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Bir çal›flma döneminin sonuna geldi¤imiz flu günlerde meslek,
kent ve ülke gündemi çok yo¤un… 2007 y›l›nda büro tescil bel-
gelerini yenileyen üyelerin kat›ld›¤› "Serbest Çal›flan Mimarlar
Dan›flma Kurulu" 24-25 Kas›m Cumartesi-Pazar günleri Murat
Günayd›n ve Suat Günhan’›n yürütücülü¤ünde Kufladas› Koru-
mar Otel’de gerçeklefltirildi. 259 mimar›n kat›l›m›yla gerçeklefl-
tirilen çal›fltay›n sonuçlar› önümüzdeki günlerde yay›mlanacak.
TMMOB ve ba¤l› ‹zmir örgütleri ‹zmir’in EXPO 2015 projesini
bütün güçleriyle desteklemekte, buna ba¤l› olarak yap›lan her
türlü ça¤r›lara yan›t vermekte, kat›ld›klar› çal›flmalarda bu süre-
ce ellerinden gelen katk›y› koymaktalar. Bu süreç içerisinde yer
seçimi konusunda bilimsel veriler ›fl›¤›nda araflt›rma ve de¤er-
lendirmeler yap›lm›fl, var›lan öneri ve sonuç kamuoyuyla pay-
laflm›flt›r. Ancak süreç içerisinde ‹zmir kamuoyunda yap›lan
öneriler dikkate al›nmadan, ‹zmir Büyükflehir Belediyesi de
devre d›fl› b›rak›larak Hükümet taraf›ndan ‹nciralt› bölgesi EX-
PO alan› olarak ilan edilmifltir. Ancak mevcut alan üzerinde ha-
li haz›rda üç adet farkl› plan bulunmaktad›r. Bunlardan birinci-
si ‹zmir Büyükflehir Kentsel Bölge Naz›m Plan›d›r ve bu planda
söz konusu alan tar›msal nitelikli araziler s›n›f›nda yer almakta-
d›r. ‹kinci plan Çevre ve Orman Bakanl›¤›’na ait Manisa, Kütah-
ya ‹zmir Çevre Düzeni Plan›d›r ve bu planda da ayn› bölge ta-
r›m arazisi olarak tan›mlanm›flt›r. Bölgeye ait üçüncü plan ise
Kültür ve Turizm Bakanl›¤›'na ait pland›r. Ancak bu planda an›-
lan bölgenin bir bölümü “Fuar Alan›” olarak tan›mlanm›flt›r. Bu
durum bölgenin gelece¤i hakk›nda bir karmaflaya neden olmak-
ta, bu bulan›k ve karmafl›k ortam özellikle EXPO 2015 alan› d›-
fl›nda kalan alanlar için var olan rant hesaplar›na f›rsat yarat-
maktad›r. 
Bu y›l fiubemiz bir dizi söylefli, yap› gezisi, sergiler, söylefliler
arac›l›¤›yla kentlilerle mimarl›¤› buluflturmay› amaçlad›. Mi-
marlar›n ve mimarl›k ö¤rencilerinin yo¤un ilgisini çeken etkin-
likler, hafta boyunca mimarl›k meslek disiplinin toplumca ta-
n›nmas›, yap›l› çevreye ve mekanlara daha bilinçli bakmalar›n›
sa¤lama yolunda önemli bir ad›md›. 1-7 Ekim tarihlerinde Ata-
türk Kültür Merkezi’nde gerçekleflen “Mimarl›k Haftas› Etkinlik-
leri”ne 1000 civar›nda kifli kat›ld›. 
22 Temmuz seçimleri sonras›nda AKP’nin öncelikle Anayasa
de¤iflikli¤ini gündeme getirirken izledi¤i politika, toplumun ge-
nifl kesimlerini huzursuz ederek gerginli¤e neden olmakta. AKP
taraf›ndan s›kça ifade edilen “yeni bir sivil Anayasa oluflturma”
iddias›, flimdiye de¤in yaflanan süreç nedeniyle gerçekçi görün-
memekte. Her fleyden önce sivil ve demokratik olman›n koflu-
lunun, fleffafl›k, kat›l›mc›l›k, uzlafl›, birlikte üretmekten geçti¤i
unutulmamal›.
Mutlu, sa¤l›kl› ve bar›fl içinde bir y›l diliyoruz
YÖNET‹M KURULU

fiube’den Ege Mimarl›k’tan

Her y›l ekim ay›n›n ilk pazartesi günü tüm dünyada kutlanan
Dünya Mimarl›k ve Habitat Günü, Mimarlar Odas› ‹zmir fiube-
si taraf›ndan düzenlenen bir dizi etkinlik ile EÜ Atatürk Kültür
Merkezi’nde kutland›. “K›y›n›n Mimarl›¤›/Mimarl›¤›n K›y›s›”
olarak belirlenen tema kapsam›nda foto¤raf yar›flmas›, atölye
çal›flmalar› ve söylefliler gerçeklefltirilirken, temadan ba¤›ms›z
olarak da teknik geziler, paneller ve mimarlar›n yap›lar›n› aktar-
d›¤› söylefliler gerçeklefltirildi. Mimarl›k Haftas› Etkinlikleri ara-
s›nda yer alan atölye çal›flmalar›n›n yürütücülerinden yapt›kla-
r› çal›fltay› aktaran yaz›lar›n› istedik ve Ege Mimarl›k 64. say›ya
bu flekilde merhaba dedik. Okan Y›lmaz, Boran Ekinci, Ahmet
Özgüner, Hikmet Gökmen ve Emel Kay›n bu ba¤lamda dergi-
mize katk›da bulunurken, Mehmet Kütükçüo¤lu, Serhat Akbay
ve Ç›nar Bilgin’e de yürüttükleri çal›fltay için teflekkür ederiz.

Geçti¤imiz sene aral›k ay›nda kaybetti¤imiz modern ‹zmir mi-
marl›¤›n›n yarat›c›lar›ndan Harbi Hotan’› ölümünün birinci se-
nesinde; Hikmet Gökmen ve Yasemin Sayar’›n haz›rlad›¤›
“Harbi Hotan’dan Befl Yap›t” isimli makalenin yan› s›ra ailesi ve
ö¤rencilerinin katk›da bulundu¤u “Harbi Hoca’n›n Ard›n-
dan…” yaz›lar› ile and›k. ‹zmir Mimarl›¤›’na modern karakteri-
ni kazand›ran meslektafl›m›z› sayg›yla an›yor, tüm sevenlerine
ve mimarl›k camias›na bir kez daha baflsa¤l›¤› diliyoruz.

“Karfl›yaka’da   ‘Üç Dönem / Üç Kuflak / Üç Mekan’ ‘Konut’ ve
‘Ev’ Olgusu Üzerine Bir ‹rdeleme” bafll›¤› alt›nda kendi yaflad›-
¤› evi ve bu evin serüvenini bizlerle paylaflan Orcan Gündüz,
müstakil bahçeli ev yaflam›ndan günümüz apartman yaflam›na
geçifl dönemini aktar›yor bu makalesi ile. Funda Aysel ve Sezai
Göksu taraf›ndan ele al›nan “‹zmir Kentsel Bölge Naz›m ‹mar
Plan›’n›n De¤erlendirilme Biçimi Üzerine” bafll›kl› makale ise
‹zmir’in uzun zamand›r ihtiyac› olan plana kavuflmas›n›n ard›n-
dan bafllayacak olan plan tart›flmalar›n›n, plan› de¤erlendirme
sürecine olan katk›s›n› önemsiyor ve bu ba¤lamda plan›n elde
edilme sürecini ve de¤erlendirilme biçimini okuyucular›m›zla
paylafl›yor. “21. Yüzy›l Kentlerinde Küresel-Yerel ‹kilemi ve ‹z-
mir” bafll›¤› alt›nda küreselleflme sürecini kentler ba¤lam›nda
irdeleyen Emel Kay›n, yerel ba¤lam›n üzerinde durarak ‹zmir’i
inceliyor. Evren Baflbu¤ ise, “Dubai; Çöl Kumundan Kale Yap-
mak” bafll›kl› yaz›s›nda Dubai’nin son 35 y›l içerisinde geçirdi-
¤i evrimi, yoktan var etmek eylemi ve kimlik ba¤lam›nda irde-
liyor.

Bu say›m›z ‹pek Özbek Sönmez taraf›ndan tan›t›lan, Avukat
Güney Dinç taraf›ndan yaz›lan “Avrupa ‹nsan Haklar› Sözlefl-
mesi ve Malvarl›¤› Haklar›” kitab› ile son buluyor.

Bir sonraki say›m›zda buluflmak dile¤iyle;

‹yi okumalar

YAYIN KOM‹TES‹
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Mimarlar Odas› ‹zmir fiubesi’nin düzenledi¤i, 2007 y›l›nda bü-
ro tescil belgelerini yenileyen üyelerin kat›ld›¤› “Serbest Çal›flan
Mimarlar Dan›flma Kurulu” 24-25 Kas›m Cumartesi-Pazar gün-
leri Murat Günayd›n ve Suat Günhan’›n yürütücülü¤ünde Kufla-
das› Korumar Otel’de gerçeklefltirildi. 259 mimar›n kat›l›m›yla
gerçeklefltirilen çal›fltay, ilk gün yap›lan üç ana oturum ile bafl-
layarak, son gün yap›lan de¤erleme toplant›s› ile son buldu.

Mimarlar Odas› ‹zmir fiubesi Yönetim Kurulu Baflkan› Tamer
Baflbu¤’un aç›l›fl konuflmas›yla bafllayan çal›fltay›n birinci oturu-
munda Murat Günayd›n, genel bir bilgilendirme yapt›ktan son-
ra, dan›flma kurulunun amac›n›n mesleki pratik içerisinde karfl›-
lafl›lan sorunlar›n önem s›ras›na göre tan›mlanmas› oldu¤unu
dile getirdi. ‹kinci oturumda 259 mimar dörtlü ve alt›l› çal›flma
gruplar›na ayr›l›p, kendi aralar›nda görev da¤›l›m› yapt›ktan

sonra mesleki pratikteki sorunlar›n› önce bireysel sonra grup
olarak yazd›lar. Her grubun baflkan› Murat Günayd›n ile ayn›
yöntemi uygulayarak sorunlar› 13 ana listeye indirgerken, Suat
Günhan çal›fltay kat›l›mc›lar›na “Mimarl›k ve Profesyonellik”
üzerine bir sunufl gerçeklefltirdi. Üçüncü oturum ise; Günay-
d›n’›n “Mimarl›k Hizmetlerinin Bedellendirilmesi ve De¤erlen-
dirilmesi” ve Günhan’›n “Sürekli Mesleki Geliflim” ana konula-
r› üzerinde iki ayr› atölye çal›flmas› olarak gerçeklefltirildi. 

Pazar günü gerçeklefltirilen de¤erlendirme toplant›s›n›n ilk bö-
lümünde 13 ana listeye indirgenen mesleki pratikteki sorunlar›-
m›z tart›fl›l›rken, ikinci bölümde ilk gün üçüncü oturumda elde
edilen sonuçlar de¤erlendirildi. Yo¤un kat›l›m ve ilgiyle izlenen
çal›fltay›n sonuçlar› önümüzdeki günlerde yay›mlanacak.

Serbest Çal›flan Üyelerimizin Kat›l›m›yla Dan›flma Kurulunu Gerçeklefltirdik
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Her y›l ekim ay›n›n ilk pazartesi günü tüm dünyada kutlanan
Dünya Mimarl›k ve Habitat Günü, Mimarlar Odas› ‹zmir fiube-
si taraf›ndan düzenlenen bir dizi etkinlik ile EÜ Atatürk Kültür
Merkezi’nde kutland›. “K›y›n›n Mimarl›¤›/Mimarl›¤›n K›y›s›”
olarak belirlenen tema kapsam›nda foto¤raf yar›flmas›, atölye
çal›flmalar› ve söylefliler gerçeklefltirilirken, temadan ba¤›ms›z
olarak da teknik geziler, paneller ve mimarlar›n yap›lar›n› aktar-
d›¤› söylefliler gerçeklefltirildi. 
Mimarl›k Haftas›n›n ilk günü fiube Yönetim Kurulu Baflkan› Ta-
mer Baflbu¤’un aç›l›fl konuflmas›n›n ard›ndan meslekte 30. ve
50. y›l›n› tamamlayan mimarlar için düzenlenen plaket töreni
ve Muzaffer Tunça¤’›n kat›l›m›yla foto¤raf yar›flmas› ödül töre-
ni gerçeklefltirildi. fiebnem Yücel Young’›n tematik sunuflunun
ard›ndan düzenlenen kokteyl ile mimar ve mimarl›k ö¤rencile-
ri bir araya geldiler.
Hafta boyunca düzenlenen söylefliler; U¤ur Tanyeli’nin “Mi-
marl›kta K›y›lar› Belirsizlefltirmek: Yarat›c› Üretkenlik” sunuflu

ile bafllayarak, Murat Tabanl›o¤lu, Hüseyin Bütüner – Hilmi
Güner, Emre Arolat, Semra Teber, Han Tümertekin, Jacob van
Rijs – MVRDV ve Edgar Gonzalez’in “Bir Mimar ve Uygulama-
lar›” ana bafll›¤› alt›ndaki sunufllar› ile sürdü.
Emre Ergül’ün yürütücülü¤ünde gerçekleflen “Genç Yar›flmac›
Mimarlar” panelinde, son y›llarda düzenlenen mimari ve kent-
sel tasar›m yar›flmalar›nda birincilikleri bulunan Seçkin Kutucu,
Deniz Dokgöz ve Evren Baflbu¤ yer ald›. “2 Nesil Mimarl›¤› Tar-
t›fl›yor” paneli ise Oda’n›n önceki senelerde 4 Kuflak Mimarl›¤›
Tart›fl›yor etkinli¤inin revize edilmesiyle birlikte Gürhan Tü-
mer’in yürütücülü¤ünde Sevinç – Tülin Hadi, Orhan – Ahmet
Özgüner, Mine - Necati – Arda ‹nceo¤lu’nun kat›l›m›yla ger-
çeklefltirildi.
Atölye çal›flmalar› kapsam›nda; Hikmet Gökmen, Serhat Akbay,
Ç›nar Bilgin, Boran Ekinci, Ahmet Özgüner ve Mehmet Kütük-
çüo¤lu taraf›ndan “k›y›” temas›, kavramsal ve/veya bir su k›y›s›
olarak irdelendi. Ayr›ca Okan Y›lmaz’›n yürütücülü¤ünde ger-

Mimarl›k Haftas› Mimarlar Odas› ‹zmir fiubesi’nin Düzenledi¤i
Etkinlikler ile Kutland›
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çekleflen “Kentte Mekan Bulmacas›” mimarl›k ö¤rencilerinin
kentimizi daha iyi tan›malar›na yard›mc› olan bir oyuna dö-
nüfltü.
“Mimarlar Yap›lar›n› Gezdiriyor” ana bafll›¤› alt›ndaki teknik
geziler kapsam›nda; Efes Oteli, Kordon Otel ve Ontur Otel zi-
yaret edildi. Bu y›l ilki gerçeklefltirilen “Aç›k Ev – Aç›k Ofis” et-
kinli¤inde de Melih Pekel, Akad ve Tikveflli apartmanlar›ndaki
ofis ve/veya ev olarak kullan›lan daireler gezildi. Nevzat Sa-
y›n’›n tasarlad›¤› birçok yap›y› bar›nd›ran Yahfli Bey Köyü ve
fievki Pekin’in Dikili’deki yazl›k konutu da teknik gezi kapsa-
m›nda ziyaret edildi.
Kapan›fl kokteyli ve Kerem Görsev Trio konseri de di¤er etkin-
likler gibi yo¤un bir kat›l›mla gerçekleflti. Hafta boyunca Emre
Arolat “Nazaran” Sergisi, Ulusal Mimarl›k Sergisi (Retrospek-
tif), “Kent ve Mimarl›k: ‹zmir” Sergisi, Foto¤raf Yar›flmas› Sergi-
si ve Behiç Ak Karikatür Sergisi farkl› noktalarda aç›larak, kent-
liyle bulufltu.

Foto¤raflar: Özgür Zülal
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Eski Ege denizi k›y›lar› derin dal›fl araflt›rmas›

3. gün raporu

1000 y›l öncesi k›y› çizgisinde oldu¤unu tahmin etti¤imiz bir yer-
de, ne için yap›ld›¤›n› tam olarak anlayamad›¤›m›z 11 adet sütun
tespit ettik. 8 tanesinin tek s›rada birbirlerine eflit aral›kl› olarak bir
e¤ri oluflturacak flekilde dizilmifl, di¤er üçü de yine eflit aral›kl› ola-
rak ikinci bir s›ra oluflturmak için dizilmifl.

Döneme ait bir ilkel sanat çal›flmas› (heykel belki) olaca¤› tahmi-
nimiz, sanat bafll›¤› alt›ndaki kay›tlar›m›z› inceledi¤imizde yanl›fl
ç›kt›.

Bu sa¤lam ve büyük ve genifl say›labilecek sütunlar›n k›y› çizgisin-
deki varl›klar›, dönemin “Anlam Veremedi¤imiz Yap›lar›” listesine
girdi.“

Yukar›daki yaz› 5 Ekim 2007 Cuma günü Mimarl›k Haftas› kapsa-
m›nda gerçeklefltirdi¤imiz KENTTE MEKAN BULMACASI atöl-
ye/oyunumuz, kat›l›mc›lar›n çözmekte en çok zorland›¤› bulma-
calardan biriydi. ‹zmir Kent Merkezi Mimarl›k Haritas› içerisinde
yer alan on mekan› belirlerken zamanla kan›ksad›¤›m›z ama asl›n-
da varl›¤› çok garip olan inflaat› yar›m kalan bu viyadük ayaklar›-
n› sormadan geçemedik. Neredeyse, her biri üç “Mimarl›k Ö¤ren-
cisi”nden oluflan 14 ekibin tamam› bu bulmacay› çözebilmek için
yard›m/ipucu istedi. “Kordon’u otoyol yapma projesini hat›rl›yor
musunuz?” deyince ekiplerin tamam› bulmacay› çözdü. “Kor-
don’u otoyol yapma projesi” cümlesi bile bu garipli¤i ifade ediyor.
42 “Mimar” aday›n›n, “Mimarl›¤›” ö¤rendikleri kenti ve kenti olufl-
turan mekanlar›, binalar› baflka bir yönden okumalar› beklentimi-

zin de karfl›land›¤›n› düflünüyoruz.

2007 Mimarl›k Haftas› etkinlikleri için yapt›¤›m›z toplant›lar›n il-
kinde fiebnem Yücel Young’un ortaya att›¤› fikirle Kentte Mekan
Bulmacas›n› kurgulamaya bafllad›k.

‹zmir Kent Merkezi Mimarl›k Haritas›’n›n varl›¤› da iflimizi s›n›rla-
r›m›z› belirlemek aç›s›ndan çok kolaylaflt›rd›.  Sorulacak mekan ve
binalar› belirledikten sonra 15 ekip için 10’lu bir kombinasyon
yapt›k, oyundan bir gün önce de 10 kiflilik hakem grubumuzla bir-
likte soru zarflar›na bulmacalar›m›z› yerlefltirdik. Mimarlar Odas›
‹zmir fiubesi’nin deste¤i ve sponsorumuzun katk›s› sayesinde
ödüllerimiz kat›l›m say›s›n› ve oyun motivasyonunu art›rd›.

5 Ekim 2007 Cuma günü k›sa bir bilgilendirmeden sonra Atatürk
Kültür Merkezi’nden saat 9.00’da “42 Mimarl›k Ö¤rencisi” flehir
merkezinde kofluflturmaya bafllad›. Kentlilerin ilgisini çekme hede-
fimizi de kat›l›mc›lar›m›za ve hakemlerimize gelen sorular›n çok-
lu¤u ve bazen oyuna kat›lma konusunda güçlü arzular›n› bize ile-
ten insanlar›n varl›¤› sayesinde gerçeklefltirmifl olduk. Bir tanesi
hariç tüm ekipler sonuçta 1 saat 30 dakikal›k bir fark içinde müt-
hifl bir fiziksel ve zihinsel enerji harcayarak bulmacalar›n hepsini
çözdü, toplam 60 kiflilik bir ö¤renci grubuyla sahas› kent merkezi
olan atölyemiz vukuats›z olarak 6 saat içinde sonuçland›. 

Atölyenin bir bütün olarak kat›l›mc›lar›n problem çözme becerile-
rini biraz zorlad›¤›na, mimarl›¤›n sadece bina ifli olmay›p ço¤u za-
man kent ve her zaman mekan ifli oldu¤unu anlamalar›na, kentin
bir mekan silsilesi olarak alg›lanabilece¤ine, ‹zmir’de bir Mimar
Sinan Heykeli oldu¤una ve Mimarlar Odas› ‹zmir fiubesi’nin yeri-
ni ö¤renmelerine katk›da bulundu¤unu düflünüyoruz.

Afla¤›da bulmacalarla birlikte isimlerini yazd›¤›m hakem arkadafl-
lar›ma enerjileri ve ç›kard›klar› kusursuz ifl için çok teflekkür edi-
yorum.

Kentte Mekan Bulmacas›

Mimarl›k Haftas› 2007 / Atölye

A. Okan Y›lmaz, Mimar
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A

Eksik günce sayfa 10

............Bu mekan›n hayat›m›n bu kadar keskin bir viraj›na tan›k-
l›k edip, bu de¤iflimin simgesi olabilece¤ini hiç düflünmemifltim.
Sonradan gidip de ayn› koridora bakt›¤›mda gözlerime inana-
mad›m. Alk›fllar›n aras›nda nas›l da oldu¤undan uzun, oldu¤un-
dan daha genifl görünmüfl. Bulutlar›n üzeri dedi¤im k›rm›z› bir
hal›ym›fl asl›nda................. Hakem P›nar Altan

B

28 fiubat 3002

Eski Ege denizi k›y›lar› derin dal›fl araflt›rmas›

3. gün raporu

1000 y›l öncesi k›y› çizgisinde oldu¤unu tahmin etti¤imiz bir yer-
de, ne için yap›ld›¤›n› tam olarak anlayamad›¤›m›z 11 adet sütun
tespit ettik. 8 tanesinin tek s›rada birbirlerine eflit aral›kl› olarak
bir e¤ri oluflturacak flekilde dizilmifl, di¤er üçü de yine eflit aral›k-
l› olarak ikinci bir s›ra oluflturmak için dizilmifl.

Döneme ait bir ilkel sanat çal›flmas› (heykel belki) olaca¤› tahmi-
nimiz, sanat bafll›¤› alt›ndaki kay›tlar›m›z› inceledi¤imizde yanl›fl
ç›kt›.

Bu sa¤lam ve büyük ve genifl say›labilecek sütunlar›n k›y› çizgi-
sindeki varl›klar›, dönemin “Anlam Veremedi¤imiz Yap›lar›” lis-
tesine girdi. Hakem Özenç Özdere

C

Tam 149 y›l boyunca kaç hüzünlü vedaya ya da kaç sevinçli bu-
luflmaya

Tan›k olmufltu bu tafl duvar bu çelik çat›....

Hakem Duygu Kalkan

D

De¤il flehrin tüm ülkenin kap›s›yd›.

fiimdi sadece karfl› k›y›dan gelenleri a¤›rl›yor.

Hakem Ümit Yusuf Ça¤lar

E

“Dünya durdukça, eserlerimi gören akl›selim sahiplerinin, çaba-
m›n ciddiyetini göz önünde bulundurarak bana insaf ile baka-
caklar›n› ve beni hay›rl› dualarla anacaklar›n› umar›m, inflallah”

Baz›lar› yukar›daki sat›rlar›n sahibi için “muhayyel” diyor.

Baz›lar›n›n ……… düflkünlü¤üne inat 

gidip sat›rlar›n sahibinin 3 boyutlu suretine insaf ile bakal›m, ha-
y›r dua ile anal›m.

Hakem Sinan Alper

F

Binan›n Sesi 18

............... en güzeliyim.

‹ki katl›d›r etraf›m

...................... kemerli kap›m

Gökyüzünün alt›nday›m

Dar ..................... ortas›y›m

266’d›r yafl›m

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

En güzellerin ................

Hakem Berrin Terim

G

Güz 2007 ‹zmir

Sonuncusu S. Teber’ in yapt›¤› .......... Balçova’n›n ikinci k›sm›yd›.

fiimdi ise bu al›flverifl mekanlar›n›n ilki için,

(depremden sonra .............’n›n yapt›rd›¤›)

biraz  kaz› yapmal›y›z.....

Hakem Deniz Serbest ve

Hamdi Mortan
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H

Servis mekanlar› d›fl›nda, tek hacimli sistemi dört kolon tafl›yor.
Binan›n yine servis mekanlar› hariç cam ve alüminyum do¤ram-
lardan oluflan duvarlar› kolonlardan yaklafl›k 2,00 metre içeriye
çekilmifl. Ama çat› kolonlar›n çevreledi¤i çizginin 1.00 metre ka-
dar d›fl›na tafl›yor.

Çat› parapeti, çat›n›n alt› (d›fl mekanda), kolonlar ve servis k›sm›
alüminyum kompozit panel ile kaplanm›fl.

Girifl cephesinden (karadan) bak›nca yap› nerdeyse simetrik. Si-
metriyi bozup dolu olan cephede bir adet saat var. (Zaman› bil-
mek kullan›c›lar için çok önemli.)

Çat› iki parçadan olufluyor. Çat›n›n ortas› cephelerden gelen ça-
t› yüzeyinden 1.00 metre kadar yükseliyor. Yükselen bu k›s›mda
pencere var. Üstü tek nokta birleflen 4 e¤imli bir çat›.

Kolonlar› kapl› oldu¤u için bilemiyorum ama çat›n›n tafl›y›c› sis-
temi dolay›s›yla kiriflleri de çelik.

Asl›nda çizerek daha iyi anlatabilirim bu binay› ama bulmas› çok
kolay olur o zaman.?

