknolojileri ise,
mimarlar›n iletiflim dilini ve biçimini oluflturur. Eskiz, plan, kesit, cephe,
perspektif vb. temsil teknikleri, temelde nesnelerin geometri bilgisinin
temsil edilmesine dayan›r. 

Tasar›m›n teknolojik araçlar› el-göz-zihin koordinasyonunda çal›fl›r. Ta-
sar›mc›n›n araca iletti¤i etkilere ald›¤› görsel, dokunsal, hatta sesli ve ko-
kulu duyusal geri besleme zenginli¤i, arac› daha ilginç hale getirerek ara-
c› kullanabilmesi için gerekli motor beceri ve teknikleri gelifltirmesine
olumlu etki verir, yarat›c›l›¤› destekler. Zaman içinde yetkinli¤in kazan›l-
mas› arac›n tasar›mc› için saydamlaflmas›n› ve sundu¤u duyusal dene-
yimlerin süreklili¤ini getirir. Eskiz yapmak, el-göz-zihin koordinasyonu
en iyi kurulmufl olmakla birlikte, çok kiflisel bir süreç olarak, tasar›mc›-
n›n mekan ile kuraca¤› empatik iliflki aç›s›ndan yöntemi ve etkisi belir-
sizdir. Dokunma duyusunun el-göz-zihin süreklili¤indeki rolü ve mimar-
l›¤›n madde ile yak›n iliflkisi, süreçteki etkinli¤ini ve temsiliyetini önem-
li k›lar. Maket malzemesinin verdi¤i duyusal geri beslemeler bu dokun-
sal-alg›sal boyutlarda temsil imkan› sa¤lasalar da, ölçek ve malzemenin
benzetimleri yan›lt›c› olabilmektedir. Bununla beraber, maddelerinin ifl-
lem görebilme ve ifade edebilme s›n›rlar› vard›r. Kalem, ka¤›d› y›rtma-
dan çizebildi¤i kadar, ya da maket kartonu bükülebildi¤i, kesilebildi¤i ya
da birleflebildi¤i kadar tasar›mc›n›n araflt›rmas›nda yönlendirici olabilir-
ler. Say›sal teknolojiler, maddenin s›n›rl›l›klar›n› kald›rmak ve görsellik
aç›s›ndan zengin olmakla birlikte, fiziksel ortamlar›n sa¤layabildi¤i de-
neyimleri telafi etmede kullan›mdaki teknolojileriyle geri kalmaktad›rlar.
Duyular›n araç kullan›m›nda etkinli¤inin artt›r›lmas›n› ve deneyim zen-
ginli¤ini sa¤lamay› hedefleyen arabirimler gelifltirilmesine ra¤men, kul-
land›¤›m›z fare ve klavye gibi standart dokunum arayüzleri sadece eylem
arac›s› rolündedir.

Bütün geleneksel temsil teknolojileri görme duyusunun üçboyutlu tasa-
r›m bilgisinin iletiflimindeki rolü üzerine kuruludur. Geleneksel temsil
sistemleri, üç boyutlu nesnelerin iki boyut üzerinde dura¤an görünüflle-
rini temsil etmek üzere projektif geometrilerden yararlan›rlar. Projektif
geometriler, gözün temsil sisteminde bir noktaya yerlefltirilmesi ile yap›-
lan geometrilerdir. Geleneksel projektif geometri teknikleri olan ortogo-
nal, paralel ve merkezi (perspektif) izdüflümler, temsil sisteminde gözün
yerlefltirildi¤i noktaya göre kartezyen koordinat sisteminin farkl› kurulum
tekniklerinden oluflur. Descartes’in (1596-1650), 1637’de geometrik bi-
çimleri say›sal ifade etmek ve temsilden say›sal bilgi edinmek için gelifl-
tirdi¤i bir uygulamas› olan kartezyen koordinat sistemi, Desaurges’in
(1591-1661) perspektif tekni¤inde, düzlemsel ya da aç›l› kurulabilmekte-
dir. Nesnenin görünüfllerini,  düzlemsel yüzeylerini birbirine çatarak or-
taya ç›kar›r. Normal görmeye benzeyen bir temsil olmakla beraber, ger-
çek bir mekanda hareket ederken mekan›n alg›s› hareket edilen yönde
ilerler ve genifllerken, perspektif çizimde gözlenen mekan odak noktas›-
na do¤ru küçülüp çevresine do¤ru geniflleyerek, hareket halindeki me-
kansal deneyim alg›s›na ters bir temsil yapar (Lamm, 2002). Perspektif,
donmufl bir an› gösteren bak›fl aç›s› kuvvetli bir empatik içindelik sa¤la-
yamamaktad›r. Monge’nin (1746-1718) tasar› geometrisinde ise koordi-
nat sistemi ortogonal üç boyutlu sonsuza uzayan bir matristir. Nesne flef-

Küp, 1978. Agnes Denes       fieffaf Kutuda
geometrik ifllem      

fieffaf Kutunun aç›lmas›

faf bir kutu içinde, kartezyen koordinat sisteminde
canland›r›l›r. Geleneksel analog temsil sistemlerinde
ifllemler, nesnenin kutunun yüzeyleri üzerine dik dü-
flen iki boyutlu görüntüleri üzerinde, kutunun d›fl›ndan
yürütülür. Mimari tasar›m ürünü bu soyut parçalar›n
beraber okundu¤u sanal bir kurgudur (Allen, 1999).
Normal görmeye ya da mekansal deneyime benzeme-
yen soyut bak›fl aç›s› ve kodlanm›fl dili ile plan, kesit
ve cephe gibi iki boyutlu çizim teknolojilerinde tasa-
r›mc›, tasarlanmakta olan mekan ile d›flar›dan iliflki
kurar.

Analog temsillerin sürecinin tersine, say›sal teknoloji-
lerde, önce tasarlanmakta olan nesne do¤rudan üç bo-
yutta modellenir, efl zamanl› olarak içten yans›yan gö-
rüntüler, fleffaf kutunun d›fl›nda geleneksel temsil sis-
temlerinin say›s›z üretimini gerçeklefltirebilir. Say›sal
ortamlarda ayn› üretim analoguna göre daha içeriden
bir deneyim ile, do¤rudan   fleffaf kutunun içindeki
nesne üzerinde çal›flarak gerçeklefltirmekte, tasar›mc›
nesnesine fiziksel olmayan bir flekilde dokunmaktad›r.
Ayr›ca, analog ve say›sal araçlarda el-göz-zihin koor-



hareket, rasyonellefltirilmifl bak›fl aç›lar›n› temsil eden projektif ge-
ometrilerde temsil edilmemifltir. Mekansal deneyim, yirminci yüz-
y›l›n bafl›nda fizikte izafiyet teorisi, resimde Kübizm’in etkisiyle,
kolaj teknikleriyle zaman içinde nesnelerin de¤iflken alg›s›n› tem-
sil eden dinamik bir ifade kazanm›flt›r. Bilgisayar ortam›nda imaj
üretim tekniklerinin de temelinde olan mekan›n zaman içinde çok-
lu ifadelerini birlefltiren kolaj tekni¤i iki boyutta üç ve dördüncü
boyutun temsilini yapabilmektedir. Onsekizinci yüzy›lda insanla-
r›n manzara, egzotik ülke ve savafl sahnelerini görmek ve e¤len-
mek için gittikleri, içi 360 derecelik dev panoramik resimlerle kap-
l› dairesel  binalar olan "Panoramalar" ise, görme ile hareket ara-
s›nda ba¤lant›n›n kuruldu¤u dokunma, ses gibi çoklu deneyimlerin
yafland›¤› ve paylafl›ld›¤› ilk sanal mekanlar olmufltur.

Günümüzde, say›sal teknolojiler ile sanal gerçeklikte üç boyutlu
üretilen model, eldivenler ve bafla tak›lan genifl aç›l› stereoskop
monitörler gibi arabirimlerin yard›m› ile tasar›mc›ya mekan› "dina-
mik ve üç boyutlu" görsel-iflitsel deneyimleme ve temsil imkan›
sunmaktad›r. Dokunma ve görme duyular›n›n araçlar› olan el ve
gözü say›sal ortama geçiren say›sal teknolojiler ile önce fleffaf ku-
tunun içine müdahale edebilen tasar›mc›, böylece fleffaf kutunun i-
leflime girerek mekan› gerçek-zaman etkileflimi ile hareketli ve
çoklu duyumlarla deneyimleyebilmektedir. Bu dört boyutlu ve
zengin duyusal beslemeli ortam, Bachelard’›n (1969) "çölde ya da
denizin alt›nda olmak, dalmak" ile ifade etti¤i mekansal deneyim-
de yüksek seviyeden içindelik hissini tafl›maktad›r (Davies, 2003).
Temsilin iç-d›fl, zihin-beden, nesne-özne, özne-do¤a gibi s›n›rlar›-
n› geçirgenlefltirmektedir. Ancak, sanal mekanda deneyim, ayn› fle-
kilde gerçek mekansal deneyimin problemleri ile de karfl› karfl›ya
kalmaktad›r. Görme ve yersel iliflkilerle alg›laman›n ölçü ve uzak-
l›klar›n kontrolünü güçlefltirmesi, sanal mekanlarda tekrar üç bo-
yutlu ›zgaralar›n kullan›m›n› gerektirmektedir. 

Mimar›n tasar›m araçlar›nda duyusal ve mekansal deneyim aç›s›n-
dan analog ve say›sal teknolojilerle meydana gelen de¤iflimlerinin
mimar›n rolü ve üretimi üzerindeki etkisi de dönüfltürücü olmufltur.
Tasar›m ve üretim, temsil sistemlerinin ortaya ç›k›fl›ndan önce za-
naata dayanan do¤rudan bir yapma eylemi olarak  gerçek, sürekli
ve tek bir deneyimken, geleneksel temsil teknolojileri ile ayr›lm›fl

dinasyonu da farkl› kurulur. Analog araçlarda el ve göz
ifllemin yap›ld›¤› noktaya odakl›yken, bilgisayarda el-
göz-zihin koordinasyonu, ekrandaki imlecin takip edil-
mesi ile dolayl› olarak ekran üzerinden kurulur.

Görme ve görsellefltirmenin mekansal deneyimde empa-
ti gelifltirmekteki yads›namaz rolüne ra¤men mekan› ha-
reket içinde alg›lamak mekan ile daha güçlü iliflki kur-
maktad›r. Mekansal deneyimin en önemli unsuru olan
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Perspektif Kartezyen Koordinat Sistemi

Marcel Duchamp, (1912) Merdivenden ‹nen Nü (No. 2) Londra Leichester Meydan› Rotundas› kesiti, 1789. (Oetermann, s.104) 
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ve mimar profesyonel kimli¤iyle ortaya ç›karken tasarlad›¤› nes-
ne ve mekan›n üretiminden ve gerçekli¤inden uzaklaflm›flt›r.
Geliflen say›sal tasar›m araçlar› ile yapma ve tasarlama eylemle-
ri aras›ndaki "deneyim süreklili¤i ve birli¤i" alternatif bir ortam-
da yeniden kurulmufltur. Mennan’›n (2005) "Tasar›m ve üretim
aras›nda eflzamanl›l›¤a varan ve temsilin erimesi…." olarak ta-
n›mlad›¤› bu üretim imkan›, tasarlama yapma iliflkisinde yeni bir
deneyim bütünlü¤ü yaratm›flt›r.  Mimar, mühendis, üretici bütün
kat›l›mc›lar›n ortak say›sal paydada birleflebilmesiyle tasar›m sü-
reci süreklilik içinde üretim sürecine eklemlenmekte, tasar›mc›-
ya nesnesi üzerinde zanaata dayal› üretim deneyimine benzer
bir kontrol ve duyusal aç›dan zenginlefltirilmifl bir mekansal de-
neyim sa¤lamaktad›r. 

Mimari tasar›m araç ve teknolojilerinde duyular, hareket ve gö-
receli konumun temsili üzerinden yap›lan mekansal deneyim
araflt›rmas›n›n amac›, tasar›m sürecinde ilgiyi deneyim nesnele-
rinden mekansal deneyime çekmektir. Say›sal teknolojilerle
meydana gelen k›r›lma, analog sistemlerle gerçeklefltirilen temel
temsil sistemlerinin bile tekni¤ini daha gerçek bir mekansal de-
neyime do¤ru de¤ifltirirken, mimar›n da rolünü dönüfltürmekte-
dir. Teknolojilere mekansal deneyim imkanlar› aç›s›ndan eleflti-
rel yaklaflmak, hem geliflen teknolojileri anlamak, eski teknolo-
jileri yeniden de¤erlendirmek ve yeni özelliklerini görmek; hem
de mekan, mimarl›k ve üretimi üzerine farkl› düflünmek için f›r-
sat yaratmas› aç›s›ndan önemlidir. t
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Kentsel ve Mimari Boyutlar› ile “Karfl›yaka”...

‹zmir kentini tarihi, sosyal ve kültürel boyutlar› ile ele alan bilimsel çal›flmalar›n, bireysel an›lar›n, kente ait görsel
belgeleri içeren yay›nlar›n ve de ‹zmir temal› periyodiklerin son y›llarda giderek art›fl göstermesi, kentsel belle¤in ve
kentlilik bilincinin güçlenmesi ad›na olumlu katk›lard›r. Ayn› flekilde, 1991 y›l›ndan beri düzenli olarak ç›kan Ege
Mimarl›k Dergisi, ‹zmir ve Ege Bölgesi’ne yönelik olarak sürdürdü¤ü kentsel, çevresel ve toplumsal içerikli yay›nlar,
planlama ve mimarl›k alanlar›na iliflkin olarak sergiledi¤i geliflmeler ve uygulamalar ile, meslek toplulu¤umuz ad›-
na önemli bir bofllu¤u doldurmaktad›r. 

Di¤er yandan, "Karfl›yaka"ya iliflkin yay›nlar›n çok az oldu¤u, mevcutlar›n bir bölümünün de ailelere ve bireylere ait
an›larla s›n›rl› oldu¤u görülmektedir. 22-23 Aral›k 2005 tarihlerinde Karfl›yaka Belediyesi ve EÜ Edebiyat Fakültesi
iflbirli¤i ile gerçeklefltirilmifl olan "Karfl›yaka Kültür ve Çevre Sempozyumu"nda sunulan 21 bildiride, Karfl›yaka’n›n
do¤al yap›s›n›, tarihini, sosyal-kültürel yaflam›n›, kentsel ve mimari özelliklerini içeren kapsaml› araflt›rmalar ortaya
konulmufl, Karfl›yaka üzerine yeni çal›flmalar için yol aç›lm›flt›r. Karfl›yaka’n›n kentsel ve mimari boyutlar›yla ele
al›nm›fl olan Ege Mimarl›k’›n elinizdeki "Karfl›yaka Özel Say›s›" ile bu sürece katk›da bulunulmas› amaçlanmaktad›r. 

‹zmir’in befl bin y›l› aflan tarihi içerisinde ancak son 150 y›ll›k süreçte önem kazanm›fl olan Karfl›yaka, her dönem-
de ‹zmir ile bütünleflmifl, ancak kimlik söz konusu oldu¤unda yöresine özgü "karfl›-yakal›" kimli¤ini de korumay› sür-
dürmüfltür. Karfl›yaka, 19.yy.’›n son çeyre¤inden itibaren kent ile ulafl›m seçeneklerinin artmas› ve kolaylaflmas› ile
‹zmir’in sayfiye özellikli ve prestijli konut alan› olarak geliflmifl, günümüzde ise 500,000 civar›ndaki nüfusu ile ül-
kemizdeki ve de Avrupa ülkelerindeki pek çok kentten daha büyük bir ilçe olarak varl›¤›n› korumaktad›r.

Karfl›yaka’n›n, Cumhuriyet’ten günümüze kadar uzanan süreçteki "Planlama ve Mimarl›k" temas›n› iflleyen derginin
bu say›s›ndaki dizini içerisinde yer alan makalelerde; Sevgi KILD‹fi, tarihsel bir perspektif içerisinde Karfl›yaka’n›n
imar›n›; Hayat ÜNVERD‹, beldenin fiziksel mekan›nda ve sosyal yaflam›nda geçirdi¤i de¤iflimleri; Emel GÖKSU,
"Karfl›yakal›" kimli¤ini tarihsel süreç içerisinde ‹zmir ile iliflkili olarak irdelemektedirler. Orcan GÜNDÜZ’ün yaz›-
s›nda, Karfl›yaka’n›n mimari kimli¤ine katk› koyan meslek mensuplar› ve çal›flmalar› ele al›nmakta; Yasemin SAYAR,
Karfl›yaka’da yaflam›fl olan Mimar Ziya NEB‹O⁄LU’nu ve Karfl›yaka’daki yap›tlar›n› tan›tarak, yorumlamaktad›r. Mi-
ne TANAÇ KIRAY, 1950’li y›llar›n konut örneklerini Çaml›k Sokak’taki üç tekil konut üzerinden de¤erlendirmekte,
derginin mesleki uygulamalar bölümünde ise Y. Mimar Emre KARCIO⁄LU’nun Karfl›yaka Yal›s›’nda son dönemler-
de gerçeklefltirmifl oldu¤u 2 apartman yap›s› yer almaktad›r.

Beldelerimizin geçmifline yönelik araflt›rmalar›n tümü için geçerli oldu¤u üzere, Karfl›yaka’n›n tarih içerisindeki ge-
liflimlerini içeren bilgi ve belgelere ulaflman›n, onlar› de¤erlendirmenin çok uzun, titiz ve özel çabalar gerektirdi¤i
ortadad›r. Ayn› flekilde "sözlü tarih" niteli¤indeki kiflisel deneyimler, gözlemler ve aktar›mlardan oluflan bilgilerin,
beldelerin geçmifline yönelik her türlü belge ve harita, kartpostal, foto¤raf gibi görsel malzemelerin, kentsel belle¤in
oluflturulmas›na yönelik çal›flmalarda önemli katk›lar› bulunmaktad›r. Dile¤imiz, bu tür çal›flmalar›n daha genifl kit-
lelerce benimsenerek yayg›nlaflmas›, "Karfl›yaka" özelinde haz›rlanan bu say›n›n, di¤er beldelerimiz için de yeni
duyarl›l›klara ve aç›l›mlara arac› olmas›d›r. t

ED‹TÖRDEN Orcan Gündüz
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Karfl›yaka, ‹zmir il s›n›rlar› içerisinde ve il merkezinin kuzeyin-
de yer almaktad›r. 5216 say›l› yasa kapsam›nda 50 km. yar›çap
içinde ‹zmir Büyükflehir Belediyesi’ne ba¤l› 57 ilçeden birisi
olup, do¤usunda Bornova ilçesi, bat›s›nda Çi¤li ilçesi, güneyin-
de ‹zmir Körfezi, kuzeyinde ise Yamanlar Da¤› bulunmaktad›r.
Karfl›yaka’n›n günümüzde 43 adet mahallesi ile 2 adet köyü
(Yamanlar ve Sancakl› Köyleri) bulunmaktad›r. 

Önceleri Cordelieu (Cordelio) olarak an›lmakta olan Karfl›ya-
ka’n›n ‹zmir için her dönemde özel bir yeri olmufltur. Karfl›yaka,
1865 y›l›nda ‹zmir-Kasaba Demiryolu’nun tamamlanmas›,
1884’te de vapur seferlerinin bafllamas›yla ‹zmir ile olan ba¤-
lant›s›n› güçlendirmifl, ilçe olmas› ise 1954 y›l›n› bulmufltur.
Karfl›yaka, 1970’lere kadar sahilinden denize girilebilen, bal›k
avlan›lan, deniz kenar›ndaki k›r kahvelerinde oturulan bir e¤-
lence ve dinlence yeri, ‹zmir’de çal›flan nüfusun konaklama me-
kan› özelli¤ini korumufl, günümüzde de yo¤un konut alanlar›
ile "yatakhane ilçe" olma özelli¤ini halen sürdürmektedir. 

Bölgeyi kuzeyde Çanakkale’ye, güneyde Ayd›n’a ba¤layan kent
geçifli niteli¤indeki Anadolu Caddesi Karfl›yaka’y›, güneyde Kör-
fez’e kadar uzanan kesim ve de sonradan yap›laflm›fl olan ku-
zeydeki yamaç alanlar› olmak üzere ikiye bölmektedir. Anado-
lu Caddesi güneyindeki ilçe merkezinde, 1955’li y›llardan itiba-
ren 1/2000 ölçekli planlara göre yap›laflmalar Donanmac› Ma-
hallesi, Bahariye, Aksoy ve Alaybey Mahallelerinde bafllam›flt›r.
Bu geliflme süreci içerisinde, Anadolu Caddesi’nin güneyinde
üst ve orta gelir gruplar›n›n, ayn› caddenin kuzeyindeki gece-
kondu yerleflimlerinin yo¤unlaflt›¤› kesimlerde ise, büyük ölçü-
de alt gelir guruplar›n›n yer ald›¤› görülmektedir.

1950’li y›llarda Karfl›yaka’n›n nüfusu 15.453 kifli olup, bu nüfu-
sun 7.636’s› kent nüfusu, geri kalan 7.817’si ise k›rsal nüfustur.
1960’larda, Karfl›yaka kent merkezi 64.194 kifliden, köy nüfusu
ise 13.683 kifliden oluflmaktad›r. 1980’lere gelindi¤inde ise Kar-

fl›yaka’n›n nüfusunun yaklafl›k 4 kat artarak 272.623 kifliye ulafl-
t›¤› izlenmektedir. Karfl›yaka’n›n artan nüfusu içerisinde gözle-
nen en önemli özellik, k›rsal nüfusta olan de¤iflimdir. 1960’lar-
da 13.683 olan köy nüfusu 1980’lerde 44.833’e ulaflm›fl, izle-
yen dönemlerde ise 1985’te 5.569, 1990’da 5.472, günümüzde
ise 334 olmak üzere sürekli düflüfl göstermifltir. 

1970’lerde bafllayan yo¤un göç ve bunun getirdi¤i nüfus art›fl›
Karfl›yaka’da mevzuata ayk›r› yap›laflman›n bafllad›¤› dönemle-
re denk gelmektedir. Bunlar, Anadolu Caddesinin güneyinde,
fiemikler, Nergiz ve Dedebafl› Mahallelerinde genellikle hisse
tapulu araziler üzerinde özel parselasyona dayal› kaçak yap›lafl-
malar ile, Anadolu Caddesi kuzeyinde Gümüflpala, Orgeneral
Nafiz Gürman, Postac›lar vb. mahallelerdeki baflkalar›n›n arazi-
si üzerinde yap›lan gecekondulard›r. Söz konusu gecekondu
yerleflmeleri, daha sonralar› halk aras›nda "Özal Aff›" olarak da
ifade edilen 2981 say›l› imar aff› ile affedilen bölgeleri olufltur-
mufltur

Günümüzde, Karfl›yaka’n›n yaklafl›k %60’lara varan kesimi,
1985 y›l› sonras›nda 2981 say›l› ‹mar Aff› Yasas› ile Islah ‹mar
Planlar› kapsam›ndaki düzenlemeler sonucunda yasallaflan
alanlardan oluflmaktad›r. Ülkemize özgün bir yap›laflma türü
olarak ortaya ç›kan "gecekondu" yerleflmeleri, pek çok kez ç›ka-
r›lan imar aflar› sonucunda, beldenin günümüzdeki sa¤l›ks›z,
yo¤un yerleflim dokular›na dönüflmüfllerdir. Ard› ard›na birbiri-
ni izleyen imar aflar› ve de yeni imar aff› söylentileri, bu sa¤l›k-
s›z dokunun sürdürülmesini sürekli olarak tetiklemifltir. Dolay›-
s›yla, Karfl›yaka’da, ülkemizin büyük kentlerinde yo¤un göç ne-
deni ile yayg›n olarak yaflanan bu çarp›k yap›laflmadan nasibini
alm›flt›r. Bu durum, geçmiflte yeflil alanlar›, bahçeleri ile ünlü il-
çemizi olumsuz etkilemifl, e¤itim, sa¤l›k gibi sosyal, kültürel te-
sisler ve de aç›k, yeflil alanlar aç›s›ndan son derece yetersiz olan
kentsel bir doku ortaya ç›karm›flt›r.

