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Gayrimenkul GeliĢtirme ve Yönetimi Anabilim Dalı 

 

DanıĢman: Yrd. Doç. Dr. Erol DEMĠR 

 

Türkiye‟nin batıya açılan kapısı olan Ġzmir, coğrafi konumu, ılıman iklim özellikleri ve 

verimli arazi varlıkları ile tarihsel geliĢim sürecinde birçok uygarlığın yerleĢim alanı 

olmuĢtur. Kent sayısız deprem, yangın ve doğa olayları yaĢamıĢ olmasına rağmen, 

tarihsel kent dokusununun bir kısmını XX.yüzyıla taĢıyabilmiĢtir. ÇalıĢma alanı olarak 

belirlenen Basmane, Kadifekale‟den baĢlayarak tren garına uzanan dar ve kıvrımlı 

sokaklardan oluĢmaktadır. Bu çalıĢma, Ġzmir‟in kent geliĢiminde öneme sahip olan 

Basmane‟nin değiĢim ve geliĢim etmenlerini tarihsel ve sosyolojik bağlamda ele almayı 

amaçlamıĢtır. Kaynak ve arĢiv taramaları yapılarak; imar planları incelenerek 

Basmane‟deki değiĢimin analizi yapılmıĢtır.  

Ġncelemeye konu alanda mevcut olan tarihsel öğelerin çevresel faktör ve sosyal etkiler 

altında değiĢimi incelenmiĢ, kent dokusu içinde koruma çalıĢmalarının uygulama 

Ģekilleri, ulusal ve uluslararası koruma yasaları ve uygulayıcılarının aldığı kararlar 

belgeler araĢtırılarak tarihsel yapılara iliĢkin kararlar ve uygulamalar değerlendirilmiĢtir. 

Belirtilen süreçte Basmane‟nin Ġzmir içindeki yeri ve önemi, tarihi yapılar ile kent 

dokusundaki mimari geliĢim ve sosyo-ekonomik değiĢim süreçleri araĢtırılmıĢ ve 

baĢlıca çözüm yaklaĢımları ortaya konulmuĢtur. Analiz ve değerlendirme sonuçlarına 

göre çalıĢma alanının tarihsel dokusunun giderek bozulduğu ortaya konulmuĢtur. Bu 

çalıĢma kapsamında önerilen güncel ve uygulanabilir planların hayata geçirilmesi ile 

Ġzmir ili Basmane Semti„ndeki tarihsel doku değiĢim sürecinin önlenebileceği, sadece 

ulusal düzeyde değil, uluslararası alanlarda da tarihi dokunun korunmasına yönelik 

çalıĢmalar için  kaynak olacağı sonucuna ulaĢılmıĢtır. Kentsel kesimde koruma 

projelerinin geliĢtirilmesi ve uygulanmasının disiplinlerarası bir yaklaĢımla ele alınması 

gerektiği ve bu süreçte ilgili kamu kurumlarının gayrimenkul geliĢtirme ve yönetimi 

uzmanlarını istihdam etmelerinin kamusal fayda sağlayabileceği vurgulanmaktadır.      

 

Haziran 2017, 84 sayfa 

Anahtar Kelimeler: Tarihi doku, tarihi dokuyu koruma, kentsel yoksunluk, koruma 

amaçlı planlama ve uygulama yaklaşımları  
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ABSTRACT 
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CHANGE AND PROTECTION: OF HISTORICAL TEXTURE:  

THE ĠZMĠR PROVINCE, BASMANE NEIGHBORHOOD EXAMPLE 

 

Zühal ERTEN 

Ankara University 

Graduate School of Natural and Applied Sciences 

Department of Real Estate Development and Management 

 

Advisor: Assistant Prof. Dr. Erol DEMĠR 

 

Turkey‟s gateway to the west, Izmir has been home to many civilizations due to its 

geographical location, temperate climate, and fertile land assets throughout the history. 

Although the city has experienced numerous earthquakes, fires and natural phenomena, it 

has been able to carry some of its most precious historical urban textures to the 21st century. 

The Basmane neighborhood, which was determined as the study area, consists of narrow 

and curved streets extending from Kadifekale to the train station. This study aims to discuss 

the changes and developmental factors of Basmane, which has been important in Ġzmir‟s 

urban development, in a historical and sociological context. An analysis of the change in 

Basmane was performed through resource and archive scans and by examining zoning 

plans.  

The changes in the historical items in the study area under the effect of environmental 

factors and social influences have been examined and application patterns of urban texture 

conservation practices were evaluated through an investigation of the national and 

international protection laws and the decisions taken by the practitioners and related 

documents as well as the decisions and practices related to the historical structures. In the 

mentioned process, the place and importance of Basmane in Ġzmir, historical buildings and 

the architectural development in the urban texture and socioeconomic change processes 

have been researched and main solution approaches have been put forward. According to 

the results of the analysis and evaluation, it has been revealed that the historical texture of 

the study area is gradually deteriorating. It has been concluded that if the current and 

applicable plans proposed in the context of this study can be realized, the historical textural 

change process in Ġzmir Province, Basmane Neighborhood can be prevented and resources 

for the preservation of historic texture can be found not only at the national level but also 

internationally. It is emphasized that the development and implementation of conservation 

projects in urban areas need to be addressed with an interdisciplinary approach and 

employment of real estate development and management specialists by the public sector 

may provide public benefits in this process. 

 

June 2017, 84 pages 

Key Words: Historical texture, historical texture preservation, urban deprivation, 

conservation, purposeful planning and application approaches 
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ÖNSÖZ ve TEġEKKÜR 

Dünyada yirminci yüzyılda yaĢanan hızlı kentleĢme ve kentleĢme sonucu yaĢanan 

değiĢimler; kentsel dokuların, sadece fiziksel olarak değil; sosyo-ekonomik koĢullarıyla 

birlikte ele alınarak değerlendirilmesi gerekliliğini ortaya koymaktadır. Bu gerekliliğin 

incelenmesi sadece üniversitelerin, sivil toplum örgütlerinin değil yerel yönetimlerin de 

üzerinde çalıĢtığı bir konudur.  

Kent denilen nüfussal yapılanmalar sadece bina yığınından ibaret değildir; içinde 

yaĢayan insan unsurunun da etkisi altındadır. Bu bağlamda kent ve insan, birbirini 

etkiler ve etkilenir; geçmiĢ ve bugün arasında köprü kurarlar. ĠĢte tarihi kentsel dokular 

ve bunlardan bir tanesi olan, Ġzmir Basmane bölgesi. 

Ġzmir Basmane; konumu ve sosyo-ekonomik, kültürel yapısı ile ilk yerleĢiminden bu 

yana varlığının sürdürmektedir. Kentte yaĢanan sayısız depremler, yangınlar, zamanın 

yıpratıcılığı ve değiĢen dünya düzeni karĢısında bugün ayakta kalmayı baĢaramamıĢ ve 

zamana yenik düĢmüĢtür. Ancak bölgenin geneline bakıldığında,  sınırlı sayıda tarihi 

konut tipi yapılar, dini ve kültürel yapılar mevcuttur ve varlığını sürdürmektedir. 

Hazırlanan bu çalıĢma sınırlı sayıda olan bu yapıların fark edilmesi ve korunmasını 

amaçlamıĢtır. ÇalıĢmada emeği geçen, öncelikle kente dair bilgi ve deneyimlerini 

benimle paylaĢan;  Gayrimenkul GeliĢtirme ve Yönetimi Anabilim Dalı Bölüm BaĢkanı 

Prof. Dr. Harun TANRIVERMĠġ‟e,  çalıĢmama yön veren, Gayrimenkul GeliĢtirme ve 

Yönetimi Anabilim Dalı BaĢkan Yardımcısı ve danıĢman hocam Yrd. Doç. Dr.Erol 

DEMĠR‟e, Ġzmir BüyükĢehir Belediyesi Kent-ArĢiv Müzesi ve Konak Belediyesi 

KUDEB birimi çalıĢanlarına, kent gözlemcisi sıfatıyla kentimize ve özellikle Basmane 

Bölgesi‟nin tarihsel dokusuna sahip çıkan herkese teĢekkür ederim. 

 

Zühal ERTEN  

Ankara, Haziran 2017 
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1. GĠRĠġ 

1.1 ÇalıĢmanın Amacı ve Kapsamı 

Kentlere ait tarihi mekânlar; doğal afetler ve insan eliyle tahribata uğramakta, tarihi 

dokularında barındırdıkları kültürel mirasları da zaman içerisinde hızla tahrip 

edilmektedir. Ġzmir kenti tarihi ve kültürel dokusunu benzer nedenlerle kaybetmiĢ ancak 

kendine has kimliğiyle tarihsel birikimlerini bünyesinde barındırmayı sürdürmektedir. 

Kent merkezinde yer alan Kadifekale ve çevresi, Agora, Stadyum ile antik tiyatronun 

bulunduğu alanlar, yaĢayan kültürlerin anıtsal öğelerinin yanı sıra dönemin yaĢam 

biçimlerine iliĢkin ipuçlarını da  sunmaktadır. Basmane Bölgesi olarak adlandırılan bu 

alan  XVII. ve XVIII. yy‟da önemli bir ticaret merkezi iken coğrafi keĢifler ve ticaret 

yollarının yön değiĢtirmesiyle önemini yitirmiĢ, ortaya çıkan yeni durum bölgenin 

nüfusunu, sosyo-ekonomik yapısını ve  mimarisini de etkilemiĢtir. Basmane‟nin tarihi 

doku değiĢimine dikkat  çekmek  ve koruma bilincini oluĢturmak amacıyla hazırlanan 

bu çalıĢma tarihsel dokuyu, kentin çeperlerine hapsetmenin mahrumiyetini de ortaya 

koymaktadır. Belirtilen mahrumiyet sadece mimari yapılardaki mahrumiyet değil, nüfus 

unsurunun ekonomik ve sosyal anlamda mahrumiyetidir.  

Birçok kentsel dönüĢüm, yenileme ve koruma projeleri alanında, dönüĢüm sonrası 

durum analizi ile sosyo-ekonomik değiĢim ve sosyal dıĢlanma olgusu arasındaki 

iliĢkilerin sınırlı sayıda araĢtırmaya konu olduğu tespit edilmiĢtir. Çok boyutlu bir olgu 

olan sosyal dıĢlanmanın az sayıdaki araĢtırma alanında incelenmiĢ olması, konuya 

verilen önemin bir göstergesi olarak ele alınabilecek olup, birçok proje alanında 

dönüĢüm, yenileme ve koruma projelerinin sosyal dıĢlanma süreçleri üzerindeki olumlu 

ve/veya olumsuz etkilerinin gözden uzak tutulduğu dikkati çekmektedir. Bazı araĢtırma 

alanlarında katılım süreçlerinin diyalog ve uzlaĢma temelinde organize edilememesinin 

memnuniyetsizliği körüklediği; kentsel yenilemenin, mekâna fiziksel müdahale 

anlamını aĢmadığı, sosyal, kültürel, ekonomik boyutlarının göz ardı edildiği ve süreçten 

etkilenenlerin kente çok yönlü entegrasyonuna iliĢkin çaba gösterilmediği zaman 

sorunları büyüten bir araç olduğu ortaya çıkmıĢtır (Arslan 2013, TanrıvermiĢ vd. 2017). 

ÇalıĢma alanı olarak seçilen Ġzmir Ġli Basmane Örneği‟nin tarihsel dokusunun 
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korunmasına yönelik proje geliĢtirme ve uygulama olanaklarının sosyal yönden analizi 

yapılmıĢ ve katılımcı bir yaklaĢımla koruma projesinin geliĢtirilmesi ve baĢarılı 

uygulama yapma olanakları irdelenmiĢtir. Tanımlanan amaç doğrultusunda hazırlanan 

çalıĢma; üç ana bölümden oluĢmaktadır. Birinci bölümde; Ġzmir kentinin coğrafi 

özellikleri, demografik ve sosyal yapısı ele alınarak Ġklimi özellikleri, bitki örtüsü ve 

nüfusun niteliksel özellikleri incelenmiĢtir. Ġkinci bölümünde; Basmane‟nin tarihi 

dokusu ve tarihi doku elemanları, XIX. yy. öncesi ve sonrasındaki sosyo-ekonomik 

hayatı ele alınmıĢtır. ÇalıĢmanın son bölümünde ise, koruma kavramı üzerinde 

durulmuĢtur. Kavramın önemi gerekliliği ülkemizde ve dünyada koruma çalıĢmalarının 

yasal çerçevede değerlendirilmesi ve koruma çalıĢmalarının sınırlılıkları ele alınmıĢtır.  

1.2 AraĢtırma Materyali ve Yöntemleri 

ÇalıĢmada hem ilgili kurumların kayıtları, hem de anket ve gözlem yoluyla toplanan 

veriler birlikte kullanılmıĢtır. Sorun analizi ve değerlendirmede yöntem olarak 

tümevarım yöntemi kullanılmıĢtır. Öncelikle konu ile ilgili literatür taraması  yapılmıĢ 

ve ulaĢılan dökümanlar değerlendirilmiĢ olup, koruma ve yenilme projelerinde sosyal 

analize olan gereksinim tespit edilmiĢtir. Ġkinci olarak proje alanındaki malikler ve 

kiracılara uygulana anket ile toplanan veriler ile sahada yapılan gözlem sonuçlarına göre 

koruma amaçlı proje geliĢtirme olanakları irdelenmiĢtir. Gözlem ve anket ile toplanan 

verilerin analiz sonuçları ile kavramsal çerçevede durumlarla iliĢkilendirilmesi 

yapılmıĢtır. ÇalıĢma alanı olarak Basmane Bölgesi Anafartalar Caddesi‟nde iĢyeri 

sahibi ya da kiracı  olan 32 iĢyeri  örneklem alınarak  yüzyüze görüĢme ve  anket 

çalıĢması  yapılmıĢtır. Anket sonuçlarının hem sayı, hem de oran olarak analizi yapılmıĢ 

olup, literatür, imar ve mülkiyet verileri, saha gözlemleri ve anket sonuçları birlikte 

değerlendirilerek genelleme yapılması yoluna gidilmiĢtir.   

1.3 Temel Kavramların Tanımları  

ÇalıĢmada sıklıkla; anıt, sit alanı, koruma, kentsel koruma, kentleĢme, göç  gibi 

kavramlar kullanılmaktadır. Bu kavramların 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını 

Koruma Kanunu 3. maddesinde ve 14.02.1983 tarih ve 17959 sayılı Resmî Gazete‟de  

“Dünya Kültürel ve Doğal Mirasının Korunmasına Dair SözleĢme”  kaynak olarak ele 



3 

alınarak tanımları aĢağıda verilmiĢtir: . 

 Anıtlar: “Önemli bir olayın veya büyük bir kiĢinin gelecek kuĢaklarca tarih 

boyunca anılması için yapılan, göze çarpacak büyüklükte, sembol niteliğinde 

yapı”dır (Kejanlı 2007). Bu yapılar sadece tarihi, sanatsal, mimari eser olarak insan 

eliyle değil kendiliğinden de oluĢabilmektedir. Türkiye‟de Ġç Anadolu Bölgesi‟inde 

bulunan “Peri Bacaları” buna örnektir. “Anıt” kavramına  2863  sayılı kanun‟da  “ 

Kültür Varlıkları” tanımlaması getirilmiĢ ve 1989 yılında değiĢikliğe gidilerek  

TaĢınmaz Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanununa bağlı yönetmeliğin ilgili 

maddesi uyarınca “TaĢınmaz Kültür Varlıkları” ve “TaĢınmaz Tabiat Varlıkları” 

tanımlamaları yapılmıĢtır. 

 Sit: Kavram olarak tarihsel süreç içerisinde yer alan uygarlıkların kendi 

dönemlerine  ait sosyal, ekonomik, mimari alanda kendilerine has özelliklerini  

barındıran  tabiat ögeleri ve korunması gerekli tarihi alanları ifade etmektedir.  

Kentsel ve Arkeolojik Sit olarak ele alınmaktadır. Kültürel ve sosyal yapılar, 

bahçeler, bitki örtüleri, yerleĢim dokuları, duvarlarla bütünlük oluĢturan, çeĢitli 

mimari öğelerlele birlikte ele alınan tarihi alanlar Kentsel Sit olarak tanımlanırken , 

Arkeolojik Sit  tarihsel dönemlerden günümüze ulaĢan ve yaĢanılan devrin sosyal, 

ekonomik ve kültürel özelliklerini ortaya koyan her türlü kültür varlığının yer 

aldığı yerleĢim ve alanları olarak tanımlanmaktadır.  Sit alanları ayrıca I. Derece, 

II. Derece ve III. Derece Arkeolojik sitler olarak önem sırasına göre 

derecelendirilmektedirler. 

Türkiye‟de yerel yönetimlere bırakılan “Sit içeren yerleĢme alanlarında düzenlenen 

koruma ve geliĢtirme amaçlı plan” olarak tanımlanan koruma amaçlı imar planları da 

Ġlgili kanun uyarınca belirlenen sit alanlarında uygulanmaktadır. 2863 Sayılı Kanun‟un 

17. maddesi gereği, sit alanları için koruma amaçlı imar planı yapılması zorunluluğu 

getirilmiĢtir. “Bir alanın koruma bölge kurulunca sit olarak ilanı, bu alanda her 

ölçekteki plân uygulamasını etkiler. Sit alanının çevresine iliĢkin varsa 1/25.000 

ölçekli plân kararları ve notları alanın sit statüsü dikkate alınarak yeniden gözden 
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geçirilerek ilgili idarelerce onaylanır” denmektedir
1
. 

 Koruma ve Korunma: TaĢınır ve taĢınmaz kültür varlıklarının muhafazası, bakımı, 

onarımı, restorasyonu gibi fonksiyon değiĢtirme aĢamalarını ifade eden süreçtir. 

TaĢınmaz Kültür ve Tabiat Varlıklarının muhafazaları için korunması zorunlu olan 

alan ise  koruma alanıları olarak belirtilmektedir. Değerlendirme aĢaması ise 

TaĢınır ve TaĢınmaz Kültür Varlıklarının teshiri, tanzimi, kullanılması ve 

tanıtılması Ģeklindeki süreçlerdir.  

 Kentsel Koruma: Tarihsel süreçler içerisinde  kentsel dokuların  fiziksel, iĢlevsel ve 

ekonomik olarak değiĢtirilmeden  onarımlarının yapılmasıdır. Kentsel koruma 

kavramı tarihi dokuların korumasında çıkıĢ noktasıdır. 

 Göç: Kelime anlamıyla oturduğu yerden baĢka bir yere gidip yerleĢmek,  

göçmektir. Dini, iktisadi, sosyal ve diğer sebeplerle insan topluluklarının bir yerden 

baĢka bir yere gitmesi olarak da tanımlanabilen kavram genel manada bir yer 

değiĢtirme olarak da sadeleĢtirebilmektedir. Göçler; yön ve nitelik bakımından 

toplumları ekonomik, sosyal ve siyasi alanda etkilemektedir (Arapkirlioğlu 2007). 

 KentleĢme: Nüfusun kent alanlarında yoğunlaĢması, kent alanlarının geniĢleme 

durumu ve süreci olarak tanımlanmaktadır.  KentleĢmede en önemli faktör nüfustur. 

Nüfusun ekonomik, sosyal alanda istek ve beklentileri kentlerin ortaya çıkması ve 

geliĢiminde önemlidir. KentlileĢme, “Kentsel yaĢam deneyimi içinde elde edilen 

kültür birikimi, kentsel yaĢam biçimine uyum” olarak tanımlanabilir (Tatlıdil 2009). 

Kente uyum sağlama sürecinde yaĢanan sorunlar kentin kimliğine etki etmektedir. 

Nitekim Ġzmir Basmane nüfusunun niteliksel özellikleri kendini kentli olarak 

tanımlamayan nüfusa örnek teĢkil edecek yapıdadır.  

Yukarıda tanımlanan kavramlar genel olarak çalıĢmanın bütününü yansıtmaktadır. Bu 

çalıĢma için odak nokta nüfus ve tarihi dokulardır. Nüfusun hareketi tarihsel süreçler 

                                                           
1
 23 Temmuz 1983 tarih ve 18113 sayılı Resmi Gazete‟de yayınlanan, 2863 sayılı Kültür ve Tabiat 

Varlıklarını Koruma Kanunu‟nda korumaya iliĢkin olarak bazı tanımlar ve Dünya Kültürel ve Doğal 

Mirasının Korunmasına Dair SözleĢme‟de yer alan tanımlamalardan alınmıĢtır. 
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içerisinde yaĢamıĢ toplumların ortaya koydukları uygarlıkları yok etme, koruma ve 

21.yy‟da sürdürülebilirliği sağlamak toplumların uzlaĢtığı bir sonuçtur.  
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2. ĠZMĠR’ĠN COĞRAFĠ ÖZELLĠKLERĠ, TARĠHSEL GELĠġĠM SÜRECĠNDE 

    DEMOGRAFĠK–SOSYAL YAPISI 

 2.1 Coğrafi Konumu 

Ġzmir kenti; 37° 45‟ ve 39° 15‟ kuzey enlemleri ile 26° 15‟ ve 28° 20‟ doğu boylamları 

arasında yer almaktadır. KomĢuları; kuzeyinde Balıkesir, doğusunda Manisa, güneyinde 

Aydın ili olup batısında Ege Denizi bulunmaktadır. Kent, bölgenin diğer kentleriyle 

karĢılaĢtırıldığında nüfus büyüklüğü ve üç tarafının denizlerle çevrili olması bakımından 

ayrılmaktadır. Kentin yüzölçümü ise 11.973 km
2
‟dir (Anonim 2012). Kent, coğrafi 

konumu nedeniyle çeĢitli uygarlıkların yerleĢiminde tercih alanı olmuĢtur. 

 

ġekil 2.1 Ġzmir‟in Coğrafi Konumunu Gösteren Harita (Anonim 2012) 

2.2 Ġklim, Bitki Örtüsü ve Nüfus Özellikleri 

Ġzmir, Akdeniz iklimi etkisi altındadır. Bu iklimin özelliği; yazları kurak ve sıcak kıĢları 

ılık ve yağıĢlı geçmesidir. Dağların konumu nedeniyle iklimin etkisini iç bölgelere 

kadar yayılmaktadır. Kentin sıcaklık haritalarında Temmuz-Ağustos aylarının en sıcak, 

Ocak-ġubat ayının ise soğuk aylar olduğu görülmektedir. Ayrıca kente özgü imbat 

rüzgârı
2
 ve iklim etkisi birçok kiĢi tarafından bilinmektedir (Anonim 2014). 

                                                           
2
 Genel dolaĢım rüzgarlarının etkin olmadığı bölgelerde, deniz ve karanın farklı ısınması sonucu oluĢan, 

denizden karaya veya sabah erken saatlerde karadan denizde doğru genelde 2-3 kuvvetteki hafif 

esintilerdir (Genel sınıflandırma içindeki adı ile günlük rüzgarlar, bilinen adı ile deniz ve kara 

meltemleri). 
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Bu iklim türünün bitki örtüsü makidir. Maki bitki örtüsü ancak ili çevreleyen ilçe ve 

beldelerde görülmektedir. 

Kent nüfus büyüklüğü olarak; Türkiye‟de üçüncü, Ege Bölgesi‟nin ise birincisidir. 

Burada söylenmesi gereken Ģey nüfus dinamikleri sürekli değiĢmekte olduğudur. 1927-

2010 yılları incelendiğinde nüfusta sürekli artıĢın olduğu görülmektedir (Çizelge 2.1). 