Kolay gelsin.. Hakem Merve Tosun

I

Hakem Sibel Kozan

K

Baflkan›n notlar›

Sayfa 45, sat›r 23

............Bazen de k›y›da durup, k›y›dan körfeze ve vapurlara ba-
k›yorum. Çim basamaklar›n üzerinde, vapurlardan inen telafll› ya
da akflamlar› genelde vapurlara binen yorgun kentlilerimi izliyo-
rum......................... Hakem Ezgi ‹flbilen

Joker Hakem Naciye Ç›rac›

Bafl Hakem Ahmet Baki Türky›lmaz

NOT: Bulmacalar›n cevab› gelecek say›da……..!! t
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Mimarlar Odas› ‹zmir fiubesi’nin yapt›¤› etkinlikleri son derece po-
zitif enerjili, meslek için bazen halka, bazen ö¤rencilere, bazen de
meslektafllara çok faydal› oldu¤una inan›yorum. Gelece¤e umutla
bakmam›za katk›da bulunuyor.

Festival kapsam›nda seminer ve söylefliler de hofluma gitse bile ö¤-
rencilerle birebir yak›nl›kta s›cak bir çal›flma yapmak daha cazip
göründü.  Bu çal›flmada onlara yönelik birçok ayr› konuda dene-
yim kazand›rmak benim için öncelikli bir hedef oldu. Bunlarla il-
gili;

• Grup içi tart›flma, paylaflma, anlaflma süreçlerinin üretime katk›
gücü,

• K›sa sürede heyecan deste¤i ile yapabilecek iflin kapsam›n, al›-
fl›la gelmiflin ne denli d›fl›na ç›kabilece¤i,

• Kiflisellikten ç›k›p proje odakl› konsantrasyonu,

• Grup içi de¤erlendirmenin do¤ruluk boyutu ve gücü,

• Sunumun de¤eri,

• Ve tabi ki umut, heyecan ve deneyim...

Bu tip aktar›mlar› yapabilmek için iki aflamal› bir ifllik program›
oluflturdum. ‹lk aflama paylaflma - tasar›m ve üretim, ikinci aflama
ise sunum, de¤erlendirme. Bu program› de¤erlendirmek için kur-
gusal bir çevre ve ihtiyaç silsilesi oluflturmak çok faydal› bir bafl-
lang›ç yaratmam›z› sa¤lad›. 

Ütopik bir çevre, hava s›cakl›¤› vs. bunun yan› s›ra yüzde yüz ger-
çek veriler (malzeme, komünikasyon biçimi, sosyal düzen, tarih
ve süreç …). Proje konsantrasyonuna ve h›zl› bir bafllang›ca yol
açt›.

Ö¤rencilerden gelen ilgi çok olumluydu. 15 kifliyle yürütülen bu
ifllikte ne yaz›k ki baz› ö¤rencilerin konudan ve mesle¤in temel gü-
dülerinden ne kadar uzakta oldu¤unu gözlemledim. ‹ki ö¤renci
baflar›l› olurken 6-7 ö¤rencide k›v›lc›mlar gözlemledim. ‹flli¤in ka-
y›da al›nm›fl olmas› daha sonra analiz edebilmek için çok iyi. Fa-
kat meslek e¤itiminin biraz silkinip güçlenmesi gereklili¤ine inan›-
yorum. t

Gerçek Bir Hayal

Mimarl›k Haftas› 2007 / Atölye

Boran Ekinci, Mimar
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Günümüz mimarl›k dünyas› Modernizm; Post Modernizm ve Neo
Modernizm tart›flmalar› aras›na s›k›flm›fl gözüküyor. 1990’l› y›llar-
da de-konstrüktivistlerin mimarl›k dünyas›n› domine etmeleri son
on y›lda yap›lan projelerde etkilerini göstermektedir ve son za-
manlarda sular nispeten durulmufl ve kabullenilmifl bir ortam var-
d›r. Bu ortamda herkese yer vard›r sesinizi ç›karmay›n: 

“Her sat›c›n›n bir kör al›c›s› vard›r.”

Yap›lan mimari malzeme ve mekan anlay›fl› olarak modernist çiz-
giler tafl›sa da davran›fl oldukça “post-modern”dir. Mimarl›k, glo-
bal dünyada jenerikleflmifl her yerde uygulanabilir –ortam; iklim;
çevreden ba¤›ms›z– hale gelmifltir. Mimarl›k içeri¤inden soyutlan-
m›fl, ortam›n› dergi sayfalar›nda ve ekranlarda yerini alm›flt›r. 

Ayr›ca bu etkinin medya arac›l›¤› ile de körüklenmesi sonucu ye-
niyi arayan herkes politikac›; proje sahibi ve bizler di¤er mimarlar
ister istemez gördüklerinden etkilenmekte ve bu yönde talepkar ol-
maktad›r. Starlar dünyas› haline gelen mimarl›k ortam›n›n aktörle-
ri de bu yönde kendi oluflturduklar› efsane içine s›k›flm›fl vaziyette
bulmaktad›rlar. Kendileri bu durumdan flikayetçi veya elefltirel ol-
salar da hayranlar›n› k›ramayan sahne sanatç›lar› gibi isteneni ver-
mek zorunda kalmaktad›rlar. 

Bu ortam›n ikinci ve bence daha tehlikeli taraf›; bu starlar dünya-
s›nda müritlerden oluflan ikinci bir grup mimar oluflmaktad›r. Bu

grubun içerisinde; ald›klar› bayra¤› ileri tafl›yabilenler ile salt bir
imaj kayg›s› haline getiren kötü taklitleri yer almaktad›r.

Ancak bu ortama karfl› tutumuz nas›l olmal›? Topyekûn red ve/ve-
ya teslimiyetçilik mimarl›k formasyonu alm›fl bizlere yak›flmaz. Ay-
r›ca bu mimarl›k ortam›n› haz›rlam›fl olan bu aktörlerin de gelinen
bu noktaya kadar çok kan, ter ve gözyafl› döktüklerini unutmaya-
l›m.

Unutmamam›z gereken di¤er bir nokta da bir süreç olan ve durup
bir kesitini ald›¤›m›z günümüz mimarl›¤›n›n;

• Vitrivius’ten  Palladio’ya; Corbusier’den Venturi’lere oradan Ei-
senman’lara

• M›s›r’dan Eski Yunan’a; Roma’dan Rönesans’a; Ayd›nlanma’dan
Endüstri Devrimi’ne ve oradan Dijital Devrime

• Tafl’tan Tu¤la’ya ; Beton’dan Çelik’e oradan Cam’a 

• Y›¤ma’dan Betonarme’ye; Geodezik’ten Gergi’ye oradan Çerçe-
ve’ye 

• Temel Geometri’den Uzay Geometri’sine ve oradan Fraktal
Geometri’ye ve Nurbs’lere 

uzanan bir serüvenin ve birikimlerin sonucu oldu¤unun bilincinde
olmam›z gerekti¤idir. Bu birikim teknolojik, teorik oldu¤u kadar
felsefidir... ‹nsanl›¤›n yaflad›klar› ile ilgilidir. 

Mimarl›k Haftas› 2007 / Atölye

Jenerik Mimarl›k 
Mimarl›¤›n Temel Kurallar›na Dönüfl

Ahmet Özgüner, Mimar
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Ama 

“Her gün bir yerden göçmek ne iyi.

Her gün bir yere konmak ne güzel.

Bulanmadan, donmadan akmak ne hofl.

Dünle beraber gitti canca¤z›m,

Ne kadar söz varsa düne ait.

fiimdi yeni fleyler söylemek laz›m”

Hz. Mevlana

Evet, bu atölyede yapmak isteyece¤imiz de aynen budur. 

Önümüzdeki 6-8 saat buna yetmeyebilir ama bir bafllang›ç olma-
l›d›r, henüz bafl›nda oldu¤unuz serüvene bir katk› olarak beraber-
ce yapaca¤›m›z bu çal›flmada bir serüven... Oyun içinde oyun.

Sizler bu serüvenin senaryosunu yazacak ve oynayacaks›n›z. 

Her birinizin iki kiflili¤i var ilki mimars›n›z ikinci rolünüz ise; 

E¤itim ‹nsan› / Ö¤retmen / Ak›l ‹nsan› …..

Yönetim ‹nsan› / Politikac› / Lider …..

Ticaret ‹nsan› / Yat›r›mc› …..

Düflünür ‹nsan› / Papaz / ‹mam / Haham / Felsefeci / Ayd›n …..

Sa¤l›k ve Hijyen ‹nsan› / Doktor / Hamamc› …..

Spor ‹nsan› / Atlet …..

Güvenlik ‹nsan› / Asker / Polis …..

Hepiniz 300 ile 500 nüfuslu iki ayr› modern toplulu¤un üyesiniz... 

‹nsano¤lunun tüm bilgi ve birikimi genlerinizde mevcut…

Ama yeni bir fley söyleyebilmek için bafltan bafllaman›z gereki-
yor…

Ne kadar temele ineceksiniz... Sizden istenen vasatl›k veya iptidai-
lik de¤il tam aksine genlerinizde tafl›d›¤›n›z sofistikasyon ile
...mutlak mükemmeli en basit hali ile bulmak...

Buna yönelik olarak ekte size verilen yar›madaya yerleflmeniz.

Bir grup denizden karaya ç›kacak di¤er grup ise ana karadan yak-
lafl›p k›y›ya yerleflecek ve yeni bir kent ve yaflam kuracaks›n›z. 

Bu süreçte hem mimar hem de yukar›daki karakterlerin birinin ro-
lü ile yer alacaks›n›z.

Zaman: fiimdi 

Yer: Ege

Hakim Rüzgar: Poyraz ve Lodos

Bu oyunun bir parças› daha var: Tasar›m sürecinin ana hamleleri-
ni ve s›ras›n› kayda geçirin günün sonunda karfl›l›kl› oynayacaks›-
n›z. t
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Ekim ay›n›n ilk pazartesi günü “Dünya Mimarl›k Günü” olarak kut-
lanmaktad›r. fiubemizde de bu gün, çeflitli etkinliklerle bir hafta
boyunca kutland›. Bu etkinliklere birçok mimar ve mimarl›k ö¤-
rencisi kat›ld›. Bunlar›n içindeki bir etkinlik biraz daha farkl›yd›.
‹lkö¤retim ö¤rencileri ile gerçeklefltirilen “Çocuk ve Mimarl›k Atöl-
yesi”, küçük yafltaki çocuklara mimarl›k hakk›nda bilgi aktarman›n
d›fl›nda, onlar›n yaflad›klar› çevreye nas›l bakt›klar›n› anlamak ve
yap›l› çevreyi anlamalar›na yard›mc› olmak üzere kurgulanm›fl bir
atölye çal›flmas›yd›. 

Bu atölye çal›flmas› Deniz Koleji 7. s›n›f ö¤rencilerinin kat›l›m›yla
gerçekleflti. Üç aflamal› bir çal›flma olarak kurgulanan atölyenin ilk
k›sm›, “Mimarl›k nedir?”, “Mimarlar ne yaparlar?” sorular›n› ço-
cuklarla paylaflarak ve mimarl›¤› çocuklara tan›tan bir sunum üze-
rinde tart›flarak bafllad›. Çocuklar›n birço¤u mimarl›¤› ev yapmak

olarak tan›mlarken, baz›lar› da proje çizmek ve bina yapmak ola-
rak tan›mlad›. Mimar ve mimarl›k deyince ak›llar›na ilk gelen
“ev”di. Bu noktadan yola ç›karak, çocuklara “Bugüne kadar zama-
n›m›z en çok nerede geçmifl olabilir?” diye sorduk. Çocuklar “ev-
de, evimizde” diye yan›t verdiler. “Ev nedir?” diye hep birlikte dü-
flünmeye bafllad›k. Evlerin tarihte –ma¤aralar, çad›rlar, a¤aç ka-
vuklar›, kulübeler, flatolar, kaleler-, di¤er yerlerde –‹glolar, Afrika-
l› yerlilerin konutlar›, çölde yaflayanlar›n evleri, K›z›lderili çad›rla-
r›-, ve günümüzde –apartmanlar, toplu konutlar, siteler, villalar,
gecekondular- farkl› oldu¤unu, çocuklar›n bilgi da¤arc›klar›ndan
ç›kan örneklerle tart›flt›k. Bu farkl›laflman›n iklimden ve co¤rafya-
dan olabilece¤ini yine çocuklar dile getirdiler. 

Çocuklardan bir evde olmas› gereken mekanlar ve bu mekanlarda
yer alan aktiviteler üzerine bir tablo haz›rlamalar›n› istedik. Haz›r-

Çocuk ve Mimarl›k Atölyesi – Çocuklar›n Evleri

Hikmet Gökmen, Yrd. Doç. Dr.

Mimarl›k Haftas› 2007 / Atölye
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lad›klar› tablolarda ortaya ç›kan sonuçlar bizi flafl›rtt›. Çocuklar›n
tablolar›nda bir evin yaln›zca salon, mutfak, banyo ve yatak oda-
lar›ndan oluflmad›¤›n›, çocuklar›n yaflad›klar› evlerde olmayan bir-
çok mekan›n bu tablolarda yer ald›¤›n›, yaflanan mekanlar›n yeter-
siz oldu¤unu gördük. Çocuklar kendi yaflant›lar›nda veya aile ya-
flant›s›nda eksikli¤i duyulan ya da olmas›n› istedikleri mekanlar› da
tablolar›na eklemifllerdi. Bu bizlere mevcut konut kullan›mlar›n›n,
kullan›c›s›n›n gereksinmelerini tam olarak karfl›lamad›¤›n›, her ev-
de baflka bir yaflam›n sürdü¤ünü göstermektedir. Birço¤unun liste-
sinde yer alan kilerin –erzak konur, fazla eflyalar depolan›r- ya da
oyun odas›n›n –çocuklar oyun oynarlar, oyuncaklar› burada durur-
bulunmas› bunlara iyi birer örnektir.

Bu listenin tamamlanmas›ndan sonraki aflama, çocuklar›n kendi
yaflad›klar› evlerin planlar›n›n çizilmesi idi. Bu aflamada çocuklar

zorland›lar, nas›l bafllayacaklar›n› bilemediler. Bu noktada onlar-
dan birkaç dakika evlerinde hangi mekanlar var, onu düflünmele-
rini istedik. Onlara, ailecek en çok zaman› hangi mekanda geçiri-
yorlar, bir eve nas›l girilir, girdikten sonra neler yap›l›r, senin odan
nerede, yan›nda ne var, gibi sorular sorarak, çizime bafllayabilme-
lerine yard›mc› olduk. Çocuklar›n bir k›sm› bu çal›flma s›ras›nda
çok isteksizdi. Hemen bir fleyler yap›p iflini bitirenlerin yan› s›ra
zaman› sonuna kadar kullananlar da oldu.

Bu iki çal›flmadan sonra, s›ra çocuklar›n hayallerindeki evleri çiz-
meye geldi. Çocuklar önce flafl›rd›lar, hepsinin hayalinde bir ev
vard›, ama bunu çizmeye haz›r de¤ildiler. Hele ad› mimarl›k olan
bir atölyede bu ifli nas›l becereceklerdi. Onlara rahat olmalar›n› ve
istedikleri gibi çizmelerini ve hatta isterlerse evlerine benzeyebile-
ce¤ini ya da çok farkl› olabilece¤ini söyledik. Sadece nas›l bir ev

Bahar Balsüzen Miraç KarakuflTansu Kahraman
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hayal ediyorsunuz, bu evde nelerin olmas›n› istiyorsunuz? onlar›
düflünün diyerek, çocuklara yard›mc› olmaya çal›flt›k. Tüm aç›l›m-
lardan sonra, çocuklar son derece keyifli bir flekilde düflünceleri-
ni ka¤›tlara döktüler. Bu noktada daha istekli ve daha yarat›c› idi-
ler. Bir k›sm› tamamen yaln›zca kendinin yaflayaca¤› bir ev düflü-
nürken, bir k›sm› da yaflad›klar› eve çok benzer evler çizdiler. Ço-
cuklar›n çizimlerinde izledikleri filmlerin, oynad›klar› bilgisayar
oyunlar›n›n, okuduklar› kitaplar›n ve yaflad›klar› mekanlar›n etkisi
çok belirgindi. Çal›flman›n sonunda yapt›klar›n› grupla paylaflan,
tart›flan çocuklar belki de hayatlar›n›n ilk tasar›m›n› yapm›fllard›.
Kim bilir belki de çok k›sa zaman sonra meslektafl›m›z olacaklard›r. 

Bu etkinlik güzel bir deneyimdi. Çocuk ve Mimarl›k Atölye çal›fl-
mas› küçük yafltaki tasar›mc›lar› mimarl›k mesle¤iyle tan›flt›rd›.
Amaç, çocuklar›n zihinlerinde mimarl›k ad›na bir fleyler düflün-
dürmekti.

Atölyenin sonunda çocuklardan atölye kat›l›mc›s› olarak bir de-
¤erlendirme formunu doldurmalar›n› istedik. Bu onlar›n çok k›sa
zamanlar›n› alacak bir iflti. Ama bundan sonraki atölye çal›flmala-
r› ad›na bizim için önemliydi. Bu de¤erlendirme formu sayesinde

Bahar BalsüzenTansu Kahraman

Orhan ‹fltenkorkmazCristina CeballosOzan Erdo¤an
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Berk Antepli Su Tius Özgür Deniz Özdirek

O¤ulcan Onat Dergin Emre Mert Güven

çocuklar›n (birkaç çocuk d›fl›nda) atölyeye kendi istekleri ile kat›l-
d›klar›n›, yapt›klar› iflten ve atölyeden zevk ald›klar›n› ve konuyu
sevdiklerini ö¤renmifl olduk. Genelde çocuklar›n büyük bir ço¤un-
lu¤u atölye süresinde “Sizce en s›k›c› olan neydi?” sorusuna, s›k›l-
d›klar› bir fleyin olmad›¤›n› belirtirken; baz›lar› da sunumlar›n
uzun oldu¤unu, biraz daha k›sa ya da hiç olmamas›n›, kendi evle-
rinin krokisini çizerken s›k›ld›klar›n› belirtmifllerdir. Çocuklar›n he-
men hemen hepsi tekrar mimarl›kla ilgili bir atölyeye kat›lmak is-
tiyorlar. Sürenin yeterli oldu¤unu ve bu ortamda bulunmaktan ve
organizasyondan çok memnun olduklar›n›, böyle bir çal›flmay› ar-
kadafllar›na önereceklerini belirttiler. 

Çocuklar atölye çal›flmas› için, aç›k alan, bahçe, müze veya oku-
lumuz gibi de¤iflik mekan önerilerinde bulundular. “Ne tür konu-
larda, nas›l bir atölye çal›flmas› yapmak istersiniz?” sorusuna ço-
cuklardan çeflitli öneriler geldi.

• Daha çok boyamak ve bunun için daha çok zaman ay›rmak
(Tansu)

• Her fley çok güzeldi. Öneriye gerek yok. (Bahar)

• De¤iflik malzemelerle küçük maketler yapabilirdik. (Necati Berkay)

• Kendi seçece¤im malzeme ile kendi hayalimdeki evin maketini
yapmak. (O¤ulcan Onat)

• Maket ve autocad yapsak çok iyi olurdu. (Özgür Deniz)

• Maket yapmak. (Cristina, Cafer, Berk, Arda)

• Daha çok çizim. (Ozan) 

Çocuklar›n memnuniyetleri, memnuniyetsizlikleri, çal›flma mekan›
konusundaki önerileri bundan sonraki çal›flmalar›m›z aç›s›ndan
önemlidir. Çocuklar›n ço¤unun bu çal›flmalar› okullar›nda yapmak
istemeleri, belki kendilerine ait bir mekanda kendilerini daha rahat
hissetmeleri olarak de¤erlendirilebilir. Çocuklar ayr›ca, bu tür atöl-
ye ortamlar›nda maket yapmak istediklerini belirtmifllerdir. Bu da
belki de 3 boyutlu olarak ortaya koyduklar›n›n onlar için, 2 boyut-
ludan daha anlafl›l›r olmas›ndand›r.

Bu etkinlikte öncelikle Deniz Koleji 7. s›n›f ö¤rencilerine ve okul
müdürü Berna Bridge’e sonsuz teflekkürler. Atölye süresince ço-
cuklar›n birçok sorusuna ve iste¤ine sab›rla cevap veren ve bu ça-
l›flmada beni yaln›z b›rakmayan P›nar Ay, Özgecan Akbay›rl›, Se-
den Avc› ve Ezgi ‹flbilen’e çok teflekkürler. 

Çocuklardan ö¤rendiklerimizi yaflamaya geçirmeye ne dersiniz? t
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Mimarlar Odas› ‹zmir fiubesi’nin düzenledi¤i Mimarl›k Haftas›
2007 etkinli¤i kapsam›nda gerçeklefltirilen ve yürütücüsü oldu¤um
“Geçmiflle Yüzleflmek: Kemeralt›-Basmane” konulu atölye, ‹zmir’e
yönelik kentsel ve mimari kavray›fl›, geleneksel mekana ve meka-
n›n dönüflüm sürecindeki ikilemlere odaklanarak gelifltirmeyi he-
deflemifltir. Kemeralt›-Basmane bölgesindeki çok katmanl› meka-
n›n, mimarl›kla, yaflamla, zamanla iliflkilerini hem düflünerek ve
tart›flarak, hem de dolaflarak ve “yer”de gerçeklefltirilen gözlemler,
öznel deneyimler, tart›flmalar arac›l›¤›yla çözümlemeyi deneyen
atölye, bu deneyim arac›l›¤›yla, geçmiflle çok yönlü bir yüzleflme-
yi sa¤lamay› amaçlam›flt›r.

Atölye çal›flmalar› üç aflamal› bir program çerçevesinde yürütül-
müfltür. Çal›flman›n stüdyoda gerçeklefltirilen birinci aflamas›nda,
kentsel mekana iliflkin imge, hayal, duygu, an›, düflünce, önyarg›
vb. olgular çözümlenmeye çal›fl›lm›flt›r. Bu kapsamda, “‹zmir, Ke-
meralt›, Basmane”, “Geçmifl-Bugün, Siz-O Yer”, “O Yerde Olmak,
O Yere Bakmak, O Yeri Görmek”, “Yeri Hissetmek ya da Herkes
‹çin Farkl› Olan”, “O Yer ve Yaflanm›fll›k”, “O Yer, Anlam› ve Ge-
lecek Zamanlar”, “Yeniden Bafllamak ve O Yerler” temal› yedi
farkl› sorgu zemini oluflturulmufltur. Sorgu yaln›zca kentsel meka-
n›n fiziksel-tarihsel gerçekli¤ine yönelik de¤il, ayn› zamanda kent-
li bireye ve bireyin mekanla kurdu¤u iliflki biçimine dairdir. Böyle
bir sorgulamada amaç, kat›l›mc›lar›n Kemeralt›-Basmane bölgesi
hakk›ndaki bilgilerini ortaya ç›karmalar›ndan ziyade, kentsel me-
kan› hat›rlamalar›, mekanla ayr› düflmüfllüklerinin ya da süregelen
yak›nl›klar›n›n fark›na varmalar› ve yere iliflkin kendilerinin üretti-
¤i ya da haz›r ald›klar› koflulland›r›c› kal›plar› keflfetmeleridir.

Stüdyodaki sorgulama süreci, kat›l›mc›lar›n ‹zmir kentini “Fuar,
Saat Kulesi, Kemeralt›, Kordon, deniz, Akdeniz, palmiye, zeytin-
ya¤l› yemek, rahatl›k, huzur, aile, ev, üniversite” olgular›yla özdefl-
lefltirdi¤ini ortaya ç›karm›flt›r. Kemeralt› ise “çarfl›, al›flverifl, bay-

ram, kahve, insan ölçe¤i, han kap›lar›, avlular, küçük-eski dükkan-
lar, dar sokaklar, tarih, Hisarönü, K›zlara¤as› Han›” gibi unsurlar›n
yan› s›ra “karmafla, kalabal›kl›k, salafll›k, bak›ms›zl›k” gibi nitele-
melerle bir tutulmufltur. Basmane için “‹tfaiye, Fuar, Lunapark,
Basmane Gar›, meydan, ifl çevresi” gibi olgularla “kalabal›k, kar-
mafla, salafll›k, bak›ms›zl›k, tafl›t trafi¤i, kötü-eski oteller” gibi
olumsuz nitelemeler söz konusudur. 

Atölyeye kat›lanlar›n tümünün Kemeralt› ve Basmane bölgeleriyle
çocukluk ya da ilk gençlik y›llar›na dayanan bir tan›fl›kl›klar› oldu-
¤u, süreç içinde bu iliflkinin koptu¤u ya da zay›flad›¤›, ancak ya-
k›n zamanda bu alanlara ilgilerinin yeniden canland›¤› anlafl›lm›fl-
t›r. Kemeralt› ile ilgili uzak an›lar, “çocukluktaki bayram al›flverifl-
leri, ilk kez gidilen sinema, dershane günleri, evlilik al›flverifli, yol
flafl›rmalar, ans›z›n rastlan›lan kahvecide kahve içmek, köfte-piyaz
ziyafeti” gibi anlat›larla belirginleflmektedir. Basmane ise “an›s› ol-
mayan bir yer” ya da “Fuar’a gidilirken içinden geçilen bir mekan”
olmaktan baflka, “geçmiflte Fuar döneminde k›sa süre konaklamak
zorunda kal›nm›fl kötü bir otele iliflkin an›larla” özdefltir.

Güncel kullan›mlar sorguland›¤›nda kat›l›mc›lar, Kemeralt›’nda
dolafl›rlarken, dükkanlara bakt›klar›n›, zaman zaman binalar› ince-
lediklerini, üst katlarla fazla ilgilenmediklerini ve çarfl›daki insan-
larla iliflki kurmaya e¤ilimli olmad›klar›n› ifade etmifllerdir. Bir bö-
lümü geleneksel çarfl›da vakit geçirmekten hofllan›rlarken, bir bö-
lümü ise gerekmedikçe Kemeralt›’na gitmediklerini, gitseler de ifl-
leri biter bitmez çarfl›y› terk ettiklerini söylemifllerdir. Basmane için
genel e¤ilim, zorunlu olmad›kça oraya gitmemek biçiminde geli-
flirken, gidenler de binalar› incelediklerini ve insanlardan uzak
durduklar›n› dile getirmifllerdir. Kat›l›mc›lardan Kemeralt› ve Bas-
mane bölgelerinden birkaç sokak, meydan, bina ismi saymalar› is-
tendi¤inde pek az hat›rlay›fl söz konusu olabilmifltir. “K›zlara¤as›
Han›” ve “Hisarönü” en çok hat›rlanan yeri olufltururken, “Havra

“Geçmiflle Yüzleflmek: Kemeralt›-Basmane” Atölyesinden
Kentsel Mekan-Kentli ‹liflkisine Yönelik Ç›kar›mlar

Emel Kay›n, Yrd. Doç. Dr.