Planl› Karfl›yaka

Sevgi K›ldifl, Mimar
Karfl›yaka Belediyesi Planlama ve Koordinasyon Müdürü
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1970’ li y›llardan itibaren oluflmufl olan gecekondu yerleflimle-
rinin ›slah› amac›yla bafllat›lm›fl olan "kentsel dönüflüm projele-
ri" çal›flmalar› günümüzde belediyelerin gündemlerinde önem-
li yer tutmaktad›r. Karfl›yaka Belediyesi de, Maviflehir Yal› Ma-
hallesi ve Onur Mahallesi Il›ca Vadisi "Kentsel Dönüflüm Proje-
leri" ile bu çal›flmalar içinde yer almaktad›r. Bostanl› Mavifle-
hir’de, Dudayev Bulvar›’n›n her iki yan›nda yer alan gecekon-
dularda yaflayan nüfus, Baflbakanl›k Toplu Konut ‹daresi (TOK‹)
taraf›ndan Örnekköy Mahallesi’nde yap›m› devam eden 808
konut inflaat›n›n tamamlanmas›yla bu konutlara tafl›nacaklard›r.
Daha sonra mevcut gecekondu dokusu belediye taraf›ndan y›-
k›larak temizlenecek, yerine 1/1000 ölçekli Maviflehir imar
planlar› do¤rultusunda TOK‹ taraf›ndan yeni konut inflaatlar› ya-
p›lacakt›r. 

Karfl›yaka’n›n Anadolu Caddesi güneyinde kalan Alaybey, Ak-
soy, Donanmac› Mahallesi’nden bafllay›p Bostanl› ile biten s›-
n›rlar aras›ndaki bölgenin 1/1000 ölçekli uygulama imar plan-
lar› 1984 y›l›nda, o zamanki ad›yla ‹zmir Belediyesi taraf›ndan
haz›rlanm›fl, Bay›nd›rl›k ve ‹skân Bakanl›¤› taraf›ndan onaylan-
m›flt›r. Bu s›n›rlar içerisindeki tüm yap›laflmalar, günümüze ka-
dar, 1984 y›l›nda yap›lm›fl olan bu planlara göre yürütülmekte-
dir. 1955 y›l›n›n onayl› 1/2000 ölçekli planlar›nda sahil fleridi-
nin 21.80 m. (7 kat), iç kesimlerin ise 12.80m. (4 kat) olan yap›
gabarileri, 1984 y›l› plan›na göre sahil fleridinde 8 kat, arka ke-
simlerde ise 4 kat olarak düzenlenmifltir. Ancak, izleyen y›llar-
da, 4 kat gabariye sahip olan yerlerin yap› gabarileri, meclis ka-
rarlar› ile s›ras›yla 5 kata, 6 kattan itibaren kat s›k›flt›rma yönte-
mi ile 6 katlar 7 kata, 7 katlar 8 kata, 8 katlar ise 9 kata ç›kar›l-
m›flt›r. Belediye Meclis kararlar› ile yaflanan bu gabari ve yap›
yo¤unlu¤undaki art›fllara karfl›n, ayn› mekanlar›n kentsel dona-
t›lar›nda hiçbir art›fl olmam›flt›r. 

1970’li y›llarda, orta gelir grubu hedef al›narak Bostanl›’da, Em-
lak Bankas› taraf›ndan bafllat›lan konut hamlesi, Atakent ve 
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Maviflehir uygulamalar› ile sürmüfltür. Ancak, orta gelir grupla-
r› için bafllat›lan söz konusu konut hamlesi, izleyen y›llarda üst
gelir gruplar›na yönelik olarak sürdürülmüfltür. Karfl›yaka imar
plan›na ilave olarak yap›lm›fl olan, 1991 y›l› onayl› Maviflehir
‹mar Planlar› do¤rultusunda, sahilin doldurulmas› ile elde edi-
len dolgu alanlar üzerinde bafllat›lm›fl olan yap›laflmalar günü-
müzde de devam etmektedir. Maviflehir’de T. Emlak Bankas› ta-
raf›ndan bafllat›lm›fl olan çal›flmalar, T.Emlak Bankas›n›n tasfiye
süreci sonras›nda bu alanlar›n mülkiyetlerinin Baflbakanl›k Top-
lu Konut ‹daresi ile Emlak Gayrimenkul Yat›r›m Ortakl›¤›na geç-
mesinin ard›ndan, bu kurumlar›n yönlendirmesi ve denetimin-
de sürdürülmektedir. 

Kenti, kuzeyden güneye ba¤layan ve bugün Karayollar› Bölge
Müdürlü¤ü’nün yetki ve sorumlulu¤unda olan Anadolu Cadde-
si’nin kuzeyinde Cumhuriyet, Örnekköy, Gümüflpala, Yamanlar
Mahalleleri yer almaktad›r. Cumhuriyet Mahallesi, 775 say›l›
Yasa kapsam›nda 1960’l› y›llarda arsa olarak da¤›t›m› yap›lan
ancak da¤›t›lan arsalar üzerinde da¤›t›m amac›na ayk›r› olarak,
ço¤unlukla kaçak konutlar›n yap›ld›¤› bir mahalledir. Örnekköy
Mahallesi genellikle özel mülkiyetler üzerinde kaçak olarak
oluflan, Gümüflpala ve Yamanlar ise baflkalar›n›n arazisi üzerin-
de kaçak olarak oluflan gecekondu mahalleleridir. 1985–1986
y›llar›nda bu mahalleleri kapsayan alanda, 2981 say›l› Yasa
kapsam›nda ›slah imar planlar› yap›lm›flt›r. Bu bölgelerdeki
mevcut mülkiyet dokusunun uygun olmayan yerleflim düzeni

ve boyutlar›, ›slah imar planlar› ile oluflan yeni düzenlemelerde,
yap› cephesi, derinli¤i ve formu itibariyle düzgün olmayan par-
sellerin ortaya ç›kmas›na neden olmufltur. 1987 y›l›nda ›slah
imar plan› yap›lan bu alanlar için 1/1000 ölçekli revizyon imar
planlar› haz›rlanm›flt›r. 1990’l› y›llardan itibaren, revizyon imar
planlar›ndaki genelde yap›laflmam›fl olan eski tarla vas›fl› arsa-
lar üzerinde, imar plan›na uygun yap›laflmalar bafllam›fl olup,
Girne Bulvar›n›n devam› niteli¤indeki Yeni Girne Bulvar› ad›y-
la an›lan bölge, bu planlara göre oluflmufltur. 

Karfl›yaka’n›n kuzeyinden geçen ve Karayollar› taraf›ndan yap›-
m› sürdürülen ‹zmir Çevre Yolu, 100 metrelik eni ile Örnek-
köy’ü ikiye bölmektedir. Yaklafl›k 20 y›ld›r yap›m› sürmekte
olan ve tamamland›¤›nda Alt›nyol’un özellikle yo¤un saatlerde-
ki trafi¤ini rahatlataca¤› öngörülen çevre yolunun 2007 y›l›n›n
bafl›nda trafi¤e aç›lmas› beklenmektedir. Çevre yolunun kuze-
yinde 1996 y›l›nda onaylanm›fl imar planlar› do¤rultusunda, or-
ta gelir gruplar›na hitap eden Ege Koop. ve Denizk›z› Evleri
isimli kooperatiflerin yap›m› sürdürülmektedir. 

Karfl›yaka imar plan›nda ticari alanlar olarak ayr›lm›fl olan Kar-
fl›yaka çarfl› bölgesi ve Bostanl› bölgeleri ile Örnekköy’ün kuze-
yindeki yaklafl›k 3 ha.’l›k küçük sanatlar alan› d›fl›nda, son dö-
nemde gündeme gelmifl olan Mortgage Yasas›’n›n da özendir-
mesi ile ‹zmir’de yaflayan ve çal›flan nüfusa yönelik olarak yeni
konut alanlar›n›n oluflturulmas› h›z kazanm›fl olup, bu uygula-
malar›n daha da yo¤un biçimde sürece¤i anlafl›lmaktad›r. 
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Uygulamalarda yönetmeliklerin flablon gibi kullan›lmas› sonu-
cu ortaya ç›kan baz› olumsuzluklardan bir tanesini örnekleye-
rek yaz›m› noktalamak istiyorum. Bay›nd›rl›k ve ‹skân Bakanl›-
¤› taraf›ndan ç›kar›lan Otopark Yönetmeli¤i do¤rultusunda, Kar-
fl›yaka’n›n tüm mahalleleri için geçerli olmak üzere, ruhsat afla-
mas›nda her parsel için ayn› oranlarda otopark alan› zorunlu k›-
l›nmaktad›r. Söz konusu yönetmeli¤e göre, araç sahipli¤i düze-
yinin çok düflük oldu¤u Anadolu Caddesi kuzeyindeki bir ma-
halle ile, araç sahipli¤i oran›n›n çok yüksek oldu¤u Aksoy, Bos-
tanl›, Atakent gibi mahallelerdeki binalar için ayn› oranlarda
otopark yerinin ayr›lmas› gerekmektedir. Maviflehir’de konut
alan›ndaki araç sahipli¤i oran›n›n daire bafl›na ortalama 2.7
araç olmas› nedeniyle, yönetmeli¤in mevcut normlar› içerisinde
yap›lan uygulamalar bu alanda yetersiz kalmakta olup ciddi
otopark sorunlar› yaflanmaktad›r. Emlak Bankas› taraf›ndan ilk
uygulamalara baflland›¤›nda, Maviflehir’de otopark s›k›nt›s› ya-
flanmayaca¤›n› belirten tan›t›mlar›n yap›lm›fl olmas›na karfl›n,
mevcut flablon yönetmelik uygulamalar› sonucunda, günümüz-
de bu alanda otopark s›k›nt›s› had safhaya ç›km›flt›r. Gerçekte
ise bu sorunun, bölgenin fiziksel koflullar›, sosyal ve ekonomik
durumu göz önüne al›narak haz›rlanm›fl ‹mar Planlar› ve ayn›
do¤rultuda oluflturulmufl Otopark Yönetmelikleri ile sa¤l›kl› bi-
çimde afl›lmas› gerekirdi.

Sonuç

Planl› Karfl›yaka, alan kullan›m› bak›m›ndan incelendi¤inde
%70’inin meskûn ve geliflme konut alanlar› olarak ayr›ld›¤› gö-
rülmektedir. Anadolu Caddesinin güneyi, yüksek yo¤unluklu
konut alanlar›n›, kuzeyi ise orta yo¤unluktaki konut alanlar›n›
kapsamaktad›r. Sa¤l›k Müdürlü¤ü’nün son kay›tlar›na göre,
yüksek yo¤unluklu merkez nüfusunun 240.187 kifli, orta yo-
¤unluktaki bölgenin 153.531 kifli, Bayrakl› bölgesinin ise
116.780 kifli oldu¤u ifade edilmektedir. 

Ege Üniversitesi Çevre Sorunlar› Uygulama ve Araflt›rma Mer-
kezinin 1997 y›l›nda B.M. Kalk›nma Program› ile T.C. Hükü-
meti aras›nda imzalanan proje kapsam›nda, Karfl›yaka için ha-
z›rlanm›fl olan " Karfl›yaka Belediyesi Kent Ormanc›l›¤› / Bitki-
lendirme" Master Plan ve Stratejisi’ne göre, beldenin
%6.3’ünün kentsel yeflil alanlar›, %0.5’inin kentsel bölgesel
spor alanlar›n›, %5.8’inin orman alanlar›n›, %7.3’ünün a¤aç-
land›rma alanlar›n› kapsad›¤› belirlenmifltir. 

E¤itim Tesisleri, Sosyo-kültürel Tesisler, Sa¤l›k Tesisleri gibi ha-
yati önem tafl›yan kamu alanlar› aç›s›ndan henüz yeterli düzey-
de olmayan bölgemizde, ‹zmir Büyükflehir Belediyesi taraf›n-
dan yürütülen Naz›m Plan Çal›flmalar› kapsam›nda çevreye
sayg›l›, yaflanabilir, yeflil alanlar› / spor / kültürel / e¤itim / sa¤-
l›k alanlar› yeterli, ulafl›m› çözülmüfl, k›y›yla ba¤lant›s› güçlen-
dirilmifl bir Karfl›yaka’n›n planlanmas› hedeflenmektedir. t



‹çinde nefes ald›¤›m›z her ortam evrilerek gelifliyor… Güneflin
her do¤uflu ve her bat›fl›nda, her baharda ya da her f›rt›nal› k›fl-
ta yeniden biçimlenifle tan›kl›klar›m›z ise an›lar›m›zda birikip
belgeleniyor… Zaman saate ba¤l› olan ya da olmayan her du-
rum bir iz b›rak›p içimizden öylece süzülüp geçerken… mekan-
lara, duvarlara, tafllara da kaz›n›yor. Yani biz de¤ifliyoruz, me-
kan de¤ifliyor…

Birikenle, süzülenle yak›nl›klar›m›z ise bu de¤iflim çark› içinde
baz› tarifler haline dönüflüp, önümüze öylece düflüveriyor. Ko-
rumac›, çevreci, feminist, liberal ya da modern, post modern gi-
bi pek çok kategori içinde gündeli¤i yeniden üretir oluyoruz…
Ama daha da önemlisi bireysel varl›k durumumuzu bu çerçeve-
de anlaml› k›lmaya çal›fl›yoruz. Kendimiz için belirledi¤imiz
her durufl, sanki bir di¤erini inkar edecekmifl gibi… h›rpalan›yor
ve h›rpal›yoruz. Bu arada sürekli bir geliflim evresinin farkl› hal-
kalar› da ayn› bütünü yeniden ve yeniden örüp duruyor... Kent-
sel mekan, farkl› dinamikleri içinde, hergün yeniden biçimleni-
yor... Karfl› k›y› Karfl›yaka’da oldu¤u gibi… 

Böyle bir ortamda yaflanan de¤iflimleri bir anlat› haline getirme-
nin de elbet pek çok farkl› yolu var. Olup bitenin aflikar parça-
lar›n› hayretlere açmak… bazen takdirlere… bazen de gözyafl-
lar›na... yeniye zafer, eskiye yenilgi biçmek… ya da bazen tam
tersini yapmak…

Althusser’in bilim ile felsefe aras›nda geliflen bir yelpazede ,gö-
rülenin arkas›nda cereyan edeni aç›klama yöntemine iliflkin
vurgusu, tam da böyle bir tavr› ele al›yor.1 Ya da Benjamin’in
görünümlerle olan ba¤›n›, yaflanan zaman› do¤ru alg›lama tut-
kusu olarak aç›klay›fl›.2 Bugünü, bugünkü varl›¤›m›z anlamlan-
d›rmaya çal›fl›rken bazen geçmiflin belgelerine tarafs›z ve saf bir
dokunufl yapabilmek… ya da yine bugüne odaklan›rken görü-
nenle var olan aras›ndaki duvarlar› s›y›rabilmek… böylece me-

kan›n, geçmifl, bugün ve gelecekle birlikte biçimlenen zaman
sarmal› içerisindeki eriyifline tan›kl›k edebilmek…  

Dolay›s›yla var olan anlat›lar›n, ya da anlat›lacak olanlar›n, de-
¤erli bir deneyim alan› olarak ve kurgusal yaflant›m›za ›fl›k tuta-
cak nitelili¤i ile ön plana ç›k›yor oldu¤u çok aç›k. Üstelik yel-
pazenin hangi cephesinden olursa olsun, bugüne dokunurken
ya da geçmiflle hesaplafl›rken ortaya döktüklerimiz, gelecekle
aram›zda bir yak›nl›¤›n oluflmas›na da ister istemez arac›l›k edi-
yor. Yani bir anlamda gelecek, bugünün içinde ve bizim belge-
lerimizle biçim de¤ifltiriyor…

Peki ya Karfl›yaka…

Karfl›yaka yani ‹zmir’in karfl› k›y›s›… Bugün mekansal ve top-
lumsal deneyimleri aç›s›ndan özel bir birikim alan› olarak önü-
müzde durmakta. ‹zmir’den ba¤›ms›z, ama bir o kadar da ba-
¤›ml› bir parça olarak. Gerek kendi tarihi ve gerekse de ‹zmir ta-
rihine ›fl›k tutacak nice de¤erle birlikte yafl›yor… de¤ifliyor…
dönüflüyor… Kaç›n›lmaz bir evrilme sürecinin a¤›na fazlas›yla
tak›lm›fl olmakla… geçmiflle gelecek aras›nda bir yerlerde… bir
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De¤iflim ve Karfl›yaka  Üzerine...

Hayat Ünverdi, Yard. Doç. Dr. 
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"Her ça¤ bir sonrakini yaln›zca düfllemekle kalmaz, ama düfllerken ayn›
zamanda onu uyanmaya da haz›rlar"

Walter Benjamin

Karfl›yaka Çarfl› Girifli Yap› ve Kredi Bankas› 



ara aflamada her gün yenilenen bir pratikle karfl›m›zda duruyor.

Tabii böyle bir pratik içinde de¤iflimi alg›lay›fl›m›z› etkileyecek
say›s›z geliflmeden söz etmek mümkün. Ancak de¤iflim göster-
gelerini do¤rudan mekan ve toplum deseninde ortaya ç›kan et-
kileflim düzlemi içerisinde yakalayabilir ve sade bir ayr›flt›rma
biçimi çerçevesinde de okuyabiliriz. Bunun için afla¤›da yer
alan dört farkl› kategorik aç›l›m ise iyi bir bafllang›ç gibi görü-
nüyor;

• De¤iflimi tart›flmay› kuflkusuz öncelikle önümüze getiren ve
bugün fiziksel ifadeleri içinde ancak mekansal düzlemde izle-
yebildi¤imiz "geçmiflin belgeleri..." ‹zler, duvarlar, eski yap›lar,
konaklar, a¤açlar, tafl toprak… ilk ve en önemli parçay› olufltu-
ruyor. Kendisini tafl›nmaz piyasas›n›n ac›mas›z koflullar›na tes-
lim etmifl bir mekansal düzen içinde ancak münferit parçalar
halinde ve da¤›n›k olarak yer alan nitelikli bir geçmifl, s›n›rl› sa-
y›da belge ve s›n›rl› bir anlat› eflli¤inde önümüze geliyor. Üste-
lik Kordon iskelelerinden, deniz yal›lar›ndan, çarfl› esnaf›ndan
ayr›lm›flken, görünümler de bulan›klafl›p, bugünün asfalt yolla-
r›na ve beton cephelerine kar›fl›yor. Karfl›yaka sanki bir inkar
havas› içinde yeniden vücut bularak, kentin tüm di¤er parçala-
r› gibi yenilikler eflli¤inde yeniden üretiliyor.

Yeniye ayak uydurman›n ya da kaç›n›lmaz bir dönüflüm süreci-
nin sonuçlar› olarak okunmas› mümkün olmayan bu geliflmeler
nedeniyle, yani esas olarak tarihsel birikimle, kapital birikimi
aras›nda kurulamayan denge sonucu, tüm özgün unsurlar›n, Le-
vanten evlerinin, Cumhuriyet dönemi yap›lar›n›n ya da az katl›
ve özgün apartman yap›lar›n›n yok oluflu, üstelik bugün hala
devam eden imar uygulamalar› içinde durmadan belgeleniyor.
Bir flekilde ayakta kalanlar›n içi boflalm›fl strüktürleri için ise bir
ak›bet tahmini yapmak güç de¤il. Sermaye izin verdi¤i ölçüde
anaokulu olup rengarenk boyalarla dönüfltürülenler, cafe olup
imaja yenik düflenler çarp›c› örnekleri ile karfl›m›zda duruyor. 

Bizler de elde kalan parçalardan, Karfl›yaka’n›n mekansal düze-
ninde ve toplumsal yaflant›s›nda farkl›laflan, ayr›flan unsurlar›
zorlanarak okumaya çal›fl›yoruz... Levanten bir saltanat›n k›y›-
dan denize süzülüflü, denizle, güneflle ve toprakla bütünleflmifl

bir Karfl›yakal› yaflam, hikayeleflerek önümüze geliyor. Hep kar-
fl› duruflun, baflka bir ‹zmir oluflun bugüne tafl›nabilmifl izleri ise
yitip gidiyor... 

• De¤iflim tart›flmalar› aç›s›ndan elbette ikinci aflamay›, "yeni
geliflme alanlar›" oluflturuyor… Yani daha önce var olmayan…
eklenen… sarmalanan yeni parçalar… Eklemlenmenin de iki
biçimi var. Planla geliflen, yeni yaflama alanlar› yaratmaya yö-
nelik çaba ve kendili¤inden geliflen, genellikle de gecekondu
olarak kavramsallaflt›r›lan göçle oluflmufl yaflama alanlar›. Her
iki tav›r da bugün kendisini Karfl›yaka’n›n kuzey yamaçlar›nda,
Yamanlar Da¤›’n›n eteklerinde çarp›c› görüntüler eflli¤inde ser-
giliyor. Bir k›s›m, yasal içeri¤i ile yükselirken, di¤er k›s›m, ille-
gal koflullarla yay›larak gelifliyor… Ama her iki durumda da or-
taya ç›kan ihtiflaml› düzen, birbirinin s›n›rlar›na yaslanarak, yan
yana gelerek da¤lar› tepeleri örüyor. Tüketmenin s›n›rlar›n› tarif
edemeyen her iki tav›r aç›s›ndan kritik bir hal alan ise, sözko-
nusu yan yana geliflin niteli¤i ile ilgili… Bugüne ait koflullar,
sosyo-ekonomik dengeleri yeterince sarsm›fl oldu¤undan yar›k-
lar artarken, yan yana gelifl çeliflkileri ve artan oranda gerilimi
de içermeye bafll›yor. 
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Bununla birlikte sözkonusu yar›klar› ortaya ç›karan süreçleri,
‹zmir kent bütünü genelinde Karfl›yaka’n›n üst gelir grubunun
yaflam alan› olarak içerik kazanm›fl konut bölgeleri çerçevesin-
de de tarif etmek mümkün. Karfl›yaka sahil fleridi, her dönemde
sermayesini k›y›ya endekslemifl ‹zmir kentinde üst gelir grubu-
nun yaflam tercihlerinde ön s›radaki yerini alm›fl ve fiziki düze-
nini bu biçimde bugüne tafl›m›flt›r. 3

Bununla birlikte 1969 y›l›ndan itibaren Karfl›yaka Emlak Banka-
s›’n›n uygulamalar› ile bat› yönünde önemli toplukonut alanla-
r› kazanm›fl ama bunun da ötesinde, sundu¤u nitelikli ortamlar
nedeniyle üst ve orta üst gelir grubunun ilgi oda¤› haline gel-
mifltir. Bu uygulamalar Bostanl›’da Atakent projesinin ard›ndan
etaplar halinde geliflen Maviflehir toplu konut alan› ile ve her iki
alan›n da kurgusal ve donat› a¤›rl›kl› içeri¤i çerçevesinde kent
bütününden ayr›flarak belirginlik kazanm›flt›r.  