Türkiye Ġstatistik Kurumu verilerine göre ülke nüfusu 1927 yılında 13.648.270 kiĢi iken, 

2011 yılında 74.724.269 kiĢiye ulaĢmıĢtır. Ġzmir ilinin nüfusu 1927 yılında 531.579 kiĢi 

ve 2011 yılında ise 3.965.232 kiĢi olup, günümüzde ilin nüfusu 4.168.415 kiĢi olmuĢtur 

(Anonim 2015). Ġlde zaman içinde nüfus artıĢının pozitif yönde olduğu ve halen nüfus 

artıĢının ivmesinin sürdüğü görülmektedir. Nüfus artıĢında göçlerin etkisi 

görülmektedir.Ġzmir kenti için nüfus hareketliliğin yönü kırdan kente doğru olduğu 

özellikle komĢu kentlerden Ġzmir yönüne doğru olduğu görülmektedir.  

Çizelge 2.1 Türkiye‟de illere göre nüfus artıĢı (Anonim 2015) 

Ġl-Provinces 

Yıllık nüfus artıĢ hızı - Annual growth rate of population (‰) 

2007-

2008 

2008-

2009 

2009-

2010 

2010-

2011 

2011-

2012 

2012-

2013 

2013-

2014 

2014-

2015 

         Toplam l 13.1 14.5 15.9 13.5 12.0 13.7 13.3 13.4 

Adana 9.8 17.6 11.1 11.2 7.9 11.1 7.6 8.1 

Adıyaman 3.9 5.8 4.2 5.1 2.2 3.2 1.1 8.2 

Afyonkarahisar -6.0 5.7 -5.4 1.5 7.6 4.5 -1.1 3.7 

Ağrı 2.4 10.3 8.1 24.5 -5.6 -2.2 -3.2 -4.1 

Amasya -16.3 1.8 31.9 -35.6 -2.5 -0.9 -0.2 0.8 

Ankara 18.2 22.1 25.7 24.7 15.1 15.9 20.6 23.1 

Antalya 38.4 32.0 30.1 32.4 23.7 30.9 29.4 29.2 

Artvin -9.0 -6.0 -5.0 9.9 4.1 13.4 2.0 -7.7 

Aydın 19.4 14.0 10.9 9.4 7.4 14.2 20.4 11.0 

Balıkesir 10.6 8.6 10.7 1.7 5.5 1.7 22.4 -2.0 

Bilecik -53.5 45.0 109.2 -100.4 1.3 23.1 5.0 11.5 

Bingöl 17.9 -1.4 -2.3 27.4 0.9 11.4 1.9 4.4 

Bitlis -3.0 4.9 0.8 23.6 1.9 -0.3 2.6 7.2 

Bolu -5.7 9.9 -1.2 19.3 16.4 8.6 4.6 21.9 

Burdur -15.0 16.5 28.7 -32.8 15.1 11.4 -1.4 5.6 

Bursa 27.5 16.9 21.3 17.7 13.5 19.5 16.8 19.5 
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Çizelge 2.1 Türkiye nüfus artıĢ grafiği  (Anonim 2015) (devam) 

Çanakkale -2.8 6.2 26.2 -8.1 14.8 17.3 18.7 3.0 

Çankırı 11.9 49.4 -32.7 -10.4 39.8 34.7 -39.3 -14.3 

Çorum -8.0 -8.7 -9.8 -1.5 -8.6 4.0 -9.2 -3.9 

Denizli 11.5 9.2 5.9 11.2 8.7 13.5 15.7 15.0 

Diyarbakır 21.7 14.9 9.2 27.1 13.4 10.9 17.0 11.6 

Edirne -4.6 2.1 -12.8 22.5 1.0 -2.8 4.3 5.6 

Elazığ 11.6 5.7 3.6 10.6 7.4 9.8 0.9 9.7 

Erzincan -13.6 12.5 53.2 -43.9 12.0 9.6 16.4 -3.2 

Erzurum -12.8 -1.0 -6.6 15.2 -3.4 -14.8 -4.5 -1.3 

EskiĢehir 23.0 18.3 12.0 21.6 10.8 12.6 15.6 17.6 

Gaziantep 32.9 25.4 28.1 30.6 25.9 24.6 24.1 22.2 

Giresun 10.2 0.2 -6.2 0.6 0.1 12.9 11.6 -7.7 

GümüĢhane 4.1 -3.0 -10.4 21.0 21.2 44.8 34.3 34.2 

Hakkari 48.0 -7.1 -21.5 79.8 28.3 -25.1 11.8 9.0 

Hatay 19.3 24.6 22.0 -4.3 6.4 13.0 11.1 9.0 

Isparta -29.9 32.2 63.3 -86.3 13.1 2.7 2.4 7.1 

Mersin 4.4 23.4 4.3 12.1 8.9 13.5 12.5 10.3 

Ġstanbul 9.8 17.0 26.0 27.4 16.8 21.8 15.2 19.3 

Ġzmir 15.0 18.9 20.6 4.1 10.1 13.8 12.7 13.4 

Kars -0.2 -18.1 -15.7 13.1 -3.1 -13.0 -14.8 -12.9 

Kastamonu 0.2 -1.7 3.9 -4.1 0.1 22.8 2.2 10.0 

Kayseri 16.4 18.0 23.6 16.6 15.5 15.9 20.6 14.0 

Kırklareli 11.0 -11.2 -1.2 22.0 3.0 -1.9 9.2 9.4 

KırĢehir -2.0 1.6 -5.5 -3.9 0.9 10.3 -3.5 12.7 

Kocaeli 35.8 21.3 24.5 26.3 20.4 25.1 27.4 32.7 

Konya 5.5 11.5 10.6 12.2 6.7 13.0 14.1 10.3 

Kütahya -31.4 10.4 32.2 -45.4 16.1 -2.4 -0.9 -0.2 

Malatya 16.1 4.2 5.1 23.1 5.8 0.2 9.1 4.4 

Manisa -2.4 11.5 35.1 -29.0 4.5 9.8 6.2 9.1 

K.maraĢ 25.1 7.9 7.0 9.0 8.5 11.7 12.3 6.9 

Mardin 6.6 -17.3 9.1 25.8 11.7 8.6 11.8 9.6 

Muğla 32.4 13.7 18.7 25.2 15.2 18.1 31.6 15.9 

MuĢ -3.0 0.4 5.9 19.0 -3.5 -1.7 -3.2 -6.1 

NevĢehir 5.8 8.2 -6.0 3.2 6.8 0.9 2.8 1.8 

Niğde 20.2 4.3 -5.9 -1.1 8.0 9.9 0.7 6.4 

Ordu 5.4 5.9 -6.0 -6.7 37.1 -13.5 -9.9 6.4 

Rize 9.9 0.5 0.2 10.5 3.5 12.4 4.8 -2.4 
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Çizelge 2.1 Türkiye‟de illere göre nüfus artıĢı (Anonim 2015) (devam) 

Ġl (Provinces) 

Yıllık nüfus artıĢ hızı –(Annual growth rate of population)(‰) 

2007-

2008 

2008-

2009 

2009-

2010 

2010-

2011 

2011-

2012 

2012-

2013 

2013-

2014 

2014-

2015 

Sakarya 19.1 12.0 13.0 17.8 15.3 16.6 16.6 21.7 

Samsun 4.1 13.2 2.1 -0.7 0.0 8.0 6.5 7.8 

Siirt 28.0 12.6 -9.7 32.0 1.3 10.5 13.3 6.2 

Sinop 11.9 1.7 8.0 1.2 -8.5 16.3 -0.2 -1.9 

Sivas -10.9 3.6 14.1 -23.9 -5.6 0.5 -1.1 -7.2 

Tekirdağ 56.5 16.1 18.7 39.0 26.7 25.7 36.2 33.8 

Tokat -6.5 11.7 -10.9 -15.5 9.3 -25.2 -1.3 -6.6 

Trabzon 11.3 21.3 -1.8 -8.4 0.7 0.4 11.2 2.1 

Tunceli 28.5 -40.0 -79.7 103.5 14.2 -9.9 12.8 -5.2 

ġanlıurfa 33.0 24.8 30.3 31.3 26.3 22.4 24.0 25.0 

UĢak 0.0 5.2 6.4 5.1 7.4 12.3 8.5 10.2 

Van 24.9 17.7 12.7 -12.5 28.4 17.1 14.3 9.9 

Yozgat -16.2 6.5 -23.4 -22.1 -27.2 -20.1 -26.6 -30.8 

Zonguldak 5.3 1.1 -0.2 -11.8 -9.6 -8.2 -4.6 -4.8 

Aksaray 12.2 16.9 1.6 3.5 2.9 7.6 3.8 5.9 

Bayburt -12.3 -12.8 -4.0 30.6 -12.2 -2.3 63.9 -25.9 

Karaman 18.0 7.5 3.3 5.9 6.0 10.6 10.1 7.6 

Kırıkkale -3.2 5.4 -15.0 -6.0 -1.0 -0.3 -13.1 -3.0 

Batman 27.4 24.6 24.0 27.5 18.4 20.7 18.1 16.1 

ġırnak 31.4 2.6 -0.7 62.8 19.4 17.6 28.4 2.5 

Bartın 17.6 16.5 -3.7 -2.5 6.1 3.7 1.4 6.9 

Ardahan -4.3 -37.0 -25.4 18.8 -7.6 -36.9 -19.4 -15.4 

Iğdır 11.8 -2.9 5.1 23.8 8.2 0.1 8.5 2.0 

Yalova 82.6 25.6 6.0 13.6 25.2 38.5 28.6 28.3 

Karabük -10.2 10.7 40.6 -35.2 24.4 22.4 4.7 24.1 

Kilis 21.2 9.2 8.4 10.6 -1.1 33.7 1.5 14.4 

Osmaniye 24.0 15.2 15.6 12.7 13.9 13.8 15.6 11.9 

Düzce 16.2 19.7 9.0 11.6 12.6 14.4 11.4 13.5 

 

ÇalıĢma alanı olan Basmane için ise nüfus hareketliliğinin Doğu ve Güneydoğu 

Bölgelerinden Ġzmir‟e doğru olduğu görülmektedir. Ġzmir‟de 1975 yılından 2015 yılına 

kadar göç alan kent olarak yukarıya doğru artıĢ gösterdiği görülmektedir (Çizelge 2.2).  
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Çizelge 2.2 Ġzmir‟in 1975-2015 yılları arasında göç hareketliliği 

DÖNEMLER 
 

TÜRKĠYE 

NÜFUSU 

GÖÇ 

ALAN 

GÖÇ 

VEREN 

NET 

GÖÇ 
GÖÇ HIZI 

2014-2015 
Toplam - 

Total 
78 741 053 2 720 438 2 720 438 0 0 

  
ĠZMĠR 

    

  

4 168 415 126 238 105 389 20.849 5.0 

2013-2014 
Toplam - 

Total 
77 695 904 2 681 275 2 681 275 0 0 

  
ĠZMĠR 

    

  

4 113 072 124 439 101 447 22.992 5.6 

2012-2013 
Toplam - 

Total 
76 667 864 2 534 279 2 534 279 0 0 

  

ĠZMĠR4 061 

074 
113 673 99 681 13.992 3.5 

2011-2012 
Toplam - 

Total 
75 627 384 2 317 814 2 317 814 0 0 

  

ĠZMĠR 4 005 

459 
105 804 95 954 9850 2.5 

1995-2000 
Toplam - 

Total 
60 752 995 4 788 193 4 788 193 0 0 

  

ĠZMĠR 3 078 

981 
306 387 186 012 120 375 39.9 

1980-1985 
Toplam - 

Total 
44 078 033 2 885 873 2 885 873 0 0 

  

ĠZMĠR 2 000 

733 
194 245 112 072 82 173 41.9 

1975-1980 
Toplam - 

Total 
38 395 730 2 700 977 2 700 977 0 0 

  

ĠZMĠR 1 685 

725 
203 777 83 881 119 896 73.7 

2.3 Tarihsel GeliĢim Sürecinde Ġzmir Ġli 

2.3.1 XIX. yüzyıl öncesi konum 

Ġzmir kentinin kuruluĢu ile ilgili birçok hipotezler bulunmakla birlikte, en bilinen; 

Kent‟in ilk kuruluĢunun M Ö.1102 ile M.Ö.1440‟lı yıllara dayandığıdır. Bugünkü adıyla 

Yamanlar Dağı‟nın güney eteğinde bir yarımada olan Bayraklı-Tepekule olarak 

adlandırılan bölgede, birçok araĢtırmacıya göre Tantolos tarafından kurulduğu kabul 

edilmektedir (Anonim 2016). Kentin, M.Ö.334‟te Kadifekale eteklerinde Ġskender 

tarafından ikinci kez kurulduğu tahmin edilmektedir. Daha sonraRoma hâkimiyetine 

geçen kent, Roma‟nın doğu ve batı olarak ayrılmasıyla Doğu Roma Ġmparatorluğu‟na 
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bağlı olarak varlığına devam etmiĢtir. Agorası, tiyatrosu, stadyumu, mabetleri, limanı, 

yolları ile Asya‟nın birincisi ünvanı bu dönemde almıĢtır. 

Türklerin kentteki hakimiyeti, 1071 yılında Malazgirt SavaĢı sonrasındadır. Ġlk kez XI. 

yy. Selçuklu Bey‟lerinden Çaka Bey döneminde Batı Anadolu Türk hâkimiyetine girmiĢ 

ve bu dönemde Ġzmir DaniĢmendliler‟in merkezi halini almıĢtır. Yoğun olarak kale içi 

yerleĢmeler yaĢanmıĢtır. Sonrasında Aydınoğulları yönetimine giren Ġzmir, iç liman 

çevresinin alınamaması nedeniyle aĢağı-yukarı ya da Müslüman Ġzmir-Gavur Ġzmir 

olarak ikiye ayrılmıĢtır. Ġç limanın olduğu Kemeraltı ÇarĢısı olarak bilinen yerde gayri 

Müslim olarak tabir edilen Ermeni, Yahudi ve Rum nüfus yoğun olarak oturma ve 

ticaret hakkını elinde bulundurarak yaĢamıĢtır. Bu durum Aydınoğlu Umur Bey‟in 

Kadifekale‟yi almasıyla son bulsa da kesin olarak 1402 yılında Timur‟un Kadifekale‟yi 

eline geçirmesi ve yabancılardan arındırmasıyla Ġzmir Türkler‟in eline geçmiĢtir. Bu 

dönemde, liman doldurularak Ok Kalesi inĢa edilmiĢ, ancak Ermeni, Yahudi ve 

Rumların ticari haklarına dokunulmamıĢtır. Kale eteklerinde Türk yerleĢmelerinin 

olması, Türk mimarisine cami, han, cumbalı ve iç avlulu evlerin limanla bütünleĢmesi 

Ģeklinde yansımasını sağlamıĢtır.  

XVII.yy‟da ise Osmanlının değiĢen endüstriyel, ticari anlayıĢı ve yeni limandaki 

vergilerin hafif olması Yahudi, Ermeni ve Rum göçmenlerin Ġzmir‟e yerleĢmesini 

hızlandırmıĢtır (Goffman 1990). Bu dönemde Türkler; tarımla uğraĢırken, Yahudiler, 

Ermeniler ve Rumlar ticaret ile uğraĢmıĢlardır. 

Bu ticari faaliyetlere, yapılan yatırımlar, bilgi ve sermayelerini bu kentte kullanmaları 

ve yurtdıĢı bağlantılarının olması kentin Ģansı olmuĢtur. ġöyle ki; XVII.yy baĢlarında 

Osmanlının tüm dokuma üreticisi kentleri, ham yün maliyetindeki artıĢtan, iflas 

derecesindeki fiyatlarla çok miktarlarda yünlü temin etme zorunluluğunun getirdiği 

yükten ve batıdan gelen ucuz yünlülerle rekabetin yarattığı güçlüklerle yüz yüzeye iken, 

ekonomik buhran nedeniyle Yahudi aileleri ekonomik faaliyetlerini değiĢtirmesi baĢta 

Ġzmir, Manisa olmak üzere Anadolu ve Rumelinin çeĢitli kent ve kasabalara göç etmeye 

baĢlamalarıyla sonuçlanmıĢtır. Bu göçlerin olumlu etkisi kente, özellikle ticaret ve 

sosyal hayatta kendisini göstermiĢtir (Çizelge 2.3).    
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Çizelge 2.3 Kentin tarihsel kronolojisi (Karabağ 2008) 
 

M.Ö 546 Persler 1402 Timurun hakimiyeti 

M.Ö 281 Bergamalılar 1414 Osmanlılar 

M.Ö 133 Romalılar 1426 Osmanlıların kesin hakimiyeti 

395 Bizanslılar 15  Mayıs 1919 Ġzmir‟in iĢgali 

1076 Selçuklular 
6 Eylül 1922 yunanlıların Ġzmir‟i 

yağmalamaları 

1317 Aydınoğlulları 8 Eylül 1922 yunanlıların Ģehri terk etmesi 

1334 Aydınoğullarının merkezi Ġzmir 9 Eylül 1922 Türk ordusunun Ġzmir‟e giriĢi 

1344 Haçlılar  

1390 Yıldırım Beyazıtın Kadifekale‟yi ele 

geçirmesi. 
 

 

2.3.2 Kentin XIX. yüzyıldaki konumu 

XIX. yy‟ın baĢlangıcında Ġzmir ve Batı Anadolu‟nun tarihsel serüvenin de çok önemli 

dönüĢüm, 1838 yılında Osmanlı Devleti ile Ġngiltere arasında imzalanan Balta Limanı 

Ticaret AntlaĢmasıyla olmuĢtur. Bu serbest ticaret antlaĢmasıyla Ġmparatorlukta 

yabancılara ticaret yapma hakkının tanınması ve Sakız adasında ticaretle uğraĢan 

kesimin kente göç etmeleriyle birlikte Ġzmir, Batılı devletlerle olan ticari hacmine 

paralel olarak büyük bir geliĢim ve dönüĢüm yaĢamıĢtır. YaĢanan bu süreç I. Dünya 

SavaĢ‟ının baĢladığı 1914 yılına kadar aralıksız devam etmiĢtir (Aydoğan 2009). 

Bu dönemde ortaya çıkan dünya ticaretindeki değiĢimlerle Asya ile Avrupa arasında bir 

köprü görevi üstlenen kent, özellikle dıĢ ticaret anlamında Osmanlı‟nın önemli bir kenti 

haline gelmiĢtir (Atay 1993). 

Balta Limanı antlaĢması, birçok Avrupa ülkesine yeni imtiyazlar tanımıĢ ve limanı olan 

Ġzmir‟in açık Pazar haline gelmesini sağlamıĢtır. Ayrıca; 1857 yılında Ġzmir-Aydın 

demiryolu yapımının bağlaması ile 1867‟de Ġngilizlere verilen imtiyazla rıhtımın 

yapılması, 1863‟te Ġzmir-Manisa demiryolu ve Basmane Ġstasyonu‟nun yapılması, gibi 

geliĢmeler kentin ulaĢım yönünü de değiĢtirmiĢtir. 

Belirtilen dönemde Ġzmir limanı, Osmanlı‟nın en büyük ihracat limanı, Ġstanbul‟dan 

sonra da ikinci büyük ithalat limanı konumuna geldiği görülmektedir. Öyle ki 
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Osmanlı‟nın çöküĢ sürecine girdiği bu yıllar, Ġzmir için ticari aktivitenin yoğunlaĢtığı 

yıllar olmuĢtur. Ġzmir‟in bu dönemde ihracat ticaretinde;  üzüm, incir, zeytinyağı, 

pamuk, bakliyat, tütün ve ipekböceği öne çıkan ürünlerdir. Dönemin; “Ġhracatçılarının 

yarısı Yunanlıdan, öteki yarısı ise, Fransızlar, Ġngilizler, Avusturyalılar, Almanlar, 

Ġtalyanlar, az sayıda Ermeniler, pek az Türkler ve Yahudilerden oluĢmaktadır” (Baykara 

1974). 

Belirtilen dönemin sanayi faaliyetlerine bakıldığında sanayisinin ve aynı zamanda 

mülkiyetinin büyük bir bölümünün Yunanlıların elinde olduğu görülmektedir. Toplam 

10 adet olan un fabrikasının 9‟u ve 2 adet çekirdek yağı atölyesi Yunanlıların, 1adet 

Türk halı fabrikası ise Ġngilizlere ait olduğu bilinmektedir. Bu göstergelere bakarak 

Türklerin sanayi alanında da çağın gerisinde olduğunu söylemek mümkündür. Ticari 

hayattındaki bu yapılanmanın sosyal hayata da etkileri olmuĢtur. Beyru (2000) “19. 

yüzyılda Ġzmir‟de sosyal yaĢam” adlı eserinde Levantenlerin ticari hayatlarının sosyal 

hayatlarları üzerindeki etkilerinden bahsetmektedir. Dönemin ticari faaliyetlerinde 

Türklerin etkin olmadığı bilinmektedir. 

Türklerin ekonomik etkinliklerine dayalı meslek tercihleri incelendiğinde; ge lir sahibi 

tüccar, esnaf (sabunculuk, kutuculuk, demircilik, kunduracılık, nalbantlık gibi) iĢçi 

(palamut, üzüm, incir...) ve memur olmak üzere çeĢitlendirilebilmektedir (Berber 1998). 

Dönemin sosyo-ekonomik hayatına yön verenler, Levanten
3
 ve Türkler dıĢındaki diğer 

kesimler olmuĢtur. Türklerin kentteki sosyal ve ekonomik yaĢama olan katkıları ise çok 

sınırlı olmuĢtur. Bu durumun nedeni incelendiğinde diğer etnik grupların ekonomik, 

sosyal yaĢamdaki yakın iĢbirlikleri (gruplar arası evlilikler gibi), milliyet, din ve dil 

açısından kentte farklı kozmopolit yapı oluĢturmasından kaynaklandığı sonucuna 

varılmaktadır. 

Müslüman Türk halkı ile Musevi kesimler, bu kozmopolit grup ile zorunlu idari ve ticari 

iliĢkiler dıĢında, günlük sosyal yaĢamda daha mesafeliydi (Ballice 2009). ġöyle ki; 

Ġzmir‟in sahil kesimlerinde zengin Levanten ve gayrimüslim aileleri son derece modern 

                                                           
3
 Tanzimat sonrasında büyük liman kentlerinde yoğunlaĢan ve ticaretle uğraĢan Hristiyanları 

tanımlamaktadır. 
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tarzdaki Avrupai yaĢamını sürdürürken, kentin çeperlerinde, Musevi cemaat ile Türk 

aileler, çok kısıtlı koĢullar içerisinde, yoksunluklar içinde izole yaĢam sürdürmekteydi. 

Birbirinden kopuk bir yaĢam biçimi sürdüren ve çeĢitli toplumlardan oluĢan bu mozaik 

kent görünümündeki Ġzmir için ortak alıĢkanlıklardan ve geleneklerden söz etmek de bu 

dönemde mümkün görünmemekteydi. 