Mimarl›k Haftas› 2007 / Atölye



17

2008/1 - 64 EGEM‹MARLIK

Soka¤›, 871 Sokak, Kestane Pazar› Meydan›, Salepçio¤lu Han›” da
hat›rlananlar aras›ndad›r. Basmane’de ise tek hat›rlanabilen yer,
“Dokuz Eylül Meydan›” olmufltur.

Atölye kat›l›mc›lar›n›n Kemeralt›’na yönelik duygular› “tan›d›kl›k,
aidiyet, nefle” sözcüklerinin yan› s›ra, “yabanc›l›k” ve “korku” söz-
cükleriyle de d›fla vurulmufltur. Bu kapsamda Kemeralt›’ndaki kar-
mafl›k kalabal›¤›n güvenlik problemine neden oldu¤u öne sürülür-
ken, bir al›flverifl merkezinde bulunamayacak duygusall›k, insan
s›cakl›¤› ve kalabal›ktan dam›t›lan enerji ile geçmifli yakalaman›n
olumsall›¤›ndan söz edilmifltir. Basmane’ye yönelik duygular ise
“yabanc›l›k, s›k›nt›, korku” sözcükleriyle biçimlenmektedir. Bu
duygulara yönelik aç›l›mlar da, Basmane’nin gündelik hayatta ih-
tiyaç duyulmayan mekanlar› bar›nd›rmas›, insan profilinin ve ba-
k›ms›z yap›lar›n ürkütücü olmas›, yap›lar›n terkedilmifllik ve d›fla
kapal›l›k etkisi vermesi gibi durumlarla aç›klanmaktad›r. 

Kat›l›mc›lar Kemeralt›’n›n ‹zmir kenti için anlam ve önemini çö-
zümlerlerken “‹zmir’in kalbi, ‹zmir’in vazgeçilmezi, ‹zmir’in hiçbir
al›flverifl merkezi ile karfl›laflt›r›lamayacak toplanma merkezi, geçifl
alan›” gibi nitelemeler yapm›fllar ve bölgenin y›pranmas›ndan ya
da az ilgi görmesinden flikayetçi olmufllard›r. Basmane’nin ‹zmir
kenti için anlam ve önemi araflt›r›ld›¤›nda, bölgenin çeflitli de¤er-
ler tafl›d›¤› halde çöküntü durumuna geldi¤i, Fuar’›n gölgesinde
kald›¤› ve ciddi müdahalelere ihtiyaç duydu¤u vurgulanm›flt›r. Ke-
meralt›’n›n gelecek vizyonu için öneriler ise, bölgenin ticaret fonk-
siyonunu koruyarak rehabilite edilmesi, turistik ve sosyo-kültürel
niteliklerinin gelifltirilmesi yönünde olmufltur. 

Kat›l›mc›lara Kemeralt›-Basmane iliflkileri soruldu¤unda, baz›lar›
iki bölge aras›nda bir iliflki olmad›¤›n› öne sürmüfller, baz›lar› ise
konum, ifllev, tarih vb. aç›lardan iki bölgenin birbirini tamamlad›-
¤›n› ifade etmifllerdir. Kemeralt›’n›n denizle iliflkisinin çizimler ara-
c›l›¤›yla çözümlenmesine yönelik sorgu ise, kat›l›mc›lar›n Keme-

ralt›-deniz iliflkisini sa¤l›kl› flekilde kuramad›klar›n› ortaya koy-
mufltur. Geleneksel çarfl›n›n suyun üzerinde oturmas›, eski iç li-
man vb. olgular imgelemlerde yer almad›¤› gibi, flu anki k›y› çiz-
gisinin de kentsel mekanla iliflkisinin do¤ru kavranamad›¤› anlafl›l-
m›flt›r. 

Atölye çal›flmas›n›n ikinci aflamas›nda alana gidilmifl, alanda kent-
sel mekan›n morfolojisinin ve mimarisinin fark edilmesinin yan› s›-
ra, imgelerin gerçeklikle karfl›laflt›r›lmas› ve ön yarg›lar›n sorgulan-
mas› üzerinde çal›fl›lm›flt›r. Renklerin, kokular›n, ayr›nt›lar›n, in-
san-mekan iliflkilerinin, alt katlarla birlikte üst katlar›n da fark edil-
mesi istenenler aras›ndad›r. Kat›l›mc›lara Kemeralt› ve Basmane
bölgelerinde birer kifli ile tan›flmalar› önerilmifl, ancak yabanc›l›k
ve güvensizlik duygusu afl›lamad›¤› için bu konuda yard›ma ihti-
yaç duyduklar› gözlenmifltir. 

Atölyenin üçüncü aflamas› ise sonuçlar›n de¤erlendirilmesini kap-
samaktad›r. Atölye kapsam›nda gerçeklefltirilen çal›flmalar, Keme-
ralt›’n›n kentlilerin imgelemindeki yerinin her dönemde daha ya-
k›n oldu¤unu ortaya koymufltur. Tarihi mekan›n kentlilerle iliflkisi,
baz› dönemlerde y›pranm›fl olsa da, y›pranman›n günümüzde h›z-
la onar›ld›¤› anlafl›lmaktad›r. Basmane ise, çeflitli rehabilitasyon
çal›flmalar›na konu olsa da, kentlilerin imgelemindeki uzakl›¤›n›
halen sürdürmektedir.

Yukar›da detaylar› aç›klanan süreçten anlafl›ld›¤› üzere, “Geçmifl-
le Yüzleflmek: Kemeralt›-Basmane” atölyesi, kentsel mekan-kentli
iliflkisini s›n›rl› bir ortamda modellemifltir. Kat›l›mc›lar›n Kemeral-
t›-Basmane bölgeleri ile tarifledikleri iliflki biçiminin, kentlilerin
ço¤u için de geçerli olmas› dikkat çekicidir. Bu çal›flma dolay›s›y-
la, kentsel mekanlar›n gelece¤ini kurgularken, kentlilerin duygula-
r›, düflünceleri, imgeleri, an›lar› vb. farkl› gerçekliklerin de önem-
le dikkate al›nmas› gerekti¤i bir kez daha vurgulanmal›d›r. t
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DEÜ Mimarl›k Fakültesi Mimarl›k Bölümü

Hikmet Gökmen, Yrd. Doç. Dr.

DEÜ Mimarl›k Fakültesi Mimarl›k Bölümü

Harbi Hotan, 1916 y›l›nda ‹stanbul’da do¤mufltur. ‹stanbul Er-
kek Lisesi’nden 1938 y›l›nda mezun olan Hotan, ‹stanbul Dev-
let Güzel Sanatlar Akademisi’ni 1943 y›l›nda bitirerek “Yüksek
Mimar” ünvan› alm›flt›r. Erzurum’da askerlik görevini yapt›¤›
1944-46 y›llar› aras›nda mimari proje yar›flmalar›na kat›lan Ho-
tan, Ankara Sinema ve Apartman Bloklar› Yar›flmas›’nda ikinci-
lik, Trabzon Sergi Saray› ve Gazino Proje Yar›flmas›’nda birinci-
lik ödülünü kazanm›flt›r. 1946 y›l›nda askerlik görevini tamam-
lamas›n›n ard›ndan, dönemindeki di¤er birçok genç mimar gibi
Hotan da bürokratik mekanizma içinde görev alm›flt›r. 40’l› y›l-
larda Türkiye’de mimar›n kendisine devlet d›fl›nda bir hizmet
alan› bulmas› oldukça zordur. Devlet mimarl›¤›n en güçlü müfl-
terisi oldu¤u gibi, ayn› zamanda kendi denetimindeki örgütsel
mekanizmalar›yla en güçlü uygulay›c›s›d›r. ‹zmir Belediye-
si’nde önce proje flefli¤i, ard›nda da planlama müdürlü¤ü yapan
Hotan, bu süreçte mimari ölçekte R›za Aflkan ile, kentsel ölçek-
te ise ‹sviçreli flehirci Albert Baudmer ile çal›flmalar yapm›flt›r.
1950’li y›llar›n sonlar›na do¤ru, mimarl›¤›n hizmet alan›n›n ge-
nifllemesiyle, müflteri de mimar da devlet çat›s›n›n d›fl›na ç›kma-
ya bafllam›flt›r. 1961 y›l›nda Hotan da ‹zmir Belediyesi’nden ay-
r›larak serbest çal›flma hayat›na at›lm›flt›r. Bu dönemde konut
projeleri ve uygulamalar› yapm›fl, ayn› zamanda proje yar›flma-
s› ile birincili¤ini kazand›¤› ‹zmir Ticaret Odas› Tüccar Kulübü

ve Otelini uygulam›flt›r. 1963 y›l›nda Beden Terbiyesi Genel
Müdürlü¤ü’nde çal›flmaya bafllayarak tekrar devlet çat›s› alt›na
dönen Hotan, Atatürk Spor Salonu, Olimpik ve Kapal› Yüzme
Havuzu, ‹zmir Halkap›nar’da Atatürk Futbol ve Atletizm Sta-
d›’n›n projelerini ve uygulamalar›n› gerçeklefltirmifltir. Spor Ba-
kanl›¤›’ndaki Ege Grup ‹nflaat Müdürlü¤ü’nü 1981 y›l›na kadar
sürdürmüfl, Trabzon Avni Aker Stad›’n›n projelerini de bu göre-
vi s›ras›nda çizmifltir. 1981 y›l›nda Sa¤l›k Bakanl›¤›’ndan ayr›-
lan Hotan 1986 y›l›na kadar Kuzey Afrika ülkelerinde çal›flm›fl
ve bu ülkelerin geleneksel mimarisi hakk›nda incelemeler yap-
m›flt›r.

Y›llarca tasar›m e¤itiminde yeni kuflaklar›n yetiflmesinde rol oy-
nayan Hotan, Buca Mimarl›k Mühendislik Yüksek Okulu’nda,
E.Ü. Güzel Sanatlar Fakültesi / DEÜ Mimarl›k Fakültesi Mimar-
l›k Bölümü’nde, E.Ü. Ziraat Fakültesi’nde ve Tekstil Fakülte-
si’nde; Mimari Proje, Perspektif ve Gölge, Renk-fiekil-Kompo-
zisyon, Peyzaj Mimarisi ve Temel E¤itim derslerini 1964 y›l›n-
dan 1996 y›l›na kadar çeflitli dönemlerde vermifltir. 2006 y›l›n-
da aram›zdan ayr›lan Hotan’›n, 1980 y›l›nda yay›mlanan “Mi-
mari Perspektif ve Mimari Gölge” adl› bir kitab›, “M›s›r’›n
Ölümsüz An›tlar›” adl› Piramitleri inceleyen bir çal›flmas› ve
Türk Evi, Osmanl› Mimarisi üzerine araflt›rmalar› bulunmaktad›r. 

Harbi Hotan’dan Befl Yap›t

Fuar Evlendirme Dairesi

Harbi Hotan An›s›na...
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Bu yaz›da Harbi Hotan’›n mimarisini anlamak amac›yla, Arki-
tekt ve Mimarl›k dergilerinde yay›mlanm›fl 5 yap›s›, bu kaynak-
lardan süzülerek elde edilen bilgiler do¤rultusunda tan›t›lmaya
çal›fl›lm›flt›r. E¤itim hayat›na 1930’lu y›llar›n sonlar›nda, mes-
leki uygulama hayat›na ise 1940’l› y›llar›n ortalar›nda bafllayan
Hotan’›n mimari anlay›fl›, flüphesiz dönemin “Türk kimli¤inin
modern mimarl›k paradigmas› içinde nas›l ifade edilece¤i” so-
rusuna odaklanm›fl bir mimarl›k ortam› içinde biçimlenmifltir.
Ancak her on y›lda bir gelenekselden moderne do¤ru dönü-
flüm geçiren Türk mimarl›k çizgisinden farkl› olarak, Hotan’›n
istikrarl› bir çizgide, modern mimarl›k anlay›fl› do¤rultusunda
mimarl›k üretimi yapt›¤›n› belirtmek gerekir. Dikkatle incelen-
di¤inde,  bu yaz›da örneklenen Hotan’a ait yap› sto¤unun; or-
togonal prizmatik kütlelerin bir araya geldi¤i aksiyal geometrik
kurgu, bölgesel verilerin özellikle iklim koflullar›n›n tasar›m
girdisi olarak de¤erlendirilmesi, malzemenin dokusal ifadesini
kullanma gibi ortak özelliklere sahip, okunmas› kolay ve net
metinler oldu¤u gözlemlenmektedir.

K›saca Hotan’›n mimarisinin; modernizmin inflai, mekansal
mant›¤›n›n ve etik kabullerinin d›fl›na ç›kmayan buna karfl›l›k
yerel de¤erleri de içine alan, ciddi ve duyarl› bir mimarl›k üre-
timini temsil etti¤i söylenebilir. 

Fuar Evlendirme Dairesi, 1955 

Hotan ve Aflkan’›n ‹zmir Belediyesi’nde çal›fl›rken ürettikleri ortak pro-

jelerinden biri olan bu yap›, kesme tafl kaplamal› masif yüzeyleri,

kolonadl› cephe düzeni, yatay kitle vurgusu, mütevaz› ölçe¤i ile Fuar’›n

yeflil dokusu içinde kaybolmaktad›r.

Atatürk Kapal› Spor Salonu, 1963

Akdeniz Oyunlar› Müsabakalar› için infla edilen Atatürk Kapal› Spor

Salonu, döneminin tip spor salonu projelerinden gerek yap› teknolojisi

kullan›m› gerekse formsal özellikleriyle ay›rt edilmektedir. Çelik karkas

yap›m sistemi kullan›lan yap›, betonarme rampalar›n kuvvetlendirdi¤i

simetri hissini dengeleyen e¤risel çat› formu ve aç›l› yan beden duvar-

lar› ile dikkat çekici bir mimari dile sahiptir.

Fuar Evlendirme Dairesi Plan›

Atatürk Kapal› Spor Salonu

Atatürk Kapal› Spor Salonu Plan›

Atatürk Kapal› Spor Salonu Eskizi

Fuar Evlendirme Dairesi Maketi
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‹zmir Fuar›’nda Pakistan Pavyonu

1946; Harbi Hotan, R›za Aflkan

‹zmir Enternasyonal Fuar› ve Kültürpark› aç›ld›¤› 1936 y›l›ndan
bafllayarak kentin sosyal, ekonomik, mekansal olarak yeniden
yap›lanmas›n› temsil eden ve Cumhuriyetin modernleflmeci gö-
rüfllerinin mimari ürünler arac›l›¤›yla yans›tan bir ortam olmufl-
tur. 1936’da La Turquie Kemaliste dergisinde, 6. ‹zmir Fuar›
üzerine yaz›lan bir yaz›da ‹zmir Fuar›’n›n “Türkiye’de Atatürk
rejimi ve Cumhuriyet hükümeti taraf›ndan yarat›lan mesleki,
ekonomik, ticari, tar›msal ve kültürel ilerlemenin canl› bir gös-
tergesi” oldu¤u belirtilmektedir. Erken Cumhuriyet döneminde
bu kentsel mekanda yer alan binalar da serginin objeleri kadar
önemli unsurlar olarak de¤erlendirilmifllerdir. Bu ba¤lamda 30-
40’l› y›llarda fuara kat›lan yerli firmalar›n ve yabanc› ülke pav-

fiekil 1. Pakistan
Pavyonu Plan›

1

2
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yonlar›n›n genellikle merkezdeki güncel mimarl›¤› yans›tan,
ço¤u zaman deneysel çal›flmalar›n da izlenebilece¤i modernist
bir çizgiye sahip oldu¤u söylenebilir. Ancak baz› yabanc› ülke
pavyonlar›n›n, ait olduklar› ülkenin özgün kültürel de¤erlerini
yans›tan bir mimari anlay›fl do¤rultusunda tasarland›¤› da Arki-
tekt dergilerinden gözlenmektedir. Pakistan Pavyonu da, or-
yantalist stili ve tarihselci yaklafl›m› ile yap›ld›¤› dönemdeki
modernist pavyonlar ve Hotan’›n di¤er tasar›mlar› aras›nda fak-
l›laflan bir yap›d›r. 

Hotan ve Aflkan’›n ‹zmir Belediyesi Proje Bürosu’nda görev al-
d›klar› dönemde tasarlad›klar› Pakistan Pavyonu, sergileme ve
gazino mekanlar› olmak üzere iki bölümden oluflmufltur. Ho-
tan ve Aflkan, bu program çerçevesinde mekansal ve oransal
zenginli¤i yakalamak amac›yla, Hint Mimarisi ve Kültürü üze-
rine araflt›rmalar yapt›klar›n› belirtmifllerdir. Bu araflt›rmalar so-
nucunda saptanan yerel Hint motiflerinin sadelefltirilerek kulla-
n›ld›¤› revak eleman›n›n çepeçevre döndürülmesi ile elde edi-
len iç avlulu dikdörtgen bir plana gidilmifl ve simetri aks›nda
yer alan kare planl›, genifl saçakl› ve kubbeli  yar›-aç›k mekan,
tasar›m›n odak noktas›n› oluflturmufltur (fiekil 1, Foto 1-2).
1947 y›l› Arkitekt dergisinde, ince ve kuvvetli bir mimari anla-
y›flla tasarlanan bu sergi pavyonunun, boyutlar›n›n küçüklü¤ü-
ne ra¤men Fuarda bir cazibe oda¤› oluflturdu¤u belirtilmifltir
(Arkitekt, 1947, s.246).

‹zmir Fuar›’nda Çekoslovak Pavyonu

1949; Harbi Hotan, R›za Aflkan

Bu yap›, 1949 y›l› ‹zmir Enternasyonal Fuar› için, Çekoslovak
devletine ait sanayi ürünlerini sergilemek amac› ile Sergi Sara-
y›’n›n yan›ndaki genifl yeflil saha üzerinde infla edilmifltir. 

Mimarlar›, tasar›m›n temel düflüncesinin; Sergi Saray›’n›n ezi-
ci kütle etkisinden kurtulmak amac›yla, parçal› bir kütle orga-
nizasyonuna giderek, egemen kitleyi Sergi Saray› binas›ndan
uzaklaflt›rmak oldu¤unu belirtmifllerdir (Arkitekt, 1949, s.147).
Bu tema çerçevesinde, genifl saçakl› girifli ile avlulu han plan›-
na referans veren yar›-aç›k sergi salonu, kaset tavanl› bir pergo-
le ile kütle etkisi kuvvetli kapal› sergi salonuna ba¤lanm›flt›r
(fiekil 2, Foto3). Kapal› sergi salonunda, masif etkiyi hafifletmek
üzere kullan›lan boflluklu düfley plast›rlar›n bir di¤er ifllevi de
havaland›rmay› sa¤lamakt›r (Foto 4).

Hotan 1949 y›l›nda Arkitekt dergisinde yay›mlanan tan›t›m ya-
z›s›nda bu tasar›m›nda; “sergi tekni¤i ve sirkülasyon” problem-
lerini ön plana alarak sade ve fonksiyonel bir mekan örgütlen-
mesine gitti¤ini vurgulam›flt›r. Yine ayn› yaz›s›nda Hotan “bi-
nan›n gerek harici, gerekse dahili mimari tesirinin ‹zmir’in ik-
lim özellikleri dikkate al›narak” tasarland›¤›n›, “mahalli ve mil-
li motiflerden faydalan›larak, yap›ya sadelik içinde modern bir
karakter verilmek” istenildi¤ini belirtmifltir (Arkitekt, 1949, s.147).

fiekil 2. Çekoslovak Pavyonu Plan›

3 4

1. Pakistan Pavyonu Ön Görünüm

2. Pakistan Pavyonu Revakl› Bölümden Görünüm

3. Çekoslovak Pavyonu Aç›k Sergi Salonu

4. Çekoslovak Pavyonu Ön Görünüm
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‹zmir Memurlar Kooperatifi Evleri

1949; Harbi Hotan

Bat›’da, 20.yy boyunca sanayi kentinin toplumsal ve fiziksel

çevre sorunlar›na karfl› planl› ve sa¤l›kl› yerleflim birimleri üret-

mek, modern mimarl›k tart›flmalar›n›n odak noktas›n› olufltur-

mufltur. Türkiye’de ise Erken Cumhuriyet döneminde “mesken

mimarisi”ne önem verilmekle birlikte, imar giriflimlerinde yeni

kamu yap›lar›n›n inflas› öncelik kazanm›fl, modern evin uygula-

nan örnekleri de Cumhuriyetin devlet seçkinleri için yap›lan

belli say›da villa ve apartmanlar, veya devlet kurumlar› taraf›n-

dan yap›lm›fl lojman-kooperatiflerle s›n›rl› kalm›flt›r. ‹zmir Me-

murlar Kooperatifi Evleri de, 1944 y›l›nda ç›kar›lan “memur ko-

nutlar› kanunundan” yararlan›larak, ‹zmirli memur ailelerinin

konut sorununu çözmeye yönelik bir giriflim olarak ortaya ç›k-

m›flt›r. 

Kooperatif taraf›ndan A ve B tipi olmak üzere yirmi ev infla edil-

mifltir. Programa göre; A tipi konutlar›n, iki katl› ve bir aile için,

betonarme karkas; B tipi konutlar›n ise, bir katl› ve bir aile için,
y›¤ma strüktür olarak projelendirilmesi istenmifltir (fiekil 3 - 4).
Ayr›ca, her iki tipin de kat ve oda adedi art›r›labilecek tasar›m-
sal esnekli¤e sahip olmas› istemi de, mimari tasar›m aflamas›n-
da yönlendiren di¤er bir kriter olmufltur. Hotan’›n 1952 y›l›nda
Arkitekt dergisinde yay›mlanan yaz›s›nda; inflaat süreci baflla-
d›ktan k›sa bir süre sonra, su basman seviyesine ulafl›ld›¤›nda,
Kooperatifin A tipinin 3 katl›, B tipinin ise 2 katl› olarak infla
edilmesini ›srarla talep etti¤i ve bu nedenle proje tadilat› yap›l-
mas› gerekti¤i belirtilmifltir.  

Genel olarak de¤erlendirildi¤inde, ‹zmir Memurlar Kooperatifi
Evleri’nin Türkiye’de eflzamanl› olarak infla edilen kooperatif
evleri ile benzer biçimsel özellikler gösterdi¤i ancak, özellikle
plan kurgusunun ve d›fl kabu¤un tasar›m›nda iklim gibi bölge-
sel verilerin de dikkate al›nd›¤› gözlemlenmektedir (Foto 5).
Hotan Arkitekt dergisi 253. say›s›nda yay›mlanan yaz›s›nda
“‹zmir bölgesinin kendine has hususiyetleri göz önünde tutula-
rak planlar haz›rlanm›fl ve s›ca¤a karfl› baz› tedbirler al›nm›fl ise

fiekil 3. A tipi Ev  Planlar›

fiekil 4. B tipi Ev  Planlar›

5

6
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de Kooperatif bu teklifleri ticari bir zihniyet çerçevesi içinde
mütalaa etti¤inden fantezi addetmifl ve yap›lmas›na müsaade
etmemifltir”, ifadesiyle kooperatifin tutumunu ortaya koymufltur.

Sonuç olarak, tasar›m ve infla sürecindeki iflverenden kaynakla-
nan zorluklara karfl›n, ikiz ev ve tek ev tiplerinden oluflan 20
birimlik bu mütevaz› ve nitelikli yap› grubu, ‹zmir’in Cumhuri-
yet sonras› planl›-modern yaflam çevrelerinden biri olmufltur
(Foto 6).

‹zmir Belediyesi Eflrefpafla Evlenme Dairesi

1954; Harbi Hotan, R›za Aflkan

Türk Medeni Kanunu’nun 4-Ekim-1926’da yürürlü¤e girmesi
ile birlikte evlilik kurumu ve mekansal karfl›l›¤› “evlendirme da-
ireleri” gündeme gelmifltir. 1950’li y›llarda ‹zmir Belediyesi,
nüfus yo¤unlulu¤unu da göz önüne alarak flehrin alt merkezle-
rinde müstakil Evlenme Memurlu¤u Binalar› yap›lmas› çal›flma-
lar›na bafllam›flt›r. Eflrefpafla Evlenme Dairesi, Karfl›yaka ve Kül-

türpark evlenme daireleri gibi, dü¤ün ve toplant› salonu olarak
da kullan›labilecek flekilde düflünülmüfl, küçük idari k›s›m ile
salon girifl ve ç›k›fllar› da bu ba¤lamda ele al›nm›flt›r (fiekil 5).

1940-50’li y›llar tüm sanatsal etkinlik alanlar›nda oldu¤u gibi
mimarl›k alan›nda da “kültürel öz” aray›fllar›n›n gündemde ol-
du¤u bir dönemdir. Yerel kimli¤in modern mimarl›k anlay›fl›
içinde nas›l ifade bulaca¤› dönemin temel problemati¤idir. Ho-
tan da bu tasar›m›nda, cephede doluluk-boflluk oranlar›, genifl
saçaklar, tafl duvar örgüsü gibi geleneksel mimariye ait ö¤eleri
modernize ederek kullanm›flt›r (Foto 7).

Harbi Hotan Ege Mimarl›k dergisi 34. say›s›nda yay›mlanan
söyleflisinde, “binay› o günkü mimari ak›ma uygun, fonksiyon
bak›m›ndan k›s›tl› fakat iklim flartlar›na elveriflli, kemer ve kub-
be gibi mimari unsurlardan uzak rasyonel bir görüflle yapt›m”
ifadesiyle Eflrefpafla Evlenme Dairesini rasyonel mimari anlay›-
fl› çerçevesinde tasarlad›¤›n› belirtmifltir.  K›saca, Eflrefpafla Ev-
lenme Dairesi gelenekselin modern ba¤lamda yeniden üretildi-
¤i, döneminin nitelikli mimari aray›fllar›ndan biridir.

fiekil 5. ‹zmir Belediyesi Eflrefpafla Evlenme Dairesi Plan›

5. A tipi Evlerin Görünüflü
6. B tipi Evlerin Görünüflü
7. ‹zmir Belediyesi Eflrefpafla Evlenme Dairesi Girifl Cephesi

7
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‹zmir Ticaret Odas› Tüccar Kulübü ve Oteli

1961-1966, Harbi Hotan

‹zmir Ticaret Odas›, mevcut Tüccar Kulübü binas›n› büyütmek

amac›yla 1961 y›l›nda, ‹zmirli mimarlar aras›nda bir “Otel ve

Temsil Salonu”  proje yar›flmas› açm›flt›r. Mimarlar Odas›’ndan,

Mühendisler Odas›’ndan, ‹zmir Belediyesi’nden, ‹zmir Bay›n-

d›rl›k Müdürlü¤ü’nden ve ‹zmir Ticaret Odas›’ndan seçilen

temsilcilerden oluflan jüri, Harbi Hotan’›n projesini birinci ödü-

le de¤er görmüfltür.