Zaman içinde her uygulaman›n yak›n çevresinden bafllayarak
geliflen bir bölgesel etkileflim düzlemi içerisinde artan oranda
imar faaliyetlerine konu olmas› ise, Karfl›yaka’n›n son on y›ll›k
yap›lanmas›nda önemli de¤iflimler ortaya ç›karm›flt›r. fiemikler,
Yal› mahallesi ve giderek daha bat›ya do¤ru geliflen bölgelerde,
Gediz deltas›nda olmakla birlikte ciddi yat›r›mlar gerçekleflir-
ken, son olarak Soyak inflaatlar› çerçevesinde imaj yaratma ko-
nusunda yeterli birikim sa¤lanm›flt›r. Bütün bunlar›n sonucunda
ise, izole ve steril alanlar arac›l›¤›yla, gerçekte Karfl›yaka ile bü-
tünleflemeyen yaln›zca eklemlenen parçalarla, mekansal ve
toplumsal aç›dan gelecek y›llarda daha da kritik hale gelebile-
cek bir de¤iflim çark›n›n temelleri at›lm›flt›r. ‹çe kapal› yaflamlar
ve güvenlikle korunan kapal› duvarlar, bir anlamda Karfl›ya-
ka’n›n gelecek kurgusu hakk›nda önemli ipuçlar› vermektedir.    

• Üçüncü bir de¤iflim alan›n› "altyap› yat›r›mlar›" olarak belir-
lemek yanl›fl olmayacak. Çünkü altyap› projeleri fiziksel de¤ifli-
mi yaratan önemli müdahale alanlar›n›n bafl›nda geliyor. Üste-
lik ulafl›m ve her türlü altyap› projesinin imar faaliyetlerini tetik-
leyici etkisi zaten ülkemiz kentlerinde belirgin bir biçimde izle-
nebiliyor. Bu çerçevede transit geçifl güzergahlar›n›n bile konut
adalar› ile sarmaland›¤›na flahitlik eder oluyoruz.

Karfl›yaka kentsel geliflimi bu aç›dan incelendi¤inde iki önemli
projenin, henüz tamamlanmam›fl olmakla birlikte fizik mekan-
da flimdiden önemli etkiler oluflturdu¤u aç›kça görülebilmekte.
Kuzeyden geçen çevre yolu ve eski tren yolu hatt›n› kullanan
metro güzergah›, konut geliflmeleri aç›s›ndan yeni olanaklar›
destekleyici projeler olarak karfl›m›za ç›k›yor. Ama öte yandan
zemin problemlerine ra¤men h›zla yükselen çok katl› apartman
bloklar›na, yeni kat ilavelerine de arac›l›k ederek eski Karfl›ya-
ka ve Bostanl›’n›n boflluklu kentsel dokusunu sa¤l›ks›z bir bi-
çimde dönüfltürüyor. Di¤er yandan Karfl›yaka’n›n 1960’l› y›llar-
dan itibaren göçle geliflmifl kuzey bölgesi, yani ‹zmir Çanakka-
le karayolunun üst bölümü otoyol güzergah› için gerçekleflen
ulafl›ma yönelik yat›r›mlarla flimdiden yeni bir çehre kazanm›fl
durumda. Üstelik Yeni Girne olarak tarif edilen geliflme korido-
ru, daha da yukar›lardaki dönüflüm projelerini peflinden sürük-
lüyor.  

Yine Turan bölgesinde geliflmesi öngörülen ticaret ve rekreas-
yon bölgesinin, kuzeyde Örnekköy’de projelendirilen üniversi-
te alan›n›n ve benzeri nitelikteki yat›r›mlar›n Karfl›yaka kentsel
mekan›nda önemli etkiler oluflturaca¤› ve de¤iflimi yeni gün-
demler eflli¤inde mekana tafl›yaca¤› da aflikar görünüyor.

• Dördüncü bir de¤iflim tart›flmas›n› ise, geçmiflin ve bugünün
fiziksel unsurlar›ndan ç›kararak "toplumsal pratikler"e odakla-
mak gerekiyor… Karfl›yakal› olanlar… Karfl›yaka’da yaflayan-
lar… yaflamaya çal›flanlar… Böyle bir tan›mlama elbette top-
lumsal ve mekansal formlar›n karfl›l›kl› etkileflim düzeyi çerçe-
vesinde bir önceki de¤iflim kategorisine bas›yor. Mekansal ay-
r›flma ve onu bir yar›lma desenine tafl›yan geliflmeler bugünün
Karfl›yaka’s›nda ben ve öteki ayr›m›nda geliflen bir toplumsal
travman›n ciddi sonuçlar›n› ortaya koymufl durumda… Ön ta-
raftakileri geridekilerle karfl› karfl›ya getiren ve giderek bir Kar-
fl›yakal› olma, olmama durumu içine sürükleyen geliflmeler4…
Artan kriminal olaylar, gasp, h›rs›zl›k vb. olaylar yaflama alan-
lar›n›n içine tafl›n›yor. 

Kald› ki Karfl›yakal› kendisini her zaman ‹zmirli’den farkl› ta-
n›mlama gelene¤ini sürdürmüfl, yer yer fanatizme teslim olmufl,
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Dipnotlar
1  Althusser (1990), Görünen durumlar›n arkas›nda cereyan edenleri adland›rman›n ayr›m çizgileri çizmek, felsefi sorunlar üretmek, yeni tezlere yol açmak vb. kurgusal (spekülatif) bir oyun olmad›¤›n›,
pratik sonuçlar› olan bir ifllem oldu¤unu vurgulamaktad›r. 

2 Benjamin (1995), gerçekli¤in yani görünmez olan›n d›fla yans›yan görünümlerden do¤ru bir bakma biçimi ile elde edilebilece¤ini vurgulamaktad›r. Ona göre tarihin portresi, küçük ve önemsiz fleylerde
gizli ama yaflanan realiteyi do¤ru kavrayabilmek için bir o kadar da önemlidir.  

3 Sayar, Y.& Süer, D. (2004); "1969 y›l›nda bafllayan alandaki yap›laflma çal›flmalar› 9 etap halinde günümüze kadar devam etmifltir. Bankan›n, toplumun de¤iflen ihtiyaçlar›n›n ve beklentilerinin karfl›lan-
mas› do¤rultusunda konut yap›m politikas›ndaki de¤ifliklikleri –sosyal konut üretiminden farkl› gelir gruplar›na hizmet eden "ticari konut" üretimine geçifli- 1986 y›l›nda bafllayan 6. etap Atakent uygula-
mas›ndan itibaren görmek mümkündür. 1989 y›l›nda tamamlanan bu konutlar›n ard›ndan, Emlak Bankas› üretim politikas›ndaki de¤ifliklikleri tam anlam› ile yans›tan, fonksiyonel ve mekânsal çeflitlilik
aç›s›ndan daha zengin olan yeni bir konut alan›n›n -"Maviflehir Konutlar›"n›n- üretimine bafllam›flt›r." 

4 Ünverdi H.(2002), "Toplumsal düzeyde artan yar›lma ve yoksullaflma, dayan›flma temelli iliflkileri aile içi iliflkiler, akrabal›k ya da hemflehrilik temeline dayanan formundan ç›karm›fl ve çok farkl› temellere
dayal› yeni kimlik yap›lanmalar›n› beraberinde getirmifltir."  

ben ve di¤erleri ayr›m›n› her zaman gündemine tafl›m›flt›r. Bu
çerçevede sporun farkl› biçimlerini araçsallaflt›rarak ifade bulan
bir mekansal aidiyet duygusu, Karfl›yaka’y› 351/2 olarak olarak
tan›mlamaya dek götürmüfltür. Ancak kendini bir mekana ait
k›lmak, bir referans oluflturmak sosyo-psikolojik deneyimler
aç›s›ndan kritik bir konu olmakla beraber kimlik temelli tart›fl-
malar çerçevesinde daha da farkl› bir içerik kazanmakta. De¤i-
flen koflullar›n mekansal ve toplumsal formlar› y›pratan niteli¤i
ile gündeme gelen bir kimlik meselesi içinde Karfl›yaka ve Kar-
fl›yakal›  da üzerine düflen pay› al›yor. Her tan›mlama bir var
olufl biçimi, ama daha da kritik bir biçimde giderek Karfl›ya-
ka’ya tutunabilmenin yegane arac› olarak kent sahnesinde yeni
aktörler üretiyor. Stratejik bir aç›l›mda gözler önüne serilen ya
da daha gerilerde kendi içine kapal› yaflamlarda gizlenmifl hal-
ler içinde Karfl›yaka de¤ifliyor...

Her fleye birden bütünüyle bakmak…

Yukar›da yer alan dört farkl› kategorik aç›l›m asl›nda, Karfl›yaka
kentsel mekan›nda gözle görülebilir, görülemez, dolay›s›yla iz-
lenebilir ya da izlenemez yönleri ile, gelinen aflaman›n geçmi-

fle ya da gelece¤e tafl›nabilecek parçalar›n› ortaya koyuyor. Her
bir alt aç›l›m›n özellikle de son befl on y›lda önümüze koydu¤u
yeni Karfl›yaka fizik bedeniyle, ruhuyla karfl›m›zda dururken,
ona gönül gözümüzü açt›¤›m›z ölçüde bize bugünü anlat›yor.
Yani biz ona ne kadar yak›n durursak, o da bize o kadar ya-
k›n… Yitirilenleri, yitirilebilecekleri kula¤›m›za f›s›ld›yor… Tes-
lim olufllar›, karfl› durufllar› izleyebilir oluyoruz ve her bir alt
aç›l›m›n gerçekte Karfl›yaka’y› nas›l parçalara böldü¤ünü… 

Zenginli¤in kendi parças›nda, yoksullu¤un kendi parças›nda
vücut buldu¤u birbirine uzak ama belki de bazen yan yana par-
çalar bugünün çeliflkilerle dolu Karfl›yaka resmini oluflturuyor.
Karfl›yakal› olmak, edinilen adresin k›y›ya yak›nl›¤›na efl hale
gelirken… art›k Karfl›yaka’ya dokunmak da anlam›n› yitiriyor.
Topyekün yarat›lm›fl bir toplumsal ruhun küçük parçalar› ile
temsil edilen zaman, imar faaliyetlerinin ayr›flt›ran, kapatan,
eriten ya da öteleyen tavr›n›n belgeleri ile p›r›lt›lar saçan bir res-
mi çerçeveye koyuyor… Gerçe¤i örten p›r›lt›l› bir resim karfl›-
da… karfl› k›y›da öylece bize göz k›rp›yor… t
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Her ‹zmirli için Karfl›yakal› olman›n kimi zaman "Akdenizli gevflekli¤i", kimi zaman "özgür"
ve "yaflam›n tad›n› ç›karmay› bilmek", kimi zaman da spor karfl›laflmalar›ndaki "fanatik" tav›r-
la özdefllefltirilen bir "anlam"› bulunur. Mekan›n bizatihi bir özne haline geldi¤i ve bar›nd›r-
d›¤›n› kendine benzetti¤i yerler, enderdir. Co¤rafyaya ba¤l› "hemflerilik" bilincine ya da her-
hangi bir kökene dayanmayan bu ba¤l›l›k için Karfl›yaka’da do¤mufl olmak gerekmez, orada
yaflamak yeterlidir: Karfl›yaka’da yaflayan herkes, yeni tafl›nsa bile, hemen Karfl›yakal› oluve-
rir. Kendini ‹zmirli de¤il, ‹zmir’den öte (post), Karfl›yakal› olarak tan›mlar.

Ülke arenas›nda demokrat, hatta muhalif kimli¤i ile tan›nan ‹zmir’in geçmifli, bu niteli¤i hak
edecek öykülerle doludur. ‹stikrar›n çeflitli nedenlerle bozuldu¤u kadim dönemlerde de mer-
keze karfl› duruflu sorun oldu; otoritelerce bölgeye mesafeli yaklafl›ld› ve e¤er gerekirse güç
kullan›ld›: Perslere, Helen’le; Bizans’a, Cenevizlilerle hatta Osmanl›’ya, Beyliklerle karfl› dur-
du. Ayd›neli’nin bölgecili¤i, bazen sosyal-etnik bazen ekonomik ve bazen de fieyh Bedret-
tin’de ifade buldu¤u gibi ideolojik-politik biçimlerde tezahür etti. Osmanl›’n›n çöküflünü h›z-
land›ran en zay›f noktalar›ndan birini oluflturan Ege, ‹zmir’le sembolleflmifl ve oluflturdu¤u çe-
kim gücüyle kendi ba¤›ms›z dinamiklerini yaratm›flt›. ‹flgal edilmesiyle, bir toplumun ezilmifl-
li¤e karfl› simgesi haline geldi. Cumhuriyetin ilk y›llar›nda ‹zmir, hem Kurtulufl savafl›n›n bafl-
lad›¤› ve bitti¤i yer olarak anlaml› bir yer edindi; hem de yeni rejimin ekonomik ve sosyal
devriminin metaforik ismi haline geldi. Geçmifl iliflkilerin yükünü tafl›mak zorunda kalmas›
onu, ekonomik merkez ‹stanbul ile politik merkez Ankara’n›n kurdu¤u ittifak›n d›fl›na itti¤i gi-
bi, Atatürk’e suikast giriflimi, Menemen olay› ve Cumhuriyetçi Serbest F›rka deneyiminde ta-
raf olmas› gibi rejimi ve sistemi tehdit eden olaylar nedeniyle iktidar›n gözünden düfltü. "Ke-
nar"da kalman›n ac›s›n›, koynunda besleyip büyüttü¤ü Demokrat Partiyle 1950’lerde ç›karsa
da, 1980 sonras›nda Özal’› desteklememesinin bedelini, siyasal merkez, her türlü yat›r›mdan
yoksun b›rakarak ona geri ödetti. Sundu¤u yaflam tarz›yla hep k›skan›lan, hep özenilen ve ke-
narda b›rak›lmay›1 hiç içine sindiremeyen ‹zmir, kendisine yak›flt›r›lan "gavur"lu¤u gururla ta-
fl›r ve "hep öyle kalaca¤›n›" inatla ilan ederken, kenarda b›rak›lmay› reddeden bir baflka mu-
halefeti de ba¤r›nda tafl›d›. Merkezle mesafeli bir iliflkisi olan ‹zmir’in, kendini ‹zmirli olarak
görmeyen Karfl›yaka’yla kurdu¤u iliflki de bir sevda iliflkisi olarak tariflenebilir: Ne seninle ne
sensiz…!

Osmanl› döneminde Rumlar›n Kordelio, Pera-meria (uzak yer), Pera-horion (uzak köy)2 ola-
rak isimlendirdikleri Karfl›yaka, bafllang›çta ‹zmir’le kurdu¤u deniz ba¤lant›s›n›, zamanla ka-
radan güçlendirse de, "Paral› Köprü" ya¤›fllardan kapan›yor ve ulafl›m s›k s›k kesiliyordu. Me-
kansal anlamdaki bu mesafeye karfl›n, gönüllerden uzak kalmay› hiç içine sindiremedi. Artan
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nüfusa ba¤l› olarak ortaya ç›kan toplumsal gereksinimin kurumsal bir ifadesi olarak, 1887 y›-
l›nda belediye flubesi kuruldu. Bu tarihten itibaren Karfl›yakal›’yla Karfl›yaka Belediyesi, Karfl›-
yaka Belediyesi’yle ‹zmir Belediyesi aras›ndaki karfl›tl›k hep gündemde oldu. Taraflar aras›nda
kurulan ittifaklar, kimi zaman itilaflarla bölünse de, toplumsal talepler, hep kamusal alanda,
ortak faydan›n artt›r›lmas› yönünde cereyan etti. Kurumsal örgütlenmeye karfl› yüksek sesle di-
le getirilen bu hak aray›fl›, denetim mekanizmas›n› sürekli dinamik tutan bir sivil yap›n›n var-
l›¤›n› iflaret etmektedir.

Verilen sokak isimlerini, halk›n kullanmay› reddederek, kendi verdikleri isimleri kullanmay›
sürdürmeleri3, Karfl›yakal› ile Karfl›yaka Belediye’sini karfl› karfl›ya getiren kayda de¤er olaylar
aras›nda an›labilir. Karfl›yaka Belediyesi ile ‹zmir Belediyesi ve Vilayet aras›ndaki, bazen kifli-
sel bazen politik nedenlere dayanan sorunlu iliflki ise, ço¤unlukla merkezin a¤›rl›¤›n› koyarak,
Karfl›yaka’y› belediye flubesi ya da müstakillefltirmesiyle sonuçland›. Tren, flirket vapuru, tram-
vay ve ‹zmir-Karfl›yaka flosesi gibi ulafl›m olanaklar›n›n, mekansal büyümenin yan›s›ra hizmet
ihtiyaçlar›n› da artt›rmas› nedeniyle 1909’da Belediye teflkilat› müstakil hale getirildi; dönemin
politize ortam›n›n besledi¤i nedenlerle 1918’de la¤vedilerek tekrar ‹zmir Belediyesine ba¤lan-
d›4. 1919 mütareke y›llar›nda müstakil belediye haline getirilirken, Cumhuriyet sonras›
1930’da ‹zmir Belediyesi bünyesine geri döndü. 

Dünyada ekonomik krizin etkilerinin hüküm sürdü¤ü, Cumhuriyet Türkiyesi’nin varolufl mü-
cadelesi verdi¤i ve ‹zmir’in, kendi özgül koflullar› nedeniyle merkezin kenar›nda kalma sanc›-
lar› yaflad›¤› 1930’lu y›llarda, Karfl›yakal›’n›n, ‹zmir yöneticilerine karfl› gösterdi¤i direnç ve
hakl› mücadelenin derinlemesine incelenmesi, muhalefet gelene¤ine dayanan "durufl"unun ta-
rihsel köklerinin anlamland›r›lmas› aç›s›ndan ö¤retici olacakt›r5. Bu y›llarda nüfusu yaklafl›k
olarak 15000 kifliye6 ulaflan Karfl›yaka, tüm co¤rafi albenisine karfl›n, ciddi bir kentsel servis
eksikli¤i yafl›yordu. ‹leri derecede konut s›k›nt›s›n›n oldu¤u ‹zmir’de, Alsancak’›n hala zihin-
lerdeki Levanten temsil biçimini sürdürmesi, eflraf›, Karatafl-Karantina-Göztepe güzergah›n›
oluflturan kentin bat› aks›na ve Karfl›yaka’ya yöneltiyordu. Öte yandan mübadele ile ‹zmir’e
gelen nüfusun bir bölümünün de buraya yerlefltirilmifl olmas›7, yerleflim sakinlerinin rafine ve
uygar taleplerle ortaya ç›kmas›n› nedenliyordu. Karfl›yaka giderek köy-nahiye kimli¤inden kur-
tuluyor, kendini ‹zmir’in bir parças› olarak görüyor; ayn› hizmetleri bekliyordu. En önemli ya-
k›nma konusunu oluflturan susuzluk, ayd›nlatma, s›tma ve ulafl›m sorunlar›n›n tamam›n›n alt-
yap› eksikliklerinden kaynaklanmas›, belediyelerinin la¤vedilerek ‹zmir Belediyesi’ne ba¤lan-
mas›na iliflkin tepkilerini sistematik halde dile getirmelerine neden oldu. 

‹zmir Belediye Baflkan› Hulusi Bey döneminde, ‹fl Bankas›ndan al›nan 2 milyon lira kredinin,
getirilecek suyun projelendirilmesi koflulu ile Karfl›yaka’n›n imar›na harcanmas› için ayr›lan
300000 liras›, su projesinin haz›rlanmas› beklenmeden Mart 1931’de Dahiliye Vekaletince
serbest b›rak›ld›. ‹zmir Belediyesi’ne ba¤lanmay› içlerine sindirememifl olan Karfl›yakal›lar, bu
paran›n ya¤malanmadan kendi altyap› hizmetlerine harcanmas›n› isteyen befl - on bin imzal›
dilekçeyle May›s 1931’de Vilayete baflvurdular. Talepleri reddedildi, ama dönemin ‹zmir Be-
lediye Baflkan› Sezai Bey, Meclisten görüfl almad›¤› ve özellikle Karfl›yakal› üyelere tav›r koya-
rak gerilimi art›rd›¤›8 için görevinden al›narak yerine Kas›m 1931’de Dr.Behçet Salih (Uz) atan-
d›. Yeni reis, bir yandan Karfl›yaka’y›, kentin bütününde gerçeklefltirdi¤i altyap› uygulamalar›-
n›n bir parças› yaparken, öte yandan da Karfl›yakal›lar›n hak aray›fllar› yerini buldu. Gerçek-
lefltirilen altyap› hizmetleri flunlard›r: 

1. ‹zmir’de oldu¤u gibi kanalizasyon döflenmesi yerine, Karfl›yaka’daki binalara fosseptik ya-
p›lmas› ve at›klar›n pompalarla çekilerek denize deflarj edilmesi kararlaflt›r›ld›¤› için, yeni yö-
netimce, ya¤mur suyu tahliye kanallar›n›n döflenmesi ve halk›n çamurdan kurtar›lmas› ama-
c›yla sokak kald›r›mlar›n›n yenilenmesine baflland›. Altyap› çal›flmalar› sürerken kanallar›n
yanl›fl e¤imi yüzünden sular›n denize akamayaca¤› gerekçesiyle fiubat 1932’de Belediye Mec-
lisine verilen flikayet dilekçesi hem mimar olan eski Fen Heyeti reisi hakk›nda soruflturma aç›l-
mas›na, hem de "bir mimar›n bu kadar çeflitli ifllerle bafla ç›kmas›n›n mümkün olup olmad›¤›"
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konusunun kamuoyu gündeminde tart›fl›lmas›na neden oldu. Avrupa’dan yabanc› uzman getiri-
lerek görüfl istenmesi, "Belediye, Türkiye’de küçücük ifllerin e¤rili¤ini do¤rulu¤unu anlayacak mü-
hendis mi bulamad› ki Avrupa’ya müracaata karar veriyor?"9 fleklinde elefltiriliyordu. 13 Nisan
1932’de ‹zmir’e gelen H.Jansen, iyi bir altyap›n›n, iyi bir plan gerektirdi¤ini belirterek, maliyetin
azalt›lmas› için kanalizasyon döflenecek sokak say›s›n›n azalt›lmas›n› ve at›klar›n belirli noktalar-
da toplanmas›n› önerdi. Artan araç say›s› do¤rultusunda yol kalitesini yükselten asfalt›n yüksek
gümrük vergisi nedeniyle yayg›n olarak kullan›lamamas›na karfl›n, Karfl›yaka’n›n en ifllek yeri olan
Banka (1715) Sokak’ta ‹zmir Belediyesince yap›lan deneme, 16 Aral›k 1932’de tamamland› ve ‹z-
mir, ilk asfalt yoluna kavufltu. Belediye’nin, ‹zmir’deki bu ilk uygulamas›n›n, Karfl›yaka’da gerçek-
lefltirmesi kuflkusuz tesadüfi de¤ildi: Vapur ücretleri konusunda yaflanacak krizin, bir anlamda sus
pay› olacakt›..!