2.4 Ġzmir Ġmar Hareketliliği 

Ġzmir, tarihin ilk dönemlerinden gerek hinterland gerekse sahip olduğu kıyı olanakları 

ile Avrupa-Akdeniz ticaretinin önemli bir merkezi olmuĢtur.1500‟lü yıllarda, küçük bir 

kıyı kasaba kent görünümünde iken XVII. ve XVIII. yy. gelindiğinde; Türkler, Rumlar, 

Ermeniler ve az da olsa Yahudilerin yer aldığı hetorjen bir nüfus yapısına sahip, liman 

ve demiryolu gibi yatırımların etkisiyle hızlı bir değiĢim içine girmiĢtir. DeğiĢimin 

etkisiyle planlama ve imar çalıĢmalarının gerekliliği ortaya konulmuĢ ve bu alanda 

yapılan ilk çalıĢma da haritalama çalıĢması olmuĢtur. Ġlk haritalamayı Ġngiliz subayı 

Thomas Graves, 1936-1937 yıllarında yapmıĢtır. Kentin sınırlarının çizildiği haritada, 

güneyde EĢrefpaĢa Parkı ile Türk-Yahudi Mezarlığı‟na, güneybatıda ise Kadifekale 

eteklerinde bulunan Türk mezarlığından baĢlayıp, Melez Çayına kadar uzanan bir alanı 

kapsamaktadır (ġekil 2.2). Türklerin yaĢadığı alanlar aĢağıdaki Ģekillerde görülmektedir 

(ġekil 2.3, ġekil 2.4). XIX. yy‟a kadar uzanan tarihsel süreçte yaĢam alanları için 

kullanılır ve ekonomik faaliyetlerle özdeĢleĢen etnik yapılanmalar haritalama 

çalıĢmaları için yol gösterici bir unsur olmuĢtur. 

Ġmara yönelik yapılan ilk çalıĢma, Ġzmir Limanı‟ndan (Port de Smyrne) önce 1905 

yılında Ġngiliz Good tarafından hazırlanan imar planı olmuĢtur. Bu planın en önemli 

özelliği yangın riski ve sigortalanma ihtimali yüksek alanları kapsamasıdır. Ancak 

Ġzmir‟de Türk mahalleleri yangına en hassas bölge olarak bilinmesine rağmen, sigorta 

yaptırma olasılığı düĢünülerek plan dıĢı bırakılması önemli bir zafiyet, ekonomik ve 

sosyal sorun olarak görülmektedir.  
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ġekil 2.2 Thomas Graves Haritası 1936-1937 

 

 

 

ġekil 2.3  XIX.Yüzyıl Ġzmir‟deki etnik yapılanma 
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ġekil 2.4 19.yy.‟da Kadifekale eteklerinde yer alan Türk mahallelerinden görünüm 

(Anonim 2016) 

1909 -1913 yılları arasında yapılan ve kente ait ilk detaylı harita ise Port de Smyrne‟dır. 

XVIII. yy. sonunda liman ve kentin bir bölümünü kapsayan harita, Ġzmir Santa Maria 

Kilisesi‟ne bağlı bir Ġtalyan tarafından hazırlanmıĢtır (ġekil2.5). 

 
ġekil 2.5 Ġzmir Limanı (Port de Smyrne) 1909-1913 (Atay 1998) 
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Cumhuriyet Dönemi kentin ilk planı, 1925 yılında Ġzmir Belediyesi tarafından Fransız 

mimar Rene ve Raymont Danger‟e yaptırılan plandır. Bu planın önemi Ġzmir‟in 

yangından sonra yapılan ilk planı olmasıdır. Ayrıca Ankara‟nın Ġzmir için birinci 

öncelikli olarak planlamayı ele alınması bakımından da önem arz etmektedir. Planın en 

büyük eksiği sadece kent merkezine yönelik hazırlanmasıdır. Diğer alanların planın 

dıĢında bırakılması sınırlı bir alanda geliĢmenin sağlanması Ģeklinde düĢünülmüĢtür. 

Planda yangından etkilenen alanların düzenlenmesine önem verilerek, ıĢınsal akslar ve 

büyük meydanlara açılan yollar planın temel ilkesi olarak belirlenmiĢtir. Planda kentin 

Basmane Garı‟ndan Kadifekale‟ye kadar uzanan kesim konut alanları, Kadifekale ve 

civarında geniĢ bir yeĢil alan olarak bırakılmıĢtır. Bugünkü Lozan, Montrö, Basmane 

gibi meydanların yakınındaki bulvarlar, bu planın ana çizgilerini oluĢturmaktadır. 

Planda yer alan bir baĢka temel fikir ise Kadifekale‟nin üst yamaç eteklerinden geçen 

bir çevre yolu inĢa etmektir. Bu yola paralel olarak daha alt kesimlerin den ikinci yol 

geçirilmesi fikri ile kent alt ve üst olarak iki kısma ayrılmıĢtır.  

Çevre yolu olarak da nitelenen bu yollardan üst seviyeden geçen yol güzergâhı, 

Kadifekale‟nin eteklerinde bir park alanı ile son bulmaktadır. Basmane Garı‟ndan 

Kadifekale‟ye kadar eski kent alanlarının yanı sıra KarataĢ ve Karantina‟nın üst 

kısımları ile EĢrefpaĢa‟nın güneyi yeni konut geliĢim alanı olarak gösterilmiĢ alanlardır 

(ġekil 2.6). 

“Danger-prost planı, formalist bir kompozisyon anlayıĢını yansıtmaktadır”. Kapsam dıĢı 

bırakılan alanlar için çalıĢma yapılmamıĢ olması ve çalıĢma yapılan alanların 

sınırlarının çizilmesi, planın formalist anlayıĢ etrafında geliĢmesini 5 yıl daha 

sürdürmüĢtür. 

Erken Cumhuriyet Dönemi‟nde yangın bölgesi için hazırlatılan bu plan, 1 yıl gibi kısa 

bir süre içerisinde değiĢikliğe uğramıĢtır.1926 yılında ilk revizyonu ve 1930‟lu yılların 

baĢında ise ikinci revizyon izlemiĢtir (Atay 1998). 
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ġekil 2.6 Danger planı 1925 (Atay1998) 

1930‟lu yılların ortalarına kadar kent bu plana bağlı kalmıĢ ve sınırlı bir bölgede 

geliĢme sağlanmıĢtır. Daha sonra park alanı olarak gösterilen yerler, Kültür Park‟a 

dönüĢtürülmüĢtür. Ġmar alanında yapılan çalıĢmalara gelen tepkiler ve kaynak 

yetersizliğinden 1930‟lu yıllarda bu sıkıntılar iyice artmıĢtır. Planın uygulaması 

sürecinde kentin ağaçlandırılması ve mezarlıkların taĢınarak park haline 

dönüĢtürülmesine öncelik tanınmıĢtır. Kadifekale planlanmasının baĢarıya ulaĢmadığı 

bu alanın belediye baĢkanı olan Dr. Behçet Uz döneminde küçük parsellere bölünerek 

satıldığı, günümüzdeki karmaĢık doku ve “Gecekondu Mahalleleri” Ģeklindeki 

oluĢumun ilk temellerinin o günlerde atıldığı bilinmektedir (Çağlayandereli 2007). 

1938 yılında iseyine dönemin belediyesince kültürel ve tarihi değerlere iliĢkin kaynak 

çalıĢması yapılmıĢtır. Kadifekale, Agora, Tiyatro ve Stadyum ilk tespit alanlarıdır. 

1948 yılında Le Corbusier tarafından hazırlanan yeni bir plan daha yapılmıĢtır. Bu 

planda, çevre yerleĢimlere iliĢkin öneriler bulunmakla birlikte yine kent merkez esas 

alınmıĢtır. Kentsel Sit Alanı içinde yer alan Kemeraltı, küçük el sanatları ve diğer küçük 

sanatlar alanı olarak belirlenmiĢtir. Ancak söz konusu plan, 2. Dünya SavaĢı‟nın 

olumsuz etkileri ve planın belediye yöneticileri tarafından benimsenmemesi 

uygulamada baĢarısızlıkla sonuçlandırmıĢtır. 1950‟li yıllara gelindiğinde planlama 
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çalıĢmalarına olan ihtiyaç nüfus hareketlenmesinin sonucu olarak arttırmıĢtır. Özellikle 

hızlı kentleĢme ve göç planlama zorunluluğunu getirmiĢtir. Yeni planların 

hazırlanmasında ilk adım olarak Ġzmir Belediyesi‟nce plan yarıĢması düzenlenmiĢtir. 

1958 yılında ise Ġsviçreli Bodmer tarafından bir plan geliĢtirilmiĢtir. Bu planla merkez 

çevresi konut ve sanayi alanı olarak planlanarak kentin geniĢlemesinin sağlanması 

ayrıca kentin sahip olduğu potansiyelinin doğal, sosyal ve ekonomik alt yapısına uygun 

olarak değerlendirilmesi amaçlanmıĢtır. Açık rekreasyon alanları, spor sahaları ve 

alıĢveriĢ merkezleri ile kentin yaĢanabilir olması için esas alınmıĢtır. Konak merkez 

alanı içinde bugünkü Kemeraltı olarak bilinen alan küçük el sanatları ve diğer küçük 

sanatlara ayrılmıĢtır. 1963 yılında Ġzmir‟in metropol kent olma süreci vurgulanarak yeni 

bir plan denemesi yapılmıĢ ve 1/10.000 ölçekte yeni bir plan hazırlanmıĢtır. 

2006 yılına kadar kentin bir bölümünü içeren nazım planları hazırlanmıĢ olup kent 

bütününe yönelik son nazım planı; 2006 yılında yürürlüğe giren ve 1/25000 ölçekli olan 

Kentsel Bölgesel Nazım Ġmar Planı olmuĢtur. Bu plan gelecekteki Ġzmir‟in yönü olarak 

hazırlanmıĢtır (Atay1998). 

Genel olarak haritalama ve planlama çalıĢmaları baĢarıya ulaĢamamıĢtır. Yeni 

yerleĢmeler dıĢında planlama çalıĢmalarının kente bir katkısı olmamıĢtır. Basmane‟yi de 

yerleĢmeler, yerleĢmelerin yönü ve niteliği bakımından değerlendirdiğimizde 

göreceğimiz tablo benzer olacaktır. Kent merkezinde bulunan bu alanların günümüzde 

de halen rehabilite edilememesi önemli bir sorundur. 
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3. BASMANE’NĠN KENT ĠÇĠNDEKĠ KONUMU, KENT ĠÇĠNDE YER ALAN  

   TARĠHĠ DOKU ELEMANLARI VE KENTSEL DOKU DEĞĠġĠMĠ             

3.1 Basmane’nin Ġzmir Ġçindeki Konumu ve YerleĢim Özellikleri 

Bir bölgenin konumunun belirlenmesindeki ana unsurlardan biri yerleĢmelerdir. 

YerleĢmelerin; yönü, karakteri, içerisinde barındırdığı kültürel kimlikleri hakkında 

araĢtırmacıya önemli bilgiler verir. Bu bağlamda Basmane‟nin konumunun 

belirlenmesiiçineskiveyeniyerleĢmealanlarınıntespitedilmesigerekir. 

Eski ve yeni yerleĢme alanlarının yönüne bakıldığında Basmane, nüfusun niteliği ve 

niceliği bakımından farklı süreçlerden geçmiĢtir. XIX. yy. öncesi ve XIX. yy.sonrası 

yerleĢmeler incelendiğinde kentin XIX. yy. öncesi yerleĢmelerde yer seçiminde 

güvenlik ve çarĢı ile iliĢki kurma isteği belirleyici olduğu bilinmektedir. Basmane‟nin 

coğrafi yapısı yerleĢmelerde etkin olmuĢtur (EK 3). Özellikle Kadifekale tepesinin 

yüksek kesimlerine doğru dikleĢen eğim, yerleĢmelerin güneyde Damlacık ve etrafına 

yayılmasını da güçleĢtirmiĢtir (Alparslan 2012). XIX. yy. ortasına kadar her etnik 

grubun mahalle çeperinin diğer etnik grupla çevrelenmesi, boĢ alanlara yapıĢarak 

mahallelere katılması Ģeklinde devam etmiĢtir. 

Basmane için yerleĢmelerin yönününe bakıldığında; Kadifekale‟den Basmane garına 

doğru olduğu görülmektedir. Türk nüfusu yerleĢim alanı olarak ĠkiçeĢmelik, 

MezarlıkbaĢı, Kestelli Caddesi, Keçeciler, Kemeraltı‟nın üst kısmı ve Havra sokağını 

tercih ederken; Yahudilerin tercihi ise Tilkilik Bölgesi olmuĢtur. Ermeniler ise, 

Basmane Garı‟na yakın alanları tercih etmektedirler. 

YerleĢmelerin yönü I. Dünya savaĢının çıkıĢı ve sonucunda yaĢanan iĢgaller ve kurtuluĢ 

mücadelesi ile değiĢime uğramıĢtır. Kentin Yunan ordusu tarafından iĢgal edilmesi ve 

Yunan ordusunun Ġzmir‟den denizine dökülmesi ile devam eden süreç yıllarca yan yana 

birlikte yaĢayan etnik grupları da göçe zorlamıĢtır. Göçle birlikte terk edilen konutlara 

varlıklı Türk nüfusu yerleĢmiĢtir. Bu yerleĢim alanları Beyler Sokağı ile Namazgâh, 

Tilkilik olarak sıralanabilmektedir (Tosun 1983). 
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Tarihsel yerleĢmelerin yönünü anlayabilmek için dönemin konut tiplerini incelemek 

gerekir. Ballice (2008) tarafından hazırlanan “Ġzmir‟de 20.yüzyıl Konut Mimarisinin 

Kentsel Doku ve Mimari Özellikler Açısından Tarihsel Süreç Ġçerisinde 

Değerlendirilmesi” baĢlıklı çalıĢmada konut tipleri ve etnik renklilik ele alınmıĢtır. Bu 

renklilik ekonomik ve sosyal hayat yanı sıra dönemin konut tipolojisinde de 

görülmektedir. Bölgenin konut tipleri aĢağıdaki gibi sınıflanabilir (Erpi 1991). 

 Türk konutları, 

 Yahudi konutları (Kortijo), 

 Levanten konutları (Batılıtüccarlar-Frenkler), 

 Rum ve Ermeni konutları 

Geleneksel Türk konutlarında çeĢitli plan tipleri uygulanmıĢtır. Ġklim koĢulları, yöresel 

alıĢkanlıklar, gelenekler, ekonomik koĢullar ve yöresel mimarinin etkileri önem arz 

etmektedir.  

“Türk Konutu” sade ve basit malzemeler ile yapılmıĢ, yılların yaĢanmıĢlığını barındıran, 

mütevazı yapılarıdır. Tilkilik, DönertaĢ gibi Türk nüfusunun yoğun olarak yerleĢtiği 

mahallelerde rastlanmaktadır. Bu konut tipinin özelliği, aile mahremiyeti anlayıĢının 

gereği içe dönük bir yapı olmasıdır. Yapı, avlu içerisindeki müĢtemilatlarıyla bir bütün 

oluĢturmakta vebüyük çoğunluğu avlulu, iki katlı olarak inĢa edilen evlerdir. Evlerin alt 

katı taĢ, üst katı ise ahĢap karkas tekniğindedir. Parseller düzgün olmadığı için eğrilik 

üst katlarda çıkmalar yardımıyla dörtgen mekânlara dönüĢtürülmekte ve mekânlar 

eğimli ahĢap payandalarla desteklenmektedir (ġekil 3.1). Avlularında kuyu, havuz, 

çeĢme gibi bir ya da birkaç su ögesine yer verilmektedir (Akyüz 1994). 

Türk ailelerin geleneksel yaĢam anlayıĢı hakimdir. Bu gelenek ve göreneklerine 

bağlılıkkentte yaĢayan diğer gayrimüslim grupları da etkilemiĢtir (BaĢ1981). Beyru 

(2000) Türklerin misafir ağırlama Ģekillerinin Yahudi ailelerince de benimsendiğine ve 

uygulanıldığına dair belgeler mevcuttur. 
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ġekil 3.1Türk konut örneği 

Yahudi konut tipleri incelendiğinde dıĢarıdan algılanması zor yapılar olduğu 

görülmektedir. Merkezde bir avlu, avlunun etrafında iki katlı konutlar bulunmakta, 

konutların alt katları genellikle müĢtemilat olarak, üst katlar ise yaĢama mekânları 

olarak kullanılmaktadır. Ortak bir merdivenle ulaĢılan üst katlarda, ortak bir balkon ve 

ortak kullanım alanları bulunmaktadır (ġekil 3.2). Yahudihane, Kortijo gibi Yahudi 

konut isimleri literatürlerde mevcuttur. Bu tip yapılara daha çok Anafartalar Caddesi 

üzerinde rastlanmaktadır (Kıray 2004). 

Bölgede az sayıda olsa da Levanten konut örneklerine de rastlanmaktadır. AĢağıda 

verilen Ģekilde görülen Levanten konutu, günümüz mimari özelliklerini benzemekle 

birlikte dikkatlice incelendiğinde dokusu bozulmuĢ Levanten tipi konut örneği olduğu 

görülmektedir (ġekil 3.3) (Arel 2002). 
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ġekil 3.2 Kortijo örneği (yahudihane) 

 
 

 

ġekil 3.3 Levanten konutu örneği 
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Kaynağı Anadolu Türk Mimarisi olan ve 1908-1930 yıllarını ait Cumhuriyet dönemi 

yapılarını da bölgede görmek mümkündür. Osmanlı ve Selçuklu döneminin etkilerini 

yansıtan yapıların genel özellikleri ise; Osmanlı Mimarisine özgü pencere, saçak, 

kemer, kubbe, sütun gibi yapı öğeleri kullanılırması, süslemede ise Selçuklu ve Osmanlı 

motiflerinin bulunmasıdır. Ayrıca kemer alınlıkları, kabartma bitki motifleri, rozetler, 

çini panolar ve geometrik Selçuklu desenleri yapıda hakim öğelerdir. Basmane‟de 

mimari ve sanatsal anlamdaki yapılar ve onların bir araya getirdiği yerleĢmeler tarihi 

dokunun Ģekillenmesini sağlamıĢ ve diğer uluslarla etkileĢimi arttırmıĢtır (ġekil 3.4). 

 

 

ġekil 3.4 Cumhuriyet dönemi Türk konutu örneği 

3.2 Bölgenin Tarihsel Önemi ve Ġçerisinde Yer Alan Eski Kent Doku Elemanları 

Kentsel dokuyu etkileyen doğal, insani, yasal ve istisna unsurlar (savaĢlar, depremler 

gibi) farklı dönemlerin mimari stil ve yöntemlerini de etkilemiĢtir. Mimari ve sanat 

değeri üstün yapıtlar ve onların bir araya gelerek oluĢturdukları yerleĢim tercihleri 

insanlık tarihine yeni coğrafyalar açmıĢtır. 

Basmane Ġzmir kenti için tarihsel değerleri ve anıtsal yapılarıyla zengin coğrafyada yer 

almaktadır. GeçmiĢ zamanlardan bu yana içerisinde barındırdığı tarihi doku 

elemanlarının XVI. yy. sonu ve XVII. yy. baĢlarında yapılmıĢ olduğu tahmin 

edilmektedir. Günümüze ulaĢmayan ancak Tarihi Kaynaklardan Tespit Edilen Anıtsal 

Yapıları” ve “Bir Kısmı ya da Tamamı Ayakta Olan Anıtsal Yapılar ile 

Tescilli/Korunacak Tarihsel Değerler” bölge sınırları içinde yer almaktadır. Kalıcılığını 
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günümüze taĢıyabilen yapılar, aynı zamanda doğal çevreleri ile kentin geçirdiği değiĢim 

ve geliĢmeler hakkında kaynak niteliğindedir. 

3.2.1 Tarihsel değerler ve anıtsal yapılar 

Tarihsel değere sahip yapıların daha çok Basmane Pazaryeri Mahallesinde yer aldığı 

araĢtırmacılar tarafından kabul edilmektedir. YapılıĢ tarihleri tam olarak bilinmemekle 

birlikte XVI. yy. olarak tahmin edilen yapılar, “Günümüze ulaĢmayan ancak Tarihi 

Kaynaklardan Tespit Edilen Yapılar” ve “Bir Kısmı ya da Tamamı Ayakta Olan Yapılar 

ile Tescilli/Korunacak TarihselDeğerler” kaynaklardan derlenen bilgiler doğrultusunda 

ele alınmıĢtır. 

Özellikle Türkler, XVI. yy. dan sonra ibadethaneleri olan dönemin cami örneklerini inĢa 

etmeye baĢlamıĢtır. Halen ayakta olan bazı camiler günümüzde de iĢlevini devam 

ettirmekte ve kentin tarihi merkezindeki dokunun önemli bir parçasını oluĢturmaktadır. 

Bazı cami ve mescitler istisnai nedenlerle günümüze ulaĢmayı baĢaramamıĢtır. Bunların 

isimlerini sadece tarihi kaynaklardan bulabilmekteyiz. Bölgede mevcut olduğu bilinen 

camiler; Mescidi Darül-Kura Medresesi ve Cami, Hacı Hasan Cami‟dir. Günümüzde 

görme imkanı bulabileceğimiz cami, türbe, han, çeĢme, sebil, hamam, örnekleri tarihi 

doku içerisinde yer almaktadır (Çizelge 3.1). 

Osmanlı Döneminin önemli yapı örneklerinden olan hamamlardan on beĢ tanesinin 

günümüze ulaĢtığı bilinmektedir. Bilimsel çalıĢmalara da konu olan bu hamamlardan 

alanımızda dört adet bulunmaktadır (Ürer 2002). XVI. yy.‟dan XIX. yy.‟a kadar uzanan 

bir zaman dilimi içerisine yerleĢtirilen yapılardan bir bölümü çeĢitli onarımlar görmüĢ, 

değiĢikliğe uğramıĢ; bir bölümü ise zamana karĢı koyamamıĢ ve harabe olarak 

günümüze ulaĢabilmiĢtir. 

Bölgede inĢa edilmiĢ çeĢme ve sebillerin de sosyal hayatta önemi büyüktür. Bugüne 

ulaĢamamıĢ isimleri bilinmeyen çeĢmelere (1546 ada ve 11 nolu parselde, 1565 ada ve 2 

nolu parselde, 1583 ada ve 2 nolu parselde, 1588 ada ve 10 nolu parselde ve 1588 ada 

ve 42 nolu parsellerde çeĢmelere) de rastlanmaktadır. Hangi dönemde yapıldıkları kesin 

olarak bilinmemekle birlikte XVI ve XVII yy.‟larda inĢa edildiği tahmin edilmektedir 
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(Aktepe 2003). Uygulayıcıların bölgede iyileĢtirme çalıĢmalarnını (EK 1) devam ettiği 

vurgulanmalıdır.  

Çizelge 3.1 Tarihsel değerler ve anıtsal yapılar 
 

Abdullah Efendi Cami 1277. Sokak‟ta yer alan yapının inĢa tarihi bilinmemektedir. 

Abdül Fettah Efendi 

Cami 

1279. Sokak ile 1298. Sokak‟ın kesiĢtiği köĢede yer 

almaktadır. Yapının adı Evliya Çelebi Seyahatnamesi‟nde de 

adı geçmekte olup Ġzmir BüyükĢehir Belediyesi tarafından 

2013 yılında onarımı yapılmıĢtır (Ek 2). 

Çorak Kapı Cami Gaziler Caddesi ve Anafartalar Caddesi‟nin birleĢtiği köĢede 

ve Basmane Garı‟nın güneyinde yer almaktadır. ĠnĢa tarihi 

bilinmemektedir. 

Evliyazade Cami Oteller Sokağı olarak bilinen 1296. Sokak‟ta bulunmaktadır. 

Camii yakın zamanda onarım görmüĢtür (Ek2). 

Faik PaĢa Cami Altınordu Mahallesi‟nde 967. Sokak‟ta bulunmaktadır. 

Hacı Veli Cami 

(Mumyakmaz Cami) 

Anafartalar Caddesi ile 966. Sokak‟ın birleĢtiği köĢede yer 

alan caminin, XVIII. yy. baĢlarında inĢa edildiği 

düĢünülmektedir. 

Han-Bey 

Cami(Pazaryeri Cami) 

Pazaryeri Mahallesi, 948.Sokak‟tadır. Caminin bir de 

zaviyesinin bulunduğu ancak günümüze ulaĢmadığı 

bilinmektedir. 