Hotan’›n öneri-projesini di¤er kat›l›mlardan ay›ran özelli¤i,

mevcut Tüccar Kulübü binas›n› aynen koruyarak, bahçe içinde-

ki alana otel için yeni bir kitle önermifl olmas›d›r. Proje progra-

m›nda; 56 çift kiflilik otel odas›, 150 kiflilik temsil-kokteyl salo-

nu, 100 kiflilik restoran, roof-bar, dükkanlar ve otele ait bir ga-

raj istenmifltir. Hotan mevcut eski binay›, kalorifer-klima mer-
kezleri, çamafl›rl›k, garaj, personel bölümü, dükkanlar, mutfak,
tüccar kulübü, otel idaresi ve bir k›s›m otel odalar›n› alacak fle-
kilde yeniden düzenlemifl, otelin di¤er k›s›mlar›n› ise çok katl›
yeni otel binas›nda çözmüfltür (Foto 8). Farkl› dönemlere ait iki
kitlenin bir araya getirildi¤i bu tasar›mda, cephede ortak bir dil
yakalamak amac›yla, mevcut yap›ya prefabrik elemanlar›n
oluflturdu¤u petek dokulu yeni bir cephe giydirilmifl, böylelikle
güney-bat› cephesinde günefl kontrolü de sa¤lanm›flt›r (Foto 9).

‹zmir’de Uluslararas› Stil’de infla edilen ilk yap›lardan olan ‹z-
mir Ticaret Odas› Oteli; fleffaf olarak tasarlanm›fl zemin+batar
kat üzerinde yükselen ›zgara cephe düzeni, betonarme pergo-
lal› teras çat›s› ve farkl› tiplerdeki günefl k›r›c› elemanlar›yla dö-
neminin anadamar mimari yaklafl›m›n› yans›tan baflar›l› örnek-
lerden biridir. t
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Ege Mimarl›k, 1999, say›:34, ss: 7-9; “Profil: Harbi Hotan ile Söylefli”, H.Gökmen
‹zmir Mimarl›k Rehberi 2005, Ed: D.Güner, Mimarlar Odas› ‹zmir fiubesi Yay.
Tanyeli U., 2007, “Mimarl›¤›n Aktörleri Türkiye 19900-2000”,Garanti Galeri

8. 9. 10. ‹zmir Ticaret
Odas› Oteli
11. ‹zmir Ticaret Odas›
Oteli Eskizi
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“ Zaman yetmiyor” diye yak›n›rd›, onun gibi bilgiye doymam›fl
bir insana asla yetmeyecekti de… ‹ncelemek istedi¤i onca eser,
okumak istedi¤i daha çok kitap vard›. Mükemmeliyetçi ve sa-
b›rl›yd›, bu nedenle özensiz yap›lan her ifle çok öfkelenirdi. Bir
sanatç› sab›rl› olmal› derdi hep ve çizim çal›fl›rken sab›rs›zca
att›¤›m her çizgiye çok k›zard›. Öyle büyük bir insand› ki san-
ki ne kadar süresi kald›¤›n› önceden biliyordu. Mimar olmam›
istemiflti, iki sene seni ben yetifltiririm gerisi Allah Kerim demifl-
ti ve vefat etti¤i zaman üniversite ikinci s›n›ftayd›m. Ben mimar
olamad›m ama Harbi Hotan’›n torunu ve ö¤rencisi oldu¤um
için kendimi her zaman çok flansl› gördüm, bununla gurur duy-
dum yine de hala aram›zda olmas›n› çok isterdim ondan ö¤re-
nece¤im daha çok fley vard›, bu kez zaman bize de yetmedi. t

Yasemin Hotan

Bana dedem hakk›nda yaz› yazmam› söyledikleri zaman kal-
bim yerinden ç›kacakm›fl gibi heyecan yaflad›m. Dedem için
yazacak o kadar özel ve de¤erli duygular›m var ki, bunlar› na-
s›l dile getirece¤imi ve ne kadar›n› aktarabilece¤imi bileme-
dim. Dedem gerçekten memleketimiz için çok büyük bir de-
¤erdi. Bende böyle bir dedenin torunu olmaktan son derece
gurur duyuyorum.

Etik de¤erleri çok güçlü, mesle¤inde asla ödün vermeyen, sert
görüntüsünün alt›ndaki yumuflac›k sevecen kalbiyle hayat bo-
yu baflar›s›n› devam ettirmifltir. Sevgili dedemle, çok keyifli an-
lar yaflad›k. Bana torun olman›n ne kadar güzel bir duygu ol-
du¤unu yaflatan ve bana resim yaparken bilgilerini bir hoca
olarak aktaran dedemi çok özlüyorum. t

Berrak Hotan

Harbi Hoca’n›n Ard›ndan...
Bu yaz›y› haz›rlamam istendi¤inde ilk akl›ma gelen dedemi
anlatmaya kelimelerin yetmeyece¤iydi. Dedem alçakgönüllü,
gururlu, onurlu ve adaletliydi. Nenem ‘O’nun ö¤rencilerine
verdi¤i yar›m puan› bile düflündü¤ünü söylerdi hep. ‹nsana ve
tüm canl›lara sayg›l›, ilgiliydi. Elinde ne varsa paylaflmaya ça-
l›fl›r, ne biliyorsa anlatmak isterdi. Nenemle birlikte ‹zmir’in
neredeyse bütün güvercinlerini, kumrular›n› ve hatta mart›lar›-
n› evimizin o güzel teras›nda beslerlerdi. Etraf›ndaki güzellik-
lerin tad›na varmay› sever, gün bat›m›nda ‹zmir’in güzel gru-
bunu nenemle birlikte izlerdi. Ama her fleyden öte çal›flmay›
severdi. Yanlar›nda kald›¤›m befl sene boyunca de¤il bir tek
gününü, dakikas›n› bile bofl geçirdi¤ini görmedim. Çal›flmala-
r›n› ve eflyalar›n› o kadar özenle saklard› ki bana y›llar önce-
sinde 9 Eylül Üniversitesi Mimarl›k Fakültesi’ndeki ö¤rencile-
rinin ders durumlar›na iliflkin tuttu¤u not defterini göstermiflti.
Her bir ö¤rencinin projede ne kadar ve nas›l ilerledi¤i, hangi
derste ne durumda oldu¤u o el kadar not defterinde kendine
has küçük iflaretlerle belirtilmiflti. Bakt›¤› sayfay› sanki bugün
dersten ç›km›fl gibi okuyup projeyi biraz önce görmüfl gibi an-
lat›rd›.

Benim derslerimi de takip ederdi. Okuldaki tüm kitaplar›mdan
birer tane de kendisine almam› istemiflti. Hepsini tek tek ince-
lemifl, önemli yerleri iflaretlemiflti. Okuldan eve yeni bir proje
getirdi¤im an gözleri parlayarak masas›n›n üzerini boflalt›r “Aç
bakal›m projeyi görelim” derdi. Onun için hiçbir fley önemsiz
ya da basit de¤ildi. Eline ald›¤› her ifle de¤er verirdi. ‹lk proje-
lerimde o en basit çizgilerimin bile üzerinde önemle durur, be-
ni cesaretlendirirdi. Bugün bir projeye bakt›¤›mda flu sözleri
kulaklar›mda ç›nlar “Ustalar›n ne yapt›klar›na de¤il, ne yap-
maya çal›flt›klar›na bakmal›s›n”. t

Bihter Hotan Saatc›

Harbi Hotan An›s›na...
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1971 üniversite s›navlar›na girip, Ege Üniversitesi T›p Fakülte-
si’nin önünde küsuratlarla düflen puanlar› bir hafta boyunca ta-
kip edip, kontenjan›n doldu¤unu ö¤renmemle birlikte “mimar-
l›k” olan 2. tercihimin pefline düflmüfltüm. Ön kay›t yapt›rd›k-
tan sonra, yetenek s›nav›nda bize çizmemizi söyledikleri bir
kahve cezvesi -me¤er ne çok fleyi ölçmek için yeterli imifl, bu-
nu sonralar› anlad›m- çizdik. Zira o cezve resminde proporsi-
yon ve perspektiften gölgeye, ka¤›d› do¤ru kullanmaktan dik-
kate ve hayal gücünü ne kadar kullanabildi¤ine kadar pek çok
fley… Ne kadar flansl›ym›fl›z ki “mimarl›k” ile tan›flt›¤›m›z gün-
lerde As›m Mutlu, Orhan Do¤u, Yüksel Cezt›rnak, Harbi Hotan
hocalar›m›z oldular. Perspektifi, gölgeyi, lavi sulu boya tekni-
¤ini hatta Schoeller’e hatal› çizilen bir fleyi jilet ile nas›l kaz›-
yaca¤›m›z›, jiletin kullan›lma tekni¤ini bile sab›rla her birimize
ö¤retme çabas›nda olan sevgili hocam Harbi Hotan’a ne çok
fley borçluyuz. Perspektif derslerinde ö¤rettiklerini eskiz s›nav-
lar›nda test etmek için verdi¤i “çat›, üzerinde baca ve gölgesi”
gibi konularla iyi ki bizleri terletmifl ve iyi ki zora koflmufl. Mi-
marl›¤›n temel ö¤retilerinin yan› s›ra insani de¤erler ve meslek
yaflam›m›m ilk ve en do¤ru ö¤retilerini edindi¤im de¤erli ho-
cam ile uzun y›llar aradan sonra tekrar zaman paylaflma flans›-
n› yakalayabildi¤im, sevgili efli Bihter Han›mefendi’yi tan›ma
flerefine eriflti¤im için bir kez daha çok flansl› oldu¤umu düflü-
nüyorum. 

Seni Çok Özlüyoruz Hocam. Bizleri hala izledi¤inizi biliyoruz. 

Sevgi ve Sayg›yla... t

Aysel Çetinsoy

Ayfle K›z!
…………
1969-70 okul y›llar›nda hoca-ö¤renci iliflkisi olarak bafllayan
16.11.2006’ya kadar hoca-“tafl gibi sa¤lam Ayfle K›z” olarak
yans›yan sevgi sayg› dostluk… Beden Terbiyesi’nde ö¤renim
boyunca beraber yapt›¤›m›z stajlar d›fl›nda okul bittikten sonra
da hocam ve sevgili efli Bihter Han›m’a yapt›¤›m ziyaretler on-
lar› çok mutlu eder, birlikte s›cac›k sohbetler yapard›k. Ö¤ren-
cileri, hocam›n yumuflac›k sevgi dolu yan›n› çok fazla göre-
mezlerdi. Oysa içi insan sevgisi dolu olan hocam›n, bildikleri-
ni ö¤retmek için nas›l bir gayret içinde oldu¤unu anlasalar, der-
ya bilgisinden daha çok faydalan›rlard›.
Hastalan›p, uzun süre hastanede yatt›ktan sonra, 05.03.2004
günü evlerinde ziyarete gitmifl; Kültürpark’›n yeflilliklerini tepe-
den seyreden çat› kat› dairelerinde mart› besledikleri terasa ba-
kan mutfak masas›nda efli ile karfl›mda oturmufl, kahvelerimizi
içiyorduk. Bir s›k›nt› oldu¤unu hissediyordum…
- Sana bir fley söyleyece¤iz ama üzülmeyeceksin!
- Ne oldu Hocam?
- Biz yafll› bak›m evinde kalmaya karar verdik.
…
Bo¤az›ma bir fleyler dü¤ümlendi, konuflamad›m, a¤layamad›m.
Ve o günü hiç unutamad›m.
Bana yaflland›klar› için evde zorluk çektiklerini, nedenlerini,
gidecekleri yeri araflt›rd›klar›n› ve müracaat ettiklerini anlatt›-
lar. Emekli Sand›¤› Narl›dere Dinlenme ve Bak›mevi’ni biliyor-
dum ama tekrar inceleyene kadar içime sinmemiflti.
22.03.2004 günü yeni yaflam evlerine yerlefltiler. Hocam de-
vaml› yazmay› bitirememekten korktu¤u kitaplar›n›n bafl›nday-
d›. Sevgili Arkadafl›m Aytül (Yaflarol) ve Tutku (Sürel) ile de-
vaml› ziyaretlerine gidiyor, yine sohbetler ediyor, yine mimar-
l›k üzerine konufluyorduk. Bizleri her seferinde ayn› heyecanla
bekliyor, biraz geç kalsak tedirgin oluyordu. 
“Kitaplar›ma sahip ç›k›n, onlar› size emanet ediyorum” diyor-
du. (Tüm notlar› ve kitaplar› bizim elimizde de¤il art›k) Ama
sözümüzde duramad›k.
Hasta yata¤›nda konuflabildi¤i son saniyelere kadar hep mi-
marl›kla yaflad›, yorulana kadar anlatt›, anlatt›, anlatt›. 
‹çimde büyük bir boflluk var Hocam. 
Art›k konuflam›yorum, duyam›yorum, bilgilenemiyorum; Bihter
Han›m’a 66 y›l sonra bile sevgiyle bakan gözlerinizi göremiyorum.
Bana mesle¤imden ç›karlar u¤runa sapmamay›, bildiklerimi
baflkalar›yla paylaflmay›, hep do¤ruyu, hep güzeli ö¤retti¤iniz
için teflekkür ederim.
Ayfle K›z sizi hiç unutmayacak!... t

Ayfle Atatoprak

(Soldan sa¤a) Aysel Çetinsoy, Bihter Hotan, Harbi Hotan, 
Ayfle Atatoprak, A. Aytül Yaflarol
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Yüksek Mimar Say›n Harbi Hotan’la tan›flmam›z bundan befl se-
ne önce, ö¤rencisi ve sevgili dostum olan Mimar Ayfle Atatop-
rak sayesinde oldu. Tan›flt›¤›m›z bu k›sac›k hayat diliminde,
kendisinden hem meslek, hem hayat görüflü aç›s›ndan ö¤ren-
diklerimi anlatmaya sayfalar, saatler yetmez. Say›n Hotan her
zaman o bilge ve bir o kadar da mütevaz› kiflili¤iyle bana ve
eminin ki binlerce ö¤renci ve tan›d›¤›na, örnek olmufltur. En
çok hayran b›rakan yönlerinden birisi; renkli kiflili¤i ve çok yön-
lülü¤ü oldu. Sadece mimariyle de¤il, foto¤raf sanat›, resim ve
müzikle de yak›ndan ilgilendirdi Say›n Hotan. Her zaman haya-
ta s›ms›k› ba¤l›yd›, son ana dek hayatla iç içeydi, hala yapacak
birçok ifli, bitirilecek kitab› vard›. Hayata ve olaylara de¤iflik
aç›lardan bakabilmesini, mimari literatürü izleyerek devaml›
kendini yeniliyor, geliflen teknik ve trendleri yak›ndan takip edi-
yordu. Mesleki aç›dan donan›m›ndan özellikle Osmanl› mima-
risi hakk›nda engin bilgiler ald›m, Mimar Sinan’› onunla birlik-
te daha yak›ndan tan›d›m ve renkler konusunda bilmedi¤im bir-
çok detay› ondan ö¤rendim. Özellikle yap›lar›n günefle göre ko-
numland›r›lmas›, mimari proporsiyon-kontrast denge, ritm ve
armoni, akustik vb. özel uzmanl›k alanlar›n› zevkle dinledim,
feyzald›m.

‹fl disiplini, programl› oluflu, devaml› geliflim içinde olmas›, tec-
rübesiyle bana özel ve meslek hayat›mda hep örnek oldu, bir-
çok projeyi beraber çözdük, birçok projede onun de¤erli görüfl-
lerini alabilme ayr›cal›¤›n› yaflad›m. Tüm bu paylaflt›klar›m›zla,
mimarl›k mesle¤ini tekrar sevmemi sa¤lad›¤›n› rahatl›kla söyle-
yebilirim. Kendisine tekrar Allah’tan rahmet diliyorum, ruhu flad
olsun. Benim ve benim gibi üstünde çok eme¤i geçen her yaflta
ö¤rencisinin her zaman gönlünde ve yan›nda olacakt›r! t

A. Aytül Yaflarol

Harbi Hoca ile birlikte çal›flmaya bafllad›¤›mda, okuldaki asis-
tan kadrosunun en k›demlisiydim. Bir çok hocay› asiste etmifl-
li¤in yan›nda uzun bir süredir de kendi proje grubumu yöneti-
yordum. Hem hocal›k hem de mimarl›k ad›na kendimi epey
bir fley biliyor san›yordum aç›kças›. Dediler ki “bu eski hoca-
lar sadece yoklama tutturur, çanta tafl›tt›r›r, inisiyatif vermez”.
Ben yine de istedim kendisiyle derse girmeyi. ‹çime do¤mufl
sanki ne kadar fley ö¤renece¤im. Bir kere dünyan›n en zarif
adamlar›ndan biriyle karfl›laflt›m. Bir han›m› onore edebilen,
önünden yürüten, kap› açan, sandalye çeken. ‹kincisi daha ne
kadar az fley bildi¤imi ö¤rendim. Ö¤rencilerle birlikte kendisi
de proje tasarlayan ve inan›lmaz detay/yap› bilen bir kimlik
beni flafl›rtt›. Daha da ötesi benden bile daha genç bir ruha sa-
hip olmas›yd›. Vizyondaki en yeni filmleri bizden önce seyre-
den, Kordon’da cumartesi geceleri zarif efliyle bal›k-rak› gece-
si yapan, en son kitaplar› okuyan, bunlar› da ö¤rencileriyle
paylaflan biriydi Harbi Hoca. Ruhu flad olsun. Bugünkü K›v›l-
c›m’›n oluflmas›nda onun da pay› var. Özlemle an›yorum. t

K›v›lc›m Keskiner
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Harbi Hotan’a sayg›yla...

1971. Güz.

Her askeri müdahale sonras› gibi lise son s›n›fta yakaland›¤›m›z
12 Mart miras› günler s›k›c›, tedirgin, tekdüze.

Sadece üniversite girifl s›navlar›na odaklanma günleri var önü-
müzde.

fians bu ya, bütün bunlar›n üstüne kazan›lan mimarl›k ve Har-
bi Hotan’la tan›flma.

fiimdi çok daha iyi anl›yorum, gerçekten ne flansl› oldu¤umu.

Daha nerede, nas›l, ne oldu¤umuzu anlamadan ilk dersimizde
ilk hocam›zla karfl› karfl›yay›z. Üzerinde bembeyaz bir atölye
giysisi, özenle taranm›fl bembeyaz saçlar›, p›r›l p›r›l bir gözlük
ard›ndan inan›lmaz etkileyici bakan, masmavi iki göz... O an, 

‹flte! dedim.

Mimar denilen bilge, bu olmal›.

“Temel tasar›m” derslerimiz bafllam›flt› ard›ndan.

Kimimizde, nereden edindi¤imiz belirsiz kurflun kalemler, sil-

mekten aciz silgiler, santimleri daha ilk günden görünmez olan
gönye – cetvellerimiz.

Ve kulaklar›mdan asla eksik olmayacak, meslek yaflam›m›n ilk
ve en do¤ru ö¤retilerinden birini duydum Harbi Hotan’›n a¤-
z›ndan; alet ifller el ö¤ünür.

Bir sonraki dersimizde, ihtimamla seçilmifl kalemlerimiz, gra-
foslar›m›z ile gönyelerimiz olacakt›. Ve ben hala bu ö¤retiyi ya-
flam›m›n her alan› ve an›nda uygulamaya çabal›yorum.

O y›llarda, dönem bafllang›çlar›nda, proje hocalar›n›, çekti¤i-
miz kuralarla kendimiz seçerdik. fiansl›yd›m ya art›k, ben dör-
düncü y›la kadar ki 6 yar›y›l mimari proje derslerinde Harbi
Hotan’› seçmifltim. Sonunda,

“Yeter art›k Aldemir, b›rak peflimi”

demiflti de, gülüflmüfltük karfl›l›kl›.

Hakl›yd›.

Neredeyse tüm mimari teknikleri beynime kaz›nm›fllar, parmak
uçlar›mdan eskizlere akar olmufllard›. Bu ikaz sonucu, son y›l›n
ilk projesini Teoman Sar›kahya’da, diploma projesini de Y›lmaz
Tosun’ da çizmifltim.

Proje derslerimizin d›fl›nda, “ perspektif” dersi de al›rd›k Harbi
Hotan’dan.

Dört saatlik dersin iki saatinde teorik bilgileri tane tane anlat›r,
çizgiler dolusu çizer ve hatta defterlerimize geçirmemize de
yard›mc› olurdu. Eh, bütün bunlardan sonra geriye kalan iki sa-
atte de esasl› bir uygulama yapt›r›rd›. Osmanl› çeflmeleri, köp-
rüler, an›tlar... Gölge, akis... Pestilimiz ç›kard› ç›kmas›na da hiç
de flikayetimiz olmazd› do¤rusu. Ne kadar flansl›ym›fl›z demifl-
tim ya. Gerçekten. ‹flin tuhaf›m›za giden ve flaflk›nl›¤a düflüren
taraf›, yapt›¤›m›z çal›flmalar› iki gün sonra bize getirip da¤›tt›-
¤›nda, notlar›m›zla birlikte en ufak hatalar›m›z› da iflaretlemifl
olmas›yd›! Uzun zaman sonra ö¤rendik ki, o zamanlar temini
bizler için biraz hayale kaçan “›fl›kl› cam masa”s›nda kendi çiz-
di¤i “do¤ru” ile bizim paftalar›m›z› üst üste çak›flt›rarak k›sa sü-
rede sonuçlar› bizlere aktar›yormufl. 

Dersler kadar mimarl›k felsefesini bizlere aktar›r, mimar›n top-
lumda bulunmas› gereken yerden s›k s›k bahsederdi. 

Bugün tart›flmam›z gereken konu, Harbi Hotan’›n söylediklerin-
den yola ç›karak: 

Mimarlar bugünkü konumlar›n› hak ettiler mi, yoksa toplum mu
kültürel düzeyi ve de¤iflen de¤erler sistemi do¤rultusunda mi-
mar› ve mimarl›¤› alg›lamaktan, ona gereken de¤eri vermekten
uzak hale geldi?

Seni sevgi ve özlemle an›yorum de¤erli hocam. t

fieref Aldemir
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Buca M.M.Y.Okulu’nda 1975 y›l› ö¤retim dönemi. Yeni bir
proje hocas› ile tan›fl›yoruz, rahmetli Teoman Sar›kahya. Avus-
turalya’da fleriflik yapt›¤›n›, Türkiye’de fikir yap›s›na uygun bir
partinin henüz kurulmad›¤›n› her zaman dile getiren ve de ze-
ki ö¤renciyi sonuna kadar destekleyece¤ine bizleri inand›ran
Teoman Hoca. O dönemde ‹zmir’in hava kirlili¤i için önerdi¤i
çözüm de gayet k›sa ve özdü.

- Para versinler, ‹zmir’in üzerini kapayay›m !!!

Üzerine y›ld›zlar ya¤s›n sevgili hocam…

S›n›fla ilk tan›flmas›nda kendini tan›tt› ve o sömestr için proje
konusunu söyledi. 

- Konu serbest, yeter ki 7. yar›y›l için uygun bir çal›flma ol-
sun…

Daha önceleri konular› hocalar›m›z tespit eder ve tek bir fleye
odaklan›r, haz›rl›klar›m›z› ve araflt›rmalar›m›z› buna göre ya-
pard›k. Bizden üst s›n›flarda bulunan ö¤rencilerin projelerine
yard›m eder karfl›l›¤›nda onlar›n eski çal›flmalar›n› inceler,
böylece ifller hayli kolaylafl›rd›.

Peki, flimdi ne yapacakt›k? En zor olan buydu. Seçimi ö¤renci-
nin yapmas›. 

Bir arkadafl›m›z -Yüzer Yat Liman›- projesi yapmaya kalkt›,
hangi sahilde yat yo¤unlu¤u fazla, liman oraya yüzdürülecek-
ti… Bir baflkas› 2500 yatakl› otel için kollar› s›vad›. Nereye mi?
O zamanki nüfusu bin beflyüz olan Urla’ya…

Ben ise flehre bir ‘Kültür Kompleksi’ kazand›ray›m diye Fuar
Alan› içinde bulunan Arkeoloji Müzesi’nin oldu¤u yere aç›k-
hava tiyatrosu, kütüphane ve müzeden oluflan bir çal›flma içi-
ne girmifl, ad›n› da KÜLTÜRPARK KÜLTÜR S‹TES‹ olarak be-
lirlemifltim. fiiir gibi sanki…

Teoman hoca bütün projeleri ciddiyetle inceliyor, tashihler ya-
p›yor ve sonuna kadar savunuyordu. Yeter ki bizler önerilerini
dikkate alal›m. Ancak bir gariplik oldu¤u da kesindi. Zira yar›-
y›l›n sonuna gelmek üzereydik ve projelerin teslim tarihleri
aç›klanm›flt›. Oysa biz hala yeni eskizler çiziyorduk. 

Nihayet teslime üç gün kala –Schoeller’e– çizmeye bafllad›m.
Üç ayr› binan›n planlar›, kesitleri, cepheleri, vaziyet maketi…
Sadece üç gün.

Teslim günü otobüsle Buca’ya gitmem imkans›zd›. Sabah er-
kenden taksiyle okula vard›¤›mda floför beni uyand›rm›flt›.

Koridorda bize ayr›lan panolara projeleri yap›flt›r›p hocalardan
oluflan Jüri’yi beklemeye bafllad›k. Ço¤umuz ayakta uyuyordu.