2. Di¤er altyap› eksikli¤i olan ayd›nlatma, belediye s›n›rlar› içinde yabanc› sermayeli elektrik flir-
ketinin sorumlulu¤undaysa da, flirket, ‹zmir Belediyesi s›n›rlar› içine al›nan Karfl›yaka’n›n ayd›n-
lat›lmas›na, ekonomik olmamas› nedeniyle yanaflm›yordu. fiirket, Belediye s›n›rlar›n›n sürekli de-
¤ifltirilmesine ve bunun nereye kadar devam edece¤inin belli olmamas›na itiraz etmesine karfl›n
uzun görüflmelerin ard›ndan anlaflma sa¤land› ve 18 A¤ustos 1932 günü Karfl›yaka’ya ilk elektrik
verildi. 7 km.lik alana döflenen tesisat›n Karfl›yaka’n›n ancak yar›s›na hizmet vermesi, d›fl›nda ka-
lan sokak ve evlerin flirketin imtiyaz alan› içinde kalmas›na karfl›n karanl›¤a mahkum edilmesini
flikayet için Karfl›yakal›lar, seçtikleri 3 kiflilik heyetle Belediye Baflkan› Behçet Salih’i (Uz) ziyaret
ettiler. Reis, elektriksiz kalan alana döflenecek tesisat bedelinin yar›s›n›n flirkete belediyece öde-
nece¤ini belirtti. Belediye ile Elektrik fiirketi aras›nda yaflanan gerilim, Cumhuriyet yönetiminin
yabanc› sermayeye bak›fl› ile ç›karlar›n› korumak isteyen flirket stratejisini yans›tmas› aç›s›ndan il-
ginçtir. Bu dönemde Belediye Baflkan›’n›n, Karfl›yakal›lar’›n, ‹zmir Belediyesi’ne yönelik tepkile-
rini dengelemeye çal›flt›¤› görülmektedir. Tesisat›n yeni olmas›na karfl›n, lambalar›n bozulmas›,
de¤ifltirilmemesi ve önemli yollar›n hala karanl›kta kalmas› elefltiri konusu olurken, döflenen tesi-
sattan binalara hat çeken "fenni elektrik tesisat› mütehass›slar›"10, yeni bir sektörün do¤uflunu ifla-
ret ediyordu.

3. Karfl›yaka’n›n su sorununa yönelik olarak aç›lan Yamanlar suyu proje yar›flmas›, Ekim 1932’de
sonuçland›. Yar›flmay› 4000 TL ödül alan Pontomoson firmas›n›n kazanmas›na karfl›l›k, ‹stan-
bul’da temsilcili¤i olan bir Alman firmas›n›n, Karfl›yaka’ya deniz alt›ndan çelik borularla su tafl›-
ma önerisinde bulunmas›11, yabanc› sermaye için altyap› yat›r›mlar›n›n karl› bir alan oldu¤unu
göstermektedir. Belediyece ihale edilen Yamanlar su tesisat›, tamamlanarak Karfl›yaka’ya 1933 y›-
l›nda su verilmeye baflland›. 

Cumhuriyetin ilk y›llar›nda ‹zmir Belediyesi faaliyetlerinin, sokak kaplamalar›n›n yenilenmesi, ka-
nalizasyon, elektrik ve su tesisatlar›n›n döflenmesi gibi a¤›rl›kla altyap› konular›nda yo¤unlaflma-
s›, bir yandan önceki dönemin ihmal etti¤i kentsel hizmetleri iflaret ederken öte yandan da döne-
min imar anlay›fl›n›n altyap› ile özdefl oldu¤unu göstermektedir. Genel buhran koflullar›, ülkenin
ve ‹zmir’in özgül durumu nedeniyle yeterli bütçenin olmamas›n›n yan› s›ra yerel yönetimler, alt-
yap› yat›r›mlar›n› gerçeklefltirmek için yabanc› sermayenin bilgi, deneyim ve teknolojisine ba¤›m-
l› kal›yor ve gelecek tekliflere göre pozisyon belirlemek durumunda kal›yordu. Bir baflka deyiflle
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12 Yeni As›r, 30 Eylül 1932
13  Yeni As›r, 7 Kanunuevvel 1932

sorunu çözen hizmeti de¤il, bütçeye uygun teklifleri de¤erlendirmek durumunda kal›yor; kendi-
ni, karar verici olarak cesaretle ortaya koyam›yor; dayatmac› ve pazarl›kç› olam›yordu. Bu tutum,
bir önceki dönemin ürkekli¤i kadar, deneyimsizli¤in verdi¤i cesaretsizlikle aç›klanabilir.

Karfl›yakal›lar’›n altyap› eksikli¤ini bahane ederek Vilayet’e verdikleri dilekçe, her ne kadar bir
belediye baflkan›na mal olmuflsa da, siyasi otorite taraf›ndan ustaca yönetilen politik bir manev-
rayla, yabanc› flirketlerle yap›lan pazarl›klar çerçevesine çekilmifl ve hem Ankara hem de ‹zmir
Belediyesi arabuluculuk rolü üstlenerek, olay hafif atlat›lm›flt›. Ancak Karfl›yakal›lar›n 2. tepkisine
neden olan Körfez Vapurlar› meselesinde siyasi otorite ile Karfl›yakal›lar do¤rudan karfl› karfl›ya
düfltüler. Karfl›yakal›lar›n, ‹zmir’de çal›flmas› ve okumas› nedeniyle (ö¤le yeme¤i seferleri de da-
hil olmak üzere) artan ulafl›m talebi, Milli bir flirket olan Körfez Vapurlar›n›n ifline yar›yor, Ocak
1932’deki zamma yap›lan itirazlar üzerine di¤er hatlarda indirime gidilmesine karfl›l›k, en karl›
hat olan Karfl›yaka güzergah›nda indirim yap›lm›yordu. fiirket, Güzelyal› hatt›n›n 2 kat› ücreti
olan Karfl›yaka hatt›nda, halk›n her istedi¤i saatte haz›r vapur bulmak istedi¤ini belirterek, sefer
say›s›n› yar›ya düflürmeleri halinde indirime gidebileceklerini, ancak Karfl›yakal›n›n da buna raz›
olmad›¤›n› savunarak geri ad›m atmad›. Eylül 1932’de 1.yerine 2.mevkide giderek tepki gösteren
halk, alternatif ulafl›m olanaklar› araflt›rarak tren ve otobüse yöneldi. Yerel bas›n›n "Karfl›yakal›lar
unutmamal›d›r ki bu mücadele ne kadar uzun sürer ve zahmetli olursa elde edilecek netice kar-
fl›s›nda duyulacak zevk ve nefl’ede o nisbette kuvvetli olacakt›r" dilekleri aras›nda, isteklerini An-
kara’ya duyurabilmek için bir miting yapmak üzere Valili¤e baflvurdularsa da izin alamad›lar12. 2
Ekim 1932’de bir aç›klama yapan ‹zmir Valisi Kaz›m (Dirik) Bey "miting amac›n›n, dileklerin yük-
sek makamlara bildirilmesi ise bunun Vilayetçe zaten yap›ld›¤›, bu nedenle gereksiz ve ola¤an-
d›fl› bulunan iste¤in reddedildi¤i"ni belirtti. Yönetimin, otoritesini hat›rlatt›¤› bu aç›klaman›n yan›
s›ra Belediyece Göztepe tramvay hatt›n›n 3 vagonu, Karfl›yaka’ya verilerek ve zarar edildi¤i ge-
rekçesiyle azalt›lan gece seferleri artt›r›larak gerilimin dozu düflürülmeye çal›fl›ld›. Kas›m 1932’de
Karfl›yakal›lar, özel otobüsçülerle anlaflarak, ulafl›m giderlerini daha ucuza getirdikleri gibi, gü-
zergah üzerinde kalan Bayrakl› ve Turan vapur yolcular›n› da kendilerine çektiler. Kalabal›k ne-
deniyle otobüse binememesine ra¤men vapura yönelmemekte direnen halk, kazand›¤› zaferi, va-
purlara karfl› flapka sallayarak ve ba¤›rarak kutlarken, günde 3000 yolcu tafl›yan otobüslerin ka-
pasitesinin iki kat›na ç›kar›lmas› için özel otobüs flirketleri taraf›ndan Aral›k’ta, ‹zmir’e yeni araç-
lar getirildi. Karfl›yakal› kendi ulafl›m çözümünü üretirken, vapur ücretlerinin indirilmesi yönün-
deki talepleri, devlet otoritesinin zay›flayaca¤› ve olaylardan cesaret alarak baflka fl›mar›kl›klar›n
yap›labilece¤i13 gerekçesi ile Ankara taraf›ndan reddedildi. Krizden do¤an bu ulafl›m çözümü,
Karfl›yakal›n›n "dönüfltürücü gücü" olarak ‹zmir tarihine geçerken, ilerleyen zamanda da kentin
temel ulafl›m sunumunu belirleyecekti. "Hakk›n› aramas›n› bilen ve bu u¤urda fedakarl›¤a kat-
lanan bir kitlenin yüksek ve temiz hisleri", Karfl›yaka’n›n (Post) ‹zmir-ötesi kimli¤inin kamusal
alandaki tezahürü haline geldi. t 



Bu yaz› kapsam›nda Karfl›yaka’n›n mimari kimli¤ine katk›da bu-
lunmufl olan "mimarlar", "mühendisler" ile mimari ürünlerin
oluflmas›nda emekleri geçmifl olan "kalfalar" ve di¤er kifliler ele
al›nmaktad›r. Cumhuriyet’ten 1980’li y›llara kadarki dönemde,
bu süreçte rol alm›fl olan tüm aktörler, Karfl›yaka’n›n vitrinini
oluflturan sahil boyunda (Karfl›yaka Yal›’s›nda) yap›tlar› olanlar
ve de Karfl›yaka ile özdeflleflmifl kifliler ile s›n›rl› tutulmufltur. Di-
¤er yandan, 1950’ler ve daha öncesinde Karfl›yaka’da aktif ola-
rak çal›flm›fl olan meslek mensuplar›na ve yap›lar›na, günümüz-
de say›lar›n›n çok az olmalar›, Karfl›yaka’n›n geçmifline yönelik
birer belge özelli¤i tafl›malar› nedeniyle yaz› kapsam›nda daha
genifl yer ayr›lm›flt›r. Mimar, mühendis ve müteahhit say›lar›n-
da patlaman›n yafland›¤›, inflaat yapman›n ve gayrimenkul
edinmenin öncelikli olarak ticari bir olguya dönüfltü¤ü 1980’li
y›llar ve sonras› ise, farkl› de¤erlendirilmesi gereken bir süreç
olarak bu yaz› kapsam› d›fl›nda b›rak›lm›flt›r.

Cumhuriyet’ten 1950’li Y›llara Karfl›yaka’n›n Mimari
Kimli¤ine Katk› Koyanlar:

‹zmir’in 5 Bin y›l› aflan tarihi içerisinde ancak son 150 y›ll›k dö-
nemde önem kazanm›fl olan Karfl›yaka’ya iliflkin her türlü çal›fl-
man›n, ayn› dönemlerde ‹zmir’de yer alm›fl olan geliflmelerden
soyutlanmas›n›n mümkün olamayaca¤› ortadad›r. Ayn› flekilde,
Karfl›yaka’n›n kentsel ve mimari geliflimi Cumhuriyet’ten
1950’li y›llara kadar tamamen ‹zmir’e ba¤›ml› olarak ve az sa-
y›daki mimar, mühendis kadrolar›n›n katk›lar› ile gerçekleflebil-
mifltir. Makale kapsam›nda yer alan bu döneme iliflkin bulgular,
bir anlamda ‹zmir’in ayn› dönemdeki mimarl›k faaliyetlerinden
kesitleri de yans›tmaktad›r.  

Cumhuriyet öncesinde ‹zmir’deki imar ifllerinin hemen hemen
tümünü az say›daki gayrimüslim mimarlar ile kalfa ve ustalar
yürütürlerken, bu dönemde ‹zmir’de varl›¤› bilinen ilk Türk mi-
mar›, Vali Rahmi Aslan döneminde (1914-1918) göreve baflla-
m›fl ve 1933 y›l›na kadar ‹zmir’de mesle¤ini sürdürmüfl olan
Tahsin Sermet’tir1. 

1926 tarihli Ticari ve ‹ktisadi ‹zmir Rehberi’nde, Mühendisler
Meslek Grubu bafll›¤› alt›nda, serbest çal›flan, proje ve taahhüt
iflleri yapan kifliler olarak Tahsin Sermet’in yan› s›ra Hüseyin
Mazlum, Mimar Kemal, Mimar Mecid, Mühendis Muallim
Mehmet Galip ve Fescizade ‹brahim Galip’in adlar› yer almak-
tad›r2. 1940 Y›l› Türkiye Yüksek Mimarlar Birli¤i kitapç›¤›nda
ise, ‹zmir’de Birli¤e kay›tl› mimar say›s›n›n 12 oldu¤unu belir-
tilmektedir3. 

1950’li y›llar›n bafl›na ait ekteki foto¤rafta 18 mimar toplu hal-
de görülmektedirler. Bu gruba, resimde yer almayan, ayn› kufla-
¤›n serbest olarak ya da resmi kurulufllarda çal›flan ‹zmir’li di¤er
mimarlar› olarak, R›za Aflkan, Fahri Niflli, Reha Erk›zan, Emin
Balin, Ahmet Nural, Yegan Berktay, Hüsamettin Ünübal ve Fer-
ruh Orel’in adlar›n› da eklemek gerekir. 1954 y›l›nda ise, ‹z-
mir’de 30’u Oda’ya kay›tl› olmak üzere 40 mimar›n bulundu¤u
ifade edilmektedir4.

Yukar›da ad› geçen teknik kadrolar, Cumhuriyet’i izleyen y›llar-
da büyük bölümü yanm›fl olan kentin yeniden imar›nda, ekono-
mik ve teknik k›s›tl›l›klar içerisinde çal›flm›fllard›r. Kentte kalm›fl
olan az say›daki gayrimüslim kalfa ve de ustalar ile 20. yy bafl-
lar›ndan itibaren Balkan’lardan ve Ada’lardan Anavatan’a göç
eden, mübadele yoluyla gelen Türk kökenli ustalar ve çocukla-
r› ayn› süreçte etkin rol oynam›fllard›r. 
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Cumhuriyet sonras›nda ‹zmir’deki nitelikli konut sto¤unun bü-
yük ölçüde yanm›fl olmas› nedeniyle, mübadele yoluyla gelen
aileler ile ‹zmir’in ve bölgenin varl›kl› aileleri, Karfl›yaka’daki
evleri takas yoluyla ya da sat›n alarak sahiplenmifllerdir. 

Bu durum, beldede ayd›n ve varl›kl› kesimin varl›¤›na olanak ta-
n›m›fl, Karfl›yaka’n›n günümüze kadar yans›yan ça¤dafl ve ayd›n
kimli¤inin oluflmas›nda önemli rol oynam›flt›r. ‹zleyen y›llarda,
Karfl›yaka’n›n cazip ve ça¤dafl yaflam ortam›, beldenin nüfusu-
nun h›zla artmas›na neden olmufltur. Artan nüfusun yaratt›¤› ko-
nut talebi ile, önce ba¤›ms›z katlara sahip 2 katl› bahçeli evle-
rin, 1930’lardan itibaren de, varl›kl› ailelerce gelir amaçl› (kira
evi) olarak yap›lan 3 katl› apartmanlar›n yap›m› yayg›nlaflm›flt›r.
4 ve 5 katl› apartmanlar›n yap›m›na ancak 1950’lerden itibaren
baflland›¤› görülmektedir (Berrin Apartman› örne¤i d›fl›nda). 

Karfl›yaka’n›n bilinen ilk apartman binas› (o dönemde halk ara-

s›nda "Apartman" olarak an›lan), Yal›’daki, 1725 Sokak (Ankara
‹lkokulu Soka¤›) sa¤ köflesinde konumlanm›fl olan, tüccar Suphi
Bayazit’e ait 1930-1934 aras›nda tamamlanm›fl, cephesi kavisli
olarak dönen beyaz renkli, üç katl› betonarme yap›d›r (günü-
müzde Bayazit Apt.). Binan›n mimar›n›n, çok titiz ve çal›flkan
bir yabanc› mimar oldu¤u ifade edilmektedir5. 

Cumhuriyet’ten itibaren, ilk aflamada 1950’li y›llara , ikinci afla-
mada 1970’li y›llara kadar uzanan dönemlerde Karfl›yaka’da
önemli yap›tlar gerçeklefltirmifl olan mimarlar ve ulafl›labilen
yap›tlar› afla¤›da yer almaktad›r; Cumhuriyet sonras›nda ‹z-
mir’in en k›demli mimarlar›ndan olan Necmettin Emre (GSA,
1913-14)’nin Karfl›yaka’da Gedik ailesi için farkl› dönemlerde
yapm›fl oldu¤u iki konut yap›s› saptanm›flt›r. Bunlar, 1728 So-
kak (Kilise Soka¤›) no:17’deki, 1934 y›l› yap›m›, köfle pencere-
leri ile döneminin iddial› çizgilerini tafl›yan 2 katl› y›¤ma / beto-
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‹zmir’in mimarlar›,
Y›l:1950(?). 
Ayaktakiler (soldan sa¤a);
Alp Türksoy, Suat Erdeniz,
Mesut Özok, Melih Pekel,
H. Ulvi Baflman, Abdullah
Pekön, Necmettin Emre,
Sadi Kento¤lu, Hikmet
Baraz, ‹hsan Arifl, Faruk
San, Harbi Hotan, Orhan
Akbafl, sa¤ öndeki kifli
tan›namad›. 
Ön s›radakiler; 
Fuat Bozinal, Muzaffer
Seven, Akif K›nay, Faruk
Aktafl (Y. Mim. Sinan K›nay
arflivi). 

Karfl›yaka’n›n ilk apartman yap›s› (Bayazit Apt. 1930-1934) Soldaki üç
katl› beyaz bina

Gedik Evi, 1728 Sokak no:17,
Y. Mim. N. Emre, 1934
(Muammer Gedik arflivi)



narme kar›fl›m› konut ile, Yal› Caddesi no:390’daki 1948 y›l›n-
da tamamlanm›fl olan iki katl› pembe renkli, ahflap storlu Gedik
Villas›’d›r (günümüzde Gedik Apt.)6. 

‹zmir’de, yaflad›¤› dönemin ça¤dafl mimari örneklerini baflar›l›
biçimde gerçeklefltirmifl olan Y. Mimar Melih Pekel’in (1906-
1963, GSA 1935), Karfl›yaka’da yapm›fl oldu¤u, günümüzde var
olmayan üç binas› ile ilgili bilgilere ulafl›lm›flt›r. Bu yap›lar,
1950 y›l› öncesinde yap›lm›fl olan, izleyen y›llarda Kayhan ve
Birsel aileleri fertlerinin yaflam›fl oldu¤u, 1738 Sokak (Faz›lbey
Asfalt›) No:4’teki 2 kat, 4 daireli "Filinezzi" Apartman› (günü-
müzde Meltem Apt.), 1950 öncesinde tamamlanm›fl olan, 1709
Sok. No:7’deki 2 katl›, 2 daireli Merter ailesi evi (günümüzde
yeni Merter Apt.) ve de 1950 y›l› bafllar›nda yap›ld›¤› belirtilen
Çaml›k Soka¤›’ndaki Öztarhan evidir7.  

Karfl›yaka’da yaflam›fl ve de çok say›da baflar›l› yap›tlar ortaya
koymufl olan mimarlardan bir di¤eri de Y. Mimar Ziya Nebio¤-
lu’dur (1915-1975). Ziya Nebio¤lu’nun mimarl›k yaflam› ve
Karfl›yaka’daki mimari yap›tlar›, dergi içerisinde ayr› bir makale
konusu olarak Yard. Doç. Dr. Y. Sayar taraf›ndan ayr›nt›l› ola-
rak ele al›nmaktad›r. 

‹zmir’in 1950 öncesinin k›demli mimarlar› aras›nda yer alan ve
sürekli olarak Karfl›yaka’da yaflam›fl ve çal›flm›fl olan Y. Mimar

Akif K›nay (Alaflehir, 1916-1975. GSA, 1937), bir dönem ‹zmir
Belediyesi’nde ve çeflitli resmi kurulufllarda mimar olarak görev
yapm›flt›r. Y. Mimar Akif K›nay 1957 y›l›ndan yaflam›n›n sonu-
na kadar, kendi tasar›m› olan Karfl›yaka 1750 Sokak No: 5’teki
2 katl› evinin (1953) zemin kat›ndaki bürosunda, mesleki çal›fl-
malar›n› etkin biçimde sürdürmüfltür. ‹zmir’de ve Karfl›yaka’da
çok say›da tasar›m› ve mesleki uygulamas› bulunan Y. Mimar
Akif K›nay, Mimarlar Odas› ve Belediye Meclisi yönetimlerinde
aktif görevler alm›fl, mimarl›k mesle¤inin, beldemizin geliflme-
sine yönelik katk›lar› ve renkli kiflili¤i ile iz b›rakm›flt›r. Karfl›ya-
ka Yal›s›’nda, kendisi taraf›ndan tasarlanm›fl olan binalar olarak,
no:144 Beflikçio¤lu Apt., no:432 fiehnaz, no:434 Zihni Kalfa,
no:434/1 Gülflah Apt., no:426 Bayer Apartmanlar› bulunmakta-
d›r8. 

Y. Mimar Hüseyin Ulvi Baflman (Trabzon,1908-1984. GSA) as-
kerlik nedeniyle gelmifl oldu¤u ‹zmir’de evlenerek yerleflmifl ve
bir süre serbest çal›flarak, Bostanl› 1820 ve 1821 sokaklardaki
58 evlik Bahçeli Evler Kooperatifi’ni projelendirmifl ve uzun y›l-
lar burada oturmufltur. Ulvi Baflman, emekli oldu¤u 1970’li y›l-
lara kadar Nafia (Bay›nd›rl›k) Müdürlü¤ü’nde mimar olarak ça-
l›flm›fl, ‹zmir’de, çevredeki ilçelerde ve de Karfl›yaka’da çok sa-
y›da e¤itim, sa¤l›k vs. kamu yap›lar›n›n proje ve uygulamalar›n-
da do¤rudan görev alm›flt›r9. 
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1956 y›l›nda ‹zmir ziyareti s›ras›nda R›za fiah Pehlevi ve Kraliçe Süreyya’n›n
kalm›fl oldu¤u ‹kbal Villas›. Y. Mim. Rüknettin Güney, 1950 (Ifl›l-Göksel
Sezer arflivi)

Çolak Apartman›, (Mimar Umberto Ferrari, 1950)

Talat Muflkara (Küçük Talat) evi (Mimar Egli(?),1933) Tahir Muflkara arflivi.

Solda Çak›rer Apt. (Y.Mim. ‹hsan Arifl, 1950), sa¤da Gedik evi (Y. Mim. N. Emre, 1948)
(Muammer Gedik arflivi).