Hatuniye Cami Anafartalar Caddesi ile 943.Sokak‟ın kesiĢtiği yerdedir.ĠnĢa 

tarihi kesin olarak bilinmeyen yapının Evliya Çelebi 

Seyahatnamesi‟ne göre XVII.yy.‟da yapıldığı tahmin 

edilmektedir. 

Hasan Hoca Cami Anafartalar Caddesi‟nde, 1307.Sokak‟ta yer almaktadır. 

1970‟li yılların baĢlarında boĢ olduğu bilinen cami, 

günümüzde özgün kullanımı devam etmektedir (Ek2). 

HurĢidiye Cami 1301. Sokak „ta yer almaktadır. Asimetrik bir plan yapısına 

sahiptir. 

Kumrulu Mescit 1273 ve 1276 Sokak‟larının birleĢiminde yer almaktadır. 

Adını mescide konan kumrulardan almıĢtır (Ek 2). 

ġeyh Bedrettin Cami ve 

Türbesi 

1297. Sokak‟ta yer alan yapı, cami ve caminin kuzeybatısına 

yerleĢtirilmiĢ türbeden oluĢmaktadır. 

Merkez ġeyh Cami Altınordu Mahallesi, 961. Sokak‟ta yer almaktadır. 

 

Han Bey Zaviyesi Kaynaklarda ismi geçen ancak günümüze ulaĢamayan 

yapının Pazaryeri‟nde Han Bey Cami‟nin yanında olduğu 

bilinmektedir. 
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Çizelge 3.1 Tarihsel değerler ve anıtsal yapılar (devam) 

Ayrıca Basmane‟de sayıları az da olsa örneklerini görebildiğimiz Hıristiyanlık dini 

yapısı kilise de bulunmaktadır. Aziz Vukolos (Aya Vukla) Kilisesi olarak bilinen yapıya 

1269 ve 1270 Sokak‟tan giriĢ sağlanmaktadır. Büyük bir avlu ile çevrili yapının 

avlusuna giriĢi sağlayan ve Neo-Klasik özellikler taĢıyan kapı mermerdir. XIX. yy. 

ortalarına tarihlenen kilise, 1923 yılından sonra eski eserlerin toplandığı bir depo iĢlevi 

görmüĢ, 1985 yılından sonra Devlet Opera ve Bale Müdürlüğü‟nce depo olarak 

kullanılmaya baĢlayan yapı 2003 tarihinde Ġzmir BüyükĢehir Belediyesi‟ne tahsis 

edilmiĢ ve yenileme çalıĢmaları baĢlatılmıĢtır. Bahçesindeki müĢtemilat Basın Müzesi 

olarak iĢlevselleĢtirilmiĢtir (AltınıĢık 2004). 

Emir Sultan Türbesi 951,955, ve 954 nolu sokakların kesiĢtiği alanda kalan ve bir 

hamam, bir aĢhane ve bir türbeden oluĢan külliyenin parçası 

olan türbe, tuğla ve taĢ malzemeyle inĢa edilmiĢtir. Türbe en 

erken XVI.yy.‟ın sonlarına tarihlendirilmektedir. 

Ġplikçi Dede Türbesi 956 Sokak‟ta yer alan türbe, Ġsmail Ġplikçi Dede Türbesi 

olarak da bilinmektedir. Yapının inĢa tarihine iliĢkin herhangi 

bir bilgi yoktur. Ancak haziresinde yer alan mezar taĢlarına 

dayanak yapıyı en geç XVIII.yy.baĢlarına tarihlemek 

mümkündür. 

Çorakkapı Cami 

Haziresi 

Çorakkapı Cami‟sinin avlusunda yer almaktadır. 

Lüks Hamam (Kadı 

Hamamı) 

Anafartalar Caddesi üzerinde yer alan yapı çifte bir 

hamamdır. Kadınlar ve erkekler bölümünden oluĢmaktadır. 

Tevfik PaĢa Hamamı Anafartalar Caddesi‟nde, Hasan Hoca Cami yanında yer alan 

hamam halen iĢler durumdadır. ĠnĢaa tarihi hakkında kesin bir 

bilgi bulunmamakla birlikte XVII.yy. olarak tahmin 

edilmektedir. 

Kıllıoğlu Hamamı Anafartalar Caddesi‟nde bulunan ve kömür deposu olarak 

kullanılan hamamdan günümüze sadece kare planlı ve 

kubbeli sıcaklık mekânı kalmıĢtır. Yapım tarihi bilinmeyen 

yapının büyük bir bölümünün yıkılmıĢ olması nedeniyle de 

benzer örneklerle karĢılaĢtırma ve tarihlendirme yapmak 

mümkün değildir. 

Bıçakçı Han Gaziler Caddesi üzerinde yer alan ve bugün kullanılmayan 

han, bir dönem Telekom tarafından kullanılmıĢtır. 

DönertaĢ Sebili Anafartalar Caddesi ile 945.Sokak‟ın kesiĢtiği köĢede yer 

almaktadır. Sebilin üzeri bir kubbe ile örtülüdür (BaĢ 1985). 

Sofu-Oğlu ÇeĢmesi 1307. Sokak‟ta, Hasan Hoca Cami‟nin kapısı yanında 

bulunmaktadır. 
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Bölgenin tarihi dokusunu yansıtan diğer yapılar; karakol ve otellerdir. Özellikle 

konuttan dönüĢen oteller günümüzde bölgenin ana karakteristiğini yansıtmaktadır. 

Bölge ulaĢımında tarihsel bir öneme sahip olan diğer bir yapı ise Basmane Garı‟dır. 

Basmane Garı, Regie Generale adlı Fransız firma tarafından inĢa edildiği bilinmektedir. 

1856 yılında baĢlayan demiryolu inĢaatının 130 kilometrelik Ġzmir - Aydın hattı, 1863 

yılında Ġngiliz Ģirketi SCR tarafından yapılmıĢtır. Basmane – Kasaba (Turgutlu) hattı ile 

baĢlayan demiryolu hattı 1872 yılında AlaĢehir‟e kadar uzatılmıĢtır. 1922 yılındaki 

Ġzmir yangınında Basmane Garı da tahrip olduğu için 1926 yılında onarılmıĢtır. Gar, 

halen iĢlevini sürdürmektedir (ġekil3.5). Bugün, 2000 yılında açılan Ġzmir Metrosu‟nun 

giriĢ kısmı Basmane garının bahçesindedir (Anonim 2016). 

 

 

ġekil 3.5 Basmane garı 

ĠkiçeĢmelik‟te bulunan EĢref PaĢa Caddesi ile Anafartalar Caddesi‟ni kesen köĢede yer 

alan Anafartalar Karakolu bugünkü adıyla Ġzmir Polis Anı Evi olarak hizmet 

vermektedir. Yapının ana karekteristik özelliği, her iki yanında geniĢ saçağı taĢıyan 

konsollarda oluĢmasıdır. Yapıya ait süslemeler Barok ve Neo-Klasik tarzı 

yansıtmaktadır. Balkon kapısının üzerinde yer alan kitabeye göre binanın yapılıĢ tarihi 

olarak 1913-1917 yılları arasını olarak gösterilmektedir (ġekil 3.6). 
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ġekil 3.6 Anafartalar Karakolu 

 

Basmane Karakolu (Çorakkapı Karakolu), Anafartalar Caddesi üzerinde, Çorakkapı 

Camii‟nin karĢı çaprazında yer almaktadır. Çorakkapı Karakolu olarak da bilinmektedir. 

Bodrum katı ve üzerinde iki kat olarak inĢa edilen yapının çatı katı da bulunmaktadır. 

Günümüzde karakol olarak iĢlevini sürdürmektedir (ġekil 3.7). 

 
ġekil 3.7 Basmane Karakolu 

Semtte ayrı bir öneme sahip olan oteller de otel tarihi açısından değerlendirilmektedir. 

Bu alanda yer alan otellerin günümüze ulaĢan bir kentsel mekân olması, tarihi doku 

bütünlüğü içinde özelliğini sürdürmesi “Otelle Bölgesi” olarak günümüzde daha 

ayrıcalıklı hale getirmiĢtir. 1922 yılında Ġzmir yangını ve Cumhuriyet Dönemi‟nde kent 

genelindeki otellerin büyük bölümü yok olsa da bugün ayakta kalanları otel olma vasfını 

sürdürmektedir (Kayın 2000). 
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Bahçeli Oteli, Gaziler Caddesi üzerinde yer alan yapı Cumhuriyet Dönemi etkilerini 

yansıtmaktadır. Otel olarak inĢa edilen yapı günümüzde iĢhanı olarak iĢlev 

değiĢtirmiĢtir. Ġzmir1 Nolu Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulu 07.07.1988 

tarih ve 439 nolu kararı ile yapının onarılarak korunması kararı alınmıĢ ve sonrasında 

Bahçeli Oteli yıkılarak Gaziler Caddesi yönündeki bölümü aslına uygun olarak yeniden 

yapılmıĢ arkasına da sekiz kat ve bir bodrum katından oluĢan yeni bir bina inĢa 

edilmiĢtir (ġekil 3.8). 

 
 

ġekil 3.8 Bahçeli Otel 

 

Sadık Bey Oteli, Yeni Sadık Bey Oteli olarak da bilinen otel, Basmane Meydanı‟na 

bakan otel, Anafartalar Caddesi ile Oteller Sokağı olarak bilinen 1296 Sokak ile 

kesiĢtiği köĢededir. 1890 yılında Atatürk‟ün eĢinin ailesi UĢakizade ailesinin konağı 

olarak yapılmıĢ olan yapı, günümüzde otel olarak kullanılmaktadır. Konak, otel iĢlevi 

kazanınca Basmane Meydanı‟na bakan bölüme modern mimari tarzında yeni binalar 

eklenmiĢtir (ġekil 3.9). Basmane Meydanı yönündeki ilk parselde konumlanan otel, 

içinde bulunduğu sokakta yüzyıllık süreç içerisinde gerçekleĢen konut otel 

dönüĢümünün baĢlangıç halkasında yer almasıyla da önemlidir. 2007 yılında yerel 

yönetim tarafından binada, cephe iyileĢtirme çalıĢması yapılmıĢtır (Sürgevil 2011). 
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ġekil 3.9 Sadık Bey oteli, genel görünüĢ 

 

Emniyet Oteli, Anafartalar Caddesi üzerinde yer almakta ve yapı diğer adıyla Cihan 

Palas Oteli olarak da bilinmektedir. Yapının özelliği; zemin kat üzerine iki kat ve bir 

çatı katı olarak tasarlanmasıdır. Cihan Palas Oteli olarak da adlandırılmıĢ otel, 

Cumhuriyet Dönemi‟nde el değiĢtirmiĢ, Emniyet Oteli adını almıĢtır. Günümüzde 

kullanılmayan otelin bahçesinde bir kahvehane bulunmaktadır. Otelde ısınma sistemi 

olarak kaloriferin kullanması önemini arttırmaktadır (ġekil 3.10 ). 

 

ġekil 3.10 Emniyet oteli 

Anafartalar Caddesi üzerinde bulunan DönertaĢ Sebili‟nin karĢısındaki Tevfik PaĢa 

Konağı Basmane‟de, Tilkilik Bölgesi‟nde konuttan otele dönüĢen ilk ve nitelikli 
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örneklerden biridir (Çiçek 2006). DönüĢümlü yapılar daha çok ana arter üzerinde ve 

Basmane Garı‟nın hemen yanında yer almaktadır. Basmane Bölgesi sadece yapıları ile 

değil,  çeĢitli kültürel değerleriyle de var olmuĢ ve halen varlığını sürdürmektedir. 

3.2.2 Kültürel değerler 

Kültür; sosyal antropoloji, sosyal psikoloji, tarih, sosyoloji ve etnoloji gibi sosyal 

bilimlerin ortak olarak ele aldıkları bir konudur. Kültür, “Ġnsanı hayvandan ayıran, 

sadece insana has olan bir özelliktir. Kültür, insanlar tarafından paylaĢılan ve gelecek 

kuĢaklara intikal ettirilen bir semboller sistemi” olarak tanımlanmaktadır. Farklı bir 

yaklaĢıma göre kültür, “Bilgileri, inançları, sanatı, hukuku, morali, töreleri, kiĢinin 

toplumdan edindiği bütün istidat ve alıĢkanlıkları içeren karmaĢık bir bütün” olarak 

ifade edilmiĢtir (Arslanoğlu 2000). 

Kültürel miras insanlığın ortak malıdır. Bu nedenle bu mirasın korunması için üst 

ölçekte birtakım koruma politikalarının belirlenmesi, uygulanmasının gerekliliği, 

tarihsel sürekliliğin ve bununla bağlantılı olarak bütüncül korumanın doğru bir Ģekilde 

sağlanması açısından yadsınamaz. 

YaĢayan bir organizma olan ve sürekli olarak değiĢen kentin paralelinde, kente ait 

kültürel mirasın bütün olarak korunabilmesi için söz konusu koruma politikalarının da 

sürekli olarak geliĢtirilmesi gerekmektedir. Bu geliĢimin gerçekleĢtirilmesinde, kültürel 

mirasın insanlığın ortak malı olmasından hareketle; üst ölçekte uluslararası boyutta 

tarihsel dokuların korunması ile ilgili yöntem ve metotlar benimsenmelidir. Ancak 

kültür mirasının, ait olduğu coğrafya ve toplumun kültürel, sosyal yapısına özgü somut 

göstergeler olmasından hareketle de, bu yöntem ve metotların yerelleĢtirilerek 

uygulanması, kente ait kimliğin korunmasında önem kazanmaktadır. Bu bağlamda 

çağdaĢ restorasyon anlayıĢında yer alan; restorasyon ve müdahale yöntemlerinin yapıya 

özel olması gerektiği ilkesi, öncelikle üst ölçekte ülkelere ait koruma politikalarının 

oluĢturulması aĢamasında sağlanmalıdır. Türkiye‟de yer alması gereken koruma 

politikaları da ülkenin ve alt ölçekte kentlerinin sosyal, kültürel, fiziksel yapısına özgün 

olmalıdır (Cansunar 2011). 
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Türkiye‟nin en önemli Ģehirlerinden olan Ġzmir‟in kültürel özellikleri bakımından ele 

alıdığında Türkiye‟nin ikinci büyük limanına sahip olduğu görülmektedir. Antik 

döneme ait birçok eseri burada görmek mümkündür. En önemlisi ise Efes Antik Kenti 

adı verilen yerdir. Ġzmir Meryem Ana Kilisesi, Yedi Uyuyanlar, Ġsa Bey Camii ve buna 

benze birçok eseri içinde bulundurmaktadır. Ayrıca Ġzmir‟de yemek kültürü de çok 

geniĢ olup zeytinyağlı enginar dolması en meĢhur olan yemek çeĢitlerindendir. 

Ġzmir Ege Bölgesi‟nin batı ucunda bulunan bir Ģehirdir. Yörede oynanan oyunlar zeybek 

türünün ağır zeybek bölümüne girmektedir. Ġzmir ve köylerinde ağır ağdalı zeybek 

figürlerine ve zeybek türkülerine rastlanmaktadır. Ġzmir‟i halk oyunlarında ayrıcalıklı 

kılan ise Ġzmir yöresi halk oyunlarının kurumsallaĢmıĢ olmasıdır. Bunda da en büyük 

rolü ilde bulunan konservatuvar oynamıĢtır. Halk oyunları konservatuvarı sayesinde 

yöre halk oyunları istenilen düzeye ve kaliteye ulaĢtırılabilmiĢtir. Halk oyunları 

açısından; Türkiye‟nin en geliĢmiĢ halk oyunları alt yapısına ve sahne yapısına sahip, 

kendi oyunlarını en güzel sunabilen, birçok farklı kostümünü derleyen Türkiye 

genelinde ekol olmuĢ, birçok baĢarılara imza atmıĢ öncü yöredir (Anonim 2016). Yine 

gastronomi turizmi açısından Ġzmir illerinde zeytinyağı müzeleri bulunmakta olup, 

Ġzmir Oleatrium Müzesi, Avrupa‟nın en büyük zeytinyağı müzesidir (Çağlı 2012). 

Ġzmir tarih boyunca farklı kültürlerin, yaĢam tarzlarının ve Müslüman, Ermeni, Musevi, 

Hıristiyan, Rum gibi farklı inançların bir arada yaĢadığı hoĢgörü Ģehri olma 

niteliğindedir. Tepekule, Symrna, Efes, Pergamon, Teos, Lebedos, Kyme, Allinaoi, 

Thyrea, Phokaia, Kolophon, Erythrai, Klazomenai, Metropolis, Claros ve Myrina gibi 

tarihte yer alan uygarlıkların kültürel mirasına sahip bincelerce yıllık bir yerleĢim yeri 

olma özelliğindedir. Ġzmir, ayrıca her dönemde insane sağlığına hizmet etmiĢ, dünyaca 

ünlü Agamemnon, Asklepion, Allianoi, Karakoç ve ÇeĢme-ġifne, Ilıca gibi kaplıcalara 

ve Ģifa merkezlerine sahip, özellikel Ġskandinav ülkelerinden ilgi gören ziyaretçilere 

sahip, sağlıklı yaĢam seçenekleri sunan bir termal turizm merkezidir. 

Böyle bir zenginliği sunan Ġzmir kenti, ilkokul‟dan üniversite‟ye kadar çok çeĢitli eğitim 

kuruluĢlarının, yerli ve yabancı kültür merkezlerinin, tiyatroların, konser salonlarının, 

resim galerilerinin ve sportif tesislerin yer aldığı bölgesel bir merkez olarak takdim 

edilebilir. Çok sayıdaki ilk ve ortaokulun yanı sıra klasik lise ve meslek okulları, yalnız 
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Ġzmir için değil, bütün bir Ege Bölgesi için eğitim hizmeti üretmektedir. Kentte iki ayrı 

üniversite, sahip olduğu çeĢitli fakülte, yüksekokul ve enstitüleri ile geniĢ bir öğrenci 

kitlesine hitap etmektedir. Bunlardan Ege Üniversitesi‟ne bağlı birimler daha çok 

Bornova kampüsünde toplanmıĢtır. Yeni bir kuruluĢ olan Dokuz Eylül Üniversitesi ise, 

dağınık olarak Bornova, Alsancak, Buca ve Ġnciraltı‟nda faaliyet göstermektedir. Milli 

Kütüphane, Devlet Tiyatrosu, DevletSenfoni Orkestrası, Devlet Opera veBalesi, Devlet 

Resim ve Heykel Galerisi, Arkeoloji Müzesi ve Arkeoloji Müzesi ve Atatürk Kültür 

Merkezi gibi önemli kültür kuruluĢlarının tümü, ticaret ve yönetim hayatı kadar, 

kültürel hayat bakımından da kentin merkezini oluĢturan Konak semtinde toplanmıĢ 

bulunmaktadır (Sözer1998). Basmane; Türk, Yahudi, Ermeni ve Rum nüfusunun 

kendine has kültürü ile birbirlerinin kültürlenmesini sağlayarak ortak gelenek görenek 

oluĢturmalarına ve bir arada uzun yıllar yaĢamalarına kaynak oluĢturmuĢtur. 

3.3 Basmane’nin Kentsel Doku DeğiĢimi 

Türkiye‟de 1950‟lerden itibaren hızı artan iç göç olayları kentleĢme hareketini doğrudan 

etkilemiĢ; gecekondulaĢma bir olgu ve sorun olarak sosyal bilimlerin özel ilgi alanı 

haline gelmiĢtir. GecekondulaĢmanın farklı yönlerini ele alan çeĢitli araĢtırmalar 

neticesinde bu olgu göreceli açıklanmıĢ ve sorunun çözümüne yönelik çeĢitli politikalar 

geliĢtirilebilmiĢtir. Ama bu arada bir araĢtırma objesi olarak özellikle tarihi kent 

merkezlerindeki kentsel doku değiĢmeleri gözden kaçmıĢ ve ihmal edilmiĢtir (Tuna 

2004). Bu ihmaller sonucunda çöküntü mahalleleri ortaya çıkmıĢtır. Çöküntü 

mahalleleri kent merkezlerinin genel bir sorunu olmakla birlikte farklı semtlerde farklı 

etkenlerin belirmesi ile farklı görümleri de sunmaktadır. Çöküntü alanlarında sırayla 

normal oturma alanı iĢlevini yitirme, mekânın köhneleĢmesi ve sosyal iliĢkilerde 

bozulmalar birbiri ardına yaĢanmaktadır. Türkiye‟de birçok kent merkezinde “çöküntü 

mahalle” haline gelen alanlar bulunmaktadır. Bu alanlarda yapılan kentsel yenileme ve 

kentsel dönüĢüm çalıĢmaları günümüzün en önemli konusu olmaya devam etmektedir. 

Özellikle göç olgusu ve beraberinde getirdiği sorunlar günümüz kentlerinin bu alanda 

yapılacak çalıĢmalara ihtiyaç ve önemini göstermektedir.  

Göç; konut sorunu, yeni yapılaĢma baskısı ve tarım alanlarının dönüĢümü, ekonomik 

sorunlar, sosyo-kültürel sorunlar, sosyal gerilimler ve çatıĢmaları da yaĢatmaktadır. 



35 

Nüfusta beliren içinde bulunduğu konumdan ve çevresinden hoĢnut olmama durumu, 

sorunlu aileler, davranıĢ bozuklukları, vandalizm, suçlu çocuk ve gençler, alkolizm, 

kriminal faaliyetler gibi unsurlar ile hizmet birimlerinin ve donatıların noksanlığı ve 

standartlarının yetersizliği, temel hizmetlere eriĢememe gibi kentsel yoksunluk
4
 

kavramıyla açıklanabilecek sonuçları ortaya koymaktadır. Kentsel yoksunluk nedenleri 

daha çok dezavantaj durumunun yaĢanması, birey aile ya da toplum açısından farklı 

algıların ortaya çıkardığı sonuçları da görmek mümkündür. Bu algısal yaĢantı 

ötekileĢmeye kadar süren süreçlerle kendini göstermektedir: 

“Kentin niteliksiz fiziki çevrelerinde yaĢayan ve ekonomik anlamda zayıf maddi 

koĢullara sahip alt sınıf gruplarının, ait oldukları toplumun faydalandıkları belli hizmet 

ve olanaklardan aynı oranda ve eĢit Ģekilde faydalanmaması, belirli bir ölçüde sosyal 

dıĢlanmıĢlık ve bunun ortaya çıkarmıĢ olduğu hoĢnutsuzluk, keyifsizlik, gibi durumlar 

sosyal dıĢlanmıĢlığın da bir göstergesidir. DıĢlanmıĢlık yoksulluktan kaynaklanır” 

(Adaman ve Keyder 2005). 

Gecekondu alanları ve kent içi yoksul mahallelerin sosyal dıĢlanma süreçlerine karĢı en 

savunmasız bölgelerdir. Bu durum kentsel çatıĢma, gerilim ve suç kavramlarının da 

artmasına yol açmıĢtır. Kentten kopuk yaĢam koĢullarına sahip bu alanlar Ġzmir kenti 

özellikle de Basmane için önemli bir sorundur. Basmane‟nin XIX. yy. sonrasında 

çöküntü alanı haline dönüĢmesinde iki etken;  iç göçler, kültürpark ve fuar alanının 

açılıĢı olmuĢtur. 