- Evlad›m anlat bakal›m, nedir bu?

Rahmetli Harbi Hotan Hoca’n›n sesiydi beni uyand›ran. Arka-
s›nda di¤er jüri üyeleri. Kimi maketi inceliyor, kimi paftalara

bak›yordu.

Bafllad›m anlatmaya… Kütüphaneden giriyor, tiyatrodan ç›k›-
yor, müzeden girip otoparktan tekrar içeri giriyor, Teoman Ho-
ca da bafl›yla tasdik ediyordu. Sunum bence güzel olmufltu.

- Buras› neresi o¤lum? dedi Harbi Bey.

- Fuardaki Arkeoloji Müzesi’nin oldu¤u yer hocam…

Birden kafllar›n› çatt›, 

- Sen ne yapm›fls›n yahu ? Taut’u yemiflsin…

Yorgunluktan ne dedi¤ini pek iyi anlayamad›m…

- Ne tavu¤u hocam, üç gündür bir fley yemedik…

- Ne tavu¤u o¤lum, Taut… Taut… Bruno Taut… O müzenin
mimar›… Hiç duymad›n m›? Yaz›klar olsun!!!

Çok k›zm›flt›. Di¤er hocalara bakt›, bafl›n› iki yana sallad›. -Kaç
verirseniz verin- der gibi bir el hareketi yapt› ve di¤er projeler-
le ilgilenmeye bafllad›. 

Ne mi oldu? –C- ile geçtim. Ertesi sömestr derslerdeki baflar›m-
dan dolay› kendi yapt›¤› orijinal bir tablosunu hediye etti, gön-
lümü ald›.

Otuz y›l sonra, Ekim 2005’te, efliyle birlikte ikamet etti¤i Hu-
zurevine arkadafllarla birlikte gittik, kendisini ziyaret ettik. Ne
kadar da mütevaz› ve mutluydu. 90 yafl›nda olmas›na ra¤men,
Mimar Sinan ile ilgili bir kitap yazmaktayd›. Taut hikayesini
ona da anlatt›m. Tabii hat›rlamad› ama birlikte çok gülmüfltük.

Tasar›mlar›m›z› üç boyutlu olarak ka¤›t üzerinde görmemizi
sa¤layan, mimarl›¤›n olmazsa olmaz› “Perspektif ve Gölge”
konusunu bizlere ö¤reten yüce insan, Sevgili Harbi Hotan Ho-
cam, çiçekler içinde yat. Üzerine nurlar ya¤s›n… t

Ç›nar YILDIRIM

(Soldan sa¤a yukar›dan afla¤›ya) fieref Aldemir, Ç›nar Y›ld›r›m,
Gülümser Öztürk, Harbi Hotan, Bihter Hotan, Aysel Çetinsoy
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Orcan Gündüz, Prof. Dr.

DEÜ Mimarl›k Fakültesi Mimarl›k Bölümü

‹çerisinde yaflad›¤›m›z yerleflimlerin kentsel ve mimari dokular›n›n
günümüzdeki varl›klar›, yer ald›klar› do¤al ve kültürel çevrenin,
birlikte yaflan›lan toplumun ve bireylerinin uzun zaman sürecini
içeren karfl›l›kl› etkileflimlerinin sonuç ürünüdür. Bu süreçler içeri-
sinde, toplumsal ya da bireysel olarak yaflanan çeflitli güzellikler ile
olumsuzluklar bireylerin belle¤ine mutluluklar ya da kötü an›lar
fleklinde kaz›n›rlar ve kente ait imgeler söz konusu oldu¤unda bu
yarg›lar daima öncelik tafl›rlar. Dolay›s›yla, bireylerin yaflad›klar›
mekanlar ile ilgili an›lar›n›n, salt kentlerin, yap›lar›n fiziksel özel-
likleri ve mimari nitelikleri ile s›n›rl› olmas› beklenemeyece¤i gibi
farkl› dönemlerde ayn› mekanlar› paylaflm›fl olan kiflilerin bu me-
kanlara iliflkin izlenim, deneyim ve yarg›lar›n›n da çok farkl› olma-
s› do¤ald›r. 

Kentleri salt mekansal kurgular› ve mimari nitelikleri, yap›lar› ise
planlar›, cephesel özellikleri, formlar› ve stilleri ile de¤erlendirme
e¤iliminde olan biz mimarlar için ise bu durumu do¤al karfl›lamak
gerekir. Zira, kulland›¤›m›z ortak terminoloji bizim için kent me-
kanlar› ile bileflenlerinin tasar›m›na yönelik çabalar›m›zda mesleki
ortak payday› oluflturmaya yöneliktir. Bu tan›mlamalar içerisinde
ayn› mekanlar› paylaflm›fl ya da paylaflmakta olan farkl› kuflaklar›n,
büyükanne-büyükbabalar›n, evlatlar›n ya da torunlar›n söz konusu
mekanlarda yaflanm›fl olan özel an›lar›n›n, sevinç ve mutluluklar›-
n›n, ac›lar›n›n çok farkl› anlamlar tafl›mas› da kaç›n›lmazd›r. Ayn›
flekilde, bu mekanlar›n tasarlanmas›nda ve gerçekleflmesinde aktif
rol oynayan mimarlar ve di¤er tüm aktörlerin çabalar›n›n, bu me-
kanlar›n ve yap›lar›n gelecekteki bilinmeyen kullan›c›lar›n›n bek-
lentilerine, mutluluklar›na olacak katk›lar›n›n s›n›rl› olaca¤› orta-
dad›r. 

Yaz› kapsam›nda bu konulara iliflkin somut öneriler getirilmesi
amaçlanmamaktad›r. Ancak, Karfl›yaka’n›n Refladiye soka¤›ndaki,
1951 y›l› sonlar›nda tafl›n›lan mevcut iki katl› eski y›¤ma bina ile
bafllay›p, 1966 y›l›nda 3 katl› bir aile apartman›na, 2005 y›l› so-
nunda tekrar 5 katl› olarak günümüz apartman›na dönüflen ayn›
yaflam mekan›n› bu süreç boyunca aile büyüklerimiz, kendi çekir-
dek ailelerimiz ve de çocuklar›m›z›n oluflturdu¤u üç kuflak ile pay-

laflm›fl olman›n gözlem ve deneyimlerinin fiziksel mekanlara ilifl-
kin yorumlarla aktar›lmas›n›n konunun irdelenmesine yönelik ba-
z› ipuçlar› verece¤ine inan›lmaktad›r. Yaz› kapsam›nda aileye ve
de bireylerine ait öznel ayr›nt›lara girmekten özellikle kaç›n›lmaya
çal›fl›lmakla beraber, söz konusu dönemlerin atmosferini, aktar›lan
an›lar›n ruhunu yans›tmaktaki katk›lar› nedeniyle bunlara bekle-
nenden fazla yer verilmesi kaç›n›lmaz olmufltur (1). 

Menemen kökenli olan aile büyüklerimiz, a¤abeyim 11 ben 3 ya-
fl›nda iken, 1948 y›l›nda Karfl›yaka’ya tafl›nm›fllar. Alaybey sahilin-
deki iki katl› eski bir ev ile yine ayn› kesimde yer alan yeni tamam-
lanm›fl 3 katl› yeni bir apartmanda k›sa sürelerle kirac› olarak otur-
duk. Ailem 1951 y›l› sonunda, o tarihte “Refladiye Asfalt›” olarak
bilinen 1748 sokaktaki, yaz›m›za konu olan evi sat›n ald›lar. Evi-
miz, 1748 soka¤›n denize yak›n kesiminde, son köfle parselde ko-
numlanm›fl 2.5 katl›, bahçeli eski bir Rum evi olup, çevremizdeki
evlerin tümü de ayn› flekilde tek veya iki katl›, bahçeli evlerden
oluflmaktayd›. 

1950’li y›llar›n bafl›n› dikkate alacak olursak, o tarihlerde ‹zmir’in
belediye s›n›rlar› içerisindeki nüfusu 230 bin, Karfl›yaka’n›n mer-
kez nüfusu ise 24 bin civarlar›nda olup, ‹zmir’in ve Karfl›yaka’n›n
özgün mimari dokusu büyük ölçüde varl›¤›n› sürdürmekteydi. Kar-
fl›yaka sahilindeki köflklerde az say›da kalm›fl olan Levanten aile-
ler, mübadele ile gelmifl Türk aileleri ve de ‹zmir’in varl›kl› ailele-
ri oturmaktayd›lar. Kentte bafl gösteren konut aç›¤›na karfl›n Karfl›-
yaka’da 1930’li y›llardan itibaren 2 katl› bahçeli yeni evlerin, az
say›da da olsa 3 katl› apartmanlar›n yap›lmas›na bafllanm›flt›.
1950’ler, ülkemizin II. Dünya Savafl› sonras›ndaki göreceli rahatla-
mas›na karfl›n, toplum olarak yine de k›s›tl› bir yaflam›n sürdürül-
dü¤ü y›llar idi. Evimize frijider (2) ilk kez 1952 y›l›nda girmifl, te-
lefon ise birkaç y›l sonra ba¤lanm›flt›. 

Biz çocuklar›n sosyal yaflant›s›, bisiklete binmek, bofl arsalarda top
oynamak, yaz dönemlerinde ise soka¤›n hemen ucundan denize
girmek, bal›k avlamak, akflamlar› sahilde piyasa yapmak, aç›k ha-
va sinemalar›na gitmek ile s›n›rl›yd›. Yaz dönemi sonlar›na do¤ru
aç›lan Enternasyonal Fuar, özellikle de Amerikan ve Alman pav-

Karfl›yaka’da “Üç Dönem / Üç Kuflak / Üç Mekan”
“Konut” ve “Ev” Olgusu Üzerine Bir ‹rdeleme
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yonlar›nda sergilenen arabalar, televizyon, radyo, müzik aletleri
gibi biz için çok yeni olan geliflmifl teknoloji ürünlerini izlemek,
fuar›n 26 A¤ustos kap›s› yak›n›ndaki Pirelli pavyonunun bahçesin-
de son Dünya Kupas› futbol maçlar›n›n ve de Olimpiyat oyunlar›-
n›n filmini izlemek çok önemli olaylard›. 1950’li y›llar›n sonunda
bile ulafl›m ve flehirleraras› yolculuklar çok k›s›tl›yd›. Yaz aylar›n-
da, yazl›k modas›n›n olmad›¤› o dönemlerde, akraba, ahbap ve
komflularla birlikte seyrek olarak otobüs kiralanarak yak›n çevrele-
re geziler düzenlenir, vapurla ‹nciralt› plajlar›na gidilirdi. 

‹zmir’in ve Karfl›yaka’n›n 1950’li y›llardaki bu genel görünümü
içerisinde, yaflam›m›z› sürdürdü¤ümüz evimiz, zeminde yaklafl›k
100 m2 ye oturan, toplam 150 m2 kadar bir kullan›m alan›, 160
m2 kadar da bahçesi olan, zeminde kagir y›¤ma, üst katlarda ah-
flap karkas, mimarisi ve detaylar› itibariyle fazla özelli¤i olmayan
bir yap›yd›. Eve 3-4 basamak ç›k›larak sahanl›k olmaks›z›n, çift ka-
natl› a¤›r bir demir kap›dan girilmekteydi. Girifl merdiveninin önü-
ne sonradan caml› bir ahflap do¤rama tak›lm›flt›. Evin giriflinde yer
alan mermer kapl› bir bölümden sonra bir basamak daha ç›k›larak
do¤rudan dikdörtgen formlu ana hole (salona) geçilirdi. Bu holün
ortas›nda oymal› ve iki ucu aç›labilir masif bir ceviz masa ile san-
dalyeleri bulunurdu ki bu masada a¤abeyim ve kuzenimle zaman
zaman masa tenisi oynard›k. Ana holün (giriflin) sa¤›nda anne ve
babam›n odas›, giriflin tam karfl›s›nda ise misafir odas› bulunurdu.
Her iki odaya da tekrar birer basamakla ç›k›l›rd›. Bu odalar›n altla-
r› bodrum olarak bofl olup, döflemeleri ahflap kiriflleme üzerinde
ahflap rab›ta idi. Misafir odas›n›n bahçe yönündeki, sonradan ila-
ve edilmifl olan teras, daha sonra tümüyle kapat›larak günlük otur-
ma odas›na dönüfltürülmüfltü. Bu odadan mutfa¤a, sonradan aç›-
lan alçak bir kap›dan ve yüksek basamaklarla inilerek ulafl›lmak-
tayd› ve dikkat edildi¤i halde kafalar›n kap›n›n kasas›na çarpmas›
ço¤u zaman önlenemezdi.

Ebeveyn odas›n›n bitifli¤indeki tek kollu ahflap bir merdivenden
ara kata ç›k›l›rd›. Merdiven sahanl›¤›n›n alt›nda, mutfak kap›s›n›n
hemen yan›ndan girilen, sonradan dönüfltürülmüfl bas›k tavanl›
banyoda, bir gömme küvet ile alafranga tuvalet vard›. Lavabo ban-

yonun d›fl›nda, giriflin yan›ndayd›. Mutfa¤a birkaç basamakla ini-
lir, mutfa¤a bitiflik olan tuvalet ve çamafl›rl›k bölümünden de, tek-
rar basamaklarla günlük oturma odas›na ç›k›l›rd›. Mutfaktan bah-
çeye oldukça yüksek bir basamakla inilirdi. Üst kata ç›kan merdi-
venin sahanl›¤›nda yer alan ara katta, küçük bir karanl›k oda ile
koridorun sonunda orta boyutta bir oda bulunurdu. Bu odada, bir
süre bizlerle birlikte yaflam›fl olan babaannemiz kalm›flt›. Ara kat-
tan dik bir merdiven ile a¤abeyimin ve benim yatak odalar›m›z›n
yer ald›¤› son kata ç›k›l›rd›. 

Evin bahçesi, dönemin sade yaflant›s› içerisinde her iki kuflak için
de önemli bir faaliyet, e¤lence alan›yd›. Evin bahçesindeki fleftali,
erik ve dut a¤açlar›n› komflular›m›z ve komflu çocuklar›yla payla-
fl›rd›k (!). Bahçemizdeki kümeste zaman zaman tavuklar›m›z olur-
du. 1960’l› y›llar›n bafllar›nda, a¤abeyimin askerden dönüflünden
itibaren s›ras›yla, bir sandal›m›z, Vespa motosikletimiz ve bir ara-
bam›z olmufltu ve bunlar›n yan bahçeye girebilmesi için bahçe ka-
p›s› geniflletilmiflti. Ahflap sandal›n, yaz sezonu bafl›nda denize
at›lmak üzere, mahalleli tüm a¤abeyler ve yafl›tlar›mla beraber bo-
yalar›n›n kaz›nmas›, macun, astar yap›l›p, birkaç kat boya sürül-
mesi, denize tafl›n›p yüzdürülmesi uzun ve ciddi bir mesa-
i gerektirirdi. Yeni motorlu araçlar›m›z gerek ailemizin, gerekse biz
gençlerin hareket kabiliyetini ve özgürlü¤ünü dolay›s›yla da yaflam
kalitesini artt›rm›flt›. Ayn› dönemlerde, yol sisteminin de iyileflerek
yayg›nlaflmas› yak›n çevredeki sahil yerleflmelerine ulaflmay› ko-
laylaflt›rm›fl, körfezin kirlenmeye bafllamas›na paralel olarak yazl›k
ev modas› yayg›nlaflmaya bafllam›flt›. 

Eski evimizin, pek çok kez yap›lm›fl olan eklentiler sonucunda me-
kanlar aras›nda yer alan kot farkl›l›klar›, servis mekanlar›n›n ça¤-
dafl gereksinimlere göre yetersizli¤i, yap›n›n eskimiflli¤i ve de kar-
ma bir yap›m sistemine sahip olmas› nedeniyle, bak›m ve onar›m›-
n›n zorlu¤u gibi ifllevsel, teknik ve hijyenik sorunlar zaman içeri-
sinde belirginleflmeye bafllam›flt›. Yaz akflamlar›nda a¤abeyimle
beraber eve döndü¤ümüz geç saatlerde, mutfakta cirit atan, nor-
malde her gün döfleme aras›nda t›k›rt›lar›n› dinledi¤imiz farelerle
olan mücadelemiz, bir kez yaflad›¤›m›z ve ucuz atlat›lan ciddi bir

1. Ayn› parsel üzerinde üç binan›n konumlan›fl› ve alansal büyüklükleri.
2. Evin iki sokak köflesinden görünümü ve ana girifl kap›s›. Arkada önceki Temizocak Apartman›.
3. Evin bahçe giriflinden görünümü. Arkada, ara ve üst kat›n yer ald›¤› kule k›sm›.

1 2 3
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yang›n tehlikesinin yaratt›¤› tedirginlik ve de en önemlisi, yafllanan
aile büyüklerimizin daha rahat edecekleri bir ortam› arzulamalar›,
yetiflmifl ve de yetiflmekte olan o¤ullar›n›n geleceklerine yönelik
kayg›lar, 1964 y›l›na gelindi¤inde ilk evimizin kaç›n›lmaz sonunu
getirmiflti. 

Ailemizin bu do¤rultuda vermifl oldu¤u karar, o günlerin modas›
olan apartman yaflant›s› özlemi ya da izleyen y›lda ç›kacak olan
“kat mülkiyeti yasas›” ile patlak verecek olan yap/sat düzeninin
rant beklentisi de¤ildi. Yeni binan›n imar durumu parselin tamam›-
na oturan 5 katl› bir apartman›n yap›lmas›na izin verdi¤i halde, bi-
nan›n ailenin olanaklar› çerçevesinde, ailenin o günkü ve de yak›n
gelecekteki gerçek gereksinimlerini karfl›layacak biçimde ve bü-
yüklükte yap›lmas› kararlaflt›r›lm›flt›. 

Yeni apartman›m›z›n mimari projesini ve inflaat›n yap›m›n› baba-
m›n çocukluk arkadafl› Y. Müh. Mim. Ali Fehmi Tanger (‹TÜ) üst-
lenmiflti. Annemin ve babam›n proje çal›flmalar› aflamas›nda oda-
lar›n büyüklü¤üne iliflkin kararlar için sokakta ad›m hesab›yla ken-
di aralar›nda “bu genifllik, bu boy yeter” fleklindeki konuflmalar›n›
hat›rl›yorum. Sonuçta, malzemesinden ve mekan kullan›m›ndan
esirgenmeden, üç tarafa da cepheli olmas›n›n avantaj›yla, tüm me-
kanlar› genifl ve ayd›nl›k, ancak hiçbir flekilde abart›l› olmayan 3
katl› apartman›m›z 1966 yaz› bafl›nda tamamland›. 

Mevcut 262 m2’lik arsa üzerinde, balkonlar› d›fl›nda 150 m2’lik
dairelerden oluflan binan›n arka cephesinde yaklafl›k 100m2 bü-
yüklü¤ünde bir bahçesi bulunmaktayd›. Apartman›n Refladiye So-
ka¤› üzerindeki, bitiflik 3 katl› Temizocak apartman›ndan sonra
(yap›m y›l›:1953, mimar›: Fahri Niflli) yap›lm›fl olan ilk apartman-
lardan oldu¤unu san›yorum. ‹zleyen y›llarda a¤abeyim ve ben ev-
lenerek orta ve zemin katlara yerlefltik. Büyüklerimiz en üst katta
oturmaktayd›lar. 

Apartman›m›z›n girifl kap›s› önündeki sahanl›k, bafllang›çta kald›-
r›mdan bir basamak yüksekteydi. Binaya çift kanatl› a¤›r bir demir
kap›dan girilir, içeriye girdikten sonra zemin daireye ve merdivene
ulaflmak için tekrar üç basamak ç›k›l›rd›. Apartman›m›z›n merdive-
ni üç kollu idi ve köflelerdeki sahanl›klar› ile gayet genifl ve rahat-
t›. Dairelere merdiven sahanl›¤›ndan, ayn› hole aç›lan çift kanatl›
genifl kap› ve de servis kap›s› amaçl› olarak kullan›lan tek kanatl›
bir kap›dan girilmekteydi. Dairelerin tavan döflemeleri asmolendi
ve tavan yükseklikleri net 270 cm idi. Dairelerin girifl ve yatak hol-
leri ile salon zeminlerinin döflemeleri, o dönem için ‹zmir’de en
kaliteli kaplama malzemesini üreten Famerit firmas›n›n 40X40 bo-
yutlar›ndaki karo plaklar›yd›. Yatak odalar›nda, o günlerde moda
olan ithal mal›, marley karo plakalar yer almakta olup, mutfak ve
banyonun zemini 20X20 boyutlar›nda beyaz renkli karo mozaik
malzeme ile kapl›yd›.

Banyo, tuvalet ve mutfak duvarlar›nda düz beyaz fayans, mutfak
bankolar› gri-beyaz Marmara mermeri idi. Evin salonu o günlerin
modas›yla “salon-salomanje”, ya da L-planl› idi. Evde salonda ve
arkadaki oturma odas›nda gaz sobalar› bulunurdu. Bu sobalarda
zaman zaman çok miktarda gaz›n birikti¤i ve yak›lma durumunda
da alevlerin yükselip, soba gövdesinin k›pk›z›l bir görüntü almas›y-

la bizlere korkulu anlar yaflatt›¤› olurdu. Banyolarda bafllang›çta
yer alan gazl› termosifonlar daha sonra s›ras›yla tüp gazl› ve elek-
tirikli flofbenler ile de¤ifltirilmiflti. 

Eski evimizin küçük pencereli ve içe dönük kasvetli mekanlar›n-
dan sonra, yeni apartman dairelerinin daha ferah olmas› için, biraz
da o günlerin yeni anlay›fl› ile salon pencereleri yere kadar cam
olarak gerçeklefltirilmiflti. Apartman›m›z›n yap›ld›¤› tarihte çevre-
mizdeki evler eski dokular›n› koruduklar› için, binam›z›n ayd›nl›k
olmas› ve salondan çevrenin alg›lanmas› arzulanm›flt›. Ancak, izle-
yen yak›n y›llar içerisinde tüm komflu binalar›n h›zl› biçimde
apartmanlara dönüflmesi nedeniyle binalar birbirleriyle iç içe bir
yaflama dönüfltüler. Apartman›m›z, ilk yap›ld›¤›nda soka¤›m›z›n o
dönemki büyük binalar›ndan olmas›na karfl›n, takip eden y›llarda
tüm parsellerin bitiflik nizam 5 katl› apartmanlarla dolmas› sonu-
cunda apartman›m›z onlar›n aras›nda kaybolmufl, hava alamaz ve
manzaras› olmayan konuma dönüflmüfltü. Her iki yan›nda 5 katl›
apartmanlar›n yer ald›¤› Refladiye Soka¤›, zaman içerisinde, deniz
taraf›nda dar olarak bafllay›p, demiryoluna do¤ru kademeli olarak
geniflleyerek ilginç, farkl› bir imar uygulamas› örne¤ini oluflturdu.

Bir süre sonra, salonun ›s›t›lmas› ve camlar›n›n temizlenmesi, he-
men karfl›m›zda konumlanm›fl olan apartmanlarla iç içe olma gibi
nedenlerden dolay› salondaki cam yüzeylerin alt bölümleri duvar
ile doldurularak sa¤›r yüzeylere dönüfltürüldü. Ayn› flekilde, her
daireye kat kaloriferi yap›lmas›, mevcut teras çat›n›n üzerine kire-
mit kapl› oturtma çat› yap›lmas› da kaç›n›lmaz olmufltu. 

Apartman›m›z lüks olmamakla beraber, gayet genifl ve ferah me-
kanlar›, yeterli say›da odas› ve dolaplar›, merdiven alt› ve çat› ara-
s› gibi fazladan depolama alanlar› ile aile yaflant›m›z aç›s›ndan ga-
yet kullan›fll› ve rahatt›. Binam›z›n zaman içerisinde, çevredeki
tüm yap›lar gibi oturmaya bafllamas›, yolun ve kald›r›m›n yükseltil-
mesi nedeniyle bir süre sonra apartman girifl sahanl›¤› kald›r›m ko-
tu ile ayn› kota gelmifl, her y›l birkaç kez yaflanan yo¤un ya¤mur-
lar sonras›nda yolda göllenen sular girifle, içerideki basamaklara
kadar dayanmaya bafllam›flt›. Bu tür acil durumlarda, suya girme-
den apartmana girip ç›kabilmek için, mevcut çizme stokumuza ek
olarak merdiven alt›na depolad›¤›m›z tu¤lalar ve kalaslar ile yara-
t›c› çözümler gelifltirmifltik. Bir süre sonra soruna kal›c› bir çözüm
getirmek amac›yla girifl sahanl›¤›n› bir basamak yükseltip, mevcut
2 kanatl› a¤›r kap›y› alttan kestirip k›saltarak yerine uyarlatt›k. (3)

Bu çözüm 3-5 sene idare etti. Yol ve kald›r›mlar›n sürekli yüksel-
tilmesi sonucunda girifl kotumuz tekrar kald›r›m hizas›na düfltü ve
fliddetli ya¤›fllarda sular yine içeriye girmeye bafllad›. Günlük acil
çözüm yöntemlerimiz ile bu sorunu bir süre daha yaflad›ktan son-
ra, 1995 y›l› yaz›nda, girifl kap›s›n›n boyunun k›salt›lmas› ve apart-
man kap›s› içerisindeki sahanl›¤›n yükseltilmesi operasyonunu bir
kez daha tekrarlad›k. Yap›lan imalatlar sonucunda, uzun süre ra-
hat edece¤imiz bir çözüm getirdi¤imize ikna olduk 

5 Kas›m 1995 gününün ilk saatlerinde bafllayan sa¤anak ya¤mur
giderek bir sele dönüflüp zemin kata sular›n girmeye bafllamas› ile
birlikte ailece üst katlara s›¤›nmak zorunda kald›k. Zemin kat da-
iremizde su yüksekli¤i gö¤üs hizas›na ulafl›rken, evimizin tüm çev-
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resi, yollar, kald›r›mlar ve bahçe bir göl haline dönüflmüfltü. Sel s›-
ras›nda, fiemikler semtinde dere yataklar› içerisindeki konutlarda
oturanlardan 65 kifli yaflam›n› yitirmifl, lodosla beraber denizin ka-
barmas› sonucunda, sahile yak›n ve de alçak kesimler tümüyle su-
lar alt›nda kalm›flt›. 