Y. Mimar Fahri Niflli
(1919)
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Y. Mimar Reha Erk›zan
(1917-1985)

Y. Mimar Ziya Nebio¤lu
(1915-1975)

Y. Mimar Bedri Kökten
(1922)

Y. Mimar Akif K›nay
(1916-1975)

Y. Mimar Reha Erk›zan (1917-1985), Karfl›yaka’n›n yerlisi bir ai-
lenin üyesi olup sürekli olarak Karfl›yaka’da yaflam›flt›r. Babas›
‹zmir’in ilk mimarlar›ndan Reflit Erk›zan (GSA mezunu, vefat›
1944) Behçet Uz döneminde Fen ‹flleri müdürlü¤ü yapm›fl, Bah-
ri Baba Park›’n› gerçeklefltirmifltir. Reha Erk›zan, özel kiflilere ve
de kamuya ait yap›lar›n müteahhitli¤ini yapm›fl, SSK’da sözlefl-
meli mimar olarak çal›flm›fl, ‹zmir ve Karfl›yaka’da çok say›da
proje ve uygulamay› gerçeklefltirmifltir. Hüsnü ‹kbal Villas›’n›n
uygulamas› bu örneklerden en önemlisidir10. 

Y. Mimar Fahri Niflli (‹zmir, 1919. GSA, 1944), mezuniyetinden
itibaren aktif meslek yaflam›ndan emekli oldu¤u 1982 y›l›na ka-
dar geçen dönemlerde ‹zmir’de, çevre ilçelerde ve Karfl›yaka’da,
iyi konumlarda çok say›da yap›n›n tasar›m›n› ve uygulamas›n›
gerçeklefltirmifl, bürosunda çok say›da genç mimar deneyim ka-
zanm›flt›r. 1960 y›l›ndan itibaren Kemal Soydan ve Y. Mimar
Özdemir Arnas ile birlikte kat karfl›l›¤› inflaatlar, taahhüt iflleri
yapm›flt›r. Karfl›yaka’da gerçeklefltirmifl oldu¤u yap›lar olarak,
1748 Sokak no:13 Temizocak Apt., 1953 (günümüzde yeni Te-
mizocak Apt.), 1743 Sokak’ta (Çaml›k Soka¤›) iki adet villa bu-
lunmaktad›r (günümüzde mevcut)11.

Y. Mimar Abdullah Pekön (1919. GSA, 1945), inflaatç› bir aile-
nin (Salih Kalfa’n›n) o¤ludur. Karfl›yaka ve ‹zmir’de mimari pro-
jeleri ve uygulamalar› bulunmaktad›r. Halen yaflam›n› sürdür-
mekte oldu¤u, Yal› caddesi no:410 Safa Apartman›, kendi tasar›-
m› ve uygulamas›d›r. 

Karfl›yaka’da yaflam›fl olan Faruk Aktafl (‹stanbul,1920-1993.
GSA), ‹zmir ve Karfl›yaka’da çok say›da önemli projeye imza at-
m›flt›r. Karfl›yaka’da Nejat Halulu ve Dr. Yetkin Ar›tman villalar›
ile Bostanl› 1807 Sokak no:7’deki Aktafl Apartman› (1950, günü-
müzde mevcut de¤il) bu örnekler aras›ndad›r12. 

Y. Mimar Bedri Kökten (‹stanbul,1922. GSA,1945), kamu kuru-
lufllar›nda ve serbest mimar olarak ‹stanbul’da uzun y›llar çal›fl-
m›fl ve 1966 y›l›nda ‹zmir’e tafl›nm›flt›r. Bedri Kökten Buca
ÖMMY Okulu ve EÜGSF Mimarl›k Bölümleri’nde ö¤retim gö-
revlisi olarak görev yapm›fl, 1971 y›l›ndan itibaren El Mimarl›k
Bürosuna kat›larak mesleki çal›flmalar›n› sürdürmüfltür. Karfl›ya-
ka’da halen yaflam›n› sürdürmekte oldu¤u Yal› Cad. no:414 ‹pek
Apartman› El Mimarl›k Bürosu tasar›m ve uygulamalar›ndand›r13.

Ayn› dönemin mimarlar› taraf›ndan Karfl›yaka’da gerçeklefltiril-
mifl ve günümüzde ço¤u ortada olmayan baflar›l› yap›tlardan
ulafl›labilenlerin belgelenmesi ve de mesleklerini baflar› ile uygu-
lam›fl bu ustalar› an›msama ad›na afla¤›daki örneklere k›saca de-
¤inilmektedir; 

• Y. Mimar ‹hsan Arifl: Yal› Cad. no:392 Çak›rer Apartman›,
1950. Berrin Apartman›’ndan sonra Karfl›yaka’daki ilk en büyük
apartmanlardan. (Günümüzde yeni Çak›rer Apt.) 
• Y. Mimar Emin Balin: Bostanl› 1807 Sok no:24 ‹ve Apt. (Gü-
nümüzde mevcut) 
• Y. Mimar Suat Erdeniz (1919-2005. ‹TÜ, 1945) 1688 Sokak
(Celal Bey Asfalt›) no:11 Özsakal ailesine ait 3.5 katl› apartman,
1957. (Günümüzde mevcut). 
• Y. Mimar Rüknettin Güney (1904-1970, Marsilya Mim.Oku-
lu, 1932). Yal› ile Çaml›k Sokak köflesindeki, Hüsnü ‹kbal Köfl-
kü, 1950-51 (Günümüzde Gökdelen Apartman›)14.
Cumhuriyet sonras›nda, Karfl›yaka’da mesleki uygulamalar›
olan az say›da yabanc› mimar›n ad›na rastlanmaktad›r. Talat
Muflkara’ya (Küçük Talat) ait, 1933 y›l›nda büyük bir bahçe içe-
risinde yap›lm›fl olan iki katl› köflkün (günümüzde 1704 Sokak
no:18’deki Küçük Talat Apt.’›) mimar›n›n Mimar Egli oldu¤u ifa-
de edilmektedir (15). Ernst Egli’nin ayn› dönemde ‹zmir Kordo-
nundaki ilk Tayyare Sinemas›n› yapm›fl olmas› bu olas›l›¤› güç-
lendirmektedir. 

Yal› Caddesi no:436’da yer alan, Çolak Ailesine ait, 1950 y›l›n-
da yap›lm›fl olan 3.5 katl› Çolak Apartman›’n›n da ‹talyan Mi-
mar Umberto Ferrari taraf›ndan tasarland›¤›, ayn› mimar›n ‹stan-
bul Beyo¤lu’ndaki Atlas Sinemas› ile Kad›köy’deki Hal Bina-
s›’n›n mimar› oldu¤u Çolak Ailesi bireylerinden say›n Süreyya
Çolak taraf›ndan ifade edilmifltir. Ayn› mimar›n ‹stanbul’da çok
say›daki köflk tasar›mlar›n›n yan› s›ra, Kula’da Kula Mensucat
Fabrikas› içerisinde yap›lar› ile gene Kula’da ilkokul ve bahçeli
konut uygulamalar› oldu¤u bilinmektedir16.  

Mimar ve mühendis teknik elemanlar›n çok k›s›tl› oldu¤u
1950’li y›llar öncesinde, ço¤u aile mesle¤i olarak ç›rakl›ktan
bafllayarak inflaat ifllerinde kendilerini yetifltirmifl olan kalfalar›n,
‹zmir’de inflaat ifllerinde önemli roller üstlendikleri bilinmekte-
dir. Bu dönemlerde inflaat ifllerinde bilgi ve deneyime sahip



olan ustalar, Nafia Bakanl›¤›’n›n (Bay›nd›rl›k Bakanl›¤›) düzen-
ledi¤i Kalfal›k Kurslar› sonucunda al›nan sertifika ile Kalfalar
Cemiyeti’ne üye olarak, belirli boyutlardaki yap›lar›n projeleri-
ni haz›rlama ve de inflaatlar›n› yapma yetkisine sahip olabil-
mekteydiler. Ço¤unlu¤u göç veya mübadele yoluyla gelmifl ai-
lelerin fertleri olan bu kalfalar›n, Cumhuriyet sonras›nda ‹zmir
ve Karfl›yaka’n›n imar›na önemli katk›da bulunduklar›, inflaatla-
r›nda fiilen çal›flt›klar›, birlikte çal›flan ekiplerini himayeleri alt›-
na alarak onlar› belirli bir disiplin içerisinde yetifltirdikleri, cid-
di, çal›flkan ve dürüst kimlikleri ile de toplumda sayg›nl›k ka-
zand›klar› bilinmektedir. 

Cumhuriyet sonras›nda ‹zmir’de ve de Karfl›yaka’da inflaatç›l›k
mesle¤ini sürdürmüfl olan kalfalardan öncelik tafl›yan›, ‹talyan
kökenli Pietro Casagrande (1890-1965) ve o¤ullar› Guisseppe
Casagrande (1927, halen ‹talya’da yaflamaktad›r) ile Allessand-
re Casagrande’dir. Baba ve o¤ul Casagrande’ler Cumhuriyet
sonras›ndan 1970’lere kadar, Levanten ailelerin inflaatlar›n›, Tu-
ran’daki Turya¤ fabrikas› yap›lar›n› ve daha pek çok önemli ya-
p›y› tek bafllar›na, daha sonraki dönemlerde ise müteahhit ola-
rak ‹zmirli mimarlar ve müteahhitler ile (Y. Mimar M. A. Akö-
zen, M. A. Karc›o¤lu, Cemal Bakuy) iflbirli¤i içerisinde tamam-
lam›fllard›r.

Selim (‹lmek) Kalfa (1900-1970), 1927’de Makedonya’dan gel-
mifl, ‹zmir ve çevre ilçelerde çok say›da inflaat yapm›fl olan Kar-
fl›yaka’n›n en k›demli kalfalar›ndand›r. 1953-54’ten itibaren ‹l-
mek ‹nflaat Koll. fiti. olarak faaliyetlerini sürdürmüfl, Mimar Ziya
Nebio¤lu ve Mimar Akif K›nay ile birlikte çal›flm›fl olup Karfl›ya-
ka’da çok say›da uygulamas› bulunmaktad›r17.

Girit do¤umlu Hüseyin Usta’n›n o¤ullar› olan Cemal (Bakuy)
Kalfa (1903-1956) ve Vedat (Bakuy) Kalfa (1915-1957) birlikte,
‹zmir ve Karfl›yaka’da pek çok uygulamalar› gerçeklefltirmifller-
dir. Cemal Kalfa’n›n o¤lu fiahabettin Bakuy (Camc› fiahap,
1926-1986), önce Karfl›yaka’n›n ilk camc› ustas› olan Musevi
kökenli Mösyö Jak yan›nda çal›flm›fl, daha sonra kendi bafl›na
camc›l›k ve çimento bayili¤i yapm›fl, inflaat taahhüt ifllerini üst-
lenmifltir18.

Zihni (Yuncu) Kalfa (Girit,1908-1973) 1914’te mübadele ile ‹z-
mir’e gelmifl, daha çocuk yafllar›nda amcas› Ratip (Yuncu) Kal-
fa yan›nda ç›rak olarak inflaatlarda çal›flm›flt›r. Askerli¤inin ar-
d›ndan kalfa olarak kendi ad›na çal›flmaya, 1952’den itibaren
de Karfl›yaka’da inflaatlar yapmaya bafllam›flt›r. Zihni Kalfa arsa
pay› karfl›l›¤› inflaatç›l›¤› Karfl›yaka’da bafllatan müteahhitlerin
ilklerindendir. Karfl›yaka Yal›s› 1775 Sokak köflesi no:434’te,
"Perili Köflk" diye bilinen büyük bahçe içerisindeki eski bir köfl-
kün arsas›nda, 1971 y›l›ndan itibaren s›ras›yla bafllatm›fl oldu¤u
Gülflah, Zihni Kalfa ve fiehnaz apartmanlar›n›n yap›m› s›ras›n-
da, 1973’te vefat etmifl, aile fertleri, o¤lu Cengiz Yuncu ve da-
mad› ‹hsan Gürkaynak inflaat ifllerine bir süre daha devam et-
mifllerdir. Zihni Kalfa kat karfl›l›¤› ald›¤› ifllerinde, Akif K›nay, ‹h-
san Arifl, Necdet Ersin, Fuat Cebeci, Salih-Emre Karc›o¤lu gibi
Karfl›yakal› mimar ve mühendislerle iflbirli¤i yapm›flt›r19. 

Karfl›yaka’da 1950’ler öncesinden bafllayarak inflaat ifllerine so-
yunmufl, çok say›da nitelikli inflaatlar yapm›fl, farkl› bir meslek
üyesi ve sayg›n bir kifli olarak an›lan Kemal Gençspor’un ad›
geçmektedir. Kemal (Veli) Gençspor (‹zmir,1915-1990. ‹stanbul
Orman Fakültesi,1938) Fakülte’den mezuniyetinin ard›ndan 5
y›l süre ile devlet kurulufllar›nda çal›flt›ktan sonra istifa etmifl ve
1942’de Karfl›yaka’ya yerleflerek gönlünde yatan inflaatç›l›k
mesle¤ine bafllam›flt›r. Karfl›yaka’da pek çok konut inflaat›n›n
yan› s›ra, Karfl›yaka’n›n ilk apartman yap›lar›ndan olan Karfl›ya-
ka Çarfl›s›’nda halen mevcut olan ‹htiyaro¤lu Apartman›’n›
(1948-50) gerçeklefltirmifltir. Kemal Gençspor, Alaybey semtin-
de demiryoluna bitiflik konumda yer alan, 36 daireli Turya¤ Ko-
operatif blo¤unu 1960’l› y›llarda tamamlam›fl, Kat Mülkiyeti Ya-
sas›’n›n ç›k›fl›n› izleyen dönemden itibaren de, özellikle Alay-
bey Yal›s›’nda kat karfl›l›¤› olarak no:74 Öz›fl›kç›lar Apt., no:86
Huzur Apt., no:106 Baflgut Apt., no:136 An›t Apt., no:178 Uzay
apartman› bu yap›lardan baz›lar›d›r 20. 

Ayn› dönemlerde yaflam›n› Karfl›yaka’da sürdürmüfl, Karfl›yaka
Bahçelievler’de ve K›zlara¤as› ‹flhan›’nda karo imalat› yapm›fl
olan Suavi Özgür (1903-1974), inflaatç›l›k ve mimari proje çizi-
mi ile de ilgilenmifltir. Alaybey Yal›s› no:50’deki 5 katl› apart-
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Selim (‹lmek) Kalfa
(1900-1970)

Kemal Gençspor
(1915-1990)

Suavi Özgür
(1903-1974)

Zihni (Yuncu) Kalfa
(1908-1973)

Arka s›rada; solda Cemal (Bakuy) Kalfa,
sa¤da Vedat (Bakuy) Kalfa,
Orta s›rada oturan; Baba Hüseyin Usta,
Ön s›rada sa¤da; Cemal Kalfao¤lu,
fiahabettin Bakuy (Camc› fiahap),
Y›l:1948 Müfide (Bakuy) Gürses arflivi.



man› kendisi tasarlay›p, kalfalar› arac›l›¤› ile gerçeklefltirmifl
(1960), 1963 y›l›nda binaya bir kat daha ilave etmifltir. Uygula-
m›fl oldu¤u binalar, balkon köflelerindeki yuvarlak kolonlar› ve
ahflap kepenkleri ile tan›nm›fllard›r. Günümüzde, ayn› binan›n
yerinde, yeni Özgür Apartman› yer almaktad›r21.

‹nflaatç›l›¤›n o dönemlerdeki cazibesine kap›larak bu ifle soyun-
mufl olan farkl› bir isim de Turgutlulu ilkokul ö¤retmeni olan Ke-
nan Gams›z’d›r. Emeklili¤ini izleyen y›llarda Karfl›yaka’da mü-
teahhitli¤e bafllam›fl olan Kenan Gams›z’›n, 1970’li y›llarda Kar-
fl›yaka’n›n çeflitli semtlerinde ve Yal›’da pek çok apartman yap›-
s›n› kat karfl›l›¤› olarak gerçeklefltirmifl oldu¤u belirtilmektedir.

Karfl›yaka’da bu dönemde uygulamalar› bilinen di¤er kalfalar
olarak, Salih (Pekön) Kalfa, Seracettin Kalfa ile Ali Bar›fl Kal-
fa’n›n adlar›na ulafl›lm›flt›r.

1950’li y›llarda, Karfl›yaka’da emlak komisyonculu¤u yapan
Hakk› Ça¤lar, 1748 Sokak (Refladiye Asfalt›) ile günümüzdeki
Girne Bulvar› aras›ndaki genifl alanda Ça¤lar Yap› Kooperatifi’ni
kurarak çok say›da iki katl› bahçeli evin inflaat›n› tamamlam›fl-
t›r. 1960’l› y›llarda da, günümüzde halen mevcut olan Girne
Bulvar› ile Aksoy Caddesi köflesindeki 6 katl› Ça¤lar Apartma-
n›’n›, yine kooperatif kapsam›nda gerçeklefltirmifltir.

‹zleyen y›llardan itibaren inflaat ifllerinin boyutlar›n›n büyüme-
si, projelerde mimar ve inflaat mühendislerinin imzalar›n›n zo-
runlu olmas› sonucu, kalfalardan bir bölümü çal›flmalar›n› yet-
kili mimar ve mühendislerin destekleri ile müteahhit olarak sür-
dürmüfller, bir k›sm› da müteahhitlerin ekiplerinde, özellikle ka-
ba inflaat aflamalar›nda sorumluluk üstlenmifllerdir. 

"Müstakil Konut" ve "Aile Apartmanlar›"ndan 
"Ortak Mülkiyetli Apartmanlar"a Geçifl Döneminde
Karfl›yaka’n›n Mimari Kimli¤ine Katk› Koyanlar:
1960 y›l› öncelerinde "ortak mülkiyetli apartmanlar"›n yayg›n-
laflmas›, 1965 y›l›nda "Kat Mülkiyeti Yasas›"n›n yürürlü¤e gir-
mesini kaç›n›lmaz k›lm›flt›r. Konut sorununa çözüm olarak, iyi
niyetli ve toplumun her kesimini tatmin eden bu seçene¤in uy-
gulamaya geçirilmesi ile, mevcut kent parselleri üzerindeki 2
katl› bahçeli evlerin yerinde ba¤›ms›z birimlerden oluflan apart-
man bloklar›n›n yap›lmas›na olanak tan›nm›flt›r. Parseller üze-
rinde artan yap› yo¤unlu¤u sonucu ortaya ç›kan iri yap› blokla-
r›n›n yüksek maliyetlerinin arsa sahiplerince karfl›lanabilme ola-
na¤› ortadan kalk›nca, mal sahiplerinin "arsa"s›, konut talep
eden kiflilerin "maddi katk›s›" ve de inflaat› üstlenen müteahhit-
lerin "mesleki bilgi, beceri ve sermayesi" ile "kat karfl›l›¤› inflaat
ve yap/sat modeli"nin uygulanmas›na bafllanm›flt›r. 

1950’li y›llar öncelerinden beri inflaatç›l›kla u¤raflan kadrolar›n
bir bölümü bu yeni sürece uyum sa¤layarak çal›flmalar›n› sür-
dürmüfllerdir. Ülkede, bu dönemde art›fl gösteren mimar ve mü-
hendis say›s›yla beraber yeni isimlerin kat karfl›l›¤› inflaat iflleri-
ni üstlendikleri görülmektedir. Karfl›yaka’da bu sürece aktif ola-
rak kat›lan, öncülük eden mimar ve mühendisler olarak afla¤›-
daki isimler saptanabilmifltir. 

Y. Mimar Kemal Türksönmez (1921-1990. GSA, 1943) Karfl›ya-
ka kökenli bir ailenin bireyidir. Mezuniyeti sonras›nda bir süre
Y. Mimar Abdullah Pekön ile çal›flm›fl, 1950’lerde Muvahit Ata-
mer ve Bülent Doruk ile ortakl›k yapm›flt›r. 1970’li y›llarda Ya-
l›’da no:256 Feride Apt. ile no:258 Neviser Apartman›’n› yap-
m›fl, izleyen y›llarda Y. Mimar Semih Ayg›t ile birlikte Gökdelen
Apt. (1974) ile Postac›o¤lu ailesine ait no:370 Konak Apt. ve
no:372 Dolunay Apartmanlar’›n› (1977) tamamlam›flt›r22.

‹nfl. Y. Müh. Bülent Doruk (Bal›kesir,1926-1981, ‹TÜ 1948). Ba-
ba taraf› Selanikli olan B. Doruk, meslek yaflam›na ‹zmir’de TC.
Karayollar›’nda bafllam›fl, ‹zmir Belediyesi ‹mar Müdürlü¤ü’nde
devam etmifl, 1960’l› y›llardan itibaren de Karfl›yaka’da kat kar-
fl›l›¤› inflaat yapm›fl olan ilk teknik elemanlardand›r. Bülent Do-
ruk’un orta¤› Adnan Yumuk ile birlikte Karfl›yaka’da gerçeklefl-
tirmifl oldu¤u çok say›daki inflaattan, Karfl›yaka Yal›s›’nda yer
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Karfl›yaka Yal›s›, 1961 (Ifl›l-Göksel Sezer arflivi)

Özsaruhanl› Villas›, (1950-1953) solda, Rahmi Kocagöz ve Emine Kocagöz
Evleri, sa¤da, Münir Birsel ve Emin Birsel Evleri (1927) ve Mübin Onaran
Evi (1935) (Foto¤raf: Süha Tarman Arflivi).
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alanlar; no:166 Ozan Apt, no:186 Yazg›l› Apt., no:188 Soykal
Apt., no:328 Ayla Apt., no: 350 Palmiye Apt., no:428/1 Büte
Apt., no:428 Altay Apt., no:464 Olcayto Apt., no:67 Akal›n
Apartman›’d›r23. 

‹nfl. Y. Müh. Affan Karaca (1919-1979, ‹TÜ), Karfl›yaka Yal›-
s›’nda 1725 Sokak (Ankara ‹lkokulu Soka¤›) köflesindeki apart-
man (1949-50, Diflçi Granier Evi. Apartman›n zemin kat›nda
geçmiflte "Majestik" kulübü yer alm›flt›r) ile, izleyen y›llarda
no:384 Akkum Apartman›’n› gerçeklefltirmifltir.

Karfl›yaka kökenli mimarlardan Y. Mimar Kayhan Özgiller’in,
orta¤› oldu¤u AFA ‹nfl. fiirketi ortaklar› Y. Mimar Faruk San ve
Y. Mimar Ürün Güray ile birlikte, Karfl›yaka Yal›s›’nda tasarla-
m›fl ve uygulam›fl oldu¤u mimari örnekler aras›nda olan no:296
Gökçeo¤lu Apt., no:304 Yal› Apt. ile no:290-292 Gediz Apt.’la-
r› bulunmaktad›r24.

Karfl›yaka’n›n yerlisi bir ailenin bireyi olan Y. Mimar Ergun Una-
ran (Karfl›yaka,1930. ‹TÜ,1952) mesleki e¤itimi sonras›nda,
1952-1957 y›llar›nda, ‹zmir Belediyesi’nde mimar olarak görev
yapm›fl, Mimarlar Odas›’nda uzun y›llar aktif olarak yönetim
görevlerinde bulunmufltur. Y. Mimar Ergun Unaran’›n 1957-
1961 y›llar› aras›nda Karfl›yaka Yal›s›’nda kat karfl›l›¤› olarak
gerçeklefltirmifl oldu¤u yap›lar olarak; 1675 Sokak (eski Tram-
vay Caddesi) köflesinde yer alan no:3 Ifl›k Apt., no:118 Günefl
Apt., no:210 Florat Apt., no:266 Sim Apt., Göknar Apartman›
ile, mimari projesini haz›rlam›fl oldu¤u Bostanl›’da Cemal Gür-
sel Caddesi no:526’daki Mesta Apartman› bulunmaktad›r25.