Ġç göçler; kırsal kesimin itici kentin de çekici özellikleri nüfusun yer değiĢimlerine 

neden olmaktadır. Basmane, kentleĢmenin hızlandığı 1950 ve sonrası alt gelir 

grubunun göçüne maruz kalmıĢtır. Bölgenin göç haritası incelendiğinde Doğu ve 

Güneydoğu Bölgesinden ağırlıklı olarak göç aldığı görülmektedir. Bu nüfusun ana 

karakteristiği, alt gelir grubunu temsil etmekte ve kentlileĢme bilinci dıĢında yaĢam 

alıĢkanlıklarına sahip, içine kapanık, kent kültürüne karĢı kayıtsız davranıĢ biçimlerini 

                                                           
4
 Kentsel yoksunluk, toplumsal uzlaĢmanın düĢük derecede olduğu, maddi, duygusal, fiziksel ve 

davranıĢsal açılardan tatmin etmeyen ve istenmeyen koĢullar olarak tanımlamıĢtır. Townsend ise; Birey, 

aile ya da grubun, ait olunan yerel topluma veya daha geniĢ bir topluluğa ya da ulusa nazaran 

gözlemlenebilir ve gösterilebilir dezavantajı olduğunu ifade etmiĢtir. Bütün tanımların ortak noktası bir 

mahremiyetinbelirtilmesidir (Brown ve Madge 1982). 
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benimsenmektedir. Bu kayıtsızlık bölgede bulunan tarihi ve kültürel niteliği olan 

yapılarda da bozulmalara neden olmaktadır. 

Belirtilen bozulmalar Basmane‟de yer alan eski tarihi doku elemanlarına zarar 

vermektedir. Kontrolsüz olarak bölgede yer alan bu nüfus, tarihi binaları tahrip 

etmekte ve kentin tarihi dokusunu korumakta söz sahibi olan yerel yönetimler, 

vakıflar, sivil toplum örgütleri bu tahribatlara müdahale edememektedirler. Burada 

belirtilmesi gereken önemli nokta özel mülkiyet alanlarına sahip bölgelerin 

korunmasının zorluğudur. 

Bölge, sadece Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgelerinden göç almamaktadır. Aynı 

zamanda yasa dıĢı yollarla ülkemize gelen göçmenlerinde kısa süreli barınma alanıdır. 

Yakın zamanda Suriye‟deki iç savaĢtan kaçarak ülkemize sığınmacı statüsünde gelen 

mülteciler de bu bölgenin sosyo ekonomik çehresini değiĢtirmiĢtir. Bu barınmalar kısa 

süreliğine de olsa “Oteller Sokağı” ve “Anafartalar Caddesi” ve “Altınpark kazı alanı” 

güzergâhı üzerinde bulunan konut ve otellerde kalan mülteci
5
 ve mülteci aileler de 

tarihi dokuya zarar vermektedir. 

Basmane‟nin çöküntü alanı halini almasının bir baĢka nedeni ise kültür park ve fuar 

alanının açılması olmuĢtur. Bölgede bulunan lüks konutların fuarın açılmasıyla birlikte 

sahiplerince terk edilmesi ve konak-otel dönüĢümünü baĢlatmıĢtır. Bölgenin konak-

otel iĢlevi devam etmektedir. Günümüzde bu otellerde, günlük konaklama dıĢında 

evsizler ve günlük iĢlerde çalıĢanlar da kiracı olarak kalmaktadır. 

Ġç göç ve mülteciler için barınma-konaklama bölgesi haline gelen Basmane ve oteller 

sokağının bahsedilen nedenlerle çöküntü mahallelerine dönüĢümü, bölgenin 

bünyesinde barındırdığı tarihi ve kültürel değerlerin korunması gerekliliğini ortaya 

koymuĢtur.  

                                                           
5Mülteci veya sığınmacı; dini, milliyeti belirli bir toplumsal gruba üyeliği veya siyasi düĢünceleri nedeniyle zulüm 

gören veyagöreceği korkusu ve endiĢesi taĢıyan, bu sebeple ülkesinden ayrılan/ayrılmak zorunda bırakılan ve korkusu 

nedeniyle geri dönemeyen veya dönmek istemeyen, iltica ettiği ülke tarafından endiĢeleri haklı bulunan kiĢidir. 
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4. KORUMA KAVRAMININ ORTAYA ÇIKIġI, ÖNEMĠ VE TARĠHĠ – 

KÜLTÜREL VARLIKLARIN KORUNMASI GEREKLĠLĠĞĠ  

4.1 Koruma Kavramının Ortaya ÇıkıĢı, Önemi ve Gerekliliği 

Koruma, “kaybetme korkusunun tepkimesinden kaynaklanan ve sahip olma güdüsüyle 

geliĢen bir duygudur”.  Koruma, sözlük anlamı olarak himaye etmek, bir kimseyi ya da 

bir Ģeyi dıĢ etkilerden, tehlikelerden muhafaza etmek, uzak tutmaktır. Koruma kavramı 

ereksel bir eylemi içermektedir. Tarihsel çevrenin korunması bağlamında, belirlenecek 

ilkeler ve hedefler doğrultusunda geçmiĢten gelen değerleri, geleceğe aktarmak üzere, 

Ģimdi takınılacak tutum belirleyici olmaktadır. Kısaca, koruma eylemi her üç zaman 

kesitini dün, bugün ve yarını kapsamaktadır. Bir baĢka deyiĢle, koruma yaĢatmaktır 

(Kiper 2004). 

Tarihi çevre, denildiğinde aklımıza ilk gelen döneminin duygu, düĢünce, yaĢam 

biçimlerini yansıtan ve çağlar boyunca yeni nesillere aktaran yerleĢmelerdir. Bu 

yerleĢmeler dünya üzerinde herhangi bir kentte süregelen sosyo-kültürel ve ekonomik 

değiĢim /dönüĢümlerin etkisiyle farklılaĢmaktadır. Bu farklılaĢmalar sırasında yaĢanan 

müdahaleler tarihi çevre içerisinde yer alan tarihi yapıların dokularına zarar 

vermektedir. Kullanıcılar tarafından yapılan iç müdahaleler veya rant talepli olan dıĢ 

müdahaleler fiziki mekanlar için geri dönülemez oluĢumlara yol açmaktadır. 

Korunacak yapıtın türüne göre, tarihsel-kültürel değerleri toplumla paylaĢma yolları da 

değiĢmektedir. Görsel ve iĢitsel sanat yapıtlarının yaygınlaĢtırılması çağımızda daha da 

kolaylaĢmıĢtır. 

Orijinalleri müzelerde ya da koleksiyonlarda saklı olan; örneğin, resim, heykel, 

seramik gibi yapıtlar, bulundukları yerde gezilip izlenme olanağı bulunmasa bile, 

günümüz teknolojileri ile sanal ortamda rahatça izlenebilmektedir. Bu bakıĢ açısı ile 

modern teknoloji sayesinde, sanat eserlerinin daha geniĢ kesimlere ulaĢmakta olduğu 

savı ileri sürülebilir. Kentlerin kimliğinin yeniden ortaya çıkmasında, yitirilmiĢ olan 

mekânla iliĢkinin yeniden kazanılması için eski kent dokularını koruma çalıĢmaları 

dünyada uzun yıllardır sürdürülmektedir. 
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Tarihi çevreler insan ölçüsüne göre düzenlenmiĢ mekânlar olarak da öğretici ve ilgi 

çekicidirler. Sosyal iliĢkileri olumlu yönde etkileyen ve bireyler arasındaki birlik 

duygusunun pekiĢtirilmesine yardımcı olan ortamları vardır. Böyle bir çevrede 

bulunmak kiĢiyi mutlu etmektedir. YaĢam koĢullarının, geleneklerin, yapım 

tekniklerinin hızla değiĢtiği bir dünyada tarihi kent mekanları geçmiĢte nasıl bir çevre 

içinde yaĢandığını gösteren açık hava müzeleri olarak da düĢünülebilir. Tarihi çevreler 

arkeolojik, tarihi, estetik önemlerinin yanı sıra, folklorik değerleri nedeniyle de 

korunurlar. Birçok ülkede özgün iç donanımlarıyla korunan küçük müze kentler 

geçmiĢe dolaysız bir bakıĢ olanağı sunmaktadır. Özgün karakterlerini koruyabilen 

tarihi yerleĢmeler halk sanatının yerinde görülerek incelenmesi, tanınması yönünden de 

çok öğreticidirler. Bakırcılık, gümüĢ iĢlemeciliği, saraçlık, dokumacılık gibi sanatların 

tarihi kentlerimizde, geleneksel ortam içinde yaĢatılması endüstri çağı insanı için ilgi 

çekicidir. Tarihi çevre içinde yer alan binalar sergiledikleri mimarlık üslupları, mekan 

tasarımları, yapım teknikleri ve ahĢap oymacılığı, duvar resmi gibi bezemelerin 

kalitesiyle de yörenin mimari kimliğini tanımlayan tarihi veriler olarak değerlendirilir. 

Bu özgün veriler, günümüze ulaĢamayan ve hakkında çok az yazılı bilgi olan yaĢam 

biçimlerinin anlaĢılmasına, düĢ gücüyle canlandırılmasına katkıda bulunmaktadır 

(Demirkesen vd. 2005). 

Tarihi mimari eserlerin korunması yönünde bugüne kadar kent planlama ve tekil yapı 

ölçeğinde çalıĢmalar sürdürülmüĢtür. Ancak koruma kavramının kitleler üzerinde 

yaygınlık kazanmaması ve bireyin ekonomik sorunları bu yöndeki çalıĢmaları baĢarısız 

kılmıĢtır. Sorunun çözümü kent-planlama ölçeğinden bağlayarak, kent parçası bazında 

proje paketlerinin oluĢturulmasında yatmaktadır. Bu proje paketlerinin hazırlanması 

aĢamasında bölgede mülkiyetin toplulaĢtırılması ve bölgeye ekonomik ve sosyal 

dinamizm kazandıracak yeni iĢlevlerin verilmesi temel girdi veya veri olmalıdır 

(Utkutuğ vd. 1993). 

Tarihi çevre olarak tabir edilen kavramın uluslararası boyutta “Venedik Tüzüğü” 

olarak bilinen ve çeĢitli ülkelerin temsilcileri tarafından kabul edilen bir antlaĢmayla 

karĢımıza çıkmaktadır. 1964 yılında imzalanan bu antlaĢmada; koruma, onarım, tarihi 

yerler, kazılar baĢlıklarının altında 16 madde yer almaktadır. Daha sonra Amsterdam 

Bildirgesi, Nara Özgünlük Belgesi gibi çeĢitli uluslarca hazırlanan bildiriler ve 
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antlaĢmalar imzalamıĢtır. Ulusların tarihi alanların kente geri kazandırmak için ne 

yapabilirim derdine düĢmeye baĢladığı son dönemlerde Ģu soruya yanıt aramıĢtır. 

Kentin çöküntü alanlarına dönüĢtürülen bu mekânları nasıl çöküntü alanı haline 

gelmekten kurtarabilir?  Nasıl  rehabilite edebilir?. 

Koruma; 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu‟nun 4. maddesinde 

Ģu Ģekilde ifade edilmiĢtir: “TaĢınmaz Kültür ve Tabiat Varlıklarında muhafaza, 

bakım, onarım;  restorasyon, fonksiyon değiĢtirme iĢlemleri; taĢınır kültür varlıklarında 

ise muhafaza, bakım, onarım ve restorasyon iĢleri” dir. Diğer tanımlamada ise koruma, 

kısaca yapılarda meydana gelen bozulmayı önleyen müdahale Ģekli olarak 

belirtilmektedir. 

KeleĢ (2000) kentsel koruma kavramını;”Kentlerin belli kesimlerinde yer alan tarihsel 

ve mimari değerleri yüksek yapıtlarla anıtların ve doğal güzelliklerin, kentte bugün 

yaĢayanlar kadar gelecek kuĢakların da yararlanması için her türlü yıkıcı, saldırgan ve 

zararlı eylemler karĢısında güvence altın alınması” olarak tanımlamıĢtır. Bu tanıma 

benzer birçok tanımlama yapılmıĢtır. Türk Dil Kurumu‟na göre ise “Bir kimseyi veya 

bir Ģeyi dıĢ etkilerden, tehlikeden, zor bir durumdan uzak tutmak, esirgemek, muhafaza 

etme kolarak tanımlanmıĢtır. 

Her ne Ģekilde tanımlama yapılırsa yapılsın, merkezinde kentsel koruma olgusu kentsel 

dokunun fiziki özelliklerinin sosyo-ekonomik değiĢimlerin yıkıcı etkilerini kontrol 

altına almak amacı güdülmüĢtür. 

Bilinen o ki tarihi dokunun korunmasında izlenecek yol ve yöntemler son derece 

önemlidir. Bu yol ve yöntemler uygulanırken koruma yapılacak alanların özellikleri iyi 

izlenmelidir. Doğru proje, toplumsal ve mekansal yeniden yapılanma projelerinin 

rehabilitasyon projelerine dönüĢmesinde gizlidir. Bu anlamda kentsel koruma 

çalıĢmaları önemsenmelidir. Özellikle çalıĢmalarda korumanın üç ayağı olan; kültür, 

ekonomi ve planlamanın bir bütün olarak ele alınması gerekmektedir. 

Ancak ülkemiz açısından değerlendirirsek, Koruma amaçlı imar planlarının sağlam 

temellerden yoksun olması ve sistemin çok baĢlı olması koruma çalıĢmalarında çok yol 
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alınamamasını neden olmaktadır. 

4.2 Ġzmir ve Basmane’ni Tarihsel Yapılarının Korunması Gerekliliği ve Bölgede 

Yapılan ÇalıĢmalar 

Ġzmir BüyükĢehir Belediyesi sınırları içerisinde, Ġzmir I Numaralı Kültür ve Tabiat 

Varlıklarını Koruma Bölge Müdürlüğü Kurulu sorumluluğunda bulunan ilçelerde 

3.283 adet tescilli yapı ve 13 adet arkeolojik sit alanı, 14 adet doğal sit alanı, 8 adet 

kentsel sit alanı ve 3 adet tarihi sit alanı bulunurken, Ġzmir II Numaralı Kültür 

Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu sorumluluğunda bulunan ilçelerde ise 685 adet 

tescilli yapı ile 113 adet arkeolojik sit alanı, 68 adet doğal sit alanı, 5 adet kentsel sit 

alanı, 4 adet tarihi sit alanı bulunmaktadır (Anonim 2016). Ġzmir Basmane de bu 

anlamda tarihi dokunun önemli bir bölümünü barındırmaktadır. Tarihsel koruma bölge 

geleceği için önemlidir. Bilenen tarihsel korumanın aynı zamanda, toplumsal 

kalkınmanın etkin bir aracı olduğudur. Koruma, kente yeni bir ekonomik canlılık 

getirmektedir. Günümüzde birçok toplum korumayı ekonomik geliĢme stratejisi olarak 

uygulamaktadır. Tarihi-kültürel çevreler, doğru değerlendirildiğinde, yerel ekonomileri 

canlandırır, yeni iĢ alanları açar, vergi gelirlerini artırır, yeni iĢ kolları yaratabilirler. 

Eski bölgelerin ve kent merkezlerinin yenilenmesine yönelik olarak yapılacak koruma 

uygulamaları ile yeni vergi geliri ve istihdam yaratılıp; büro, ticaret, barınma ve 

dinlence için iyileĢtirilmiĢ özgün mekânlar sunulabilmektedir (Kiper 2004). 

Mimari mirasa karĢı duyulan ilgi, tek yapı ölçeğinde anıttan zamanla, onu çevreleyen 

mekânın tarihsel ve estetik değerinin ortaya konulması ile geniĢledi. Bu sınırlarıyla anıt 

ve çevresi; bir kent merkezindeki yapılanmanın karakterini minimum ölçekte ifade 

etmekteydi. Bu aĢamadan adım adım, kültür varlığı, tarihsel merkez ve sit kavramları 

ortaya çıktı. Anıtlara restorasyon müdahalelerinin yöntemlerini belirleyen stilistik 

restorasyon, romantik restorasyon, konservasyon
6
 gibi teoriler giderek daha kapsamlı 

kavramları bünyesine alarak tek yapıdan kentsel ölçeğe geçti. Bu ölçekte geçmiĢte 

üretilmiĢ mimari miras ile günümüz yapılarının bir bütün olarak değerlendirilmesi ve 

toplumun çağdaĢ yaĢamında birlikte yer alması gerekliliği düĢüncesi geliĢti. Bu yolla 

daha çağdaĢ yaĢama entegre olmuĢ koruma fikrine ulaĢılmıĢtır. 

                                                           
6
 Konservasyon, bir anıt ya da yapının özelliklerini kaybetmeden korunabilmesi iĢlemidir. 
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GeçmiĢte zaman-mekân ve değerlerin iç içe geçmiĢ olma durumu, modern kent 

dokusunda yitirilmiĢtir. Bugün kent yaĢamında insanların tarihsel mekânlara yönelme 

ve bu mekânları tarihsel rekreasyonel alanlar olarak görme eğilimleri, yitirilmiĢ kent 

kimliğinin yeniden anımsanabilmesi ve ait olunan kültürün yeniden canlandırılarak 

etkin bir biçimde yaĢanabilmesi içindir. Bu nedenle, kent kimliğinin ve modern kent 

dokusunda yitirilmiĢ olan mekân-insan iliĢkisinin yeniden anımsanmasında, tarihî 

mekânların temel alınması ve sürdürülebilirliği de önem taĢımaktadır. Çünkü bir kentin 

tarihî mekânları olarak kendini gösteren kültürel miras, toplum refahının en değerli 

parçasıdır (Kurtar ve Somuncu 2013). 

Günlük insan ve toplum yaĢantısının mekan biçimlenmesi arasındaki etkin bağ, çevre 

düzenlenmesi kavramını statik bir kavram olmaktan çıkartıp dinamik bir niteliğe 

dönüĢtürmektedir. Yani sokağın görüntüsü ve oluĢumu zaman içerisinde olmaktadır. 

OluĢumun temel öğesi sosyo-kültürel özelliklerdir. Tarihi kent merkezlerimizin içine 

düĢtükleri çöküntü alanları manzarası, iĢte bu sosyo-kültürel özelliklerin negatif yönde 

sürekli dönüĢümünün sonucudur. Bu nedenledir ki bu alanların ve bu alanlar içerisinde 

yer alan yapıların ve kent strüktürünün korunması, düĢüĢ eğiliminde olan sosyal 

yapının pozitif yönde yeniden dönüĢümü ile karĢılanabilecektir. Bu yönde 

oluĢturulacak yeni dönüĢümün ise; bölgenin yeniden canlandırılması, rantının 

artırılması ve üst sosyal gurupların bölgeye yeniden çekilmesi ile mümkün 

olabilecektir (Utkutuğ vd. 1993). 

Öte yandan koruma amaçlı geliĢmede, tarihi değerlere önem verilmelidir. Koruma 

amaçlı imar planına dayalı koruma – planlama süreci çeĢitli nedenlerden ötürü kentsel 

geliĢmenin arkeolojik sit alanları üzerindeki olumsuz etkileri ortadan kaldırmakta 

yetersiz kalmaktadır. Ne kentsel geliĢmeyi düzenlemeyi ve kontrol etmeyi hedefleyen 

planlama sistemleri, ne de kültürel değerlerin karĢılaĢtığı sorunları çözmeye yönelik 

koruma çalıĢmaları arkeolojik sit alanının kentsel geliĢme sonucu zarar görmesini 

engelleyememektedir. Koruma ve planlama çalıĢmaları sonucunda kentsel yerleĢmeler 

içerisinde kalan arkeolojik sit alanları çevresinden izole edilerek kentsel yapılı çevre 

ile bütünleĢmesi sağlanamamakta ya da arkeolojik eserler tahrip edilmekte, bunun 

sonucunda da arkeolojik sit alanı ve alanın bütünlüğü doğrudan ya da dolaylı olarak 

zarar görmektedir  (Levent 2009). Risklerine karĢı tedbirler alınması, tarihi ve kültürel 
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varlıkların yenilenerek korunması ve yaĢatılarak kullanılmasıdır (Aykaç 2009). 

Tarihi kentlerde yerleĢme dokusu genel olarak topografya ile ilginç bir bütünleĢme ve 

uyum sergiler. Birçok tarihi kentin, eriĢilmesi zor en yüksek noktasına yerleĢmiĢ bir 

akropolü ya da kalesi bulunur. Birçok Ģehirde, örneğin Kayseri, Niğde ve NevĢehir‟de 

olduğu gibi toplumun en çok değer verdiği anılan nitelikleri taĢıyan anıtlar ya da büyük 

tarihi yapılar vardır ve kenti süslerler. NevĢehir‟deki Damat Ġbrahim PaĢa heykeli, 

Hacı BektaĢ ilçesindeki Hacı BektaĢ-ı Veli külliyesi bu eserlere örnektir. Genel 

görünüme egemen bir ya da birkaç anıtın çevresinde yöreye özgü çatı biçimleri, 

kubbeler, kuleler, minareler gibi tekrar eden öğelerin bir araya gelmesiyle kent için 

tanımlayıcı bir özellik taĢıyan siluet meydana gelir (Demirkesen vd. 2005). 

Belirtilen anlamda tarihte nice medeniyetlere ev sahibi olmuĢ Basmane‟nin de 

gelecekte de aynı özelliğini devam ettirmesi yolunda adımların bir an önce atılması ve 

sağlılıklaĢtırma çalıĢmalarının yapılması gereklidir. Bölge sosyal, ekonomik anlamda 

yok olmuĢluğa bırakılmamalıdır. Bölgede yaĢayan alt sosyo-kültürel grupların 

gereksinimleri doğrultusunda fiziki çevrenin yeni iĢlevlere paralel olarak 

değiĢtirilmeye yöneltilmesi gerekmektedir. Yakın geçmiĢte yaĢanan “Mülteci” 

hareketliliği bu bölgenin ekonomik çıtalarını yükselttiği düĢünülse de bu durum tarihi 

binalara verilen tahribatlar açısından da değerlendirilmelidir. Önemli olan kalıcı tarihi 

binaların korunmasında ve geleceğe aktarımında kalıcı çözümlerin bulunmasıdır. 

Kentsel alanların düzenlenmesinde yaĢanan zorluklar tarihi sit alanları açısından da 

zorlukları taĢıması bu sürecin uzamasına neden olmaktadır. Mülkiyetlerin sadece 

Ģahıslara ait olmaması, yerel yönetimlerin ve vakıflarında taĢınmazlarının bulunması 

hareket noktasında zorlukları ortaya koymaktadır. Her ne kadar çok baĢlı sistemlerde 

olsa bilinen bir gerçek yok olmaya baĢlayan değerlerimizi korumalı ve rehabilite 

etmenin gerekliliği bilinmelidir. 

Düzensiz kentleĢme sorunları, Basmane içinde önemli bir sorunsaldır. Kent 

merkezlerinde bulunan kültür katmanlarının tahrip eden bu katmanların içerdiği izleri 

yok etme ve yok olma tehlikesi, Kent içindeki arkeolojik kalıntıların ortaya 

çıkarılması, gerekli olan politik, yasal, akademik ve finansal öğeler ile farklı 

disiplinlerden uzmanların birlikte çalıĢarak tarihi kent dokusunun canlandırılmasıyla 
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mümkün olacaktır. Yerel yönetim ayağı tarafından yapılan “Basmane Oteller Sokağı 

SağlıklaĢtırma ve Canlandırma Projesi” bölge adına önemli bir çalıĢma olmuĢtur 

(Kayın 2004). 