Sel apartman›m›z›n zemin kat›nda ciddi zarar yaratm›flt›. Sular›n
yükseldi¤i anda evdeki eflyalar (masa, sandalye, sehpa ve yataklar)
ile buzdolab› evin içerisinde yüzmeye bafllam›fl, arka bahçedeki
araba ise, direksiyon seviyesinin üzerine kadar su alt›nda kalm›flt›.
Sular›n çekilmeye bafllamas› aflamas›nda, sular›n yüzeyinde, apart-
manlar›n devrilen akaryak›t depolardan suya kar›flan mazotun ne-
den oldu¤u simsiyah ya¤l› bir tabaka yay›lmaya bafllam›flt›. Kirli
sular›n ve de mazotun bina yüzeylerinde b›rakm›fl oldu¤u iz, “s›f›r
kotu”, Karfl›yaka ölçe¤inde seli hat›rlat›rcas›na uzun süre varl›¤›n›
sürdürdü. 

Sel sonras›nda, zararlar›n› azaltmak üzere sigorta flirketlerine bafl-
vuranlar, sigorta poliçelerinde, daireler için “üst kattan” kaynakla-
nan su bask›nlar›n›n sigorta kapsam›nda oldu¤unu ancak “daha üst
kattan” (!) kaynaklanan su bask›nlar›n›n sigorta kapsam›na girme-
di¤ini ö¤rendiler. Ayn› durum arabalar için de geçerliydi. Nitekim,
izleyen y›llar›n sigorta poliçelerinde, konutlar ve araçlar için “sey-
lap” maddesi sigorta kapsam›na dahil edildi.

Tekrar mimari mekana dönecek olursak, binam›z›n zemin kat ta-
ban›nda rutubet etkisi selden çok daha önceleri bafllam›flt› ve bu
durum duvar ka¤›d› kapl› duvarlar›n eteklerinde alg›lanmaktayd›,
ahflap süpürgelikler çürümeye bafllam›flt›. Selden sonra ise, apart-
man›m›z›n zemin kat› oturulabilir olmaktan ç›km›flt›. Dolay›s›yla
sel, aile apartman›m›z› terk etmenin üzüntüsünü, pahal› bir bedel
karfl›l›¤›nda da olsa, kendi vicdan›m›zda bir nebze azaltm›flt›. Ay-
n› mahallemizde, daha önce sat›n alm›fl oldu¤umuz ve yap›m› sür-
mekte olan apartman›n tamamlanmas›yla beraber Haziran 1996
da bu apartmana alelacele tafl›nan ilk aile biz olduk. ‹zleyen y›llar-
da, aile büyüklerimizin vefat›ndan sonra a¤abeylerimin de tafl›n-
mas› ile beraber ikinci binam›z›n da kaderi belli olmufltu. Di¤er
yandan, 1952 y›l›ndan beri ayn› mekanda, eski komflular›m›z ve

esnaf›m›z ile yan yana yaflamam›z›n psikolojisi ve de an›lar›m›z›
bar›nd›ran ve al›flm›fl oldu¤umuz bu mekana olan duygusal tutu-
mumuz nedeni ile olsa gerek, benim ve a¤abeyimin ailece tafl›n-
m›fl oldu¤umuz yeni mekanlar›m›z yine ayn› mahallede, eski evi-
mizden 150-200 metrelik bir mesafedeydi. 

Eski aile apartman›m›z›n yerine yapt›r›lmas›n› düflündü¤ümüz ye-
ni apartmana iliflkin olarak ön kabulümüz, do¤al olarak ifllevsel ve
teknik aç›lardan tüm sorunlar› olabildi¤ince çözümlenmifl, yeterli
otopark› olan bir binan›n elde edilmesi fleklindeydi. Beklentileri-
mizi karfl›layabilecek ve de diyalog kurabilece¤imiz bir yüklenici
aray›fl›nda, sonuçta Karfl›yaka’da inflaatlar› olan ve olumlu refe-
ranslar ald›¤›m›z, inflaat mühendisi genç bir müteahhitle anlaflt›k. (4) 

Sözleflmeyi imzalad›¤›m›z 2003 y›l› sonu itibariyle, mevcut imar
mevzuat›n›n olanak tan›d›¤› zeminde batar kat yap›m› ve çat› ara-
s›n›n iskana aç›labilme olana¤› (bina içerisindeki yap› alan›n›n art-
t›rabilmesi) sona ermekteydi. Bu konuda meslektafllar›m›zdan ge-
len tüm iyi niyetli uyar›lar› gözard› ederek, belirli ekonomik kay›p-
lar› göze alarak, kabullendi¤imiz ilkeler do¤rultusunda çok say›da
etütler ve alternatifler üzerinde çal›flt›k. Sonuçta, Refladiye Soka¤›
yönündeki ön cephede 3 yatak odal› büyük daire, arka cephede 2
yatak odal› küçük daire olmak üzere, parselin tamam›n› kullanan,
zemin kat› girifl ve s›¤›nak mekanlar› d›fl›nda otopark olarak bofl b›-
rak›lan, zemin art› 4 katl›, toplam 8 daireli yeni apartman›n mima-
ri projesi taraf›mca oluflturuldu. Apartman›n mimarisinde, tasar›m
ve uygulama aflamalar›nda, müteahhidin pazarlamaya yönelik
müflteri be¤enileri ve de imalat ekonomisi / pratikli¤i ile binan›n
mimari kimli¤ine kendi imaj›n› katma yönelik beklentileri de dik-
kate al›nd›¤› üzere, sonuç üründe kaç›n›lmaz olarak anonim bir
mimari dil ortaya ç›kt›.

Yeni apartman›n imalat›nda, zemin ›slah› için, önce gevflek zemi-
nin 2.5 m. derinlikte kaya dolgu ile iyilefltirilmesi, ›s› ekonomisi
aç›s›ndan tüm d›fl duvarlar›n aras› 7 cm izolasyonlu olarak çift ci-
darl› ve toplam 30 cm kal›nl›¤›nda yap›lmas› gerçeklefltirildi. 

Dairelerin planlar›nda; ön ve arka köflelerde yer alan salonlar, bi-
tifli¤inde ya da içerisinde yemek yeme olanakl› ve balkonlu mut-

4. ‹lk apartman›n yeni tamamland›¤› zamanki hali. Henüz çat› eklenmemifl ve bina orijinal kotunda. 
5. ‹lk apartman›n 1990’lar sonundaki hali. Selin izlerini bina cephesinde alg›lamak mümkün. 
6. ‹lk apartman›n düfley izdüflümü ikinci Temizocak Apartman›’n›n yan yüzeyinde.

4 5 6
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faklar, büyük dairede genifl orta hole aç›lan odalar flamas›, küçük
dairede k›sa bir koridordan yatak odas› ve banyoya ba¤lant› kurul-
mas› ile oldukça kullan›fll› ve minimum kay›pl› çözümler elde
edildi. Dairelerin ›s› performans›n›n optimum, enerji tasarrufunun
ise üst düzeyde olmas› amaçland›. Müteahhit ile biz mal sahipleri
aras›ndaki olumlu diyalog sonucunda, ortaya ç›kan sonuç ürünün,
rant amaçl› benzer örnekler ile k›yasland›¤›nda, kullan›fll›, sa¤lam,
yaflam› kolaylaflt›racak ve de kullan›m aflamas›nda en az sorun ya-
ratacak nitelikte oldu¤u ifade edilebilir. Örneklenen son iki yap›-
n›n aile apartman› ve di¤er hissedarlarla paylafl›lan ortak bir apart-
man olma özellikleri gözard› edilerek k›yaslanmas› halinde, yeni
apartman›n, dairelerinin önceki dairelerden daha küçük olmas›na
karfl›n, otopark›, asansörü; art› konfor koflullar› ve ekonomik geti-
risi nedenleriyle daha avantajl› oldu¤u ortadad›r.

Yaz› kapsam›nda, ayn› mekanda, üç ayr› dönemde var olmufl olan
üç ayr› yap›da s›ras›yla yaflam sürdürmüfl olan üç ayr› kufla¤›n ya-
flamlar› ve de yap›lar›n mimari özellikleri, dönemlerinin sosyal ya-
flam koflullar› paralelinde irdelenmeye çal›fl›lm›flt›r. 

Söz konusu üç evden ilkinin yer ald›¤› dönemde, 1951-1964 y›l-
lar›, aile büyüklerimizin orta yafllarda olduklar›, bizlerin ise çocuk-
luk, gençlik, yetiflkinlik y›llar›m›z› yaflad›¤›m›z dönemlerdi. Evin
çocuklar› olan biz iki kardefl henüz bekard›k, üçüncü kufla¤› olufl-
turan, flimdi meslek sahibi yetiflkin kifliler olan çocuklar›m›z ise
henüz ortada yoklard›. ‹lk evimiz, gerek dönemi gerek ise kendi fi-
ziksel koflullar› itibariyle mütevaz› bir yaflam› ve de onun mekan›-
n› yans›tmaktayd›. Buna karfl›l›k, do¤al ortamda daha özgürce ya-
flanabilen ve çok daha s›cak insani iliflkilerin var oldu¤u günlerdi.
Bu mekana iliflkin olarak bugünkü de¤erlendirmelerde, eski evin
fiziksel mekanlar›na yönelik bir özlem bulunmamaktad›r. Ancak
eski evin bahçesine, o günün zengin do¤al ortam›na, bugün hayat-
ta olmayan aile büyüklerimiz ve de mahalle/okul arkadafllar›m›zla
paylaflm›fl oldu¤umuz çocukluk ve delikanl›l›k dönemlerimize ait

yaflant›lar› da özlemle anmamak olas› de¤il.

‹kinci ev, ya da aile apartman›m›z ise, her üç kufla¤›n uzun y›llar
birlikte yaflad›¤›, dolay›s›yla aile olarak deneyimlerimizin en yo-
¤un oldu¤u dönemi oluflturmaktad›r. Ayn› mekandaki ikinci bina-
m›z, döneminin geliflen koflullar›na paralel olarak ve de eski evi-
miz ile k›yasland›¤›nda, çok daha geliflmifl donat›lara ve daha kon-
forlu yaflam koflullar›na sahipti. Büyük aile çat›s› alt›nda farkl› bi-
rimlerde, yani “gere¤ince birlikte ve de ayr›” ancak karfl›l›kl› sev-
gi, sayg› ve dayan›flma içerisinde yaflanm›fl olan bu süreç bir an-
lamda, müstakil bahçeli ev yaflam›ndan günümüz apartman yafla-
m›na ”yumuflak geçifl” dönemi olarak de¤erlendirilebilir. Bu döne-
me iliflkin süreçte ön plana ç›kan an›lar olarak, aileye kat›lan
üçüncü kufla¤›n yeni bireylerinin do¤umlar›, büyümeleri, e¤itimle-
ri; aile büyüklerinin s›ras›yla yaflam sahnesinden çekilmeleri ve de
sel deneyimi gibi yaflanm›fl olaylara iliflkin tatl› ve ac› enstantane-
ler belleklerimizde yerlerini korumaktad›rlar. 

Ayn› mekanda yer alan üç evden sonuncusu ise, bu yaz›n›n kale-
me al›nd›¤› tarihten yaklafl›k 18 ay önce tamamlanm›fl ve daireler-
de yaflam yeni bafllam›flt›r. Di¤er daire sahipleri ile paylaflt›¤›m›z
yeni apartmanda, özel çal›flma mekan› olarak belirli zamanlarda
kullan›lmakta olan küçük daire d›fl›nda, aile fertlerimizce sürekli
bir yaflam bu gün için söz konusu de¤ildir. Dolay›s›yla, son eve
iliflkin de¤erlendirmeler bu yap›ya iliflkin tasar›m ve teknik imalat-
lar›n performans› kapsam›nda olup, bu mekan›n yaflanmas›na ilifl-
kin deneyimler ise çok s›n›rl›d›r. 

Yeni apartman›n otopark ve girifl kotlar›n›n kald›r›mdan yüksek ol-
mas›n›n sa¤lad›¤› güvence ile her daire için bir araçl›k otoparka
sahip olmas›n›n do¤ru bir karar oldu¤u bu k›sa süre içerisinde fii-
len kan›tlanm›fl bulunmaktad›r. Binan›n deprem riskine karfl› yete-
rince özenli yap›lm›fl olmas›, minimum ›s› kayb› avantajlar›, her
ayr›nt›n›n düflünülmüfl olmas› ve kullan›fll› plan çözümleri neden-
leriyle tüm kullan›c›lar›n daireleriyle ilgili olarak olumlu görüfl içe-

7.    Apartman›n ön cephesinde yer alan kald›r›m›n katmanlar›ndan zaman içerisindeki dolgular ve kot farkl›l›klar› görülmektedir (kentsel arkeoloji!).
8-9. Ayn› parselde yer alan son apartman›n köfleden görünümü.

987



35

2008/1 - 64 EGEM‹MARLIK

risinde olduklar› izlenmektedir. Di¤er yandan, ailelerin kendi ba-
¤›ms›z birimlerine olan afl›r› özen ve duyarl›l›klar›na karfl›n, apart-
man›n geneli ve ortak mekanlar› ile ilgili konulardaki ilgi ve pay-
lafl›m eksikli¤ini günümüz yaflant›s›n›n ve tipik apartman ortam›-
n›n yayg›n bir örne¤i olarak kabul etmek gerekmektedir.

Yaflam›n her aflamas›nda geliflim ve de¤iflim süreklidir ve kaç›n›l-
mazd›r. Önemli olan geliflimin getirdi¤i de¤iflimlerin olumlu yön-
de ve sa¤l›kl› olmas›d›r. Yaz› kapsam›nda örneklenen üç yap›ya
iliflkin yaflanan sürecin bu ba¤lamda olumlu yönde oldu¤u söyle-
nebilir. Aile bireylerinin her iki evde do¤rudan yaflam›fl olduklar›
dönemler içerisinde yap›lm›fl olan imalatlar ve tadilatlar her za-
man için ailenin gerçek gereksinimlerine yönelik olmufltur. Bu
do¤rultuda ilk iki evin bahçesi aile yaflant›s›na do¤rudan kat›larak
önem tafl›m›flt›r. Son yap› ise, imar durumuna paralel olarak ve
ekonomik nedenlerle parselinin tamam›na oturmakta, ancak gü-
nümüzün en önemli konular›ndan birisi olan otopark sorununa
çözüm getirmektedir. (5)

Üç binay›, niceliksel ve niteliksel özellikleri ile k›yaslamay›, yaz›
kapsam›ndaki çizim ve de foto¤raflardan yapmak mümkündür. 

Her üç yap›n›n parsel üzerindeki alansal de¤iflimlerinden görüle-
ce¤i üzere, toplam 262 m2 olan parsel üzerindeki ilk yap›n›n ze-
minde oturdu¤u alan yaklafl›k 100 m2, ikinci yap› için 160 m2 son
bina için ise parselin tamam› olan 262 m2’dir. 2.5 katl› ilk evin
toplam alan› yaklafl›k 150 m2 olup bu evde ailemiz 4 kifli (belirli
dönemlerde 5-6 kifli) olarak yaflam›flt›r. Evin bahçesinde, yeflil alan
d›fl›nda, 2 araç için yeterli yer bulunmaktayd›. ‹kici yap› 3 katl›
olup balkonlar›yla beraber toplam 480 m2 kullan›m alan›na sahip-
ti. Bu binan›n üç dairesinde yaflayan aile fertlerimizin say›s›, ze-
min kattan yukar›ya do¤ru, 4+3+2 olmak üzere toplam 9 kifli idi.
Evin bahçesine, biraz s›k›fl›k olarak 2 araç s›¤maktayd›, bahçede
iyi kötü birkaç a¤aç vard›. Yeni tamamlanan bina, zemin kat›nda
her daireye birer otopark ve de s›¤›nak (6) olmak üzere parselin ta-
mam›na oturmaktad›r ve her kat› konsollar›yla beraber 275 m2 bü-
yüklü¤ündedir. Zemin kat d›fl›nda, toplam 8 dairenin inflaat alan›
1,100 m2 olmaktad›r ki, büyük dairelerde 4, küçük dairelerde 3 ki-
flinin yaflayaca¤› öngörüldü¤ünde, yeni binada ortalama 28 kiflinin
bar›naca¤› varsay›labilir. Her üç bina örne¤inde izlenen de¤iflim,
parsel baz›nda, kullan›c› say›s›ndaki art›fl› ve toplam yap› alan›n›n
sürekli artmas›n›, bir anlamda beldedeki nüfus itibariyle büyüme-
yi ve de do¤al çevre ve aç›k alanlar aleyhine olan yo¤un yap›lafl-
may› yans›tmaktad›r. 

SONUÇ:

Yaz› kapsam›nda, yar›m as›rl›k bir zaman dilimini aflan süre içeri-
sinde yer alm›fl olan her üç yap›n›n mimari özellikleri geneliyle
aktar›lm›fl olmas›na karfl›n, bu evlerle ilgili izlenimlerin oluflturu-
lup yorumlanmas›nda, mimari mekanlardan ziyade o mekanlarda-
ki yaflama ait an›lar›n ön plana ç›kt›¤› ortadad›r ve de do¤ald›r. Bu
yorumlarda, mimari dil ile ifade edilmesi gerekirse; her hangi bir
meslektafl›m›z için, yaz›da sözü geçen ilk evin içerisindeki mutfak
kap›s›n›n gere¤inden alçak olmas› ile, aile apartman› zemin kotu-
nun zaman içerisindeki oturmalar ve de yol dolgular› sonucunda
kald›r›m kotunun alt›na düflmüfl olmas› gibi yap›lara iliflkin fiziksel
özellikler öncelik tafl›yacakt›r. Bu mekanlarda yaflam›fl olan kifliler
için ise, mimar kimli¤i tafl›yan ben dahil, ayn› yerlerle ilgili olarak
belleklerde kalm›fl olanlar ve de öncelik tafl›yanlar; söz konusu al-
çak kap›n›n kasas›na pek çok kez kafalar›n› vurarak bunun ac›s›n›
yaflam›fl olmalar› ile apartman›n alçakta kalan girifl k›sm›na sokak-
tan su girmesini önlemek için y›llar boyunca verilmifl olan müca-
dele ve gelifltirilen ilginç çözümlere iliflkin an›lar olacakt›r.

Her bireyin, içerisinde yer ald›¤› mekanlara ve yap›lara iliflkin de-
¤erlendirmelerini kendi birikimleri, de¤er yarg›lar›, ölçütleri ve de
yaflad›klar› dönemlerin koflullar› içerisinde yapmalar› ola¤and›r.
Nitekim, ailenin farkl› kuflaklar›n›n ve hatta her bireyinin yukar›da
örneklenen ayn› mekanlara iliflkin olarak kendi öznel yaflamlar›n-
dan kesitler içeren an›lar› pek çok fakl›l›klar gösterecektir. 

Zaman süreci içerisinde tüm yap›lar›n, kaç›n›lmaz olarak dönem-
lerindeki geliflmelere ve içerilerinde sürdürülen yaflamlara paralel
olarak, eklentiler, yenilenmeler, ya da y›k›l›p yeniden yap›lanma-
lar fleklinde de¤iflim ve dönüflümler geçirmeleri kaç›n›lmazd›r. Bu
de¤iflim sürecinde önemli olan ve an›larda kalan, de¤iflim içerisin-
deki yaflam›n do¤rudan kendisi olup, sözü edilen mekanlar (yap›-
lar) ise bu yaflam›n dekoru (fonu) ya da zarf› (kabu¤u) konumun-
dad›rlar. ‹çerisinde yaflan›lan yap›n›n zarf›, ya da kabu¤u “konut”
sözcü¤ü ile tan›mlan›rken, ancak içerisinde yaflanm›fll›klarla yük-
lenen ve zenginleflen “konut”lar “ev”e ya da “yuva”ya dönüflmek-
tedirler. (7) Sözü edilen “konut”un, “kabuk” ya da “zarf”›n, içeri-
sinde yaflayacak kiflilerce sa¤l›kl› ve huzurlu bir “yaflam ortam›”na,
bir “ev”e dönüflmesinde mimarlar›n yapabilecekleri s›n›rl› olmak-
la beraber, temel sorunlar› do¤ru çözülmüfl, çevresine sayg›l›, içe-
risinde yaflayacak olanlara bireysel çözüm üretme esnekli¤i tan›-
yan, bunun için gerekli altyap›y› sunan mekanlar›n tasarlanmas›n-
da mimarlara büyük görev ve sorumluluklar düfltü¤ü de ortadad›r. t

Dipnotlar:
(1) Yaz›da yer alan, özellikle geçmifle iliflkin bilgilerin bir bölümünün kayna¤›n›n a¤abeyim Yücel GÜNDÜZ oldu¤unu kendisine teflekkürlerimi ileterek aktarmak isterim. 
(2) Frigidaire marka buzdolab›.
(3) Apartman giriflindeki kald›r›m›n zaman içerisinde gösterdi¤i de¤iflimler, “kentsel arkeoloji” konusu için bir belge olmak üzere metin içerisindeki foto¤raftan izlenebilir. 
(4) Erinç ‹nflaat fiirketi sahibi ‹nfl.Müh. ‹lker ER‹NÇ.
(5) 8 Arac›n birbirlerini engellemeden park edebilecekleri flekilde çözümlenmifl olan apartman zemininde, imar yönetmeli¤i standartlar› (araba bafl›na 3X6 m.) uyguland›¤›nda ancak 3 araba -onlarda
düzensiz olarak- park edebilmektedir.
(6) Halen geçerli olan s›¤›nak yönetmeli¤i sonucunda zorunlu olarak gerçeklefltirilen s›¤›nak mekanlar›, ifllevselli¤i tart›flmaya aç›k, apartman içerisinde sahipsiz, bak›ms›z ve güvensiz mekanlara
dönüflen, tüm kesimlere ciddi maliyetler getiren mekanlard›r. Bu mekanlar›n bafltan ele al›narak irdelenmesinde yarar oldu¤una inan›lmaktad›r. 
(7) Konut ve Ev k›yaslamas›, Y.Doç. Dr. Zehra ERSOY’un Doktora Tez çal›flmas›nda ayr›nt›l› olarak irdelenmektedir. (ERSOY, Z., Ev Mekanlar›n›n ‹ç-D›fl Diyalektikleri Aç›s›ndan De¤erlendirilmesi, Doktora
Tezi, D.E.Ü. Fen Bil. Enst., 2002)
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21. Yüzy›l Kentlerinde Küresel-Yerel ‹kilemi ve ‹zmir

Küreselleflmenin kaç›n›lmaz bir gerçeklik olarak ortaya ç›kt›¤› ça-
¤›m›zda, sosyo-ekonomik, politik, kültürel vb. farkl› unsurlarla ilifl-
kilenen kentlerin bu gerçeklik karfl›s›nda alacaklar› konum, dünya-
da yo¤un biçimde tart›flma gündemini meflgul etmektedir. Tart›fl-
man›n en önemli boyutlar›ndan birini, özünde yerel bir unsur olan
kentin, küresel olgularla iliflkilenmek zorunda olmas›ndan kaynak-
lanan ikilem oluflturmaktad›r. Bu makale, ‹zmir kentinin, geçmifli-
ni, bugününü, gelece¤ini, yerel-küresel ikilemi aç›s›ndan ve kimlik-
mekan parametrelerine odaklanarak irdelemeyi amaçlamaktad›r.

1. Küreselleflme Kavram› ve Kentler ‹çin Küresel-Yerel
‹kilemi

Küreselleflme kavram› için üretilen ve sosyo-ekonomi, politika,
kültür, kent alanlar›nda olagelenleri aç›klayan çok say›da çal›flma
bulunmaktad›r. Bu çal›flmalar›n odakland›¤› noktalar, küresel dün-
yada mal, para, hizmet, bilgi vb. unsurlar›n hareketlili¤inin kesin-
tisiz bir ak›flkanl›k durumuna evrildi¤i ve de¤er üreten merkezlerin
kayd›¤›, belirsizleflti¤i, yerel s›n›rlar›n ötesine taflt›¤›d›r. Bu çerçe-
vede iki hususa dikkat çekilmektedir: Bunlardan birincisi küresel-
leflmenin kaç›n›lmaz bir olgu oldu¤udur. Di¤eri ise küreselleflme
kavram›n›n bar›nd›rd›¤› çeliflkiler yüzünden mu¤lak bir boyutunun
bulunmas›d›r. Bauman, baz›lar›n›n küreselleflmeyi “onsuz mutlu
olunamayacak bir fley”, baz›lar›n›n ise “mutsuzluklar›n›n nedeni”
olarak gördüklerini söylerken, “küreselleflme” gibi kavramlar›n,
fleffaflaflt›rmaya kalk›flt›¤› her deneyimin ard›ndan daha da bulan›k
hale geldi¤ini vurgular (Bauman, 1999, s.7).

Ça¤›m›z›n dünyas›nda her kentin iki gerçekli¤i oldu¤unu söylemek
mümkündür. Bunlardan birincisi “yerel gerçeklik” di¤eri ise “küre-
sel gerçeklik”tir. “Yerel gerçeklik”, kentin zaman-yaflam-mekan
döngüsü içerisinde sahip oldu¤u öznel gerçekliktir. Bu, kentin co¤-
rafyas›ndan, ikliminden, tarihinden, insanlar›ndan, kent dokusun-
dan, mimarl›¤›ndan, ekonomik, sosyal, kültürel yap›lanmalar›ndan
ve tüm unsurlar›n zaman içerisinde katmanlanarak oluflturdu¤u bi-
rikimden kaynaklanan bir gerçeklik türüdür. “Küresel gerçeklik”
ise, kentin dünyada sahip oldu¤u konum, imaj ve kimli¤e ba¤l›
oluflan, bir bak›ma sanal bir gerçeklik türüdür. Yerel olan› dikkate
alarak, deflifre ederek flekillenebilece¤i gibi, onu yok sayarak da

üretilebilmesi, pazarlanabilmesi, tüketilebilmesi, eskiyince yenile-
nebilmesi, çarp›t›l›p dönüfltürülebilmesi mümkündür. Kentin yerel
gerçekli¤i, küresel olan karfl›s›nda k›smen perdelenebilir gibi gö-
rünse de, zaman›n var etti¤i bu karmafl›k oluflumun tümüyle yok
edilmesi, neredeyse imkans›zd›r. 