‹nfl. Y. Müh. Arma¤an Ça¤layan (Karfl›yaka,1932), anne taraf›
Karfl›yaka’n›n çok eski yerlilerinden, babas› 1912’de Balkan Sa-
vafl› nedeniyle Makedonya’dan ‹zmir’e gelerek Karfl›yaka’ya
yerleflmifl olan bir ailenin ferdidir. Babas›, Hüseyin Ça¤layan
Bey, 1922-1956 y›llar› aras›nda Ankara ‹lkokulu’nda baflö¤ret-
menlik yapm›flt›r. ‹nfl. Y. Müh Arma¤an Ça¤layan mühendislik
e¤itimini, Robert Kolej (1955) ve ABD’de LeHigh Univ.
(1956)’da tamamlam›flt›r. ‹nfl. Y. Müh. Arma¤an Ça¤layan, ye-
dek subayl›k görevi sonras›nda ‹zmir’de ve de Karfl›yaka’da
mesleki çal›flmalar›na, 1960 y›l›ndan itibaren de, Bostanl› 2013
Sokak no:9’daki Ça¤layan Apartman› inflaat› ile ticari yaflam›na
bafllam›flt›r.  

‹nfl. Y. Müh. Arma¤an Ça¤layan, Karfl›yaka’da "kat karfl›l›¤› infla-
at" uygulamalar›n›n daha ilk evresinde bu ifle bafllam›fl ve Karfl›-
yaka’n›n en iyi konumlar›nda yapm›fl oldu¤u apartmanlarla,
çevresinin büyük ilgi, be¤eni ve güvenini kazanarak kendisini
Karfl›yaka’da bir "marka" olarak kabul ettirmifltir. 1980 y›l›na ka-
dar sürdürdü¤ü inflaat ifllerinde, binalar›n›n projelerini kendisi
haz›rlam›fl ve imzalam›fl; inflaatlar›nda sa¤laml›¤›, genifl holler
ve salonlar, büyük pencere ve sürme kap›lar ile ferahl›¤› ve bol
miktarda dolaplar ile kullan›fll›l›¤› ön planda tutmufltur. ‹nflaat
uygulamalar›nda, Karfl›yaka’da ilk kez olarak betonyer ve özel-
likle vibratör çal›flt›rm›fl, betonda y›kanm›fl m›c›r kullanm›flt›r.
Beyaz renkli tarak s›val›, yal›n bir etkiye sahip cephelere sahip
binalar›n›n ço¤unun son kat al›n parapetlerinde kendisine özgü
"logo" suna yer vermifltir. 

Karfl›yaka’da, toplam olarak yaklafl›k 600 ba¤›ms›z birime sahip
çok say›da binay› kat karfl›l›¤› yaparak satm›fl olan ‹nfl. Y. Müh.
Arma¤an Ça¤layan’›n Yal› Caddesinde tamamlam›fl oldu¤u
apartmanlar flunlard›r; no:58 Ada Apt., no:84 Serez Apt.,
no:130 Arma Apt., no:232 ‹zmiro¤lu Apt., no:234 Karfl›yaka
Apt., no:276 Uslu Apt., no:300 Özlem Apt., no:312 Emel Apt.,
no: 334 ‹flçimenler Apt., no:360 Subafl Apt., no:362 Aksoy apt.,
no:380 Ça¤layan Apt., no:388 Saha Apt., no:390 Gedik apt.,
no:434/2 Körfez Apt., no:434 Ku¤u Apartman›26.

Karfl›yaka Lisesi mezunu olan Y. Müh. Mimar Semih Ayg›t (‹z-
mir,1927-1988, ‹TÜ 1955), 1965 y›l›nda kendi inflaat firmas›n›
kurarak 1968 y›l›nda kat karfl›l›¤› olarak ilk binas›n› tamamla-
m›flt›r. Meslek yaflam› boyunca, ‹zmir, Karfl›yaka ve Çeflme’de
çok say›da yap›y› tasarlam›fl ve gerçeklefltirmifltir. Semih Ay-
g›t’›n Karfl›yaka Yal›’s›nda 1968-1985 y›llar› aras›nda, gerçek-
lefltirmifl oldu¤u yap›lar olarak; no:9 Efltürk Apt., no:116 fientür-
ker Apt., no:142 Emine Hn.Apt., no:190 Soyman Apt., no:256
Feride Apt., no: 278 Fidan Apt., no:284 Egene Apt., no:430’da
ki Sanver Apt., 1742 Sokak köflesinde Saydam Apt., 1787 Sokak
köflesinde Selay Apartman› bulunmaktad›r27. Yal› caddesi
no:370 Konak Apt. ve no.372 Dolunay Apartmanlar› ile Çaml›k
Soka¤› köflesindeki Gökdelen Apartman›n› (Karfl›yaka’n›n 10
kat› aflan ilk yüksek yap›s›) Y. Mimar Kemal Türksönmez ile bir-
likte gerçeklefltirmifltir.

Gün Birsel (1939, Robert College,1962 ve ABD’de Y. Li-
sans,1963), Karfl›yaka’n›n yerlisi olan Birsel ailesinin bireylerin-
den olup, mesleki e¤itimi ve askerli¤i sonras›nda, 1968-69’dan
itibaren serbest çal›flmaya bafllam›flt›r. Sahibi oldu¤u GÜN+B‹R
fimas› ad›na ‹zmir ve Karfl›yaka’da önemli binalar› tamamlam›fl
olan Gün Birsel’in Karfl›yaka Yal›s›nda yer alan yap›lar›; no:17
Halit Bey Apt., no:224 Eren ‹flhan›, no:260 Yegane Hn.Apt.,
no:268 Bahar Apt., no:340 ‹plikçi Apt., no:452 Günefl Apt.,
no:450 Zafer Apt., Dr. Ziya Ertemer Soka¤›’n›n her iki köflesin-
deki Ka¤›tç› Apt. ile Limboz Apt., Bostanl›’da 2013 Sokak
no:2’de Aral Apartman›’d›r. ‹nfl. Y. Müh. Gün Birsel’in kat karfl›-
l›¤›nda gerçeklefltirmifl oldu¤u yap›lar›n tümünde, üst düzey in-
flaat kalitesinin yan›nda plan çözümleri ve cephelerinde özgün
mimari ayr›nt›lar gözlenmektedir. Mimari projelerin ço¤unda
Mimar fiükrü Kocagöz’ün katk› ve imzalar› bulunmaktad›r28.

Karc›o¤lu ailesi Karfl›yaka’n›n yerlilerinden olup üç kuflak bo-
yunca inflaatç›l›k mesle¤ini sürdürmektedirler. Baba Mehmet
Ali Karc›o¤lu, 1950’lerden itibaren Çi¤li ve Menemen tarafla-
r›nda tu¤la ocaklar› iflletmifl, inflaat malzemeleri satm›fl ve kü-
çük çapta inflaat ifllerine bafllam›flt›r. 1970 y›l›ndan itibaren, ‹nfl.
Y. Müh. Salih Karc›o¤lu ve Y. Mimar Emre Karc›o¤lu kardefller
Kar ‹nflaat olarak Karfl›yaka’n›n iyi semtlerinde pek çok yap›n›n
projesini, kontrolörlü¤ünü ve müteahhitli¤ini gerçeklefltirmifller-
dir. Bunlar›n aras›nda; Çaml›k Soka¤› giriflinde, yolun her iki ya-
n›nda yer alan Stad Apt., Bezmen ailesine ait Caz›m Bey Apart-
man› ile Bayman Apt. ve Gülgün Apt.’lar›, Yal›’da no:422’de,
Turya¤’a ait olup uzun seneler bofl kalm›fl olan arsa üzerindeki
Yal›boyu Apartman› (Y. Mimar Kamil Y›ld›r›m ve Mak. Y. Müh.
Güngör Y›lmaz ile birlikte) bulunmaktad›r. 2000 y›l›ndan sonra
Kar ‹nflaat, Y. Mimar Emre Karc›o¤lu ve o¤lu Baflar Karc›o¤lu
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yönetiminde, proje ve inflaat ifllerini gelifltirerek sürdürmüfltür.
2000 y›l› sonras›nda Karfl›yaka Yal›s›’nda tamamlam›fl olduklar›
no:416 Dinçsoy ve no:470 Mahmut Tabak Apartmanlar› bulun-
maktad›r29.

1960’l› y›llarda Karfl›yaka’da büro sahibi olan az say›daki mi-
marlardan birisi olarak çok say›da proje ve uygulamalar› bulu-
nan Necdet Ersin (Karfl›yaka,1933. ‹TÜ T.O.,1960) ile Y. Mimar
Öner S›na (‹zmir,1937. DGSA,1962) bulunmaktad›r. Yine ayn›
dönemlerde Karfl›yaka’da yo¤un olarak mesleki uygulamalarda
bulunmufl kifliler olarak, Y. Mimar Atilla Yüzbafl, Y. Mimar Oral
Alflan ve ‹nfl. Y. Müh. Fuat Cebeci’nin adlar› geçmektedir.

Karfl›yaka’da kat karfl›l›¤› inflaatç›l›¤›n öncülü¤ünü yapm›fl olan,
yukar›da ad› geçen mimar, mühendis ve di¤er teknik kadrolar›n,
Karfl›yaka Yal›s›’nda ve di¤er kesimlerde gerçeklefltirmifl olduk-
lar› uygulamalar›n genel olarak baflar›l› tasarlanm›fl, teknik ku-
rallara uygun olarak gerçeklefltirilmifl, abart›s›z ancak özenilmifl
mimari ürünler oldu¤unu söyleyebiliriz. Karfl›yaka Yal›s› ve bi-
tiflik alanlar›nda yaflamlar›n› sürdüren kültürlü ve varl›kl› ailele-
rin, mülklerini kat karfl›l›¤›nda müteahhite verme aflamas›nda
bilinçli ve seçici davranm›fl olduklar› görülmektedir. Nitekim,
yaz› kapsam›nda görüldü¤ü üzere, Karfl›yaka’n›n her aç›dan en
özellikli ve de¤erli olan bu kesiminde kat karfl›l›¤› inflaat yapan-
lar›n tümü, bürolar› ‹zmir’de bile olsa, Karfl›yaka kökenli kifliler-
dir. Bu durumu, Karfl›yaka’n›n yerlisi olman›n güvencesi, bire-
yin ve ailesinin tan›nm›fl kifliler olarak olumlu referanslara sahip
olmalar› fleklinde de¤erlendirebiliriz. 

Karfl›yaka’da, 1970’li y›llar›n sonlar›na kadar belirli s›n›rlar içe-
risinde ve denetimli geliflim gösteren "kat karfl›l›¤› inflaat" süre-
ci, 1980’li y›llardan itibaren, Karfl›yaka’n›n nüfusunun ola¤a-
nüstü artmas›, k›s›tl› alanda yo¤unlaflan beldenin mevcut arsa
sto¤unun azalmas›, inflaat maliyetlerinin artmas›, inflaatç›l›k uy-
gulamalar›nda "ticari boyutu" ön plana ç›karm›flt›r. ‹nflaat kavra-
m›n›n, mal sahibi, müteahhit, talep sahibi ve de mimar ad›na
çok farkl› özellikler tafl›d›¤› bu döneme iliflkin uygulamalar, ay-
r› bir çal›flma konusu oldu¤u üzere yaz›m›z kapsam›na dahil
edilmemifltir.

Ele al›nan dönem içerisinde, Karfl›yaka’n›n kentsel ve mimari
kimli¤ine katk›da bulunmufl olanlar›n bu yaz› kapsam›nda adla-
r› yer alan kiflilerle s›n›rl› olmad›¤›, mimar, mühendis ve inflaat-
ç›lar d›fl›nda, baflta yerel yöneticiler olmak üzere, daha pek çok
kiflinin de bu süreçte etkin olduklar› bilinmektedir. Karfl›ya-
ka’n›n bir anlamda kentsel ve mimari belle¤ini oluflturmaya yö-
nelik olan bu çal›flman›n kaynaklar›n›n büyük bölümü, "canl›
tarih" olarak nitelendirdi¤imiz, meslektafllar›m›z›n, eski Karfl›ya-
kal›lar’›n ve de dostlar›m›z›n aktarm›fl oldu¤u bilgi ve belgelere
dayanmaktad›r. Say›lar›n›n çoklu¤u nedeniyle tümünün adlar›-
na yer veremedi¤imiz bu de¤erli kiflilerin katk›lar›n› flükranla
an›ms›yorum. Yaz› kapsam›nda eksik kalm›fl, atlanm›fl ya da
yanl›fl ifade edilmifl olabilecek bilgilerle ilgili olarak yap›labile-
cek her türlü düzeltmeler ile katk›lar›n, sürdürülmekte olan ça-
l›flman›n zenginleflmesine katk› koyaca¤›n› özellikle vurgula-
mak isterim30. t

(*) Y. Mimar (1945. DGSA 1971, LSU 1973). DEÜ Mimarl›k Fakültesi Ö¤retim Üyesi, Prof.Dr.Yaz›n›n müellifi, 1948 y›l›ndan beri Karfl›yaka’da yaflamakta olup, yüksek ö¤renimi ve askerlik dönemleri
sonras›nda, 1975 y›l›ndan itibaren, yaflam›n› kesintisiz olarak bu beldede sürdürmektedir. Meslek yaflam› içerisinde, e¤itim görevlerinin yan› s›ra, ‹zmir KTVKK ‘da ve Mimarlar Odas› ‹zmir fiubesi Komis-
yonlar›nda görev yapm›fl, jüri üyeliklerinde bulunmufl, mimari proje yar›flmalar›na ekip olarak kat›larak çeflitli dereceler alm›fl, çok say›da çevre düzenleme a¤›rl›kl› proje çal›flmalar› ile ‹zmir’de ve Kar-
fl›yaka’da mimari uygulamalar› olan "Karfl›yakal› bir Mimar" d›r.

Notlar:

1 TANYEL‹, U., Üç ‹zmir (s.329 ve 332), Yap› Kredi Yay›nlar›, ‹stanbul,
2 YETK‹N, S., Ticari ve ‹ktisadi ‹zmir Rehberi 1926, ‹BfiB Kent Kitapl›¤›, No:28, ‹zmir 2002
3 BALL‹CE, G., 20.yy’da ‹zmir’de Konut Mimarisinde De¤iflim ve Dönüflümler, DEÜ FBE, Yay›nlanmam›fl Doktora Tezi, Nisan 2006, s.133
4 Y. Mimar Ergun Unaran. Mimarlar Odas› ‹zmir fiubesi’ndeki 21.12.2005 tarihli Panel.
5 Suphi Bayezit k›z› Nur Han›m ile görüflme.
6 Gedik ailesinden Muammer Gedik ile söylefli.
7 COfiKUNO⁄LU, H., Mimar Melih Pekel, Y. Lisans Tezi, ‹TÜ FBE, Ocak 2006. 
8 Y. Mimar Sinan K›nay babas› Y. Mimar Akif K›nay ve Karfl›yaka’n›n mimarlar› ile ilgili olarak de¤erli bilgiler aktarm›flt›r.
9 Dede Reflit Erk›zan ve baba Reha Erk›zan ile ilgili bilgileri, ailenin 3. kuflak mimarlar› olan Y.Mimar Mehmet Ferzent Erk›zan ile Y.Mimar Reflit Erk›zan aktarm›fllard›r.
10 Y. Mimar Ulvi Baflman k›z› fiafak (Baflman) Gökçehan ile görüflme.
11 Gökmen, H., Profil; Y. Mimar Fahri Niflli, Ege Mimarl›k, Say›:20, 1996/3, s.20.
12 Y. Mimar Faruk Aktafl le ilgili bilgileri efli Tülin Aktafl aktarm›flt›r.
13 Gökmen, H., Profil; Y. Mimar Bedri Kökten, Ege Mimarl›k, Say›:25, 1998/1, s.14.
14 Arredamento Mimarl›k, 1996/01, s.96. Y. Mimar Mehmet F. Erk›zan bu bilgileri do¤rulam›flt›r.
15 AKSOY, Y., Karfl›yaka, Terbay fiirketler Grubu Yay›n›, ‹zmir, 1999, s.377
16  Y. Doç. Dr. Ela Çil’in 31.01.2003 de T. Akgünlü ve 28.02.2003 de Z. Karaibrahimo¤lu ile ‹zmir’de yapm›fl oldu¤u söyleflilerden aktar›mlar.
17 Selim (‹lmek) Kalfa’n›n o¤lu Ersin ‹lmek ile görüflme.
18 fiahap Bakuy k›z› Müfide (Bakuy) Gürses aktar›m›.
19 Zihni (Yuncu) Kalfa ile ilgili olarak o¤lu Cengiz Yuncu, damad› ‹hsan Gürkaynak ve torunu Mimar Gürkan Gürkaynak ile görüflme.
20 Kemal Gençspor’un efli Müberra Han›m ve k›z› S›d›ka (Gençspor) Özalp ile görüflme.
21 Suavi Özgür ile ilgili bilgileri Y. Mimar Hüsamettin Özkaymakç› aktarm›flt›r.
22 Y. Mimar Kemal Türksönmez ablas› Nermin Türksönmez ile görüflme.
23 ‹nfl. Y. Müh. Bülent Doruk o¤lu Ali Doruk ile görüflme.
24 Y. Mimar Ürün Güray ile görüflme.
25 Gökmen,H., Profil; Y. Mimar Ergun Unaran, Ege Mimarl›k, Say›:23, 1997/2, s.12. Y. Mimar Ergun Unaran ile çeflitli görüflmeler.
26 Y. ‹nfl. Müh. Arma¤an Ça¤layan, kendisi ile yapm›fl oldu¤umuz çok say›daki söylefli s›ras›nda, kendisi ve de Karfl›yaka ile ilgili olarak çok de¤erli bilgiler ve dokümanlar aktarm›flt›r.
27 Mimar Hasan Ayg›t babas› Y. Mimar Semih Ayg›t ile ilgili bilgileri aktarm›flt›r.
28 ‹nfl. Y. Müh. Gün Birsel ve Mimar fiükrü Kocagöz ile görüflme. 
29 Sözkonusu iki bina bu derginin "Yap› Tan›t›m›" bölümünde yer almaktad›r.
30 Prof. Dr. Orcan Gündüz: Mail : orcan.gunduz@deu.edu.tr, 
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Kentler sürekli bir de¤iflim ve dönüflüm süreci içinde yer al›rlar. Bu süreç boyunca biri-
ken mekansal katlar› baz› kentlerde tüm netli¤iyle okurken, baz›lar›nda ise birbiri içine
geçen parçal› görüntüler fleklinde okumak mümkündür. Hiç flüphesiz bu görüntüyü be-
lirleyen de¤iflimin h›z›, yo¤unlu¤u ve niteli¤i yerleflimin üzerinde konumland›¤› co¤raf-
yan›n sosyo-kültürel, ekonomik ve politik durumuna göre de¤iflmektedir. Modernleflme
sürecine daha geç bir evrede dahil olan ve etkilerini merkezden daha keskin bir flekilde
yaflayan Periferi ülkelerinin ço¤unda oldu¤u gibi Türkiye’de de kentler h›zl› bir kentlefl-
me sürecinin içinden geçmifltir ve geçmektedir. Türk kentlerinde h›zl› kentleflmeyle bir-
likte gelen de¤iflimin en önemli sonuçlar›ndan biri, kentin büyümesiyle mevcut kent do-
kusunun büyük oranda yenilenmesi ya da bir baflka deyiflle kentteki ortak belle¤in tafl›-
y›c›s› olan eski dokunun büyük ölçüde yok olmas› ve kentsel belle¤in yitirilmesidir. Mo-
dernleflme sürecinin etkileriyle ülkemizde neredeyse tüm kentlerde gözlemlenebilen bu
yeniden biçimlenme/kabuk de¤ifltirme hikayelerinden biri de ‹zmir-Karfl›yaka’da yaflan-
m›flt›r.

Bilge Umar, Karfl›yaka alan›nda ilk toplu yerleflim biriminin küçük bir köy fleklinde So-
¤ukkuyu ad›yla 19. yüzy›l›n ilk yar›s›nda kuruldu¤unu, 1860’l› y›llarda ise bu alan›n gü-
neyinde konumlanan demiryolu ile deniz aras›ndaki band›n doldurularak yerleflim böl-
gesine eklenmesiyle Karfl›yaka’n›n ‹zmir’in karfl›s›nda bir "yazl›k evler ve bahçeler site-
si" niteli¤iyle ortaya ç›kt›¤›n› belirtmektedir.2 Karfl›yaka sayfiye beldesi kimli¤ini uzun
y›llar sürdümüfltür. 1930’lu y›llarda bile geniflçe ba¤lar, bahçeler aras›nda da¤›n›k evle-
rin yerald›¤› bir yerleflim niteli¤indedir.3 1940’l› y›llarda Behçet Uz’un belediye baflkan-
l›¤› döneminde Karfl›yaka’n›n; batakl›klar›n doldurulmas›, su getirilmesi, iskele yap›lma-
s› vb. geliflmelerle kentin prestijli ve canl› bir semti haline geldi¤i görülür.4 1950’li y›llar
ise genelde ‹zmir kentinde, özelde Karfl›yaka’da kentsel mekan› etkileyen de¤iflim/dönü-
flüm sürecinin bafllang›ç evresidir. Prof. Dr. Kemal Ahmet Aru taraf›ndan haz›rlanan ve
üç katl› bir ‹zmir öneren 1951 ‹mar Plan›’n›n kabulü ile, özellikle k›y› band›nda ilk dö-
nüflümler bafllam›fl, Levanten köflkleri yerlerini yavafl yavafl 2-3 katl›, yüksek bir mimari
kalite ve özene sahip, kübik villa ve apartmanlara b›rakm›flt›r. Ancak yerleflimin kimli-
¤ini afl›nd›ran, kentsel dokusundaki büyük dönüflüme iflaret eden zaman aral›¤› 1970-
80’li y›llard›r. 1965 y›l›nda Kat Mülkiyeti Yasas›n›n yürürlü¤e girmesiyle beldenin mev-
cut dokusunu oluflturan yap›lar y›k›larak, yap-satç› üretim  mekanizmas›yla yeni yüksek
yap›lar infla edilmeye bafllanm›flt›r. Karfl›yaka sakin, ölçekli kent dokusunu geride b›ra-

Yasemin Sayar, Yrd. Doç. Dr.
DEÜ. Mimarl›k Fakültesi Mimarl›k Bölümü

Ziya Nebio¤lu (1915-1975)

Mimar Ziya Nebio¤lu’nun 1950-1960 Y›llar› Aras›nda
Karfl›yaka’da Gerçeklefltirdi¤i Konut Çal›flmalar›1
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karak yap›lar›, sokaklar› ve kültürel örüntüsüyle ikinci kez ka-
buk de¤ifltirmifltir. 90’l› y›llara gelindi¤inde bir önceki döneme
ait yap› sto¤undan günümüze ulaflan örnekler parmakla göste-
rilecek kadar azd›r. Bunun yan› s›ra yak›n tarihimize iliflkin ol-
gular› izlenemez k›lan "belgesizlik" durumu da tarih okumalar›-
na dayal› mimari çal›flmalar› ayr›ca güçlefltirmektedir. Bu çal›fl-
mada da; yap›tlar›yla bir dönem Karfl›yaka semtinin biçimlen-
mesine katk›da bulunan mimar Ziya Nebio¤lu’nun özelikle Ya-
l› Caddesi ve Palmiyeli Sokak üzerinde infla etti¤i konut yap›la-
r›na odaklan›lacakt›r. Bu ba¤lamda çal›flman›n amac›, yok olan
ya da ciddi bir afl›nmaya u¤rayan tarihsel izleri sürerek, Karfl›-
yaka’n›n farkl› bir evresine ait resminin bütünlenmesine katk›
koymakt›r.