Basmane, 1296 sokak (Oteller Sokağı) adıyla anılan çalıĢma, tarihte oteller konusunda 

öncülük etmiĢ olan Ġzmir Kordon otellerinin, yangınlarla yok olmasından sonra kalan 

son örneklerini barındırmaktadır. Bu alanda yerel yönetimce yapılan iyileĢtirme 

çalıĢması ile kentlilerin hafızasında olumsuz anlamda yer eden kullanılmaktan 

kaçınılan bir sokak kentliye tekrar kazandırılmıĢtır. Sokakta 51 adet parsel ve 1972,46 

m
2
 düzenleme alanı bulunmakta olup; 320 metre sokak kaplama ve düzenlemesi 

yapılmıĢtır. Bu çalıĢmalar kapsamında 128.886.134.470 TL. HarcanmıĢ, bina cephe 

onarımları için her mal sahibi kendi binasında bütçesi ölçüsünde, belediyece önerilen 

proje ve tadilatlar yapılmıĢtır.  

Bölgede ayrıca özel mülke ait olan ve yerel yönetimce restorasyonu yapılarak farklı 

iĢlevsel özellikler kazandırılan yapılar da mevcuttur. Bunlardan Türk evi formunda 

olan yapılardan bazıları toplum merkezi haline getirilerek koruma çalıĢmaları 

yapılmıĢtır. Bu çalıĢmalara 2 örnek; “Basmane Semt Merkezi ve Agora Semt Merkezi” 

dir. Basmane Semt Merkezi 1276 sokakta, Agora Semt Merkezi ise 806 sokakta 

bulunmaktadır. Basmane oteller sokağında yer alan ve Oteller Sokağında bulunan 

“Nebahat Tabak YetiĢtirme Yurdu” binası, 1999 yılında dönemin Ġzmir Valisi Kemal 

Nehrozoğlu, tarafından restore edilmesi için Çevre ve Kültür Değerlerini Koruma ve 

Tanıtma Vakfı bağıĢlamıĢtır. Konak Ġlçe Belediyesi ÇEKÜL ile protokol imzalayarak 

yenileme projesini üstlenmiĢ ve yenileme çalıĢmalarından sonra binanın kullanımı on 

yıllığına Konak Belediyesi‟ne devredilmiĢtir. 2007 yılında hizmete açılan yapının 

geniĢ olan bahçesi içinde ayrıca müĢtemilat binası vardır. 

Merkez toplumsal içerikli hizmet binası olarak çevre halkına ve bölgede geçici olarak 

barınan mülteci gruplarına çeĢitli sosyal hizmet imkânları sunmaktadır. Özellikle 

mültecilere yönelik çalıĢmalar insani boyutta olup, her hangi bir menfaat 

gözetilmemektedir. 

806 Sokak‟ta bulunan diğer bir yapı 2010 yılda yapılan restorasyon çalıĢması 
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sonrasında hizmete açılmıĢtır. Merkez kadın ve çocuklara yönelik hobi ve meslek 

kazandırmaya yönelik kurslarla etkin hizmet vermektedir (ġekil 4.1)                                            

Yapı Türk evi formunda ve iki katlıdır. Yapının arka kısmında küçük bir bahçesi de 

bulunmaktadır. 

 

ġekil 4.1 Agora toplum merkezi 

 

Basmane için bahsedilmesi gereken bir çalıĢma da Altınpark kazı alanında yapılan 

çalıĢmadır.Bu çalıĢma bölgenin tarihi dokusu korumaya yönelik yapılan önemli 

çalıĢmalardandır.Yerel yönetim ayağı üzerinden çalıĢma devam etmektedir. 

Son olarak 2014 yılında yine yerel yönetimin katkılarıyla açılan “Kadın Müzesi” ve 

“Radyo ve Demokrasi Müzesi” olarak yeni iĢlevsellik yüklenen yapılarla bölgenin 

turizm odaklı değiĢiminin sağlanması amaçlanmıĢtır. Ancak yapılan tüm çalıĢmalar 

bölgede ufak çaplı yapılan yenileme çalıĢmalarının bütüncü anlayıĢtan yoksun olarak 

ele alınması koruma çalıĢmalarının sınırlılıklarıyla tekrar ele alınması gereğini bir kez 

daha ortaya koymaktadır. 
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5. TARĠHĠ DOKU KORUMA ÇALIġMALARININ ULUSAL VE     

ULUSLARARASI ALANDA GELĠġĠM SÜREÇLERĠ, KORUMA 

UYGULAMALARINDA YENĠ YAKLAġIMLAR 

5.1 Dünyada Koruma Olgusunun GeliĢimi 

Tarihi çevre koruması tek anıt korumasından baĢlayarak çağdaĢ iĢlevlerle korumayı 

amaçlayan bir anlayıĢa uluslararası platformda kabul görmektedir. Koruma 

çalıĢmalarında gelinen nokta, ulusların sadece kendi topraklarıyla sınırlı kalmayıp 

diğer ulusların da tarihi ve kültürel değerlerinin korunması gerektiği bilincidir.Bu 

bilinçle uluslararası birlikler kurulmuĢtur. Koruma faaliyetlerinde ülkeler arasında 

yetki ve sorumluluk dağılımı anlamında farklılıklar olsa da genel olarak çoklu bir 

örgütlenme yapısına sahip oldukları görülmektedir. Dünyada ilk koruma çalıĢmaları, 

siyasi irade ve dinin etkisiyle yönetim binaları ve kilise, manastır gibi binalarda 

baĢlatılmıĢtır. Avrupa‟da koruma olgusuna yaklaĢımda daha çağdaĢ adımlar 

XIX.yy.‟da atılmıĢtır. Ġlk uluslararası koruma çalıĢmaları ise 1931 yılında “Uluslararası 

Müze Örgütü” tarafından Atina‟da gerçekleĢtirilen konferansla baĢlamıĢtır. 

Uluslararası platformda yapılan çalıĢmalarının baĢarısı iyi planlama, güçlü finansal 

destek ve halkın farkındalığıyla baĢarıya ulaĢmıĢtır. ÇalıĢmada Fransa, Ġngiltere ve 

Japonya‟da koruma çalıĢmaları örneklem olarak seçilmesinin nedeni bu ülkelerin 

yaptığı çalıĢmaların birbirinden farklı olmasıdır. Ülkeler yasalarla korumayı güvence 

altına almaya çalıĢmıĢlardır. 

Ġlk olarak Fransa‟nın koruma olgusununun ortaya çıkıĢı, eski anıtların tahrip 

edilmesiyle baĢlamıĢtır. Bu tahripler sanılanın aksine yerli halkın yaptığı tahriplerdir. 

Göçle gelen nüfustan korunma amaçlı olarak tarihi doku öğeleri tahrip edilmiĢtir. 

Daha sonraki yıllarda Fransa‟yı etkileyen “Yüzyıl SavaĢları, Rönesans ve Reform 

Hareketleri”, yapılar için dönüm noktası olmuĢ yapıların yenilenmesini gereğini 

gündeme getirmiĢtir. Dönemin Kralı, Paris kentini ıslah edip geliĢtirmiĢtir. Özellikle 

1814-1879 yılları arasında yaptığı restorasyon çalıĢmaları ülkenin koruma çalıĢmaları 

açısından atılan ilk adımları olmuĢtur. 

Fransa‟da etkin olan koruma kanunları kronolojik olarak aĢağıdaki gibi sıralanabilir:  
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 1834 Fransız Arkeoloji Derneği, 

 1887 Koruma Kanunu, 

 Anıtla Komisyonu kurulması, 

 1962 Maraux Yasası (Korunacak Alanlar Yasası), 

 1963 Denetleme Komisyonu, 

 

Ġngiltere‟de koruma çalıĢmalarında etkin olan Londra Eski Eserler Derneği‟dir. 

Derneğin çabalarıyla baĢlayan koruma çalıĢmalarında 1913 yılında yürürlüğe giren 

„Eski Anıtlar SağlamlaĢtırma ve Düzenleme Kanunu” önemlidir. Bu yasa eski esere 

zarar verene hapis cezasına varan cezalar getirmiĢtir. Daha sonra hazırlanan ġehir ve 

Kırsal Planlama Kanunları 1944 ve 1947 yılları arasında yürürlüğe girmiĢtir
7
.
 

Ġngiltere‟de tarihi dokunun korunmasında sorumluluk “Ulusal Kültür Miras 

Bakanlığı”na verilmiĢtir. Tarihi kentlere iliĢkin koruma amaçlı imar planlarını 

denetleyen en üst merci ise Çevre Bakanlığı‟dır. 

Japonya‟da ise durum diğer ülkelerden farklılık göstermektedir. Merkez, Eyalet ve 

Belediye olmak üzere farklı düzeylerdeki örgütlenme sistemi, koruma alanının da 

farklı örgütlemelerin ülkede oluĢmasına neden olmuĢtur. II. Dünya savaĢının etkilerini 

yaĢayan Japonya, sanayileĢme ve hızlı kentleĢmenin zararlı etkilerine tepkisini Ġlk 

olarak, “1975 yılında Kültür Varlıklarını Koruma Kanunu‟na tarihi Kentsel Çevrelerin 

korunması için Juuyo Dentovteki Kenzoubutsugun Hozo Chiku (Önemli Tarihi Bina 

Grupları Koruma Alanı) isimli 83.madde eklenmiĢtir.” 

1980 yılında ise, önemli bir aĢama yaĢanmıĢ mahalle/semt planlama hükümleri Kent 

Planlama Kanunu‟na eklemiĢ ve Tarihi Çevre Koruma etkinlikleri geliĢmeye 

baĢlamıĢtır. 1990‟lı yıllara gelindiğinde köpük ekonomisinin çöküĢe geçmesi 

piyasalardaki arazi fiyatlarının düĢüĢüne yol açmıĢtır. Buna batık banka kredileri de 

eklenince yapılaĢmanın kontrolünün gerekliliğini tekrar gündeme getirmiĢtir. 

1989‟da yeni planlama kanunu, 1992 yılında ise yapılan düzenlemelerle yeni nazım 

                                                           
7 Ġngiltere‟de kırsal bölge çalıĢmaları 1940‟lı yıllarda baĢladığı bilinmekle birlikte 1970‟li yıllarda çevre departmanı 

altında faaliyet gösterdiği ve kırsal alanların bölge planları kapsamında değerlendirildiği bilinmektedir. 
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imar planları uygulamaya konmuĢtur. 1999 yılında ise plan yapma yetkisi yerel 

yönetime geçmiĢtir. Koruma konusunda oluĢturulmuĢ olan uzmanlık kurullarının 

etkinlikleri özellikle Avustralya, Fransa ve Ġngiltere‟de dikkat çekmektedir. Ayrıca 

ABD; Ulusal Tarihi Koruma Kanunu, Avustralya‟da; Eyalet Düzeyinde Koruma 

Kanunları, Ġtalya‟da Ulusal Ulusal Konut Kanununa iliĢkin hükümler Kanada‟da Tarihi 

Sitler ve Anıtlar Kanunu bulunmaktadır. Bu alanda temel uluslararası yasal araçlar 

aĢağıdaki gibi sıralanabilir: 

 Avrupa Kültürel Varlıkların Korunması SözleĢmesi (1954), 

 UNESCO‟nun YasadıĢı Ġthalat ve Ġhracat ileKültürel Varlıkların Devrine KarĢı 

Yasaklayıcı Önlemler SözleĢmesi (1970), 

 Dünya Kültürel ve Doğal Mirasının Korunması Konulu SözleĢme (1975), 

 Avrupa Konseyi‟nin Avrupa Mimari Mirasını Koruma SözleĢmesi (1985), 

 Kültürel VarlıklaraYönelik ĠĢlenen Suçlar Hakkında Avrupa SözleĢmesi (1985), 

 Avrupa Konseyi‟nin Avrupa Arkeolojik Mirasını Koruma SözleĢmesi (1992).                     

AĢağıda bazı ülkelerin tarihi yapı ve sitleri korumaya yönelik yaptıkları çalıĢmaların 

baĢlangıç tarihleri (Çizelge 5.1) verilmiĢtir. Buna göre tarihi yapıların ve sit alanlarının 

korunmasına yönelik ilk çalıĢmanın 1830‟lı yıllarda Fransa‟da baĢladığı görülmektedir. 

Koruma çalıĢmalarına 1931 yılında baĢlayan ülke ise Belçika‟dır. 

Çizelge 5.1 Tarihi yapıları ve sitleri korumaya yönelik ilk çalıĢma (Ekinci 2009) 
 

Ülkeler 

 

 

Yıllar 
Avusturya 1923 

Danimarka 1907 

Belçika 1931 

Finlandiya 1883 

Fransa 1830 

İngiltere 1877 

İtalya 1892 

Hollanda 1875 

Norveç 1844 

İspanya 1860 

İsveç 1630 

İsviçre 1911 

 

26-30 Kasım 1976 tarihleri arasında Nairobi BirleĢmiĢ Milletler Eğitim, Bilim ve 
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Kültür Kurumu Genel Konferansında; koruma ile ilgili yerel koruma önlemlerine yer 

verilmiĢtir. Son olarak, Uluslararası Dünya Miras Fonu, Dünya Bankası ve Avrupa 

Birliği Fonlarının da finansal destek mekanizmalarını da unutamamak gerekir. 

5.2 Türkiye’de Koruma Olgusunun GeliĢimi 

Türkiye‟de tarihi eserlere karĢı olan ilgi XIX. yy.‟da baĢlamıĢtır. Bu ilginin nedeni; 

XIX. yy. ortalarında Avrupa‟da baĢlayan modernleĢme anlayıĢının sanayi inkılabı 

sonucunda baĢlayan değiĢimlerle Osmanlıyı da etkilemesidir. “Osmanlı Döneminde 

daha çok taĢınır kültürel mirasın korunması amaçlanmıĢ ve “Muhafaza-i Asar-ı Atika 

Nizamnameleri” yasası ile koruma yasal tabana bu dönemde oturtulmuĢtur. Tarihi 

dokuyu korumaya yönelik çalıĢmalar incelendiğinde Osmanlı ve Cumhuriyet Dönemi 

olarak iki bölümde ele alınarak değerlendirilmektedir. Tanzimat döneminde baĢlayan 

koruma düĢüncesi taĢınır eserleri kapsarken daha sonraları anıtsal yapı bütün olarak 

koruması düĢüncesiyle sürdürülmüĢtür (Kurtar ve Somuncu 2013). 

Eski eserlerin koruması anlayıĢı baĢlayan koruma olgusu 1930‟lu yıllara gelindiğinde 

kapsamı geniĢletilerek taĢınmazları da içine almıĢtır. Koruma olgusunda 

kurumsallaĢmanın ilk adımı olarak “Gayrimenkul Eski Eserler ve Anıtlar Yüksek 

Kurulu” kurulmuĢ ve 1950‟li yıllarda GEEAYK tarafından akademik olarak ele 

alınmaya baĢlamıĢtır. Bu bağlamda hazırlanan Erzurum, Sivas Koruma Raporları 

1965-66 yıllarında yayınlanmıĢtır.Kitapta Ġstanbul ve Ġzmir‟e yer verilmiĢtir. ÇalıĢma 

Kastamonu, Ġznik ve Gaziantep Ġller Bankası için hazırlanmıĢtır (Kuban 2001). 

1964 yılında uluslararası alanda kabul edilen Venedik Tüzüğü sonrasında, o dönemde 

var olan GEEAYK tarafından tescil çalıĢmaları yönlendirilmiĢ ve 1973 yılında Eski 

Eserler Kanun‟nda sit kavramının tanımlanması yapılmıĢtır. Ayrıca 1995 yılında 

“TaĢınmaz Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Yüksek Kurulu” nun 378 sayılı ilke 

kararı ile bilimsel ilkelerın saptamaları yapılmıĢtır. 

1980‟de ise kavramsal çeĢitlenme ve geniĢlemeler ile birlikte doku koruma ve imar 

planlama yeni bir yasal düzenleme ile “planlı koruma” kavramı altında uygulama alanı 

bulmuĢtur. Buna ilave olarak Anayasa‟nın 63. maddesi ile koruma güvence altına 
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almıĢtır. 

1983 yılında çıkartılan 2863 sayılı Tabiat ve Kültür Varlıklarını Koruma Kanunu, 

koruma kanunlarının temelini oluĢturmakta olup 2004 yılında yapılan değiĢikliklerle 

halen yürürlüktedir
8
. Ayrıca 2004 yılında yürürlüğe giren 5226 Sayılı Kanun ile 

koruma olgusu sağlam temellere oturtulmuĢtur. 

2863 Sayılı Kanunda “öncelikli görev” olarak nitelenen koruma amaçlı planları ile 

korumanın sağlaması hedeflenmiĢ, bu yasada kültür varlığı; “tarih öncesi ve tarihi 

devirlere ait, bilim, kültür, din ve güzel sanatlarla ilgili bulunan veya tarih öncesi ya da 

tarihi devirlerde sosyal yaĢama konu olmuĢ, biçimsel ve kültürel açıdan özgün değer 

taĢıyan yer üstünde, yeraltında ve ya su altındaki bütün taĢınır ve taĢınmaz varlıklardır” 

biçiminde tanımlanmıĢtır. Ayrıca “Anıt” kavramı değiĢtirilerek “Kültür Varlıkları” 

tanımlaması yapılmıĢtır. 

5366 Sayılı Kanun; 2005 yılında yürürlüğe giren kanun “Yıpranan Tarihi ve Kültürel 

TaĢınmaz Varlıkların Yenilenerek Korunması ve YaĢatılarak Kullanılması Hakkındaki 

Kanun‟dur. Burada amaç, “yıpranan ve özelliğini kaybetmeye yüz tutmuĢ; kültürel ve 

tabiat varlıklarını koruma kurullarınca sit alanı olarak tescil ve ilan edilen bölgeler ile 

bu bölgelere ait koruma alanlarının, bölgenin geliĢimine uygun olarak yeniden inĢa ve 

restore edilerek, sosyal ve ekonomik donatı alanları oluĢturulması, tabii afet risklerine 

karĢı tedbirler alınması, tarihi ve kültürel taĢınmaz varlıkların yenilenerek korunması 

ve yaĢatılarak kullanılması Ģeklindedir (Yasin 2005). 

2005 yılında yürürlüğe giren 3194 sayılı imar kanununda ise yapılan alanların kentle 

bütünleĢmesine yönelik bir ibare bulunmamaktadır. 

2872 Sayılı Kanunda değiĢiklik yapılmasına dair hazırlanmıĢ olan tasarıda, Kanunun 

10. maddesinde belirtilen Çevresel Etki Değerlendirmesi Raporu veya Çevresel Etki 

Değerlendirmesi,  Ön AraĢtırma Raporu niteliğini taĢıyan bir çalıĢmadır. 

                                                           
8
 Kararname ile 2863 Sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanununda yapılan değiĢiklikler ile 

koruma amaçlı imar planlarının yapılmasına iliĢkin zorlayıcı düzenlemede önemli bir geri adım atılarak, 

kültür varlıklarımızın tahribatına neden olacak yeni bir sürece girilmiĢtir. 
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“Serbest bölgelerin kurulması ile plan, politika, programlar ve değiĢiklikleri Stratejik 

Çevresel Etki Değerlendirmesi sürecine tabidir. Çevresel Etki Değerlendirmesi ile 

Stratejik Çevresel Etki Değerlendirmesi süreçleri ile ilgili usul ve esaslar Bakanlıkça 

çıkarılacak yönetmelikle belirlenir” ifadesi vardır (Anonim 2016). Bu hükümle 

Türkiye‟de ilk defa, bir faaliyetin gerçekleĢmesinden önce bu faaliyetin yol açabileceği 

olumsuz etkilerin belirlenmesi ve gereken önlemlerin alınması yasal bir temele 

oturtulmuĢtur. ÇED‟in amacı; çevre değerlerini, ekonomik politikalar karĢısında 

korumaktır. 

5035 sayılı Bazı Kanunlarda DeğiĢiklik Yapılması Hakkında Kanun, 5225 sayılı 

Kültür Yatırımları ve GiriĢimlerini TeĢvik Kanunu, 5228 sayılı Bazı Kanunlarda ve 

178 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname, 5366 Yıpranan Tarihi ve Kültürel TaĢınmaz 

Varlıkların Yenilenerek Kullanılması ve YaĢatılarak Kullanılması Hakkında Kanun 

hazırlanmıĢtır. 5366 Sayılı Kanunun amacı, “sit alanları olarak tescil edilen ve ilan 

edilen bölgeler ve bu bölgelere ait koruma alanlarında, bölgenin geliĢimine uygun 

olarak yeniden inĢa ve restore edilerek, bu bölgelerde konut, ticaret, kültür, turizm ve 

sosyal donatı alanları oluĢturulması, doğal afet risklerine karĢı tedbirler alınması, tarihi 

ve kültürel taĢınmaz varlıkların yenilenerek korunması ve yaĢatılarak kullanılmasıdır 

(Aykaç 2009). 

Korunması Gerekli TaĢınmaz Kültür Varlıklarının Korunmasına Ait Katkı Payına Dair 

Yönetmelik,TaĢınmaz Kültür Varlıklarının Onarımına Yardım Sağlanmasına Dair 

Yönetmelik, 660 Nolu Ġlke Kararı, TaĢınmaz Kültür Varlıklarının bakım, onarım ve 

tespitine yönelik hazırlanmıĢtır. 

Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu‟nunda yer alan 12 maddenin, taĢınmaz 

kültür varlıklarının korunması yönünde atılmıĢ büyük bir adım olarak 

nitelendirilmektedir. Uluslararası platformda Türkiye‟nin taraf olduğu konferans, 

sözleĢme ve kararlar aĢağıda sıralanmıĢtır: 

  1931   Atina Uluslararası Konferansı 

    1933   Atina SözleĢmesi 

 1954 Kültür Varlıklarının Silahlı Müdahale Hallerinde Korunma SözleĢmesi 
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UNESCO (United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization) 

tarafından hazırlanmıĢtır. 

 1964 Venedik Tüzüğü 

 1965  Warsaw‟da ICOMOS Vakfı‟nın Kurulması Kararı 

 1969  Brüksel‟deki Avrupa Konferansı 

 1970/75 - Avrupa Mimari Miras Yılı Avrupa Mimari Miras Kongresi 

 1980/81 Kentsel Yenilenme Avrupa Kampanyası 

 1985 2. Mimari Mirastan Sorumlu Bakanlar Avrupa Konferansı  

 Avrupa Mimari Mirasının Korunması SözleĢmesinin imzaya açılması 

Türkiye‟de Koruma çalıĢmalarının baĢında Kültür ve Turizm Bakanlığı yer almaktadır. 

Daha sonra yerel yönetimler ve sivil toplum kuruluĢlarının etkin olarak yer almaktadır. 

Ayrıca Ġl Özel Ġdareleri, BüyükĢehir Belediyeleri ve Bakanlıkça izin verilen 

belediyeler bünyesinde kurulan KUDEB birimi koruma, denetim ve uygulamaları 

yürütmek iĢlevini yürütmektedir. KUDEB‟ler tescilli yapılar ve bunlara cephe veren ya 

da bitiĢik parsellerdeki yapılar hariç, sit alanı içerisinde veya koruma alanındaki diğer 

yapılarda yapılacak olan tadilat ve tamirat uygulamaları öncesinde yapıyı inceler ve 

yapılacak onarıma iliĢkin koĢulların belirtildiği onarım ön izin belgesini düzenler, 

koruma alanları ve sit alanlarında, tadilat ve tamiratların; özgün biçim ve malzemeye 

uygun olarak gerçekleĢtirilmesini denetler, uygun bulunanlara onarım uygunluk 

belgesi düzenler
.9

. 