Yukar›daki çerçeve içerisinde, bir kentin günümüzde karfl›laflt›¤›
en temel sorun, yerel ve küresel girdiler aras›nda denge kurabil-
mektir. Burada “yerel” kavram› “geleneksel olan” de¤il, “yere ait
olan” anlam›nda kullan›lmaktad›r. Co¤rafya, iklim, topo¤rafya,
üretim biçimleri, sosyal örüntüler, tarih vb. yere ait olan her fley,
bu kavram›n kapsam› içerisindedir. Küresel dünyada bir konum
belirlemek isteyen her kent “kendisi gibi olabilmek” ve “kentsel
büyüme-geliflmenin oran›n›, h›z›n›, niteli¤ini belirlemek” problem-
lerinin çeliflkileri ile karfl› karfl›ya kal›r. 

Küresel- yerel ikilemi konusunda gerçeklefltirilen çal›flmalar, iki
tart›flma alan›na iflaret etmektedir. Birinci izlek, küreselleflme sü-
reçlerinin ekonomik, politik ve kültürel homojenleflme üretti¤ine
odaklanmaktad›r. Di¤er izlek ise ça¤dafl dünyaya iliflkin en önem-
li geliflmenin, yerel-farkl› kültürlerin flafl›rt›c› biçimde ortaya ç›k›fl-
lar› oldu¤una yönlenmektedir. Ury, her iki görüflün de tek tarafl›
oldu¤unu ve küresel-yerel süreçler aras›ndaki karfl›l›kl› ba¤lant›lar›
çözümleyebilmek için, “toplumsal ak›fllar›n, insanlar›n, enformas-
yonun, flirketlerin, fikirlerin, imajlar›n” k›smen kültürel süreçlere
ba¤l› do¤as›n› çözümlemenin gerekti¤ini belirtir (Ury, 1999, s.208-
209). Bauman da, küreselleflmenin birlefltirdi¤i kadar bölme yetisi-
ne sahip oldu¤una iflaret ederek, yerkürenin tek tiplili¤ini artt›ran
ve bölen nedenlerin özdefl oldu¤unu vurgular. Bu bak›fl aç›s›ndan
dünyada para, mal, hizmet, bilgi ak›fl› kesintisiz dolaflma e¤ilimi
gösterirken, yerelleflme ya da mekana iliflkin bir sabitlenme duru-
mu da söz konusudur. Kaynaklar›n eflit da¤›t›lmamas›na ba¤l› ay-
r›flmalar, baz› toplumlar› yerel kalmak zorunda b›rakmakta; öte
yandan anlam-de¤er üreten merkezlerin kaymas›, belirsizleflmesi
ve yere özgü k›s›tlamalardan kopmas› ile, yerel birimler kendi de-
netimleri d›fl›ndaki de¤er üretme eylemlerine ba¤›ml› hale gelmek-
tedir. Küreselleflme, “iç-d›fl”, “buras›-oras›”, yak›n-uzak” tan›mlar›-
n› dönüfltürmekte; bu z›tl›klar taraf›ndan var edilen ve yerel olarak
tahkim edilmifl toplumsal-kültürel bütünlükler afl›nmaktad›r. Ula-
fl›m teknolojisindeki geliflme bu süreçleri tetiklerken, biliflim teknoloji-
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sindeki geliflme ise s›çrama yaratm›flt›r (Bauman, 1999, s. 8-10, 21-22). 

Ulafl›m ve biliflim alan›n›n büyük olanaklar› paralelinde, günü-
müzde sürekli bir kültürel devinim söz konusudur. Ury, küresel
kültür ak›fl›n›, turistlerin, göçmenlerin, s›¤›nmac›lar›n, sürgünlerin,
yabanc› iflçiler ve benzerlerinin devinimi kapsam›ndaki “etno-pey-
zajlar”, s›n›rlar› aflan yüksek-düflük ve mekanik-enformatif teknolo-
ji hareketleri kapsam›ndaki “tekno peyzajlar”, para piyasalar›, ulu-
sal borsalar ve mal spekülasyonlar› yoluyla büyük mebla¤larda
h›zl› para geçiflleri kapsam›ndaki “finans peyzajlar›”, imajlar üret-
me - yayma elektronik becerisinin da¤›l›m› kapsam›ndaki “medya
peyzajlar›”, devlet ideolojileri veya muhalefet hareketlerinin ide-
olojileriyle ba¤lant›l› imajlar›n s›ralanmas› kapsam›ndaki “ideo
peyzajlar” olmak üzere befl temel alanda s›n›fland›rmaktad›r (Ury,
1999, s.209-210). Bu dolafl›mlar›n yaratt›¤› küresel ölçekteki kültü-
rel ak›fl, mekansal talepleri ve yaklafl›mlar› belirlerken, çok boyut-
lu örüntüler olan kentlere de problemler getirmektedir. Küresel
mekanizmalar tek tipleflmeyi dayat›rken, yerel ö¤elerin tüketimsel
de¤eri de keflfedildi¤inden, yerelli¤in korunmas› istenmekte; ancak
bu eylemin yerel olan›n küresel forma entegre edilmesi suretiyle
gerçeklefltirilmesi istenmektedir.

Ça¤dafl insan›n tüketicili¤i de, kentlerdeki dönüflümü belirlemekte-
dir. Featherstone, ça¤›n insan›n› bir türlü tatmin olmayan, bulduk-
lar›n› h›zla tüketip yenilerinin peflinde koflan bir tip olarak niteler
(Featherstone, 1996, s.167, 213). Harvey ise, toplumsal h›z›n bire-
yin günlük deneyimi ile çat›flmas›na ba¤lanan ve politik-ekonomik
uygulamalar, s›n›f-güç dengeleri, kültürel - toplumsal yaflam üze-
rinde sars›c› bir etki yapan “zaman-mekan s›k›flmas›”n›n, insana
yönünü flafl›rtt›¤›n› öne sürer (Harvey, 1999, s.317-319). Mekanla
iliflkisini, ço¤u kere yüzeysel yoldan ve kendisine yap›lan telkinler
arac›l›¤›yla kuran bireyin aray›fllar› paralelinde kentler de, “öznel
gerçeklikleriyle çat›flan uygulamalara maruz kalmak, sanal imajlar-
la imgeselleflmek, yeni-yabanc› bir gerçeklik düzlemine tafl›nmak”
gibi olgularla yüzyüzedir. 

Günümüz dünyas›nda bir kentin “kendisi gibi olabilmek” ya da
“küresel girdiler karfl›s›nda yerel gerçekli¤ini yitirmemek” sorunu
karfl›s›nda alaca¤› ilk önlem, fiziksel, tarihi, sosyo-ekonomik, kül-
türel vb. karakteristikleri ile aç›kça yüzleflebilmek ve özgün kimli-

¤ini iyi tahlil etmektir. Oysa yayg›n e¤ilim, iklim, co¤rafya, kent
morfolojisi, tarih, kültür vb. parametreleri yüceltmek biçiminde ge-
liflmekte; küresel rekabet ortam› kentleri, kendi öz varl›klar›n›n d›-
fl›nda fleyler olmaya zorlamaktad›r. Günümüzün iletiflim teknoloji-
leriyle h›zla yay›lan küresel önermeler, kentleri yerel gerçeklikle-
rinden koparmakta; dünyadaki pek çok kent, bünyelerine uygun
olmayan kent modellerini üzerlerine giyinmeye çabalaman›n
problemlerini yaflamaktad›r. Tüm kentler dünyaya ait iken, “dünya
kenti” kavram›, yayg›n bir ba¤lams›zl›k içerisinde kullan›lmakta-
d›r. Yine her kent “kendi öznelli¤i içinde de¤er tafl›yan bir kültürel
üretim” oldu¤u halde, içine tüketim unsuru kat›lan yapay bir kül-
tür paketi sürekli yüceltilmektedir. Kentler “içinde yaflayanlar›n ha-
yatlar›n› geçirdi¤i mekanlar” olarak düflünülmek yerine, d›flar›dan
gelenlerin “seyirlik mekanlar›” olarak tasarlan›rken; medya meka-
n› seyirlik k›lman›n temel arac› olmufltur. Neredeyse tüm kentler,
“en yüksek, en büyük, en genifl” gibi s›fatlarla tan›mlanan medya-
tik binalara-mekanlara sahip olmay› istemekte; tarihi-ça¤dafl mi-
marl›k, yerel ba¤lamdan uzaklaflt›r›larak ve araçsallaflt›r›larak tüke-
tim ortam›na sunulmaktad›r. Tarihi mekanlar küresel talepler kar-
fl›s›nda tahribatlara maruz kal›rken, ça¤dafl mimarl›k ise sosyo-eko-
nomik, teknolojik, politik güç gösterilerinin sahnesi durumundad›r.
Mekan›n bireyi ve gündelik yaflam› gözard› eden yaklafl›mlarla fle-
killenmesi, insan-mekan iliflkisini zorlaflt›rmaktad›r. Kentler, küre-
sel rekabet ortam›na sunabilecekleri yap›lar›, imajlar›, olgular›
üretmeye çabalarken, sahnedekiler hemen tüketildi¤i için, yenile-
rini yaratmak gerekmekte, böylece kentsel mekan› ve kültürel orta-
m›, içinde yaflayanlarla yabanc›laflt›ran bir döngü bafllamaktad›r.

Yukar›da aç›klanan koflullar içerisinde kentler, kimliklerini belirle-
mek ve büyüme - geliflme dengelerini denetlemek konusunda aç-
mazlar yaflamaktad›r. Büyüme ve geliflmenin her zaman efl anlam-
l› olmad›¤› aç›kt›r. Ça¤›m›z›n dünyas›nda as›l önemsenen bir ken-
tin büyüklü¤ü de¤il, küresel dünyadaki konumu ve kimli¤idir. Ken-
tin geliflme stratejisi kurulurken, “geçmifl-bugün-gelecek” ve “yap›-
l› çevre-do¤al çevre” dengesinin gözetilmesi, yaflanabilir bir çevre
yarat›labilmesi kadar, küresel ortamda özelleflebilmek aç›s›ndan
da önemlidir. Kendi ihtiyaçlar›n› dayatarak yerel geliflme stratejilerini
zorlayan küresel pazar karfl›s›nda, donan›ml› olmak gerekmektedir. 
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2. Küresel ve Yerel Parametreler Aç›s›ndan ‹zmir
‹zmir’in “yerel gerçekli¤i” ile de, “küresel gerçekli¤i” ile de iliflki-
sini sorunlu yaflad›¤›n› saptamak mümkündür. Bu durum, kentin
co¤rafi, iklimsel, mekansal, tarihsel vb. karakteristikleri ile yeterli
derinlikte yüzleflememesi ve kendi yap›s›na uygun özgün bir mo-
deli flekillendirememesinden kaynaklanmaktad›r. Kent tarihi bo-
yunca küresel gerçekli¤e entegre olmak isterken, yerel gerçekli¤i-
ni ihmal etmifltir. Yerel gerçekli¤i ile uzlafl›p, yerel girdileri iyi ör-
gütleyemedi¤inden dolay› da, küresel konumunu gelifltirememifltir. 

‹zmir’in “yerel - küresel” dengesini sa¤layamamas› durumunu,
kentin tarihi boyunca yaflad›¤› çeflitli ikilemler ile aç›klamak müm-
kündür. Kent daima “d›fla hem aç›k hem de kapal›” , “ geliflme ar-
zusunda ancak bedeline katlanmaya raz› olmayan” ve “haz›r mo-
deller aray›fl›nda ” bir konumda yaflam›flt›r. K›ray’›n “Örgütlefle-
meyen Kent” adl› kitab›nda da vurgulad›¤› gibi “örgütlenememe
sorunu” kentin ciddi bir problemidir (K›ray, 1998, s.15-16). Kent
her alanda örgütlenmek istemekte, örgütlenmek için gerekli po-
tansiyellere sahip bulunmakta, ancak bunu eyleme dönüfltüreme-
mektedir. Kentin iklim, topo¤rafya, yaflamsal al›flkanl›klar vb. ka-
rakteristikleri ile, ekonomik potansiyelleri ve mekansal biçimlen-
mesi çeliflkilidir. 

“Ege-Akdeniz kenti”, “liman kenti” ve “ticaret kenti” gibi kimlikle-
ri, ‹zmir’in geçmiflinden bugüne tüm karakteristiklerini ve geliflme
süreçlerini etkilemifltir. Liman ve ticaret ö¤esi, her dönemde ken-
tin d›fl dünyadaki geliflmelere kolay eklemlenmesini sa¤lam›flt›r.
‹zmir stratejik konumundan dolay›, Antik dönemden bafllayarak
Akdeniz ticaretinde yer alan, Bizans ve Beylik dönemlerinde sü-
rekli savafllara sahne olan, Latinler’in üslendikleri, 17. yüzy›ldan
itibaren Osmanl› ‹mparatorlu¤u’nda Do¤u-Bat› ticaret kap›s› göre-
vini üstlenen hareketli bir konumdad›r. Etkileri kaç›n›lmaz biçim-
de sosyo-kültürel ortama yans›yan ekonomik temelli d›fl eklemlen-
menin, tarihteki küresel niteli¤i tart›flmaya aç›k olsa da, kentin et-
kileflimleri bünyesine kolay ald›¤› kuflkusuzdur. Fiziksel, sosyo-
ekonomik, politik vb. girdilerle biçimlenen kent kimli¤inin belirle-
di¤i sosyal örüntüler ve yaflant› formlar›, çeflitli yaflamsal kaliteleri
ortaya ç›kar›rken, baz› geliflme süreçlerini de yavafllatm›flt›r.

Kentin ticaretteki etkin konumu, farkl› kültürleri buraya yönlendi-
rirken, ‹zmir, k›sa ya da uzun süreli gelip-gidifllerin kenti olmufltur.
Kentte yaflayan neredeyse herkes, baflka yerlerden gelmifl, kentin
kolay yaflanabilir fiziksel-sosyo-ekonomik örüntüsü içerisinde bir
konum belirlemifl, geldi¤i yerin ruhunu bir biçimde üzerinde tafl›-
m›fl ve ayn› yerden gelenler kent içinde alt gruplar oluflturmufltur.
Bu durum yüzy›llard›r bu flekilde süregelmekte olup; örne¤in “Yu-
kar› ‹zmir-Afla¤› ‹zmir”, nitelemesi, 11. ve 15. yüzy›llar aras›nda
yaflanan savafllar sürecinde Türkler ve Latinler’in konumland›klar›
alanlar aras›ndaki ayr›flmaya iflaret etmektedir. Kentin 17. yüzy›l-
dan bafllayan ticari yükselifli paralelinde geliflen ve Türkler, Rum-
lar, Museviler, Ermeniler, Levantenler’in belirledi¤i kozmopolit
örüntüsü içerisinde de mekanlar ve yaflam biçimleri aç›s›ndan ay-
r›flmalar söz konusudur. Günümüzde bile geçmiflteki keskinli¤i
içinde olmasa da, farkl› sosyal gruplar aras›nda ayr›flma e¤ilimleri

mevcuttur. Yan yana durma ama kar›flmama arzusu, gerçek bir
metropol olmay› zorlaflt›rmakta; metropol olamama durumu da
yeni ayr›flmalara olanak sa¤lamaktad›r. Oysa küresel bir kent for-
mu, tüm yeni girdiler ile kapal› yap›lar› bünyesine yerlefltirebilme
ve k›smen de çözebilme yetene¤ine sahip bir mekanizmad›r. Böy-
le bir kent mekanizmas›, bar›nd›rd›¤› bütün alt mekanizmalardan
daha güçlü oldu¤undan, içerisindeki alt kentleri de bir biçimde
bütünlefltirebilme olana¤›n› elinde tutacakt›r. ‹zmir kentinin bün-
yesine yeni gruplar çekmesi kaç›n›lmaz olmakla birlikte, farkl› ya-
p›lanmalar›n, ana bünye içerisinde çözünür hale getirilmesi gerek-
lidir. Oysa kent bütünleflece¤i yere ayr›flmay› sürdürmekte, kent
merkezi terk edilmekte, merkeze yak›n yeni ve daha keskin me-
kansal-sosyal ayr›flmalar oluflmaktad›r.

Ege-Akdeniz iklimi ve yaflam biçimi ile bir k›y› kenti olma niteli¤i,
gündelik yaflant›y› kolaylaflt›rarak, ifl-özel yaflant› dengesini, ikin-
cisi lehine rahatlatmaktad›r. Kent bir metropol için aç›klanmas›
zor, bir tür “uçuculuk”, “naiflik” ruhu içerisinde yaflamakta, küre-
sel bir metropolün ac›mas›z devinimi burada hissedilmemektedir.
‹zmir hem bir “büyük kent”, hem de bir “Akdeniz kasabas›” kim-
li¤ini tafl›makta; birçok ifl, küçük kentlere özgü bir tan›fl›kl›k duy-
gusu içerisinde kotar›lmakta, vizyonlar heyecanla oluflturulurken,
eylemler rahatl›¤›n girdab›nda yitebilmektedir. Tüm bunlar, bir
bak›fl aç›s›ndan geliflme sorunlar›na iflaret etse de, ayn› zamanda
insan ölçe¤indeki çeflitli yaflamsal kalitelere karfl›l›k gelmektedir. 

Cumhuriyet döneminde, 20. yüzy›l›n ilk yar›s›nda içe kapal› bir
görünüm sergileyen ‹zmir kenti, yüzy›l›n ikinci yar›s›nda ulusal-
uluslararas› geliflmelere eklemlenme e¤ilimi gösterirken, iç-d›fl ve
uzak-yak›n girdiler aras›nda denge oluflturamam›flt›r. Sa¤l›kl› gelifl-
me yerine büyümenin ana hedef oldu¤u, ithal-mega vizyonlar›n
s›kl›kla gündeme getirildi¤i, kentsel önerilerin bütünsel de¤il, par-
çac› ele al›nd›¤› bir sürecin sonunda, mekan ve yaflant› afl›nm›flt›r.
Çeflitli merkezlerde farkl› biçimlerde hissedilen çöküntü, kentten
d›fla hareket e¤ilimini güçlendirmektedir. Mekansal ve yaflamsal
sorun gruplar›n› afla¤›daki biçimde s›ralamak mümkündür:

• Fiziksel ve sosyal anlamda yerel girdiler, kentsel mekana yans›-
t›lamam›fl ve yerel gerçeklikten kaynaklanan avantajlar›n yok olu-
fluna ba¤l› biçimde yaflamsal kaliteler zedelenmifltir. Günümüzde
çözümsüz hale gelen kentsel sorunlarla özdeflleflen k›y› bloklafl-
mas› ve düz alanlarda yo¤unlaflan bitiflik nizam apartmanlaflma,
kentin iklim, topo¤rafya vb. fiziksel koflullar› ile Akdeniz tarz› ya-
flam biçimini gözard› eden rant merkezli geliflme tavr›n›n en tipik
örne¤idir. 

• Kentin do¤al de¤erleri sürdürülebilirlik kapsam›nda ele al›nma-
m›fl ve körfez kirlili¤i, kentsel yeflilin ortadan kayboluflu, sulak
alanlar›n zedelenmesi gibi önemli sorunlar ortaya ç›km›flt›r. Do¤al
de¤erlere yönelik kay›plar›n daha ciddi sonuçlar›, önümüzdeki
dönemde varl›¤›n› gösterecektir.

• Tarihi dokuda büyük tahribatlar ve kay›plar meydana gelmifl;
kenti gelece¤e tafl›yacak ve yaflam kalitesini belirleyecek bir ö¤e
olarak ça¤dafl mimarl›k ihmal edilmifltir.
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• Kente d›flar›dan göç ve kentten d›fla göç olgular› ile gerekti¤i bi-
çimde yüzleflilememifl; bu konudaki önlemler geciktirilmifltir. Köy-
den kente göçün sosyo-ekonomik ve mekansal gerçekli¤i karfl›s›n-
da yar›m yüzy›ld›r etkin modeller gelifltirilememesi ve yeni gelen-
ler için kentsel entegrasyon sa¤lanamamas›ndan do¤an sorunlar›n,
kentin gelece¤i üzerindeki etkileri, günümüzde sorgulan›r hale
gelmifltir. Benzer biçimde e¤itimli kitle, sermaye, kültürel odaklar
vb. unsurlar›n daha geliflmifl merkezlere göç etmesinin yaratt›¤›
sosyo-ekonomik ve mekansal boflluk da belirgin hale gelmifltir. 

• Kent ve mimarl›k alan›nda yerel gerçekli¤i dikkate alan özgün
geliflme modelleri oluflturmaya odaklanmak yerine, ithal-mega
öneriler üzerinde yo¤unlafl›lm›flt›r. 

‹zmir kenti günümüzde “gelece¤ini kurma” ve “yerel-küresel para-
metreler çerçevesinde bir konum belirleme ” aç›s›ndan bir dönüm
noktas›ndad›r. 20. yüzy›l sonu ve 21. yüzy›l›n bafl› itibar›yla çeflit-
li aray›fllar gündeme gelmifl olsa da, sosyo-ekonomik ve mekansal
ba¤lamda belirsiz-kaygan örüntüler bulunmaktad›r. Sars›nt›l›
örüntülerin stabilite kazanmas› arzu edilmekle birlikte, kent meka-
nizmas›n›n karmafl›kl›¤›, mekansal ve yaflamsal müdahalelerin ge-
riye dönüfllerini zorlaflt›rd›¤›ndan, hedeflerin dikkatli saptanmas›
gerekmektedir. Kent flu an itibar›yla sosyo-ekonomik ve mekansal
kayganl›¤›n s›k›nt›lar›n› yaflasa da, belirsizlik ortam› çeflitli f›rsatla-
r› da bar›nd›rmakta; ‹zmir halen “özgün bir kent” olarak geliflebil-
me potansiyelini tafl›maktad›r. Yeniden düzenlenecek ve yeni ya-
rat›lacak mekanlar-aktivite alanlar›, kentin gelecekteki fiziksel ve
yaflamsal formunu oluflturacakt›r. 

“Kendisi gibi olmak” sorunu, ‹zmir kentinin ivedilikle gündemine
almas› gereken bir konudur. Kent yapay kimlik üretme çabalar›n›n
cazibesine kap›lmak yerine, “Ege-Akdeniz”, “deniz-körfez-liman”
ve “ticaret” unsurlar›n›n belirledi¤i kimlik-kültür ile bar›fl›k olmal›
ve geliflme stratejilerini bunun üzerinde kurmal›d›r. Akdeniz, k›y›-
liman ve ticaret kenti kültürü, dinamik-etkileflime aç›k bir yap›lan-
maya iflaret etmektedir. Sosyal yaflama olumlu katk›lar koyan iklim
ve deniz, gündelik temponun vahfli bir h›zda olmamas› sonucun-
da geliflen yaflamsal kaliteler, çal›flma ile dinlenme-e¤lenmenin
içiçe geçen örüntüsü, kentte özgün de¤erler olarak belirginleflse
de, yerel gerçekli¤i dikkate alan, mimari ve kentsel aray›fllar s›n›r-
l›d›r. Oysa önceki bölümde de vurguland›¤› üzere, küresel dünya,
yereli yok etmeye ve tek tipleflmeye yol açabilmesine ra¤men, ay-
n› zamanda yereli ve özgün olan› yüceltmektedir. ‹zmir kenti de,
“küresel dünyada bir konum edinmek” için, baflka kentlere benze-
meye çal›flmak yerine, sosyal, kültürel, tarihsel, ekonomik, mekan-
sal vb. anlamda kendi gerçekli¤ine odaklanmal›; “yerel koflullar›-
özgün kimli¤i ile bar›fl›k”, “insan ö¤esine odaklanan”, “mekan-ya-

flam-zaman parametrelerini bütünleflik ele alan” bir geliflme strate-
jisi oluflturmal›d›r. Kentin geçmiflini ve bugününü yüceltme kadar
yergiden de kaç›narak objektivite içinde de¤erlendirmek, ‹zmir
için özgün olan› bulma yolundaki ilk ad›m› oluflturacakt›r.

“Büyüme ve geliflmenin oran›-niteli¤i” konusu da, kentin gelece¤i-
ni belirleyecek önemli bir tart›flma alan›d›r. Kent, büyümekten zi-
yade geliflmeye odaklanmal› ve bünyesine uygun bir geliflme stra-
tejisini aramal›d›r. Yaflam-mekan kalitesini artt›rmak, geçmifli-bu-
günü-gelece¤i olan bir kent olmay› önemsemek, tarihe ait olan›
korumak, ça¤dafl mimarl›¤› gelifltirmek, kentsel aidiyet duygusu
yaratmak, önemli geliflme hedefleri aras›nda say›labilir. Tüm gelifl-
me süreçlerinde öncelikle kentlilere odaklanmak ve kentsel yafla-
m› her anlamda zenginlefltirmeyi temel amaç olarak benimsemek
gerekmektedir. Küresel nitelik, büyüklükten ziyade, kentin suna-
bildi¤i küresel kaliteler, hizmetler, ulafl›m - iletiflim ba¤lar›, ekono-
mik iliflkiler vb. olanaklar ile geliflecektir.

3. Sonuç 

21. yüzy›lda dünyan›n yüzyüze oldu¤u fiziksel, sosyo-ekonomik
ve politik sorunlar›n boyutlar›, kentlere olan yaklafl›mlarda köklü
de¤ifliklikler yap›lmas›n› zorunlu hale getirmifltir. Küreselleflmenin
tüketici etkisinin yaflam ortamlar› üzerindeki yaratt›¤› tahribat›n
genifl ölçekte görülebilir hale gelmesi, kentler için “yaflanabilirlik”
parametresini gündemin ilk s›ralar›na tafl›rken; “ça¤dafll›k” para-
metresi de yeni bir kavray›flla ele al›nmaya bafllanm›flt›r. Böyle bir
çerçeve içerisinde “yaflanabilir kent” geçmifl-bugün-gelecek den-
gesini ve do¤al çevre-yap›l› çevre dengesini sürdürülebilirlik anla-
y›fl›yla kurabilen bir mekanizma olarak de¤erlendirilmektedir.
“Ça¤dafl kent” ise, ça¤›n teknolojisi ve di¤er olanaklar›n›, olumlu
bir flekilde yaflam ortam›na transfer edebilmifl olan bir mekanizma-
d›r. Gelece¤in dünyas›nda varolmak isteyen tüm kentler, hava, su,
yeflil vb. do¤al de¤erlerini korumak, bu de¤erlerle uyumlu bir tek-
nolojiyi kentsel mekana ve yaflama getirebilmek, sosyo-psikolojik
de¤erleri dikkate almak ve bu ba¤lamda da “yeni bir mimarl›k-ye-
ni bir mekan anlay›fl›” için yat›r›m yapmak zorundad›r.