Ziya Nebio¤lu (1915-1975), 1950-70’li y›llarda ‹zmir mimarl›k
sahnesinin önemli aktörlerinden birisi olmas›na ra¤men, bugün
meslek yaflam›na iliflkin ulaflabildi¤imiz bilgiler Arkitekt dergi-
sinde 1967 y›l›nda yay›nlanm›fl olan Nebio¤lu Tatil Köyü’nün
k›sa bir tan›t›m yaz›s› ile s›n›rl›d›r. Yaklafl›k 30 y›l süren bir mes-
lek yaflam›na iliflkin belgelerin bu kadarla kalmas›, bu dönem-
de ‹zmir’in mimarl›k medyas›na s›n›rl› kat›l›m› ile iliflkili olma-
l›d›r. Yine de Nebio¤lu’nun biyografisini biraz daha genifllet-
mek olanakl›d›r.5

1915 y›l›nda Afyon’un Güney Köyü’nde do¤an Z. Nebio¤lu, ilk
ve orta e¤itimini Afyon’da, lise e¤itimini ise ‹zmir fiirinyer Ame-
rikan Okulu’nda tamamlam›flt›r. Kahve ve tütün ticareti yapan
babas›n›n üniversite e¤itimi için Almanya’ya göndermek iste-
mesine ra¤men, o çocuklu¤undan itibaren hayalini kurdu¤u mi-
marl›k e¤itimini almak amac›yla kendi iste¤i do¤rultusunda
Amerika Birleflik Devletleri’ne gitmifltir. 1938’de University of
Florida-Gainsville’de (UFL) bafllad›¤› mimarl›k e¤itimini
1943’te tamamlam›fl ve 1948 y›l›na kadar yaflad›¤› Florida’da
tasar›m, uygulama ve e¤itim alanlar›nda çal›flm›flt›r. 1948’de efli
ve çocuklar› ile Türkiye-‹zmir’e dönerek, Halim Alanyal› Geçi-
di’nde bulunan ve 1965 y›l›nda Urla’ya tafl›nana kadar mimar-
l›k faaliyetlerini yürütece¤i bürosunu açm›flt›r. Bu dönemde ‹z-
mir mimarl›k ortam› göz önüne al›nd›¤›nda, Nebio¤lu’nun
Amerika’dan döner dönmez bafllad›¤› serbest mimarl›k kariye-
rini ölümüne kadar baflar›yla devam ettirebilmifl olmas› vurgu-
lanmas› gereken bir noktad›r. 1950’li y›llarda dahi ‹zmir, ser-
best mimarl›k camias›n› rahatl›kla besleyebilecek bir potansiye-
le sahip de¤ildir. Kentin önde gelen mimarlar› genellikle bele-
diye ile ba¤lant›l› olarak çal›flmay› tercih etmifltir. Nebio¤lu ise,
bu zorlu ortamda yetene¤i, vizyonu ve Amerikan Koleji’nden
edindi¤i genifl sosyal çevre ile tutunmay› baflarm›flt›r. 

Nebio¤lu 1950-60’l› y›llarda ‹zmir’de -Karfl›yaka, Alsancak,
Göztepe- ve Ayd›n-Söke’de çok say›da bahçeli konut, az katl›
aile apartman›, okul ve sinema binas› infla etmifltir. En önemli
ürünü ise Türkiye için bir ilk olma özelli¤i tafl›yan, 1965 y›l›n-
da infla etmeye bafllad›¤›, 1970’li y›llarda bir çok Türk filmine
sahne olan Nebio¤lu Tatil Köyü’dür.6 Mimar›n, bu yaz›n›n ko-
nusunu oluflturan Karfl›yaka’daki yap›lar› ve tahmini yap›m ta-
rihleri ise afla¤›daki flekildedir;

Yal› Caddesi’nde; Özsaruhan Evi (1950-53, günümüzde mev-
cut), Paya Apt. (1950, günümüzde mevcut), Tabak I Apt.
(1952), Tabak II Apt. (1956), Selimgil Apt. (1951), Kemalpafla
Caddesi’nde Sami Bey Apt. (1954-55, günümüzde mevcut), Çe-
lebi Ailesi Apt. (1951), 1756 Sokak No:39’da fiinasi Karaosma-
no¤lu Evi (1953, günümüzde mevcut)7, Palmiyeli Sokak’ta
(1780 Sok. veya bugünkü ad›yla Samim Kocagöz Sokak); Sa-
mim Kocagöz Evi (1950-51), Vahide Kocagöz Evi (1950-51),
Revnak-Mekki Gener Evi(1950’ler), Faruk Tunca-Hüseyin Y›l-
maz Evi (1950’ler), Orhan Baykent Evi (1950’ler), Nermin Ha-
n›m Evi (1950’ler), Samim-Hüceste ‹çsezen Evi (daha sonra Ad-
nan Menderes’in bacana¤› Samim Yemiflçibafl› taraf›ndan al›n-
m›flt›r), Bedii-Sahire Ambarc› Evi (1950’ler) ve Ziya Nebio¤lu
Evi (1952)8 dir.

Özsaruhan Evi 

Yal› Caddesi üzerinde yer alan Özsaruhan Evi (no:454), gerek
tasar›m anlay›fl› gerekse konumuyla Nebio¤lu’nun en dikkat çe-
kici eserlerinden biridir. Bu yap› ba¤lam›nda Nebio¤lu’nun ta-
sar›m yaklafl›m›na iliflkin önemli ipuçlar› yakalamak mümkün-
dür. Nebio¤lu’nun tüm meslek hayat› boyunca tutarl› bir çizgi-
de uygulad›¤› mimari dili Amerika’daki ö¤renimiyle ba¤lant›l›
olmufltur. Bu yaklafl›m, Amerikan modernizminin özellikle de
F.L. Wright’›n "organik mimarl›k" bafll›¤› alt›nda toplad›¤› tasa-
r›m ilkelerini benimseyen bir "modern mimarl›k" dili olarak ta-
n›mlanabilir. Efli Elisabeth Nebio¤lu’nun da belirtti¤i gibi bir
Wright hayran› olan Nebio¤lu’nun tüm eserlerinde özellikle de
Özsaruhan Evi’nde, Wright’›n Prairie evlerinin genel özellikle-
rini –yatayda yay›lma, genifl saçakl› az e¤imli çat›lar, malzeme-
nin do¤al dokusunun ve renginin vurgulanmas› ve do¤al çev-
reyle bütünleflme kayg›s›- izlemek mümkündür. Genifl bir bah-
çe içinde toprak kotu ile hemzemin olarak tasarlanm›fl bu yap›-
da, zemin kat›n tafl kapl› kolonlar üzerinde  asimetrik bir düzen-
de boflalt›lmas› ile ön ve arka bahçe aras›nda mekansal ak›fl ve

Özsaruhan Evi
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görsel bütünlük sa¤lan›rken, girifl için de tan›ml› bir ara mekan
oluflturulmufltur. Bir kolu di¤erine göre k›sa olan U plan flemal›
eve, bu gölgelikli ara mekan›n sol taraf›ndan girilir. Genifl bir gi-
rifl holünde konumlanan görkemli ahflap merdivenle üst kata
ba¤lanan bu kolda, deniz cephesinde günlük bir yaflama meka-
n›, sokak cephesinde ise kiler, ütü odas› ve hizmetli odas› gibi
servis mekanlar› yer almaktad›r. Zemin katta sa¤ kolda ise, ya-
k›n bir dönemde yaflama mekan› olarak kullan›lmaya bafllanan
ancak orjinalinde evin genelinden ba¤›ms›z, ayr› bir girifle sahip
kalorifer dairesi olarak tasarlanm›fl büyük bir sevis mekan› bu-
lunmaktad›r. Yine sa¤ kolda U plan flemas›n›n olanak verdi¤i
evin özel d›fl mekan›na servis veren, bar-barbekü-depo bölüm-
lerinin bulundu¤u bir yar› aç›k mekan düflünülmüfltür. Yap›n›n
bahçeyle nas›l bütünlefltirilebilece¤ine iliflkin yarat›c› ipuçlar›
veren bu mekan› s›n›rland›ran üçlü kolon dizimi de Nebio¤-
lu’nun neredeyse tüm eserlerinde kulland›¤› tipik bir yap› ele-
man›d›r. 1.katta ise sol kolda; mutfak, gerekti¤inde birbirinden
sürme kap›larla ayr›labilen gerekti¤inde total bir mekan olarak

kullan›labilen biri ana salon olmak üzere 2 salon ve yemek bö-
lümü, sa¤  kolda; banyosu ile ebeveyn yatak odas› ve di¤er ya-
tak odalar› planlanm›flt›r.9 Nebio¤lu için tipik olan bir di¤er ko-
nu ise, evi ev yapan zaman ötesi ö¤elerin -ocak/flömine, çat› gi-
bi- kullan›m›d›r. Bu yap›da ana salonda yer alan, ince yontu
kesme tafl kaplama flömine duvar› kütlede düfley etki verecek
flekilde d›fla yans›t›l›rken, genifl saçaklar, yatay balkon korkuluk-
lar› gibi yap› elamanlar›n›n yatay etkisi ile kompozisyon denge-
lenmifltir. Ayr›ca bu yap›da yerden ›s›tma sistemi ve 1.kattan ba-
k›ld›¤›nda girifl kat›na geleni gösteren özel bir dürbün sistemi gibi
teknolojik yenilikler de kullan›lm›flt›r.

Paya Apartman› (1950 - 1957)
Yal› Caddesi no:386’da yer alan, Avukat ‹smail Paya ve ailesi
için tasarlanan Paya Apartman›, Karfl›yaka’da günümüze ulaflan
aile apartmanlar›n›n son örneklerindendir. Bu dikkat çekici
apartman yap›s›, asimetrik kütle düzeni, e¤risel köfle dönüflü,
genifl düzlemsel yüzeyleri, ritmik bir düzende devam eden pen-
cere kurgusu, döfleme kodlar›n› belirten beyaz yatay bordürleri
ve balkon köflelerinde yer alan dairesel kolonlar› ile döneminin
mimari özelliklerini yans›tan nitelikli örneklerden biridir. Yap›-
n›n yal›n mimari çizgisi yer yer prese tu¤la kullan›m› ile renk-
lendirilerek,  e¤risel yüzeyin vurgulanmas› sa¤lanm›flt›r.

Her katta tek dairenin yer ald›¤› yap›da, yaflama mekanlar› –ye-
mek, yaflama, salon- birbiriyle ba¤lant›l› bir biçimde ön cephe-
de, yatma mekanlar› ise arka cephede grupland›r›lm›fl, bu ayr›m
yine Wright’a referansla prese tu¤la ile kaplanm›fl flömine duva-
r›n›n düfley hakimiyeti ile ortaya konulmufltur. Apartman girifli
yan cepheden olup, dairesel bir bofllu¤un b›rak›ld›¤› üçgen
formlu düzlemsel bir elemanla vurgulanm›flt›r. Nebio¤lu, di¤er
yap›lar›nda oldu¤u gibi bu yap›s›nda da, farkl› malzeme kulla-
n›m› ile farkl› yüzey dokular› oluflturma yoluna gitmifltir. Prese
tu¤la, do¤al tafl kaplama yüzeyler ve ahflap panjurlar gibi do¤al
malzeme kullan›m› ile "ev" imgesi güçlendirilirken, girifl elema-
n›, kat hizalar›n› belirginlefltiren beyaz silmeler ve yan cephede
kullan›lan V biçimindeki pilonlar ile modernist dilin alt› çizil-
mifltir.10 Orjinalinde 3 katl› olarak tasarlanan yap›ya, 1957 y›l›n-
da bir kat ilavesi yap›lm›flt›r. Yine Yal› Cadde’si üzerinde yer
alan ve kolon dizimi, genifl saçak kullan›m› ile Nebio¤lu’nun
mimari dilinden izler tafl›yan Selimgil Apartman› ise 1980’li y›l-
larda y›k›lm›flt›r.

Paya Apartman›

Palmiyeli Sokak 1960’lar sol
s›ra Nebio¤lu Evleri 
(fi. Kocagöz Arflivi).
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Palmiyeli Sokak ve Samim Kocagöz Evi11

Karfl›yakal›lar aras›nda Palmiyeli Sokak olarak da bilinen Samim
Kocagöz Soka¤›12 1950 y›l›nda, soka¤a ad›n› veren Samim Ko-
cagöz’e annesi Vahide Kocagöz’den miras kalan bostanl›k üze-
rinde, ev yap›m› için yap›lan terk s›ras›nda aç›lm›flt›r. Kocagöz
Ailesi 11 parsele ayr›lan lahana tarlas›n›, 2 ev kendilerine kala-
cak flekilde dokuz ev karfl›l›¤›nda Z. Nebio¤lu’na teslim etmifl-
tir. Bu anlamda S. Kocagöz Evi’nin Karfl›yaka’n›n ilk kat karfl›l›-
¤› müteahhitlik denemesi oldu¤u söylenebilir. Girifl cephesi,
Girne Caddesi’nin aç›l›fl› s›ras›nda kapat›lan Osmanzade Soka-
¤›’na yönlendirilmifl S. Kocagöz Evi, fiükrü Kocagöz’ün de be-
lirtti¤i gibi "bahçeyle hem zemin tam bir F. L. Wright evi"13 dir.
Tek katl› bu yap›da da Nebio¤lu’nun di¤er evlerinde oldu¤u gi-
bi yaflama, yemek ve mutfak mekanlar› birbiriyle iliflkili ak›c› bir
mekan kurgusu içinde düflünülmüfltür. Yemek ve yaflama me-
kanlar› istenildi¤inde duvara hemyüzey aç›labilecek flekilde
katlanan, özel olarak detayland›r›lm›fl ahflap kap›larla ayr›lm›fl-
t›r. Özgün tasar›mlar› bununla s›n›rl› kalmayan S. Kocagöz Evi;
salon bölümünde dokulu ahflap tavan kaplamas›, renkli yer ka-
rolar›, mutfak-banyo mekanlar›nda yer alan sabit mobilyalar›,
çift yönlü hareket edebilen giyotin salon pencereleri, köfle pen-
cere detaylar›, sineklikleri ile birlikte düflünülmüfl dairesel ban-
yo pencereleri ve mutfak bankosundan at›lan çöpün d›fl mekan-
dan al›nd›¤› özel çöp sistemi gibi özellikleriyle, adeta tüm iç ve
d›fl yüzeyleriyle bir bütün olarak tasarlanm›flt›r. Yine bu yap›da

da mimar›n tasar›m dilini belirginlefltiren, genifl saçaklar, yal›
bask›s› fleklinde ahflap kaplama ve prese tu¤la kaplama yüzey-
ler, özel kesitli ahflap panjurlar gibi yap› elemanlar›n› kulland›-
¤› görülmektedir. Ev 1995 y›l›nda yaflanan sel felaketi s›ras›nda
büyük hasar görüp onar›lamaz duruma gelmesinin ard›ndan
2001 y›l›nda y›k›lm›flt›r 

Ayn› sokak üzerinde yer alan ve Z.Nebio¤lu taraf›ndan infla
edildikten sonra sat›lan di¤er 7 eve (9 parselden ikisinin arsa du-
rumunda sat›ld›¤› tahmin edilmektedir) ait belge eksikli¤i nede-
niyle mimari bir yorum yapmak olanakl› de¤ildir. Ancak fi. Ko-
cagöz babaannesine ait olan ve Girne Caddesi’nin aç›l›fl› s›ra-
s›nda istimlak edilerek y›k›lan evin, boyutlar› ve orta sofal› me-
kan kurgusuyla di¤er evlerden ayr›ld›¤›n› belirtmifltir. Yine bu
soka¤›n sonunda yer alan en genifl parsel üzerinde konumlanan
Nebio¤lu’nun kendi ailesi için tasarlad›¤› ve 1955-1965 y›llar›
aras›nda yaflad›¤› 2 katl› villa da plan flemas›, mekansal özellik-
leri ve peyzaj› ile di¤erlerinden farkl›d›r. Adeta büyük bir Ame-
rikan banliyö evini an›msatan bu yap›, müzik odas›, yüzme ha-
vuzu ve kaya bahçesi gibi dönemi için al›fl›lmad›k mekanlar›y-
la, bat›l› bir yaflam tarz›n›n göstergelerini de yans›tmaktad›r. Ay-
r›ca Nebio¤lu’nun bu sokak üzerinde infla etti¤i yap›lar, kaba
inflaatlar›nda kullan›lan yap› malzemesiyle de bu döneme ait
di¤er yap›lardan farkl›laflmaktad›r. Bu yap›lar›n büyük bir ço-
¤unlu¤unda, Nebio¤lu’nun yurtd›fl›ndan getirtti¤i biriket maki-
nas›nda imal edilen biriketler kullan›lm›flt›r. Ancak 1950’li y›l-
larda Palmiyeli Soka¤›n çehresini oluflturan bu yap›lar›n hiçbiri
günümüze ulaflamam›flt›r. 

Sonuç olarak; Ziya Nebio¤lu’nun Karfl›yaka’da 1950-60 y›llar›
aras›nda gerçeklefltirdi¤i yap›lar›n büyük bir ço¤unlu¤u 1970-
80’li y›llarda y›k›larak yerini yüksek katl› apartman bloklar›na
b›rakm›flt›r. Günümüzde, ‘modern’in farkl› yer ve koflullardaki
farkl› deneyimlerine odaklanan "öteki modernizm"lerin ya da
"modernizmin yerel aç›l›mlar›"n›n tart›flmaya aç›ld›¤› bir ortam-
da, Ziya Nebio¤lu’nun Amerikan Modernizmi’nden belirgin iz-
ler tafl›yan, büyük bir hassasiyet ve duyarl›l›kla tasarlanm›fl eser-
leri ayr›ca önem kazanmaktad›r. Bu ba¤lamda tarih okumalar›-
na dayal› bu tip çal›flmalarla, sadece bat› d›fl› modernizmlerin
özgün yap›lar›n› çözümlemeye yönelik denemeler yap›lm›fl ol-
makla kalmay›p ayn› zamanda yak›n geçmiflimize ait belgelerin
tamamen yok olmadan arflivlere kazand›r›lmas›na da katk› ve-
rilmifl olacakt›r.  t
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1 Bu çal›flman›n gerçeklefltirilmesi sürecinde an›lar›n›, bilgi ve belgelerini benimle paylaflan Prof.Dr. Orcan Gündüz’e, Elisabeth ve Linda Nebio¤lu’na, fiükrü Kocagöz’e ve Enis Özsaruhan’a teflekkür
ederim.
2 Umar,B.,"Üç ‹zmir", Ed. Enis Batur, Yap› Kredi Yay›nlar› ,s.33
3 Umar,B.,age, s.41
4 Baykan Seymen,Ü.,199 , "Üç ‹zmir", Ed. Enis Batur, Yap› Kredi Yay›nlar› , s.309
5 Mimar›n efli ve k›z› -Elisabeth, Linda Nebio¤lu- ile 15-09-2006 tarihinde yap›lan görüflmeden elde edilen bilgilerden derlenmifltir.
6 Yazar taraf›ndan yay›na haz›rlanan, Nebio¤lu’nun saptanabilen tüm eserlerine iliflkin makalede, Karfl›yaka d›fl›ndaki yap›tlar› detayl› olarak ele al›nacakt›r. 
7 Prof. Dr. Orcan Gündüz, Dr. Mine Tanaç, "20.yy’da Karfl›yaka’da Kentsel ve Mimari Dönüflümler", Karfl›yaka Kültür ve Çevre Sempozyumu, 22-23 Aral›k 2005
8 Bu bilgiler Nisan-2006’da fiükrü Kocagöz ile yap›lan görüflme sonucunda elde edilmifltir.
9 Bu bilgiler Nisan-2006’da Enis Özsaruhan ile yap›lan görüflmeden aktar›lm›flt›r.
10 Sayar,Y., "‹zmir Mimarl›k Rehberi 2005", Ed.Deniz Güner, Mimarlar Odas› ‹zmir fiubesi Yay›n›, s.150
11 Bu bölümde verilen bilgiler Nisan-2006’da fi.Kocagöz’le yap›lan görüflmeden derlenmifltir.
12 Elisabeth Nebio¤lu soka¤a kimlik kazand›ran palmiye a¤açlar›n›n Ziya Nebio¤lu taraf›ndan diklidi¤ini belirtmifltir.
13 Kocagöz,fi., 2006/1, "Sevinç Han›m Apartman›", Ege Mimarl›k, s.36
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Karfl›yaka; ‹zmir ana kentinin önemli bir parças›d›r ve ‹zmir kör-
fezi iç ucunun kuzey alan›nda yay›l›m göstermektedir. Bir yer-
leflim yeri olarak Karfl›yaka’n›n tarihi, ana kent ‹zmir kadar eski
olmasa da 19. yüzy›la uzanm›flt›r. Tarihsel süreçte; Türkler’in ve
yabanc›lar›n bu yerleflim alan›nda da¤›l›mlar› farkl›l›k göster-
mifltir.Türkler, kente yabanc› nüfus yerleflmeden yaklafl›k 150
sene önce gelerek So¤ukkuyu’da yaflam›fllard›r. Karfl›yaka sahi-
linde, Bornova ve Buca yerleflimlerinde oldu¤u gibi H›ristiyan
kökenli Levanten tüccar aileler yaflam›fllar, 19.yy bafl›nda ‹tal-
yan, Frans›z, Hollandal›, Yunanl› ve Adal› Rumlar Karfl›yaka sa-
hilinden büyük arsalar alarak, bu yemyeflil bostanl›k ve bahçe-
lik yöreyi iskan etmifllerdir. 1865’te Karfl›yaka’ya ulaflt›r›lan tren
yolu, 1884’te Hamidiye Vapur fiirketi’nin Karfl›yaka’daki tahta
iskele ile vapur seferlerine bafllamas› kent yerlefliminde gelifl-
meleri h›zland›rm›flt›r. 

Cumhuriyet öncesi süreçte Karfl›yaka, ‹zmir ile bütünleflmifl
olan bir kasaba durumundad›r. ‹lçe haline dönüflmesi uzun y›l-
lar sonra düflünülmüfltür. Cumhuriyet öncesi Karfl›yaka’n›n kim-
li¤i; ahflap cumbal› yal›lar›, ahflap iskele biçiminde uzanan de-
niz banyolar› ile, sosyal anlamda modern bir yaflant›n›n sürdü-
rüldü¤ü, e¤lencenin ve ulafl›m›n hep deniz olgusunu kulland›-
¤›, bir sayfiye kentidir. Sahil fleridi Levantenlere ait köflk yap›la-
r› ile bezenmiflken, bu yap›lar›n genifl bahçeleri sonraki dönem-
lerde ortaya ç›kan konut ihtiyac›n› karfl›layacak arsa sorununa
çözüm olarak kullan›ma aç›lacakt›r. 

Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluflu, ‹zmir’de ve Karfl›yaka’da da
önemli dönüflümlere neden olmufl, bunlar›n bafl›nda, Türk hal-
k›n›n ulusal kimli¤ini oluflturma çabalar› gelmifltir. Cumhuriyet
öncesi Karfl›yaka’s›nda sürmekte olan bu görkemli yaflam, cum-
huriyetin ilan›n›n devam›nda, Levanten ailelerin büyük ölçüde

bu topraklar› terk etmeleri ile sonlanm›fl, tarihi dokunun da, ye-
ni geliflen ulusal kimli¤in yans›t›ld›¤› modern yap›larla çeflitlili-
¤i artm›flt›r. 1950’li y›llardan itibaren bu modernist konut yakla-
fl›m› ile Karfl›yaka’n›n yeni bir yüzü ortaya ç›kacakt›r.

Bu yeni dönemde, Karfl›yaka’da, artan nüfusla oluflan yeni ko-
nut taleplerini karfl›lamak üzere iki katl› bahçeli evlerin yap›m›-
na baflland›¤› görülmektedir. 1950’li y›lardan itibaren ilk mo-
dernleflme hareketlerinin görüldü¤ü Karfl›yaka yerlefliminde,
belirgin kübik bir form, tekrar eden dikdörtgen pencereler, be-
yaz bordürle çevrelenmifl genifl saçaklarla elde edilen yatay çiz-
gi hakimiyeti, parapetle s›n›rland›r›lm›fl köfle balkonlar›nda
aç›kta b›rak›lan sütunlarla söz konusu bu kübik formun vurgu-
land›¤› ilk modern konutlar, y›k›lan köflklerin parsellerine veya
köflklerin genifl bahçelerine infla edilmeye bafllanm›flt›r. 1950’li
y›llarda, bu tekil konut örnekleri, bofl parsellerin yo¤un olarak
yer ald›¤› Çaml›k ve civar›nda infla edilmifllerdir. Özellikle
Çaml›k, geçmiflte "Afl›klar Yolu" ad›yla an›lan, y›llar önce kufl
avlamaya veya pikni¤e gidenler için çam a¤açlar›ndan oluflan
bir orman niteli¤inde olmas›ndan dolay› konut ihtiyac› için ara-
nan bofl parsellere çözüm getiren bir geliflme aks› olmufltur. Sü-
reç içerisinde, cumhuriyetin ilan›ndan sonraki dönemde, o dö-
neme kadar çam a¤açlar›yla donat›lm›fl bir gezinti bölgesi olan
Çaml›k; iki katl› modernist yaklafl›mlarla üretilmifl bahçeli ko-
nutlar›n yap›m›na sahne olmufltur.

Karfl›yaka’da 1950’li y›llar›n devam›nda üretilmifl olan iki katl›
bahçeli konut yap›lar› Yap› Kooperatifi niteli¤inde ve ba¤›ms›z
olarak üretilen konutlar biçiminde iki farkl› kategoride örgütlen-
mifllerdir. Belediyenin ucuz arsa bulma imkanlar› ve Emlak Kre-
di Bankas›’n›n kredi deste¤i ile halk› konut sahibi edindirmeye
yönelik giriflimler "Ça¤lar Yap› Kooperatifi" ad› alt›nda Çaml›k

Mine Tanaç Kiray, Dr. Ö¤r. Gör.
DEÜ. Mimarl›k Fakültesi Mimarl›k Bölümü

Karfl›yaka Çaml›k Sokak’ta 1950’li Y›llar›n 
Tekil Konut Mimari Karakterini Tafl›yan Üç Ev
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soka¤›n› dik kesen Aksoy Caddesi ve civar›na da bahçeli konut-
lar›n yay›l›m›n› art›rm›flt›r. Çaml›k Sokakta üretilen konutlar,
Yap› Kooperatiflerinin üretti¤i konutlardan farkl›laflm›fl bireysel
giriflimler biçiminde sürdürülmüfltür.

Bu yap›lar›n mimari dili Karfl›yaka genelinde oldu¤u gibi, kübik
kütleler olarak farkedilmeleri, genifl saçak unsurunu bar›nd›r-
malar›, pencerelerin belirli bir ritm ile tekrar edilmesi, aç›k ç›k-
ma eleman› olarak örgütlenen balkonlar›n, geometrik desenli
korkuluklar›n›n olmas›, balkonun bitiminde yap›daki kübik et-
kiyi vurgulamak ad›na ince iki sütunun balkonu s›n›rland›rma-
s› biçiminde yans›maktad›r. Çaml›k Sokakta üretilen örnekler-
den günümüze tafl›nan karakteristik üç yap› bulunmaktad›r. Bu
örnekler yan yana 43-44 ve 45 parsellerde konumlanan yap›-
lard›r. Yan yanal›klar› bir doku oluflturmalar›na, bulunduklar›
yak›n çevrelerini farkl› kimliklendirmelerine olanak tan›m›flt›r.
Bu yap›lardan adan›n iki köflesinde konumlananlar› mimar Fah-
ri Niflli taraf›ndan, ortada konumlanan› ise mimar Abdullah Pe-
kön taraf›ndan tasarlanm›fl örneklerdir. Yap›lardan en özellikli
olan› ise 43 parselde sokak köflesinde yer alan Süller Villas›d›r. 

Süller Villas›; Fahri Niflli taraf›ndan 1951 y›l›nda yap›lan L for-
mundaki iki katl› yap›d›r. Kübik kütle etkisi ve dönemin mima-
ri ö¤elerinden genifl çat› saçaklar› ile modernist ve ulusalc› mi-
marl›k dilinin birlikte gözlemlendi¤i örneklerdendir. Yap›n›n
k›r›lma noktas›nda yer alan, d›fla do¤ru yuvarlat›lm›fl köfle dö-
nüflü ise 1930’lu y›llar›n baflka bir karakteristik biçimsel özelli-
¤i olup, genifl pencere yüzeyi ile iç mekan›n›n d›fl mekanla ilifl-
kisini sa¤lamaktad›r. Yap›n›n ç›kma unsuru olarak örgütlenen
alt kattaki teras› ve üst kattaki balkonu, yap›n›n kübik ifadesinin
vurgusunu artt›rmak için sütunlarla tamamlanm›flt›r. Saçaklar›-
n›n ve ikinci kat hizas›nda süreklili¤ini koruyan balkon elema-

Çaml›k Sokak 1962 Avni Par Haritas›
Tekil Konut Örnekleri

Mimar Abdullah Pekön Yap›s› Parsel No: 44
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n›n›n beyaz parapetleri yatay çizgi haki-
miyetini vurgulamaktad›r. Yap› betonar-
me bir strüktür sistemi ile kurgulanm›flt›r.
Yap›n›n k›r›lma noktas›nda yer alan yu-
varlat›lm›fl köfle dönüflü, düfley ve yatay
sirkülasyonlar›n sa¤land›¤› da¤›l›m holü
olarak ifllevlendirilmifl, alt katta yaflama,
yemek ve mutfak mekanlar› yer al›rken
üst katta üç adet yatak odas› konumlan-
m›flt›r.

Süller Villas›n›n hemen yan parseline mi-
mar Abdullah Pekön taraf›ndan infla edi-
len iki katl› apartman yap›s› 1962 y›l›na
tarihlenmekte, genifl saçaklar›, aç›k me-
kan olarak balkon kullan›m›, balkonlar›n
bitimini vurgulayan iki ince sütunu, genifl
pencere aç›kl›klar› ile döneminin mimari
üslubunu sürdürmektedir. Yap› apartman
kullan›m›nda olup alt kat› ve üst at› iki
ayr› daire olarak örgütlenmifltir ve bu
özelli¤inden ötürü de tekil kullan›m ör-
neklerinden farkl›laflmaktad›r. 45 numa-
ral› parselde konumlanan bir di¤er Fahri
Niflli konutu ise, 1953 y›l›nda üretilmifltir
bu yap› da Abdullah Pekön yap›s› gibi,
Süller Villas›ndan, iki katl› apartman kul-
lan›m›na hizmet eden yönü ile farkl›lafl-
maktad›r. Fakat yinelenen, genifl saçakla-

Süller Villas› Zemin Kat Plan fiemas› Süller Villas› Plan Birinci Kat Plan fiemas› 

Süller Villas› Mimar Fahri Niflli Parsel No:43

1. Girifl Holü
2. Yaflama
3. Mutfak 
4. Yemek Odas›
5. WC

1. Hol
2. Yatma
3. Yatma
4. Yatma
5. Banyo
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3
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Mimar Fahri Niflli Yap›s›  Parsel  No:45

Son Söz

Yap›ld›klar› dönemin benzer mimari özellik-
lerini tafl›yan bu modernist yap›lar, kullan›c›-
lar›na aidiyet olgusunu yans›tmalar›, yüksek-
likleri aç›s›ndan insan ölçe¤inde olmalar›, in-
sanca yaflamlar›n oluflmas›na olanak tan›ya-
cak kullan›mlar› öngören mimari biçimlen-
meleri ortaya koymalar› gibi özellikleri ile,
günümüzde üretti¤imiz konut yap›lar›na ör-
nek teflkil edebilecek niteliktedirler.  Konum-
land›klar› soka¤a farkl› bir kimlik kazand›r-
makta, günümüzden farkl› bir dönemin izleri-
ni tafl›maktad›rlar.  Karfl›yaka’n›n 1950’li y›lla-
r›nda üretilen mimari kimli¤inin yaflayan nite-
likli örnekleri olan bu üç yap›, 1960’l› y›llar›n
devam›nda ç›kar›lan kat mülkiyeti yasas› ile
apartmanlaflan, farkl›laflan Karfl›yaka’n›n yeni
kimli¤i içerisinde en az  tarihi ve kültürel mi-
ras›m›z olarak nitelendirilen genel siluet içeri-
sinde aralarda kendini ifade eden Levanten
köflkleri kadar, belirli bir mimari üslupla
üretilen ve belirli bir dönemi simgeleyen
nitelikli yap›lar olmalar›ndan dolay›, gelece¤e
korunarak ve yaflat›larak aktar›lmas› gereken
bir doku parças›n› oluflturmaktad›rlar. t

r›, yatay çizgi hakimiyeti, genifl pencere aç›k-
l›klar›, pencere yüzeylerinde kullan›lan ferfor-
je motifleri ile, döneminin mimari özelliklerini
tafl›yan tipik bir baflka örnektir. Plan flemas›
kurgusunda yap›n›n ön yüzeyinden alt katta
yer alan konuta ulafl›l›rken, yan yüzeyinde ko-
numlanan merdiven çekirde¤i ile üst katta yer
alan konuta ulafl›m sa¤lanmakta, her iki konut-
ta da ön cepheye bakan yüzeylerde misafir
odas› ve yaflama odas› niteli¤indeki mekanlar
oluflturulurken, üçer adet olarak kurgulanm›fl
yatma mekanlar› yap›n›n yan ve arka cephele-
rine bakt›r›lm›flt›r. K›rma çat›l› üç yap›da bah-
çeli olup, müstakil bahçe kullan›m› ile üretil-
mifl örneklerdir. Yan yana konumlanan yap›lar;
parsellerinin ortalar›na infla edilmifller, bu an-
lamda da her cepheleri ›fl›k alacak biçimde ör-
gütlenmifl, bitiflik nizam yap›lanmadan kaç›n›l-
m›flt›r.

1. Misafir Odas›
2. Mutfak 
3. Yatma
4. Yatma
5. Yatma

1. Misafir Odas›
2. Yaflama
3. Mutfak 
4. Yatma
5. Yatma
6. Yatma

2 2
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4
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Dinçsoy Apartman›

Karfl›yaka yal›s›nda, bitiflik nizam, 24.80m. yüksekli¤inde, %30 çat› kat› yap›-
labilir yap›laflma koflullar› olan, 583 m2 parsel, malikleri Dr. Zühtü Dinçsoy
evlatlar› Say›l ve Tan›l Dinçsoy’un, ekonomik ömrünü tamamlam›fl, befl katl›
apartman› y›kt›r›l›p, yeni bina yapt›rma kararlar› ile, 2000 - 2002 y›llar› ara-
s›nda Kar ‹nflaat taraf›ndan uygulanm›flt›r.

583 m2 olan parselin cephesi; 10.20m. olup parsel derinli¤i  arkas›ndaki 1756
soka¤a  kadar uzanmaktad›r. Arka komflu parselden geçifl izni al›narak, arka
bahçe özel otopark olarak düzenlenmifl ve otopark zemine çim tafl› döflenerek
yeflil korunmufltur. Otopark›n binaya ba¤lant›s›, s›¤›nak,t esisat odalar› ve je-
neratör bodrum katta planlanm›flt›r. Zemin kat iflyeri, di¤er katlar konuttur.
Her katta birer daire planlanm›fl olmakla beraber, 8. kat çat› kat› ile dubleks
bir daire olarak tasarlanm›flt›r.

Planlamada 60 m2 lik yaflama hacmi deniz cephesinde yer alm›fl olup, deniz
cephesinden istifade edebilmesi ve servis kolayl›¤› aç›s›ndan, mutfak bu haci-
me aç›k olarak ba¤lanm›flt›r. Evebeyn yatak odas›, kuzey cephesinde özel ban-
yosu ve dolap odas›yla beraber yaklafl›k 40 m2 olarak düzenlenmifltir. 

Binan›n ön cephesinde, eski ‹zmir evlerindeki cumbalardan esinlenerek yap›-
lan kapal› ç›kma ile bitiflik nizam yap›lardaki s›n›rl› görüfl aç›s›na, genifl bir
perspektif kazand›r›lm›flt›r (Alsancak’tan, Urla’ya kadar). Ön cephede alçak

parapetler ve yatay bantlar kullan›larak hem es-
tetik sa¤lanm›fl, hem de kesintisiz camekanlar-
la, konutlar›, parselin k›ymetini oluflturan man-
zaraya tamamen açm›flt›r. Cephe tasar›m›nda,
bitiflik apartman›n cephesine uyum sa¤lanm›fl-
t›r. Bina cephesi, son kat› ve girifl saçaklar› ile
zenginlefltirilmifl ayr›ca, saçak altlar›nda ve girifl
kap›s›nda masif ahflap kullan›lm›flt›r. Arka ve
yan cephelerde klima d›fl ünitelerini gizleyecek
detaylar düflünülürek, klimalar›n cephe kirlili¤i
yaratmas›n›n önüne geçilmifltir. t

1. Salon
2. Mutfak 
3. Oda 
4. Ebeveyn odas›

5. Ebeveyn banyo 
6. Genel banyo 
7. Balkon

Normal Kat Plan›

Mimari proje : Y. Mimar Emre Karc›o¤lu
Statik proje : Selim Ardal›
Elektrik Tesisat Projesi : Sinan Karayel
S›hhi Tesisat Projesi : Taner Kocaova
Yap›mc› firma : Kar ‹nflaat Tur. San. Tic. Ltd. fiti.
Yer : Karfl›yaka
Yap›m Y›l› : 2000 - 2002
Tafl›y›c› sistem : Betonarme Karkas
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Mahmut Tabak Apartman›

Karfl›yaka, Bostanl› vapur iskelesi ve aç›k hava tiyatrosu karfl›-
s›nda, 480 m2 büyüklü¤ündeki parselin ilk sahibi Mahmut Ta-
bak, 4 katl› binas›n›n zaman içinde baz› katlar›n› satm›fl. Yeni
malikler ve Mahmut Bey’in çocuklar› 2002 y›l›nda Kar inflaat
Ltd. fiti. ile kat karfl›l›¤› anlaflma yapm›fllard›r.
Parsel 16x30 m. ebad›nda Cemal Gürsel cad. ve 2009 soka¤›n
köflesinde ve inflaat alan› zeminde 10x22 m., ayr›k nizam,
18.80 m. yükseklikte, %30 çat› kat› yap›labilir yap›laflma ko-
flullar›ndad›r.
Bina, mülkiyet yap›s› dolay›s› ile  her katta iki daire olarak pro-
jelendirilmifl, (bir katta iki daire birlefltirilerek tek daire yap›l-
d›.), son kat ise, çat› ile dubleks iki daire olarak tanzim edilmifl-
tir. Zemin kat iflyeri olarak k›ymetli olmas› sebebiyle ifl yeri ola-
rak bodrum kat ise,  s›¤›nak, iflyeri deposu, konutlar›n depola-
r›, elektrik ve tesisat odalar› olarak düzenlenmifltir. Planlamada
salonlar deniz cephesine(güney), ebeveyn yatak odas›  kuzey
cephesine, di¤er hacimler de yan cephelere yönlendirilmifltir. 
Bodrum kat oldu¤u için temel alt kotu -4.00m dir. Bostanl› gi-
bi zay›f bir zeminde zemin suyu seviyesi –0.50 m iken yan bi-
nalara zarar vermeme endiflesi ile yola ç›k›lm›flt›r. Komflu par-
sel hudutlar›nda oluflturulan, kesiflen kaz›klarla iksa yap›larak,
hafriyat edilmifl, zemin jetgroud kaz›k sistemi ile güçlendiril-
dikten sonra, temel ve bodrum kat pvc membran ile bohçalan-
m›flt›r.
Karfl›yaka sahil yolunun yap›lmas› ile artan yo¤unluk ve trafi-
¤in getirdi¤i kirlilik, bu bantta  aç›k balkonlar› kullan›lamaz ha-
le getirmifltir. Bu düflünceden yola ç›k›larak deniz cephesinde-
ki ç›kmalar kapal› yap›lm›fl ancak, genifl (yan cephelere de dö-
nen) ve yere kadar camekanlar›yla manzaraya sonuna kadar
aç›lm›flt›r. Yine ayn› cephede cam parapetler ve do¤rama deta-
y› ile salonu gerekti¤inde balkon gibi kullanma flans› yarat›l-
m›flt›r.
Yatay beton parapetlerde lineer ve yal›n bir estetik aran›rken,
günefl kontrolü de sa¤lanm›flt›r. Son kattaki saça; binay› son-
land›rm›fl ve girifl cephesindeki do¤al tafl pano girifl etkisini
kuvvetlendirmifltir. t

Mimari proje : Y. Mimar Emre Karc›o¤lu
Statik proje : Selim Ardal›
Elektrik Tesisat Projesi : Selahattin Doyran
S›hhi Tesisat Projesi : Taner Kocaova
Yap›mc› firma : Kar ‹nflaat Tur. San. Tic. Ltd. fiti.
Yer : Bostanl›
Yap›m Y›l› : 2002 - 2004
Tafl›y›c› sistem : Betonarme Karkas
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1. Salon
2. Mutfak
3. Oda
4. Ebeveyn odas›

5. Ebeveyn banyo
6. Genel banyo
7. Balkon

1. Antre
2. Oda
3. Depo
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Dubleks Üst (Çat›) Kat Plan›

Dubleks Alt (6) Kat Plan›
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Kitab›n hikayesi Levanten dünyas›-
n›n en önemli yaflam alanlar›ndan
birisi olan ‹zmir’de Avrupa Ö¤renci-
ler Genel Forumu (AEGEE) taraf›n-
dan 6-8 Mart 1998 tarihinde düzen-
lenen “Levantenler ya da Avrupal›lar
toplant›s›na dayan›r. Ege Üniversite-
si’nde yap›lan bu toplant›da sunulan
bildirilerin yay›mlanmas› fikriyle yo-
la ç›k›lm›fl, ancak geçen süre içinde
kitap daha zengin içeri¤e kavuflmufl-
tur. Levanten kimli¤i tan›mlamas›
zor, s›n›rlar› ak›flkan, belirsizliklerle
bezenmifl bir kimliktir. Levantenler ara alanda (liminal space),
belki de araf’ta kalan bir topluluktur. Scognomillo’nun deyimiy-
le bir Bat›-Do¤u karmaflas› belki de sentezidir. Bu melez kimlik
Balkanlar’dan Akdeniz’e uzanan co¤rafyada yaflayan tüm halk-
lar›n kimli¤idir.  Ayn› zamanda  Levantenler bu topraklarda ya-
flayan insanlar›n tarihsel olarak yaflam alan›n› paylaflt›klar› ilk
Avrupal›lard›r. t
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Avrupal› m› Levanten mi?

TMMOB mimarlar Odas› ‹stanbul Büyükkent fiubesi taraf›ndan haz›rlanan “Mimarl›kta
Malzeme” dergisi Nisan 2006’da yay›n hayat›na bafllad›. 
Mimarl›kta Malzeme dergisi, Türkiye'de yap› alan›nda, yap› malzemesini ilgilendiren ku-
ram ve uygulamadan gelen her türlü birikimin kamusal/toplumsal bir platformun tarafs›z-
l›¤›nda de¤erlendirilmesini ve tart›fl›lmas›n› sa¤layarak, meslektafllar›n ve di¤er ilgililerin
do¤ru bilgilendirilmesi, bu ba¤lamda meslektafllar aras›ndaki iletiflimi sa¤layacak, alan›n
di¤er aktörlerinin meslektafllarla bilgi ve deneyimlerini do¤rudan paylaflacaklar› bir orta-
m›n yarat›lmas›n› amaçlamaktad›r.
Yap› malzemelerinin sahip oldu¤u mekanik, fiziksel, teknolojik ve ekolojik özellikleri ve
bu özelliklerle iliflkili olarak uygulamada karfl›lafl›lan yap› kimyas›, yap› fizi¤i/fiziksel
çevre denetimi, yap› biyolojisi, restorasyon, yap› teknolojileri vb. konular› içerecek olan
Mimarl›kta Malzeme dergisinde, seçilecek makale konular›n›n uygulama, araflt›rma, ge-
lifltirme, gözlem gibi bilimsel a¤›rl›¤› olan verilere dayanmas›na önem verilecektir. t

AA44  bbooyyuuttuunnddaa  ((2211xx2299..77)),,  vvee  yyaakkllaaflfl››kk  9966  ssaayyffaa  oollaann  ddeerrggiimmiizz    33  aayyddaa  bbiirr  1155..000000  aaddeett  bbaass››llaaccaakk..  

Kitab›n Ad› : Avrupal› m› Levanten mi?
Yay›na Haz›rlayanlar: Arus Yumul, Fahri Dikkaya
Ebatlar :16x24
Sayfa :197  
Yay›nc› :Ba¤lamYay›nlar›
Dil :Türkçe

Kitab›n Ad› : Mea Architectura Mea Culpa
Yazar :Gürhan Tümer
Ebatlar :16x24
Sayfa :107 
Yay›nc› :Mimarlar Odas› Yay›nlar›
Dil :Türkçe

"'Mea Architectura Mea Culpa'
Latince bir deyim. Bu deyimin
Türkçe karfl›l›¤› flöyle: 'Benim Mi-
marl›¤›m Benim Suçum' bu genel
bafll›k alt›nda yazd›¤›m k›sa yaz›-
lar, minik denemeler, ufak sapta-
malar, küçük gözlemler, kurdu-
¤um düfller ve onlara  efllik, daha
do¤rusu kaynakl›k eden, onlar›
var eden resimler, foto¤raflar, çi-
zimler, 'Mimarl›k' dergisinde
uzun süre boyunca yay›nland›.
Bu kitap iflte o yaz›lar›, o denemeleri, o saptamalar›, o göz-
lemleri, o düflleri, o resimleri, o foto¤raflar›, o çizimleri içeren
bir derleme,"   Gürhan Tümer
Binalara, mekanlara farkl› aç›lardan bak›p, onlar›, marjinal /
fantezi denebilecek yönleriyle irdelemesinden dolay›, kimi
zaman suçluluk duyan yazar, bu nedenle mea "architec-
tura"n›n ard›ndan "mea culpa"y› uygun bulmufl ve yapt›¤› iflin
sorumlulu¤unu üstlenmifltir. t

Mea Architectura Mea Culpa

Mimarl›kta Malzeme Dergisi Yay›n Hayat›na Bafllad›
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