Belirtilen oluĢumların dıĢında Kültür ve tabiat varlıklarının korunmasında sivil toplum 

kuruluĢlarının da rolü azımsanmayacak ölçüdedir. ÇEKÜL ve Türkiye Erozyonla 

Mücadele, Ağaçlandırma ve Doğal Varlıkları Koruma Vakfı,  kültür ve tabiat mirasını 

koruma amacıyla kurulmuĢ sivil toplum kuruluĢlarındadır. TEMA vakfı; eğitim, 

savunuculuk ve gönüllük faaliyetleri ile kamuoyu oluĢturma çalıĢmalarıyla ayrıca 

önem arz etmektedir. Ayrıca Ġzmir‟de kurulan Tarihi Kemeraltı ĠnĢaat Yatırım Ticaret 

A.ġ. sosyal sorumluluk bilinciyle kent değerlerini koruma ve geliĢtirmek,  Kemeraltı 

ve çevresinin eski göz alıcı kimliğine kavuĢturmak amacıyla iĢ dünyasının önemli 

                                                           
9 

33 Belediyede KUDEP birimi bulunmaktadır. 06.12.2012 tarih ve 28489 sayılı Resmi Gazete‟de 

yayımlanarak yürürlüğe giren 12.11.2012 tarih ve 6360 Sayılı Kanun uyarınca 30.03.2014 tarihinden 

itibaren 17 Ġl Özel Ġdaresi bünyesinde bulunan KUDEB‟ler ise kapatılmıĢtır. 
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isimlerinden oluĢan bir ortak kuruluĢudur.  

TARKEM‟in Master Plan ile  “Kadifekale, Basmane, Konak üçgeni arasında kalan 270 

hektara yayılmıĢ 1480 adet tescilli yapının tarihi, dini ve turistik kent değerlerine 

uygun olarak yenilenmesi amaçlanmaktadır. 

Koruma olgusunun geliĢiminde Türkiye mimari ve kentsel kültür mirasının korunması 

amacıyla yasal mevzuat oluĢturmaya çalıĢmıĢ; ülke bütününde, bölge ve kent 

ölçeğinde yetki dağılımını sağlayarak  çağın gerisinde kalmamıĢtır. 

5.3 Korumada Bütüncül Koruma AnlayıĢı 

Kent, tarih ve doğanın korunması gibi olgularının yükseliĢe geçtiği günümüzde 

koruma anlayıĢında yeni bir görüĢ “Bütüncül Koruma” anlayıĢıdır. Bu anlayıĢ 

günümüz koruma çalıĢmalarının temel ilkesi olarak kabul görmektedir. Avrupa 

ülkelerinin bu anlayıĢla yaptıkları çalıĢmalar, 20-30 yıl öncesine kadar uzanmaktadır. 

Türkiye‟de ise bu çalıĢma anlayıĢı yenidir. Bütüncül koruma anlayıĢının ortaya 

çıkıĢında, korunması gerekli yapının tek baĢına ele alınmasında karĢılaĢılan eksiklik ve 

yanlıĢ algılar önemli olmuĢtur. ġöyle ki; koruma çalıĢmalarının sadece koruma alanıyla 

sınırlı kalması koruma çalıĢmasının o bölgeden kopuk olmasına neden olmakta ve 

böylelikle çalıĢma havada kalmaktadır. Aynı Ģekilde koruma alanı özel bir kimlik 

taĢıyorsa yeni önermeler var olanları dikkate almadan kurgulandığında, var olanın 

kimliği de değiĢebilmektedir. Unutulmaması gereken tek bir yapının bile kent 

bütününün parçası olduğu gerçeğidir. Bu gerçekten yola çıkarak yapılan planlama 

çalıĢmaları tarihi dokunun korunmasında daha olumlu sonuçlar vermektedir. 

Koruma uygulamalarında bütüncül anlayıĢla ele alınması gereken bir baĢka nokta 

farklı disiplinlerin bir arada çalıĢma gerekliliğidir. Kent alanında ve özellikle koruma 

konusunda çatıĢan veya uzlaĢan disiplinler, bütüncül yaklaĢımlar açısından ele 

alındığında birinin varlığının diğerinin varoluĢu içinde kaçınılmaz olduğu sonucuna 

ulaĢılmaktadır. 

Önceki uygulamalara oranla, bu süreçte yer alan meslek  grup sayısı artmıĢtır.  Bu 
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husus, UNESCO Genel Kurulunca, 1976‟da Nairobi‟de kabul edilen “Tarihi Anıtların 

Korunması ve Çağ-daĢ YaĢamdaki Rolü” baĢlıklı tavsiye yazısında vurgulanmıĢdır. Bu 

temel evrensel belgelere baĢka birçok belge daha eklenebilir. Bu belgelerde vurgulanan 

konular, tarihsel çevrenin korunması ve sağlıklaĢtırılması için gerekli çağdaĢ 

düzenlemelerin yerel yönetimden, merkezi yönetime uzanan düĢey bir yönetim sistemi; 

profesyonel kiĢi ve kuruluĢlar, kamu yetkilileri, yapı sahipleri ve kamuoyunun 

katılacağı, yatay bir iĢletme sistemi; çok meslekli kurum ve kiĢilerden oluĢan 

uygulayıcı kadrolara gereksinim duyduğunu göstermektedir. 

Dünyada bütüncül koruma anlayıĢının en güzel örneklerine Ġtalya‟nın Bologna ve 

Verona kentlerinde rastlanmaktadır. 

5.3.1 Bologna 

Bologna; “Ġtalya‟nın kuzeyinde Emilia-Romagna bölgesinde bulunan ve kırmızı 

tuğlalarla inĢa edilmiĢ özgün yapılardan dolayı “kızıl Ģehir” olarak bilinen Bologna, 

Avrupa‟nın en eski üniversitesine de ev sahipliği yapmaktadır” (Arısoy 2014). 

Kent genelinde binalarda tuğla ve büyük sutun hâkimiyeti görülürken, en basit binada 

bile heykel figürleri bulunmaktadır. Kent merkezi, kentin geliĢiminde odak nokta 

alınmıĢ ancak sadece üst gelir sınıfını temsil etmemiĢtir. 

Bologna kenti 2. Dünya savası yıllarında ağır bombardımandan zarar görmüĢ 

sonrasında kent dokusu bozulmuĢ, 1960 yılında ise tamamen çöküntü alanı haline 

gelmiĢtir. Mimar olan Cervellati tarafından tarihi dokuyu koruma çalıĢmaları 1969 

yılında baĢlatılmıĢtır. Yapılan çalıĢmada amaç olarak sadece restorasyon değil sosyal 

canlanma da hedeflenmiĢtir. Öncelikli olarak anket çalıĢmalarıyla zenginleĢtirilen 

detaylı sosyal planlamalar yapılmıĢtır. Burada yöntem olarak kullanılan metodoloji 

günümüzde benimsenen katılımcı koruma anlayıĢının temelini oluĢturması bakımından 

önemlidir.
10

 Kent için hazırlanan koruma planı, 450 hektara yayılan ve içinde 80.000 

kiĢinin yaĢadığı kent merkezinin tamamını kapsamayan bir planlamadır. Amaç, kenti 

                                                           
10

 Sosyal planlama anlayıĢı koruma çalıĢmalarına yeni bir soluk getirmiĢtir. Halk ile yapılan planlama çalıĢması 

yaklaĢımı, metodoloji bakımından günümüzdeki koruma anlayıĢlarına örnek olmuĢtur.  
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açık hava müzesine dönüĢtürmek değil, çağdaĢ bir toplumun içinde yaĢayabileceği, 

dinamik ve tarihi dokusunu koruyabilen bir Ģehir oluĢturmaktır. Bologna kenti için 

yapılan ve sosyal dokuyu bir bütün olarak ele alan çalıĢmanın önemi; Sosyal dokuyu 

canlandırması ve sadece kamu kaynağının kullanılarak koruma çalıĢmalarının 

yapılmasıdır. Burada söylenmesi gerekli önemli bir nokta turizm odaklı anlayıĢın 

dıĢında modern bir düĢünce biçimi ile yaĢayan kent oluĢturulmasıdır. 

 

ġekil 5.1 Bologna kentinden bir görünüm 
 

Bologna kenti için tarihi dokunun koruma amaçlı imar planında ulaĢım sorunu da 

ayrıca ele alınmıĢ çözüm ve öneriler de getirilmiĢtir. UlaĢımı daha rasyonel hale 

getirmek için yol dokusunun bir kısmını yayalara tahsis edilmesine karar verilmiĢtir. 

5.3.2 Verona 

Verona; Ġtalya‟nın kuzeyinde Veneto bölgesinde bulunan Verona kenti, Ġtalya‟nın 

ekonomik faaliyetlerinin en yoğun olduğu bir bölgededir. Kent, geliĢimi ve endüstriyel 

kalkınmanın koruma ile paralel biçimde hareket edebileceğini kanıtlamaktadır. Kentin 

tarihi dokuyu korumaya yönelik kent ölçeğinde çalıĢmalarının 1970‟li yıllarda 

baĢladığı bilinmektedir. 
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Verono kenti için koruma çalıĢmalarındaki önemi özel sektör etkin rol oynamasıdır. 

Özel sektörün koruma çalıĢmalarına verdiği desteklerle Kent, 2000 yılında UNESCO 

Dünya Kültür Mirası listesine girmiĢtir. Özel sektörün bir kentin tarihinin 

korunmasındaki destekleri bakımından önemli bir örnek olması bakımından çalıĢmada 

örnek olarak seçilmiĢtir.  

 
 

ġekil 5.2 Verona kentinden bir görünümü 

 

Kentin korumada izlediği metodolojisi kente engel olabilecek ekonomik hareketlerin 

kent dıĢında baĢka bölgelere kaydırılması ve ulaĢım ağının kurulması Ģeklinde 

olmuĢtur.Böylece kentin hızlı geliĢmesi sağlanmıĢtır. Verona kenti koruma 

çalıĢmalarının ülkemiz için önemi; ülkemizde yaĢanılan pek çok koruma konusundaki 

tartıĢmaların doğru stratejilerle çözülebileceğine kanıt niteliğinde bir rol model çalıĢma 

olmasıdır (Arısoy 2014). 

5.4 Türkiye’de Bütüncül Koruma ÇalıĢması Örnekleri 

Türkiye‟de tarihi dokuyu korumaya yönelik çalıĢmalar günümüzde çağdaĢlaĢtırılmaya 

ve batı dünyası ile entegrasyonu sağlamaya yönelik yapılmaktadır. Uluslararası 
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platformda etkin olan bütünleĢik koruma ve sürdürülebilir koruma anlayıĢı, tarihi 

yapıların tarihi çevresi ile bir bütün olarak korunması gererekliliğini ortaya 

koymaktadır. Bu düĢünce ile Türkiyede karĢılaĢılabilecek çalıĢmalar Safranbolu, Birgi 

ve Beypazarı evleridir. AĢağıda örnek olarak seçilen bu evlerin özellikleri, koruma 

alanında yapılan çalıĢmalar ve değerlendirmeler yer almaktadır. 

5.4.1 Safranbolu evleri 

Safranbolu; coğrafi konum olarak kuzeybatı Karadeniz bölgesinde yer almaktadır. 

1995 yılına kadar Zonguldak‟a bağlı iken bu tarihten sonra Karabük‟ün kent statüsü 

kazanmasıyla birlikte Karabük‟e bağlı, merkezi bir ilçe statüsü kazanmıĢtır. Tarihinde 

Hitit, Frig, Lidya, Pers, Helenistik Krallık, Romalı, Selçuklu, Çobanoğulları, 

Candaroğulları, Osmanlı ve Bizans gibi egemenliğine geçmiĢtir (Canbulat 2006). 

Safranbolu, bilinen en üstün ekonomik ve kültürel düzeyine Osmanlı Dönemi‟nde 

ulaĢmıĢtır. Safranbolu‟yu ülkemizde ve dünyada ön plana çıkaran en önemli unsur, 

geleneksel Türk Mimarisi tarzındaki Safranbolu Evleri‟dir (ġekil 5.3). Konak tipi 

evler, camiler, çeĢmeler, hamamlar v.b sayabilinecek kültürel kaynaklar, kentsel 

konumlarıyla gerekse mimarileriyle dikkate değer yapılardır. Yapıların çatı biçimleri, 

kütle, boyut ve biçimlenmesi, dıĢ yüzeylerde kullanılan malzeme ve renkler yaygın 

yapım geleneğini göstermektedir. Evler, Özgün bir barınma ve konfor modeli olduğu 

kadar aynı zamanda bir ekonomik iĢletmedir. KıĢın çarĢı evlerinde kıĢlık besin, 

bağlardaki evlerde yazlık besin üretimi için donatılmıĢtır (Özdemir 2011). 

Kuban (2001) “Eski evlerin korunması ve yeniden kullanımı, korumanın bir numaralı 

sorunudur. Bu sorunun kentsel planlama ile ilgisi sanıldığından azdır. Bu bağlamda 

mevcut konut stoku, sosyal talepler ve koruma teknikleri özenli bir Ģekilde 

incelenmelidir “ Demektedir. Safranbolu evleri yerinde kullanımın en önemli örneğidir 

(ġekil 5.4). 

ÇarĢı adı verilen tarihi yerleĢmenin kurulduğu platonun olduğu alanlar yeni 

yerleĢmeler için uygun olmaması ve de ulaĢımın sınırlı olması sebebiyle geleneksel 

yaĢamını diğer bölgelere oranla daha uzun süre korunmasını sağlamıĢtır. Evler, 

sokağın doğal çizgisini izleyen yüksek bir duvar üzerine kurulmuĢtur.  Bu duvar bahçe 
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duvarının devamıdır ve sokakları her iki yandan çevreler. Ġslam geleneklerine göre ev 

yaĢantısı dıĢarıya gösterilmez
11

. 

Ġlçenin tarihsel dokusunun korunmasına yönelik 1975‟li yıllardan itibaren korumacılık 

fikri benimsenmeye baĢlamıĢtır. Üniversite ve yerel yönetim iĢbirliğinde koruma 

kampanyası tasarlanmıĢtır. Önemi; koruma alanında yaĢayan nüfusun çalıĢma içine 

çekilerek, koruma bilinci kazandırılmasıdır. 

 
ġekil 5.3 Eski tarihlerde Safranbolu‟dan bir görünüm 

 

 
ġekil 5.4 Safranbolu evi 

 

Ġlk olarak envanter hazırlama çalıĢmaları yapılarak ve 1120 eserin tescil iĢlemi 

ardırdan koruma altına alınmıĢtır. Ayrıca Ġstanbul Teknik Üniversitesi ve Ġstanbul 

Üniversitesi kent çevresinin turistik amaçlı nasıl korunabileceği amaçlı çalıĢma 

                                                           
11

Türk mimari özellikleri Islam inancından etkilenerek oluĢturulmuĢtur. 
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baĢlatmıĢtır. ÇalıĢma kapsamında ilk olarak; kentin coğrafi özellikleri, koruma 

yöntemleri, konut bölgeleri, tarihi doku kalıntıların korunması, müdahale bölgelerinin 

belirlenmesi, mevcut ve gerekli alt yapı tesislerinin saptanması yapılarak ardından 

Ġ.T.Ü. ve Ġ.Ü. tarafından plana iliĢkin  yeni düzenlemeler yapılarak,  plana iliĢkin yeni 

düzenlemelerle geliĢtirilmiĢtir. Koruma çalıĢmaları 1976 yılında Resmi Safranbolu 

Koruma Kararının devreye girmesiyle devam etmiĢtir. 

1985 yılında ise koruma altına alınması gereken yapıların listesi Resmi Gazete‟de 

yayınlanmıĢ ve 1990 yılında ise çarĢı ve bağlar kentsel ve doğal sit alanı olarak 

belirlenmiĢtir. Sonuç olarak Safranbolu evleri korumanın kent ölçeğinde baĢarılması 

bakımından “Korumanın BaĢkenti” unvanı almıĢ, 1994 yılında ise UNESCO 

tarafından “Dünya Miras Listesine” 614 sıra no ile dahil edilmiĢtir (Canbulat 2006). 

Günümüzde bölgede yeni yapıların yapılmasına izin verilmemekte ve sadece mevcut 

yapılar için onarım ve restorasyon iĢlemi yapılmaktadır. 

5.4.2 Birgi (ÖdemiĢ-Ġzmir) 

Ġzmir‟in ÖdemiĢ ilçesine bağlı belde belediyesi statüsündeki Birgi coğrafi konum 

olarak Küçük Menderes Havzası‟nın kuzeyinde Bozdağ eteklerinde kuzey-güney 

yönünde vadi üzerinde kurulmuĢtur. Beldenin tipik özelliği kale kent Ģeklinde 

kurulmuĢ olmasıdır. XVII. yy.‟daki isyanlar ve göçler, Birgi‟nin ekonomik ve sosyal 

yapısını etkilemiĢtir. Bu yüzyıl boyunca devam eden ekonomik toparlanma sürecinin 

mekânsal yansıması cami, medrese, hamam ve han gibi kültürel ve ekonomik hizmet 

odaklı anıtsal-kamusal yapılar olmuĢtur. 

“Osmanlı Ġmparatorluğu döneminde Birgi yerleĢmesinin mekânsal ve iĢlevsel yapısına 

iliĢkin son kayıt, yerleĢmenin tarihsel çekirdeğini oluĢturan geleneksel ticaret merkezi/ 

çarĢı bölgesinin ve çevresinin Yunan ordusunun çekilme sürecinde çıkarılan yangında 

tahrip edilmesidir” (Özcan 2013). 

Beldenin kültürel miras kaynaklarının yok edilme süreci, 1939 yılında yaĢadığı sel 

felaketi nedeniyle cami, hamam ve hanlardan oluĢan ticaret-çarĢı bölgesi yıkılmasıyla 



59 

devam etmiĢ, afet sonrasında yerleĢmenin ekseni değiĢtirilmiĢtir. 

Günümüz yerleĢmelerinin sosyal, kültürel ve ekonomik faaliyetler kırsal yaĢam 

düzeninde devam ettiğini söylemek mümkündür (ġekil 5.5, ġekil 5.6). 

Birgi için koruma ve planlama boyutunda yapılan ilk çalıĢma 1929 tarihli kültürel 

değerlerin korunmasına dair hazırlanan rapordur. 1945 yılında ise dönemin yerel 

yönetimi tarafından açılan imar planı yarıĢması düzenlenmiĢtir. Bu yarıĢmanın sonucu 

hazırlan raporunda kente yakınlığı nedeniyle beldenin banliyö olarak planlanması 

önerilmiĢtir. 1980‟li yıllarda bölgede akademik çalıĢmalar baĢlamıĢtır. Özellikle 1983 

yılında yapılan Batı Anadolu Osmanlı-Türk kent dokuları ve konut tipolojileri üzerine 

hazırlanan doktora çalıĢması önemlidir. Ayrıca 1981 yılında yürürlüğe giren Birgi Ġmar 

Planı‟nı da koruma çalıĢmalarının kronolojisi içerisinde değerlendirilmelidir (Özcan ve 

Koçsan 2011). 

 

ġekil 5.5 Birgi evleri 
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ġekil 5.6 Birgi Çakırağa konağı 

2007 yılında ÇEKÜL tarafından çalıĢmalar sürdürülmüĢtür.  “Birgi Belediyesi, Mimar 

Sinan Üniversitesi, Ġzmir Valiliği ve ÇEKÜL 17. Yüzyıl vakfiyesi ġeyh Muhittin 

Hamamı‟nın ikinci bölümünün kazı çalıĢmalarına baĢlanmıĢtır. Vakıf doğal, kültürel, 

tarihsel çevrenin korunması, yaĢatılması ve tanıtılması için yürüttüğü çalıĢmalar 

doğrultusunda, Çevre ve Kültür Evi‟nde etkinlikler düzenlemiĢtir. 2010 yılındaki alan 

tespit çalıĢmalarında edinilen belgelerle, 136 adet tescile konu yapı belirlenmiĢ ve 

müdahale gerektiren alan ve konuların saptanması hedeflenmektedir. Bu çerçevede; 

2010 yılında gerçekleĢtirilen çalıĢmalar ve talep analiz bulguları eĢliğinde öneriler 

ortaya konulmuĢtur. Bu önerilerde bütünleĢik sit alanlarının etkin kullanılmadığı, 

kentsel yaĢama geçiĢ sürecinin sosyo-ekonomik anlamda tamamlanamadığı, kentsel 

belleğe yönelik çalıĢmaların hazırlanamadığı, yoksulluk ve yoksunluk sorunları, dıĢ 

göç sorunu ve yerel yönetim ayağında teknik personel, özkaynak yetersizliği gibi 

baĢlıklar altında toplanmıĢtır. 

 Birgi‟nin “Dünya Miras Listesine” dahil edilme süreci içerisinde 2012 yılında Kültür 

ve Turizm Bakanlığı tarafından Dünya Miras Merkezi‟ne 1994, 2000, 2009 ve 2011 

yıllarında ise geçici listelere iletilmiĢtir.  

5.4.3 Beypazarı evleri 

Beypazarı coğrafi konum itibarıyla Ankara‟nın batısında eski Ġstanbul-Ankara yolu 

üzerinde konumlanmıĢtır. Ankara‟ya bağlı Güdül, Nallıhan ilçeleri etrafındadır. Tarih 
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boyunca çeĢitli uygarlıkların Beypazarında hakimiyet kurduğu bilinmektedir. Bu 

uygarlıklardan bazıları Frigyalılar, Romalılar, Bizanslılar, Selçuklular ve Osmanlı 

Ġmparatorluğu‟dur. 

Ankara‟nın Beypazarı ilçesinde en erken mimari örnekleri 13.yy.‟a aittir. Bugün 

yoğunolarak görülen evler ise 19.yy. Osmanlı dönemine attir. Ġzmir gibi birçok 

yangınlar yaĢayan Ġlçe, son yangından sonra Safranbolu‟dan gelen ustalar ve 

Beypazarlı ustaların birlikteliğinde yapılan çalıĢmalar sonucunda bugünkü Ģeklini 

almıĢtır. Evliya Çelebi de (1638) seyahatnamesinde ayrıca bu evlerden bahsetmiĢtir. 

Evlerin genel karakteristik özelliği; 19.yy.‟ın Osmanlı mimarisini yansıtmasıdır. 

Evlerin giriĢinde genellikle demir kapılı mahzenler bulunur. Mahzenlerde kıymetli 

eĢyalar, yağmacılar ve yangınlardan korunmak içindir. TaĢlık kısmında bir yalak ve 

ocak da bulunmaktadır. 

Mimari açıdan cumbalı veya üstünde kuĢkana olarak adlandırılan çatıdan oluĢan çok 

katlı olmayan yapılardır. Zemin katları taĢtan üzerleri ise ahĢaptan olup yerel 

özellikleri yansıtmaktadır. Bazı evlerde zemin üzerinde ara kat da bulunmaktadır. 

Burasının ayrı bir özelliği de kıĢlık olarak kullanılmasıdır (Gültekin 2007). 

 
ġekil 5.7 Beypazarı evleri 
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Beypazarı‟nın tarihi evleri bir imge olarak oluĢmasında yerel yönetimin 400‟ü aĢkın 

evin mimari özelliklerini bozmadan yaptığı iyileĢtirme çalıĢmalarının katkısı olmuĢtur 

(ġekil 5.7). 

Ġlçenin tarihi dokunun korunması ve tanıtımına yönelik çalıĢmalardan ÇEKÜL vakfı 

önderliğinde açılan “Beypazarı Anadolu AraĢtırmaları ve Uygulamaları Merkezi” 

önemli bir katkı sağlamıĢtır. UNESCO tarafından desteklenen, Dünya Kültür Miras 

Listesine alınması için çalıĢmalar baĢlatmıĢtır. Bunun yanısıra yerel yönetim tarafından 

çeĢitli reklam ve tanıtım çalıĢmaları yapılmaktadır. Turizm odaklı olan bu çalıĢmalar 

kapsamında otel, pansiyon ve restoran olarak kullanılan evler, geçmiĢi bugüne taĢıma 

görevini de üstlenmektedir. 
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6. TARĠHĠ DOKU KORUMA ÇALIġMALARININ SINIRLILIKLARI 

Koruma kavramının sınırlılıkları, korumanın türüne göre değiĢmektedir. Korumanın 

türüne göre aĢağıdaki gibi ayrım yapmak mümkündür. 