‹zmir kenti için de küresel girdiler, tart›fl›lmas› gereken bir boyuta
iflaret etmekle birlikte, kentin gelece¤i, öncelikle “yaflanabilir
kent” ve “ça¤dafl kent” kavramlar›n›n birlikteli¤ine odaklanmak
suretiyle kurgulanmal›d›r. Küreselleflmeyi reddetmek de, onun da-
yatt›klar›na koflulsuz itaat etmek de, çözüm de¤ildir. Küresel oyu-
nun kurallar› içerisinde “yerel-özgün bir konum yaratmay› dene-
mek”, kent için uzun vadede daha sa¤l›kl› sonuçlar oluflturaca¤›
gibi, böyle bir kentsel tav›r, küresel dünyan›n aray›fllar› içerisinde
kendisine daha kal›c› bir yer bulabilecektir. t
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Evren Baflbu¤, Mimar

Dubai; Çöl Kumundan Kale Yapmak

Eski kent merkezi Deira’n›n hareketli “ucuz teknoloji pazar›”ndan, ka-
labal›ktan bafl›m dönerek kendimi d›flar› att›¤›mda günefl henüz yeni
batm›flt›. Neredeyse bir göl sakinli¤indeki iç körfezin çevresini saran
lüks 5 y›ld›zl› otellerin ›fl›klar›n› yanm›fl, su yüzeyini renklenmifl bul-
dum. Geride b›rakt›¤›m sokaklar›n u¤ultusu hala kafamda; elden ele
dolaflan cep telefonlar›n›n, video kameralar›n insan› flafl›rtan, hatta
flüphelendiren fiyatlar› gözümün önünden geçerken körfezin bu k›y›-
s›ndaki iki taksi istasyonundan birine gelmifltim bile. Karfl› k›y›ya, Bur
Dubai’ye geçmekti niyetim; ancak bir süre k›y›da durup sürekli tekrar-
lanan hareketi inceledim. ‹ki k›y› aras›nda hiç bekleme yapmadan me-
kik dokuyan uzun, alçak ve gürültülü tekneler kalabal›k kitleyi suyun
öbür taraf›na tafl›yorlard›. Tekneyi kullanan güney Asya kökenli insan-
lar, biz Türklerin hiç de yabanc› olmad›¤› bir mesleki beceriyle bir
yandan insanla dolan tekneyi dar iskeleler aras›nda manevra yapt›r›-
yor; bir yandan da yolculardan 0.5 Dirhem olan tafl›ma ücretini top-
luyorlard›. Geçirdi¤im son 2 saati düflününce, ortada garip bir durum
oldu¤unu fark ettim. Pazarda cep telefonlar›n› satan insanlar ço¤un-
lukla Asyal›, alan insanlar da Afrikal› ya da ‹ranl›yd›. Ayn› flekilde; tek-
neleri kullananlar ço¤unlukla Hintli, teknelere binenler ise Afrikal›,
Asyal› ya da benim gibi turistlerdi. Peki Araplar neredeydiler? Bu ka-
dar insan› buraya toplay›p sonra da çekip gitmifl olabilirler miydi? Du-
bai’de garip bir fleyler dönüyor olmal›yd›...

‹ran körfezi güneyinde bir k›y› yerleflmesi olarak resmi kay›tlarda ilk
kez 1095 y›l›nda izine rastlanan Dubai, 16. ve 17. yüzy›llarda Vene-
dikli inci avc›lar›n›n ve tacirlerinin önemli u¤rak noktalar›ndan biri
haline gelmifl. 1833 y›l›nda Al Maktoum ailesinin kontrolü alt›na gire-
ne kadar Dubai, ekonomik ve idari anlamda güneybat›s›ndaki Abu
Dhabi’ye ba¤›ml› bir yerleflme olmaktan öteye geçememifl. Dubai,
1820 ve 1835 tarihlerinde Birleflik Krall›k garantörlü¤ünde komflu
emirliklerle imzalanan bölgesel ticaret antlaflmalar› sayesinde 20. yüz-
y›l›n ortalar›na dek do¤u - bat› eksenindeki küresel ticaret yollar› üze-
rinde önemli bir u¤rak noktas› olmay› sürdürmüfl. 1969 y›l›nda körfe-
zin 120 km aç›¤›nda bulunan petrol rezervleri k›sa vadede Dubai eko-
nomisine hareket getirse de, motor güç olacak kadar yeterli olamam›fl.
Birleflik Krall›k’›n ‹ran Körfezi’ni terk etmesinin ard›ndan 1971 y›l›nda
Dubai ve çevresindeki di¤er 6 Emirlik (Abu Dhabi, Sharjah, Ajman,
Umm Al Quwain, Ras Al Khaimah, Fujairah) bir araya gelerek “Birle-

flik Arap Emirlikleri”ni oluflturmufllar. Abu Dhabi’nin sahip oldu¤unun
1/20’si kadar petrol rezervine sahip olan Dubai, izlenen mant›kl› po-
litikayla geçmiflten gelen miras›n›n üzerine oynam›fl ve orta vadede
bölgesel ticaretin, uzun vadede de dünya ticaretinin önemli bir odak
noktas› olmay› kendine hedef seçmifl. Bu amaçla 1970 y›l›nda infla
edilen Jebel Ali Liman› halen dünyan›n en büyük yapay ticari liman›d›r.

NASA’n›n Landsat Uydular› taraf›ndan s›ras›yla 1973, 1990 ve 2006
y›llar›nda çekilmifl 3 hava foto¤raf›nda(1) da aç›kça göründü¤ü gibi
Dubai’nin gerçek anlamda yaklafl›k 35 y›ll›k bir geçmifli var. Öncesin-
deki süreç, bu 35 y›ll›k süreçte yaflanan geliflimin yan›nda göz ard› et-
me efliklerinin alt›nda kal›yor. Bu da demek oluyor ki baz›lar›n›n geç-
miflleri binli y›llarla ifade edilen dünya kentlerinin karfl›s›na küstahça
ç›k›p meydan okuyan, hepsini sönük b›rakacak kadar p›r›lt›l› bir albe-
niyle insanlar› kendine çeken bir “fley” var, ve bu “fley” topu topu 35
yafl›nda... (2)

Bu “fley” öyle bir fley ki devaml› büyüme e¤iliminde. Büyüdükçe çe-
kim gücü art›yor, çektikçe büyümeye devam ediyor. Yaklafl›k 250.000
kiflilik bir Asyal› iflçi güruhu taraf›ndan günde $3 ila $5 aras›nda de¤i-
flen bir ücretle süratli bir biçimde infla edilen bu “fley”in flu an dünya-
daki inflaat vinçlerinin 1/5’ini bar›nd›rd›¤› söyleniyor. Hali haz›rda de-
vam eden ya da yak›n gelecekte gerçeklefltirilmesi planlanan yat›r›m-
lar›n›n toplam de¤erinin $100 trilyonu geçti¤i bir “fley”den bahsediyo-
ruz. fiimdiden dünyan›n en büyük al›flverifl merkezini, dünyan›n en
lüks otelini ve dünyan›n en yüksek binas›n› bar›nd›ran bir “fley” bu. ‹n-
sana bir su alt› otelinde konaklayabilme, ya da iç mekanda gerçek kar
üzerinde kayak yapabilme alternatiflerini sunan bir fantezi ürünüyle
karfl› karfl›yay›z. 

Öyle bir “fley” ki bu gelecekte alaca¤› flekli gözümüzde canland›rabil-
mek için, yak›n bir tarihte güneybat›s›ndaki çöl arazisinde infla edil-
mesi planlanan yeni havaliman›n›n imajlar›na bakmak yeterli olacak-
t›r. Y›ll›k 120 milyon yolcu, 12 milyon kargo kapasiteli olmas› planla-
nan bu havaliman›nda 6 paralel pist, 2 büyük yolcu terminali, her bi-
rine 24 yanaflma kap›s› ba¤lanan 8 ba¤›ms›z iskele (toplamda 192
uçak yanaflma kapasitesi) bulunuyor. K›yaslama yapmak ad›na ‹stan-
bul Atatürk Havaliman›’n›n toplam uçak yanaflma kapasitesinin 32;
dünyan›n en yo¤un havalimanlar›n›n bafl›nda gelen Londra Heat-
hrow’un ise yaklafl›k 100 oldu¤unu hat›rlatmak gerekir. Bu havalima-

*
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n› nas›l m› dolacak? Ulusal Havayolu olan Emirates da-
ha flimdiden her biri 555 yolcu kapasiteli yeni nesil sü-
per jumbo Airbus A380-800’lerden 43 tane siparifl ver-
di bile... Bu siparifl rakam›na en çok yaklaflan firman›n
ise (Qantas) 20 siparifl vermifl olmas› Dubai’deki kulla-
n›labilir sermaye rezervleri ad›na düflündürücü. Zira
her bir uça¤›n fiyat›, kabin konfigürasyonuna göre
$296 ila $316 milyon aras›nda de¤ifliyor.

Bunlara ek olarak Dubai’nin bat›daki her türlü olufluma
cevab› haz›r. Disneyland’a karfl›l›k 15 milyon ziyaretçi
beklenen “Dubailand”; Slikon Vadisi’ne karfl›l›k Biliflim
sektörünü hedef alan “Slikon Vahas›” ve Londra Ca-
nary Wharf’a karfl›l›k tamamland›¤›nda Paris nüfusun-
dan fazla insan› bar›nd›rmas› planlanan “Dubai Sahili -
Arap Kanal›” Projesi bu cevaplardan baz›lar›. Bunlara
ek olarak hiçbir yerde efli olmayan ç›lg›nl›klar› da gö-
rebilece¤iniz bir yer Dubai. Deniz üzerinde yapay ada-
lardan yap›lan milyonlarca dolarl›k palmiyeler ve min-
yatür dünya sadece bu “fley”e özel gariplikler... Ancak
iflin as›l garip olan yan› ise bu projelerin henüz tamam-
lanmadan neredeyse tamamen müflteri bulmufl olmala-
r›. Al›c›lar›n profili ise çok çeflitli. Yerel, bölgesel veya
küresel hiç fark etmiyor; çünkü vergisiz, rahat, ucuz ve
lüks yaflam›n müflterisi her yerde.

Dubai; Çin, Hindistan gibi dünyan›n yükselen ekono-
milerine; Avrupa’ya ve Orta-Do¤u’ya makul bir uzak-
l›kta, önemli bir konumda bulunuyor. Ancak çölden
yükselen bu “fley”in bir Petri kab› içindeki bakteri ko-
lonisi gibi semirmesinin arkas›ndaki dinamikleri gör-
mek için co¤rafi konum yeterli olabilir mi? Bu “fley”
gerçekte nas›l bir fley? Yap›s› ve iflleyifli al›fl›lm›fl yerlefl-
me kal›plar›yla aç›klanabilir mi? fiüphesiz Dubai gibi
bir fenomen bu kadar k›sa bir yaz›yla lay›k›yla analiz
edilemez, ancak amac›m en az›ndan neden kendisini
do¤rudan “kent” fleklinde adland›rmaya cesaret ede-
meyip de “fley” diyebilmemin sebeplerini araflt›rmak.
Bu tereddüdümün bir kaç nedeni oldu¤unu düflünüyo-
rum. Bunlar›n bafl›nda Dubai’nin al›fl›lm›fl kal›plar›n d›-
fl›nda, “orada olma nedeni mu¤lak” bir yerleflme oluflu
say›labilir. Örne¤in yerleflme stratejisi aç›s›ndan Abu
Dhabi’nin neden bulundu¤u yerde (3) oldu¤u sorusu
do¤al ve korunakl› co¤rafyas›na bak›larak kolayca ce-
vaplanabilirken Dubai için bu sorunun cevab› büyük
ölçüde flu kal›yor. Dubai’yi Dubai yapan tüm parçalar
sanki zorla bir araya getirilmifl gibi. Bunlar›n bafl›nda
insan yap›m› Jebel Ali Liman› geliyor.

Dubai’yi bir “fley” olarak adland›rmam›n bir baflka se-
bebinin bu kadar k›sa bir geçmifle sahip olan yerleflme-
nin yap›s›n›n sadece görünenden ibaret oluflu; yani bir

Ocak 22, 1973

A¤ustos 28, 1990

Ekim 11, 2006
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bak›ma “katmans›z” oluflu oldu¤unu düflünüyorum. Dubai’de her fley
yeni ve göründü¤ü gibi... Dubai’nin ikincil veya üçüncül tarihsel kat-
manlar› yok. Her fley çöl yüzeyinde yak›n bir geçmiflte aynen bugün-
kü haliyle bafllam›fl. Havada eksik olan bir yaflanm›fll›k hissi var. Her
fley bir film setini and›r›yor.

Di¤er bir sebep olarak Dubai’nin yönetim biçiminden bahsetmek
mümkün. Dubai bir Emirlik. Yani daha aç›k anlam›yla Duba-
i bir aileye (flu anda Al Maktoum ailesine) ait, ailenin mal›. Bu da de-
mek oluyor ki tüm bu modern kent görüntüsünün alt›nda feodal bir
düzen hakim. Ancak Dubai uzun vadeli stratejisi gere¤i flirketleri, ya-
t›r›mlar› ve insanlar› kendine çekmek zorunda. Bu da Dubai’de kapi-
talist-Feodal diyebilece¤imiz melez bir sistemin oluflmas›n› sa¤lam›fl.
Sermaye sahibi büyük yat›r›mc›lara sa¤lanan özel serbest bölgeler ve
türlü vergi kolayl›klar›yla ileriye dönük strateji t›k›r t›k›r iflletiliyor ve
bu sayede petrol kaynakl› Arap sermayesi oluk oluk Dubai’ye ak›yor.
Tam da bu noktada belki günümüz endüstri sonras› kentlerinde gör-
meye çok al›fl›k oldu¤umuz bir durum Dubai’de de karfl›m›za ç›k›yor.
Pazarlama... Belki de Dubai’nin günümüz kentlerine te¤et geçti¤i
(hatta aç›k ara fark att›¤›) tek özelli¤i bu. Dubai bir pazarlama muci-
zesi. Bugün birbirinin ard› s›ra aç›lan 5 hatta 7 y›ld›zl› otellerin büyü-
lü imajlar›; dünyan›n en yüksek yap›s›n› yapmak üzere örgütlenen
sermaye odaklar›; lüks yaflam› art›k kullan›c›lar›na standart olarak
sunma iddias›ndaki büyük konut ve yerleflme projeleri ile Duba-
i tam bir pazarlama mecras› durumunda. Her geçen gün Dubai’ye
yerleflen ya da Dubai’de bir tafl›nmaz edinen yabanc›lar›n say›s› art›-
yor. 2006 itibariyle 1.4 milyona yaklaflan nüfus, dikkatle çizilmifl bü-
yük bir plan›n yolunda gitti¤ini gösteren bir gösterge. 

Dubai yap›s› itibariyle bir kentten çok bir flirkete benziyor. Bir aile flir-

keti... Tek bir kiflinin, Dubai Emiri Sheikh Mohammed bin Rashid Al
Maktoum’un mutlak yetkisi alt›nda var olan bir flirket. Bu flirkette de-
mokrasiden söz etmek olas› de¤il. Zira Yönetim Kurulu say›labilecek
Dubai Yönetim Konseyi’nin üyeleri Al Maktoum ailesi taraf›ndan ata-
n›yorlar. Kimse kimseyi Dubai’de yaflamak için zorlam›yor ancak tüm
nüfus art›fl› ve mülk sat›fl› göstergeleri bir ilginç tercihi iflaret ediyor:
“Rahat ve lüks yaflam›n yan›nda demokrasiden kime ne?”

Sosyal piramide bak›nca sokaklarda arad›¤›m Arap’lar›n nerede ol-
duklar›n› görme flans›n› elde ettim. En altta kötü koflullarda çal›flan
Güney Asyal› göçmenler, ortada rekabetçi bat› tarz› bir pazar taraf›n-
dan desteklenen orta ve büyük ölçekli servis sektörü ve üstte mülk
edinme ve buna benzer sosyal yasalar›n en yüksek mertebede koru-
du¤u Birleflik Arap Emirlikleri vatandafl› petrol zengini Araplar... Du-
bai’de Arap olmak, hatta Dubai soyundan gelen bir Arap olmak ol-
dukça avantajl› bir durum. Zira Emir Al Maktoum, saf Dubai soyunun
gelecek kuflaklara aktar›lmas› ad›na Dubai soyundan gelen çiftlerin
evlilikleri halinde promosyon olarak bir ev hediye ediyor! 

Bütün bunlara bak›nca Dubai’ye “kent” demekte zorlan›yorum. Her
ne kadar modern bir kent gibi genifl çok fleritli yollar›, camdan gök-
delenleri, eski bir kent merkezi, aktif servis ve hizmet sektörleri, hat-
ta v›z›r v›z›r çal›flan kocaman uluslararas› bir ticari liman› da olsa Du-
bai’nin yapayl›¤› orada geçirdi¤iniz her an kendini hissettiriyor. So-
kakta yürürken karfl›laflt›¤›n›z herhangi biri sizin oldu¤unuzdan daha
çok Dubaili de¤il... Dubaili olmak o an Dubai’de olmak anlam›na ge-
liyor. Her ne sebeple gelmiflseniz gelin, e¤er Dubai’deyseniz, geçici
bir süre için Dubailisiniz... Maddi ve manevi tüm yat›r›m›n› asl›nda
orada olmayan bir kalabal›k üzerine yapan bu “fley” bir “kent” olabi-
lir mi? 



47

2008/1 - 64 EGEM‹MARLIK

Kaynaklar:
1. Foto¤raflar›n bulundu¤u kaynak sayfa için; http://earthobservatory.nasa.gov/Newsroom/NewImages/images.php3?img_id=17471
2. Dubai’nin konumu için; http://maps.google.com/?ie=UTF8&t=k&om=1&z=12&ll=25.186923,55.283546&spn=0.226797,0.453873
3. Abu Dhabi’nin konumu için; http://maps.google.com/?ie=UTF8&t=k&om=1&z=11&ll=24.432147,54.599991&spn=0.456364,0.907745
* Bu yaz› 2006-2007 güz döneminde ‹stanbul Bilgi Üniversitesi Mimarl›k Yüksek Lisans Program› kapsam›nda, Prof. Murat Güvenç taraf›ndan verilen “ARCH533 Metropolün Katmanlar›” dersi için
yaz›lm›flt›r.

Dubai koca bir fanteziyi gerçeklefltirmek ad›na planlanm›fl büyük bir
projeyi and›r›yor. Ucu buca¤› görünmeyen çok yüksek bütçeli bir pro-
je. Sermaye ak›fl› devam ettikçe fliflmeye devam eden bir balon gibi.
Çöl kumundan yap›lm›fl koca bir kaleyi and›r›yor. Devaml› nemli tu-
tulmas› gerekiyor, yoksa çölün kavurucu s›ca¤› alt›nda un ufak olma-
s› kaç›n›lmaz.

Dubai’deki son günümde henüz tüm bunlar› kafamda bu kadar berrak
bir flekilde ifade edemedi¤imden biraz dalg›n, havaliman›na gitmek

için bir taksi çevirmeye u¤rafl›rken yan›mdan siyah lüks bir 4x4 geçti.
Kasisten geçerken yavafllam›flt›, rahatça içeriyi inceleyebildim. Beyaz
“Dishdashah”› ve kafas›nda “Gutrah”›yla bir Dubaili yan›ndaki bir
baflka Dubailiye e¤lenceli bir fleyden bahsediyor olmal›yd› ki beraber-
ce güldüler... 

O s›rada karfl›daki yüksek otellerin arkas›nda alçalan Emirates Hava-
yollar›na ait bir baflka Boeing 777 içindeki 300 yeni “Dubaili”yle bir-
likte 12L pisti için son yaklaflmas›n› yap›yordu... t
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Günümüzün kapitalist ekono-
mi dünyas›nda, tafl›nmaz mal
varl›¤›, planlama ve mimarl›k
meslek pratiklerinin temel be-
lirleyicilerinden birisidir, çün-
kü her ikisi de mülkiyet hakk›
ve özellikle tafl›nmaz mal var-
l›klar› üzerinde flekillenmek-
tedir. Mimari, tafl›nmaz mal
varl›¤› üzerinde kullan›m de-
¤eri yarat›lmas› sürecinde et-
kin olurken, planlama ise me-
kan›n kullan›ma iliflkin olarak
gelifltirdi¤i k›s›tlay›c› kararlar
ile koruma ve kullanma den-

gesini sa¤lamay› amaçlar. Ancak söz konusu süreçler kolayl›k-
la gerçeklefltirilememektedir. Çünkü koruma ve kullanma den-
gesi sa¤lan›rken, kifli ve kamu yarar› aras›nda, ya da kifliler ara-
s›nda uzlaflma sa¤lanamayabilmektedir. Kentleflme süreçlerinin
oldukça yo¤un biçimde yafland›¤› ülkemizde de, kentleflme, ya-
p›laflma, do¤al çevrenin tahribat›, korunmas› gibi uzlaflman›n
sa¤lanamad›¤› pek çok konuda yarg› yoluna baflvurularak çö-
züm aray›fl›na gidilmektedir.  Ulusal hukukun s›n›rl› kald›¤› du-
rumlarda çözüm aray›fllar› evrensel hukuk kurallar›nda aran-
maktad›r. 
1948 y›l›nda kabul edilen Birleflmifl Milletler ‹nsan Haklar› Bil-
dirgesi’nin 17.maddesinde “mülkiyet hakk›” insan haklar›ndan
birisi olarak kabul edilmifl, ancak Avrupa ‹nsan Haklar› Sözlefl-
mesinde yer verilmemifltir. Ancak yazar Güney Dinç’in çal›fl-
mas›nda ayr›nt›l› olarak belirtti¤i üzere 1952 y›l›nda imzalanan
Avrupa ‹nsan Haklar› Sözleflmesi’ne Ek 1. protokol ile mal var-
l›¤› haklar›n›n tart›fl›ld›¤› davalar sözleflmenin 6. maddesi çer-
çevesinde “medeni hak ve vecibelerle ilgili bir niza” niteli¤i ka-
zanm›fl, bunun sonucu olarak da, “adil yarg›lanma hakk› gü-
venceleri” kapitalist Avrupa’da malvarl›¤› haklar›n› kaypasan
bir geniflli¤e ulaflm›flt›r. 
Güney Dinç’in haz›rlad›¤› ve Türkiye Barolar Birli¤i taraf›ndan

yay›nlanan  “Avrupa ‹nsan Haklar› Sözleflmesi ve Malvarl›¤›
Haklar›”  bafll›kl› kitap planlama ve mimarl›k meslek prati¤i
içinde yer alanlar için oldukça önemli bir baflvuru kitab› olma-
n›n ötesinde, söz konusu konulardaki düflüncelerimizi ve dene-
yimlerimizi daha genifl perspektifler içinde de¤erlendirmemize
olanak sa¤layan oldukça ayd›nlat›c› bir çal›flmad›r. Avrupa ‹n-
san Haklar› Sözleflmesi çerçevesinde Malvarl›¤› Haklar›n› genel
olarak de¤erlendiren bu çal›flma, planlama ve mimarl›k meslek
prati¤i içinde yer alanlar› özel olarak ilgilendiren; mülkiyet hak-
k›, kamu yarar›, kamulaflt›rma, dolayl› kamulaflt›rma, kamulafl-
t›rmas›z el koyma, malvarl›¤› haklar›n›n yarg› yoluyla sonland›-
r›lmas›, imar planlar›, do¤al ve kültür varl›klar›n›n korunmas›,
kamusal ruhsatlar, kamulaflt›rma bedelleri gibi konularda örnek
davalar üzerinden Avrupa ‹nsan Haklar› Mahkemesi kararlar›na
yer vermektedir. 

Güney Dinç bize yaln›zca A‹HM davalar›n› ve sonuçlar› de¤er-
lendirmemifl ayn› zamanda yukar›da de¤inilen konular› top-
lumsal ve siyasal süreçler bütününde tart›flarak okuyucular›n
konuyu genifl bir perspektiften de¤erlendirmelerine olanak sa¤-
lam›flt›r. 

YÖK Ç›kmaz›, Ankara, 1986; ‹nsan Haklar›na Uzanmak, ‹stan-
bul (1986); Güvensizlik Üçgeni, ‹stanbul, 1987; Pençeli Adalet,
‹stanbul, 1988; Yedi Domuzlu Alt›n, Ankara, 1990; A‹HS’ne
Göre ‹nanç, Anlat›m ve Örgütlenme Özgürlükleri, ‹zmir Baro-
su, ‹zmir, 2005; A‹HS’ne Göre Adil Yarg›lanma Hakk›, ‹zmir
Barosu, 2006; Sorularla Avrupa ‹nsan Haklar› Sözleflmesi, TBB
yay›n›, 2006 adl› çal›flmalar› ile bizi Avrupa ‹nsan Haklar› söz-
leflmesi ve insan haklar› konular›nda bilgilendiren Güney
Dinç’in Avrupa ‹nsan Haklar› Sözleflmesi ve Mal Varl›¤› Hakla-
r› adl› çal›flmas›n›n mimar ve flehir Planc›lar› için oldukça fay-
dal› olaca¤›n› belirtmek istiyorum. 

Çal›flma azmi ve inanc› ile bizlere her zaman örnek oluflturan,
tüm enerjisiyle ‹nsan Haklar› konusundaki çal›flmalar›n› sürdü-
ren Say›n Güney Dinç’e mimarl›k ve flehir planlama disiplinle-
rine sa¤lad›¤› katk›lar için teflekkürlerimi sunuyor,  çal›flmalar›-
n› sa¤l›kla sürdürmesini diliyorum.

Avrupa ‹nsan Haklar› Sözleflmesi
ve Malvarl›¤› Haklar›

‹pek Özbek Sönmez, Yrd. Doç. Dr.

DEÜ Mimarl›k Fakültesi fiehir ve Bölge Planlama Bölümü
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