 

 

ġekil 6.1 Korumanın türleri (Ekinci 2009) 
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Ülkemizde ilk imar planlarının yapılmasıyla getirilen tutarsız TAKS
12

 ve KAKS
13

 

önerileri, kültür varlıkları sahiplerinin imar haklarından faydalanmak için binalarını 

yok etme yoluna gitmelerine yol açmıĢtır.Bu spekülatif hareketler, kültür varlıklarının 

hemen yanına yapılan yüksek binalarla çevrelerinin yok edilmesine ve anlamını 

yitirmesine sebep olmuĢtur. Mevcut bu durumdan ötürü 1950 yılında korumayı etkin 

kılma amacıyla kurulan GEEAYK tarafından Eski Eserler Kanunu doğrultusunda sit 

alanları için koruma yetkisini kullanarak koruma alanı için önceden hazırlanmıĢ imar 

planlarını yürürlükten kaldırmıĢ ve bu alanlar için Koruma Amaçlı Ġmar Planları 

yapılmasını zorunlu hale getirmiĢtir.Bu gereksinimler aĢağıda ele alınmıĢtır (Cingöz ve 

Aksulu 2009). 

Türkiye‟de sit alanlarına iliĢkin koruma planlarının yapılması 1983 yılında yürürlüğe 

giren Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu ile zorunlu hale gelmiĢtir. Buna 

karĢın ilk dönemlerde koruma planının nasıl yapılması gerektiği ve onu diğer 

planlardan farklı kılacak niteliklerin neler olacağı konusunda bir uzlaĢma 

sağlanamamıĢtır.Bu nedenle tarihi kent dokularının korunmasının yanı sıra ve bu 

bölgelerdeki yaĢamın canlılığının korunmasına iliĢkin müdahaleler geliĢtiren baĢarılı 

koruma planı örnekleri kanunun yürürlüğe girmesinden oldukça sonra ortaya çıkmıĢtır. 

Kültürel mirasa konu olan varlıklar kendi içinde “somut kültürel varlıklar” ve “somut 

olmayan kültürel varlıklar” olmak üzere ikiye ayrılmaktadır. Somut kültürel varlıklar 

UNESCO, 1972 yılı Kültürel Mirasın Korunması SözleĢmesi 1. maddeye göre; anıtlar, 

yapı gurupları ve sitlerdir. AnlaĢılacağı üzere somut kültürel varlıklar ana hatları ile 

gözle görülebilen, fiziksel madde temelli varlıklardır. Somut olmayan varlıklar ise 

UNESCO, 2003, Somut Olmayan Kültürel Mirasın Korunması SözleĢmesi 2. maddeye 

göre; toplulukların, grupların ve kimi durumlarda bireylerin, kültürel miraslarının bir 

parçası olarak tanımladıkları uygulamalar, temsiller, anlatımlar, bilgiler, beceriler ve 

bunlara iliĢkin araçlar, gereçler ve kültürel mekânlar anlamına gelmektedir. Aynı 

                                                           
12

TAKS: Taban Alan Katsayısı‟nın kısaltılmıĢı olup, bir parsele yapılabilecek yapının en fazla taban alan 

oranı belirlenmektedir. Bkz. http://www.veriemlak.com.tr/arsaniza-ne-kadar-kat- cikabilirsiniz-taks-ve-

kaks-nedir- 
13

 KAKS: Kapalı Alan Katsayısı olup, buradaki katsayıya göre bir yapıdaki kapalı alanın ne kadar olduğu 

tespit edilmektedir. Bkz. http://www.veriemlak.com.tr/arsaniza-ne-kadar-kat-cikabilirsiniz-taks-ve-kaks- 

nedir-haber_detayi 

http://www.veriemlak.com.tr/arsaniza-ne-kadar-kat-
http://www.veriemlak.com.tr/arsaniza-ne-kadar-kat-cikabilirsiniz-taks-ve-kaks-
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maddeye göre kuĢaktan kuĢağa aktarılan bu somut olmayan miras, toplulukların ve 

grupların çevreleriyle, doğayla ve tarihleriyle etkileĢimlerine bağlı olarak, sürekli 

biçimde yeniden yaratılır ve bu onlara kimlik ve devamlılık duygusu verir; böylece 

kültürel çeĢitliliğe ve insane yaratıcılığına duyulan saygıya katkıda bulunur (Ekinci 

2009). 

Türkiye‟de ören yerleri, arkeolojik alanlar, tarihsel yerleĢmeler ve peysaj değerlerine 

ilginin artmasıyla birlikte tespit ve tescil çalıĢmaları baĢlamıĢ ve her geçen gün basında 

arkeolojik, doğal, tarihsel veya kentsel bir değerimizin koruma altına alındığını ilan 

edilmektedir. Bu süreç “koruma altına alma” aslında, sadece belgelemeyi ifade 

etmemektedir. Bir yandan da sempozyum, seminer ve kurultaylarla değerleri 

korumanın yollarını saptamaya çalıĢılmaktadır. Ancak iyi niyetli görünen tüm bu 

çalıĢmalara rağmen koruma açısından bir kaos ve kavram kargaĢası yaĢanmaktadır. 

Neyi, nasıl koruyacağımız konusunda fikir birliği bulunmamakta ve koruma 

kararlarının kimler tarafından, hangi meslek gruplarının görüĢlerinin ağırlığıyla 

oluĢturulacağı tartıĢılmaktadır (Can 1993). 

Eski eserlerin korunup kollanması için, rölövelerinin alınması ve bu tarihsel mirasın 

yeniden yapılandırılmasında da tarih bilinci 

 Tarihi ve sanat yapılarına gereken önemi vermek; onları yaĢatarak korumak, 

onlara çağdaĢ iĢlevler içinde yeni boyutlar kazandırmak 

 Çağımız ya da gelecek kuĢaklar insanını zaman zaman geçmiĢe götürebilecek 

görsel öğeler tasarlamak; onlara geçmiĢin gizem dolu güzelliklerini ortaya 

koyarken geçmiĢten hem ilginç, hem öğretici, hem düĢündürücü kesitleri 

çalıĢmalarda tasarlanmalıdır. 

 Eski eserlerin yeni amaçlara hizmet etmelerini sağlamak; örneğin kaleler 

savunma amaçlı olarak yapılmıĢtır. Fakat teknolojinin savaĢ araç- gereçleri ve 

savunma sistemlerinin değiĢmesi nedeniyle ilk yapılıĢ amaçlarını yitirmiĢlerdir. 

Amaçlarını yitirmiĢ eski yapılar, kültürel amaçlı yeni amaçlar yüklenmelidir. 

Zaman içinde yangın, deprem, doğal afetlerin etkisiyle ya da bakımsızlıktan 

dolayı aĢınmıĢ ve yok olmuĢ ise belgelenip, gerekli müdahalelerde bulunulması 

gerekebilir. Tamamen ya da büyük bölümü yok olmuĢ ise bunların geride kalan 
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bölümlerinin yerlerinin tespit edilip, eski kayıt ve belgelerinden restitüsyon 

(yeniden tasarımlama) projesinin hazırlanıp, yapıların yeniden yapılmaları 

gerekebilmektedir. Bunun için eski eserlerin bugüne kazandırılması için 

yapılacak çalıĢmalarda izlenecek yol Ģu olmalıdır: 

 Belgeleme, mevcut yasal düzenlemeler kapsamında, korunacak olan kültür 

varlığının nasıl korunacağının belirlenmesi için, öncelikle söz konusu varlığın, 

“korunması gerekli kültür varlığı” olarak tescil edilmesi gereklidir. Tescil; 

sözlükte “herhangi bir Ģeyi resmi olarak kaydetme, kütüğe geçirme” olarak 

tanımlanmaktadır. Anıtsal niteliği bulunan ve var olan tarihi yapıların bir çeĢit 

kimlik kartı olan “tescil fiĢi”
14

 hazırlanmıĢtır. Tescil çalıĢmalarında Avrupa 

Konseyi tarafından hazırlanan fiĢ formatından faydanılmaktadır. Rölövelerin 

çıkartılması; baĢka bir deyiĢle, plan, görünüm, kesit, detay ve gerekli ise 

perspektifler ile anlatılacak çizimlerin yapılması, fotoğraf ile belgelemenin 

desteklenmesi, malzeme analizlerinin, hasar ve bozulma tespitlerinin yapılması, 

değiĢik evrelerin kronolojilerinin çizimlerde gösterilmesidir. 

Ġnsanoğlu doğal çevresi içinde yaĢarkenbir yanda da ona zarar vermeyi sürdürmüĢtür. 

SavaĢlar, doğal afetler ve uygulanan politikalar yaĢam alanlarını birer birer yok etmiĢtir. 

Tarihi ve kültürel değerlerin korunması gerekliliği fikrine son yıllarda sahip olmaya 

baĢlansa da etrafına baktığında çeĢitli nedenlerle tarihi dokunun bozulduğu ve mimari 

uyumu yakalayamadığı gerçektir. 

Tarihi çevreyi ve tarihi yapıları koruma çalıĢmaları yapılırken birçok sınırlılıklarla 

karĢılaĢılmaktadır.Bu sınırlılıkların nedenleri; ekonomik, sosyal ve siyasi faktörlerden 

kaynaklanabilmektedir. 

Ekonomik faktör: Türkiye‟de koruma çalıĢmalarına ayrılan bütçe yeterli değildir. 

Türkiye‟de koruma çalıĢmalarının bütçesi; Kültür ve turizm bakanlığı bütçesi, Vakıflar, 

Özel kaynaklar, Fonlar, Kültür tabiat onarımına katkı fonu,  Emlak vergilerinin %10‟u 

belediye ve il özel idarenin konuyla ilgili fonu, Toplu Konut Ġdaresi fonunun%10‟u, 

Sponsorla ve gerçek kiĢi ya da Ģirketler yardımı ile sağlanmaktadır. TOKĠ ve diğer 

                                                           
14

 Tescil fiĢi, hazırlanan ve onaylanan bir yapı, korunması gereken bir kültür varlığı olarak kayıt altına 

alınmaktadır. 
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kaynak fonlarından gelen yardımlar yeterli düzeyde değildir. 

Finansal anlamda yetersizlikler özellikle özel mülk sahibinin koruma uygulamalarında 

tek baĢına hareket etmesini olanaksızlaĢtırmaktadır. Bu da yapının köhneleĢmesine ve 

zamanla yok olmasına sebep olmaktadır. Koruma çalıĢmaları uygulama aĢamasında 

ekonomik nedenlerden dolayı yarım kalmaktadır. 

Sosyal Faktör: Koruma çalıĢmalarında sosyal dokunun gözardı edilmesi yapıyı 

yalnızlaĢtırılmaktadır. Nüfusun ihtiyaç ve beklentileri de düĢünülmeli ayrıca bölgenin 

demografik ve sosyal yapısı incelenmelidir. Özellikle kentsel dönüĢüm adı altında 

yapılan kentsel yenileme çalıĢmalarında nüfusu yerinden ederek değil yerinde 

rehabilite ederek hem kentsel dokuyu canlandırmak hem de koruma bilincini ortaya 

koymak daha anlamlı olacaktır. Tarihi dokunun tekrar canlandırılması, rehabilite 

edilmesinde sosyal doku bütününden koparmadan yeni iĢlevler kazandırmak amaç 

olmalıdır.Bilinen kentsel yenileme ve koruma alanları, çoğu kere, yoksulluğun ve daha 

çok da yoksunluğun gölgesinin güçlü bir Ģekilde hissedildiği alanlardır. Kentsel 

dokudaki bozulmalarla doğrudan iliĢkili olan kentsel yoksunluk, “slum” adı verilen 

sefalet yuvaları ile kendini göstermektedir. Yoksunluk kavramı her zaman yoksulluk 

ile üst üste çakıĢmadığı bilinmekle birlikte bazı durumlarda iki kavram arasında boĢ ve 

tanımsız alanlar kalabilir. Bir görüĢe göre, yoksulluk istenilen nitelikte ya da düzeyde 

olmamayı ifade ederken, yoksunluk bu niteliğin ya da düzeyin olması veya 

olmamasına karĢılık gelebilmektedir. Yoksulluğun, güçsüz ve örgütsüz bazı sınıfların 

bir arada yaĢamasından kaynaklanan bir olgu olduğu zaman zaman dile 

getirilmektedir. Geçinebilecek gelir ya da diğer üretken kaynakların yokluğu, 

toplumsal-kültürel hayata ve politik süreçlere katılım eksikliği, belirli bir hayat 

kalitesini sağlayabilme kapasitesinden yoksunluk ya da aile-hemĢehrilik ve toplumsal 

kurumların sağladığı güvenlik ağlarının dıĢına düĢmek gibi göstergeler, herhangi bir 

teorik iĢlemden geçmeden, yoksulluğun kavramsal çerçevesi olarak kabul edilir. 

Yoksulluk olarak adlandırılan olgu ise, toplumsal dıĢlanma riski taĢıyan, kenarda 

kalan, ekonomik iliĢkiler açısından sistemle bütünleĢmesi giderek zorlaĢan bir 

tabakaya iĢaret etmekteve toplumla bütünleĢme ihtimalini büyük çapta ortadan 

kaldıran koĢulların bir ürünü olarak ortaya çıkmaktadır. Bu iki kavramsal tanımlamalar 

yoksulluk ve yoksunluğun iyi irdelenmesi gereğini ortaya koymaktadır. Bu bağlamda 
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kentin sosyal çöküntü alanı haline gelen tarihi doku alanlarının bu nüfustan 

soyutlanmaması ve yapılan çalıĢmalarda yoksunluk ve yoksullukların iyi incelenmesi 

gerekmektedir (Tuna 2004). 

Siyasi Faktör: Tarihi ve kültürel doku alanların korunmasında rant amaçlı yapılan 

planlamalar kentlerin dokusuna zarar vermektedir. Uygulama alanındaki çalıĢmalarda 

izlenen politikalar sebebiyle Türkiye; koruma, doğal sit ve tarihi sit alanlarına karĢı 

duyarsız bırakılmaktadır. Koruma uygulamalarında farklı boyutlarda kurumsallaĢma 

cabaları sürdürülürken, bu süreçte bir devlet politikası anlamında “kapsamlı, tutarlı 

sürekli ve etkin bir koruma politikası” oluĢturulamamaktadır. Kentlerde gündelik ve 

derinliksiz politikalar ihtiyaçlar doğrultusunda kolayca kullanabilmektedir. Yapıda 

zedelenmeler kültürel ve doğal kimliklerinden uzaklaĢmalar Ģeklinde kendini 

göstermektedir. Buna ek olarak politik baskılar kent mekânında bilinçsiz planlamalar 

yanyana getirilmiĢ olmaktadır. 

Sonuç olarak; mevcut sınırlılıklara gelecekte yeni sınırlılıklar da eklenecektir. Ancak 

bugün yapacağımız çalıĢmalarla korumanın kurumsallaĢması konusunda etkisinin 

azaltılmasını sağlayabiliriz. Bilinen o ki duyarsızlıklar gelecekte tarihi ve kültürel 

değerlerimizin yok olmasına neden olacaktır. Bunun için diğer ulusların benimsediği 

yeni yaklaĢımları incelemek ve koruma çalıĢmalarına yeni bir yön vermek 

gerekmektedir. Son dönemlerde yerel yönetim ve sivil insiyatifler, bilimsel ortam, 

koruma ile ilgili kurumlar gibi çalıĢmalar bütünsel bir hareket zeminine aktarılması gibi 

hareket zeminleri oluĢturulsa da siyasi rant olgusu her zaman etkin olarak varlığını 

sürdürmektedir. 
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7. ALAN ÇALIġMASININ SONUÇLARI VE TARTIġMA  

Basmane Anafartalar Caddesi üzerinde konumlanan farklı nitelikteki iĢletmecilerle 

yüzyüze görüĢme ve anket çalıĢmaları yapılmıĢtır. Proje alanında seçilmiĢ bir gün içinde 

görüĢme yapmayı kabul eden malik ve iĢyeri sahipleri ile görüĢülmesi yeterli ve uygun 

bulunmuĢtur. Anket çalıĢmasının temel amacı; iĢyeri çevrelerinin nasıl algılandığı, 

imgelendiği, olumlu/olumsuz görülen yönlerin tespiti ve buradan hareketle bölge 

bütünlüğüne yönelik çıkarımlar yapmak olarak planlanmıĢtır. Toplam 12 iĢletme sahibi 

ve 20 kiracı ile görüĢme yapılmıĢtır (Çizelge 7.1).  

Ankete katılanlarının çoğunluğunun yaĢı 46 ve üzeri grupta bulunmaktadır. Katılımcılar 

genellikle ilkokul düzeyinde eğitim almıĢlardır. GörüĢülen 32 kiĢinin 20‟si malik ve 

kalanları kiracıdır. GörüĢülenlerin çoğunluğunun doğm yeri Ġzmir olup, ikamet süresi de 

genellikle 6 yıl ve daha fazladır (Çizelge 7.1).  

 

Çizelge 7.1 Ankete katılan kiĢilerin bilgileri 

Cinsiyet Erkek 32 Kadın 0  

YaĢ 
36-45 yaĢ aralığı 46-60 yaĢ aralığı 60ve üstü yaĢ aralığı 

7 10 15 

Eğitim Durumu 
Ġlkokul Ortaokul Lise 

23 7 2 

ĠĢyeri Sahipliği 
Sahibi Kiracı Diğer 

20 12 0 

Doğum Yeri 
Ġzmir Ġçi Ġzmir dıĢı 

 
26 6 

 

Ġkamet Süresi 
1-5 yıl arası 6-10 yıl arası 11 yıl ve üzeri 

7 15 10 

 

Ankete katılan 32 malik ve iĢletmeciye bölgedeki konut ve iĢyeri edinimi, kira parası ve 

geliĢme eğilimlerine iliĢkin görüĢleri sorulmuĢtur. Anafartalar Caddesinin ĠkiçeĢmelik 

Caddesine yakın olan kesimlerinde mevcut olan dükkanların kira paralarının, iç 

kesimlere göre daha yüksek olduğu, konut kiralarının ise son 2 yılda artıĢların yaĢandığı 

yönünde cevaplar alınmıĢtır. Dükkan aylık kiralarının 800 TL ile 4.000 TL arasında 

değiĢtiği tespit edilmiĢtir. Son iki yılda dükkan kira oranlarında artıĢların nedeni; 

Suriyeli göçmenlerin yerleĢik hayata geçmeleriyle birlikte oluĢan talep artıĢıdır. 
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Basmane çevresini merkeze yakın olması, okullara yakınlık, iĢyeri/yerleĢim alanı olarak 

Basmane‟nin tercih edilmesinde etken olmuĢtur. Ayrıca alanda geleneksel aile yapısı ve 

geleneksel mesleklerin; terzi, tatlıcı, dibek kahvecisi gibi devam ettiği tespit edilmiĢtir. 

Anafartalar Caddesi, Basmane Karakolu, Altınpark Kazı Alanı, HurĢidiye Cami 

çevresinde   iĢyeri yoğunluğu görülmüĢtür (Çizelge 7.2). 

Çizelge 7.2 Basmane‟nin iĢyeri/yaĢam alanı olarak tercih edilme nedenleri
*
 

Tercih Nedenleri Sayı (Adet) Oran (%) 

Kiraların ucuz olması 25 23,81 

Merkeze yakınlık 32 30,48 

Aileye yakınlık 8 7,62 

Okullara yakınlık 32 30,48 

Ucuz iĢgücü 8 7,62 

Diğer 

ĠĢyeri sahipleri daha çok ailelerinden miras olarak 

devraldıkları iĢleri yapmayı sürdürmektedir. Bölgede 

85 yıldan beri helvacılık yapan iĢletme sahibi ile de 

karĢılaĢılmıĢtır. 

 

(
*
) Katılımcıların birden fazla seçeneği tercih yaptıklarına dikkat edilmelidir.   

Ankete katılanlara göre çalıĢma alanının kendine has kimliği (%33), doğal yapısı (%33) 

ile tarih ve tarihsel yapıları (% 34) ile diğer yerleĢim alanlarından ayrıĢtığı tespit 

edilmiĢtir. Buna ilave olarak anket katılımcılarının üzerinde durduğu konu, tarihsel doku 

elemanlarına sahip alanların kendi kaderine terk edilmiĢ olmasıdır. KöhneleĢmiĢ 

yapıların bir an önce ele alınması gerekliği üzerinde durarak; restorasyon iĢlerinde 

kolaylıkların sağlanması yönünde çalıĢmaların yapılmasını istemektedirler. Sokak 

sağlıklaĢtırması adı altında yapılan çalıĢmaların devamlılığının olmadığı ve küçük bir 

bölgede yapılan bu tür rehabilitelerin bölge bütünüyle uyumu yakalayamadığı görüĢü 

hakimdir.  Özel mülkiyete ait yapıların tehlike arz etmesi, içinde bulunan çeĢitli 

haĢeratların mahalle halkının sağlığını olumsuz yönde etkilemesi bölge halkı için 

önemli bir sorunsal olarak değerlendirilmektedir. 

Basmane‟nin merkeze, iĢ, okul gibi yaĢam alanlarına olan yakınlığı, olumlu kimlik 

elemanı olarak görülmektedir. Katılımcıların % 76,2‟sine göre çalıĢma alanının 

güvenlik, komĢuluk iliĢkileri, iĢ/okul/merkeze yakınlık açısından beğenildiği tespit 

edilmiĢtir. Kalan %23,8‟lik kısmı ise çalıĢma alanındaki yapıların kaliteli olduğunu 

düĢünmekte ve bu yönü ile çalıĢma alanın malikler ve kullanıcıların beğenisini 

kazandığı gözlenmektedir.  
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Basmane, iĢyeri/yaĢam alanı olarak güvenli bulunmamaktadır. Nüfus niteliği ve 

niceliksel anlamda değiĢimler bölgede güvenlik problemlerine yol açmıĢtır. KomĢuluk 

iliĢkileri, yapı ve insan yogunluğu, yapı kalitesi ve görselliğinin bulunmayıĢı 

beğenilmeyen kimlik elemanlarıdır. Belirtilen olumsuz kimlik elemanları öncelikle 

taĢınmazların değerini düĢürdüğü,  bölgenin yaĢam alanı ve iĢyeri olarak tercih edilme 

nedenlerini etkilediği düĢünülmektedir. Yapılacak yenileme ve restorasyon çalıĢmasının 

tarihi dokunun tekrar fark edilmesi ve bölgenin geliĢimine katkı sağlayacağı, tekrar 

cazibe merkezi olmasında kaynak oluĢturacağı yönünde değerlendirmeler yapılmıĢtır. 

Suriyeli sığınmacıların bölgeye hareketlilik getirdiği düĢünülse de genel anlamda 

yerleĢik nüfus, Suriyeli sığınmacılardan rahatsızlık duyduğunu belirtmektedir. 

Basmane‟de bulunan tarihsel ve anıtsal değere sahip yapıların bakım ve onarımının 

yapılarak yeni iĢlevler kazandırılması gerektiği düĢünülmektedir. 

ÇalıĢma alanında kentsel yenileme ve koruma çalıĢmalarına yönelik olarak malikler ve 

iĢyeri sahiplerinin görüĢleri alınmıĢ ve katılımcı bir yaklaĢımla proje geliĢtirme ve 

uygulama olanakları irdelenmiĢtir. Alandaki birçok yapının eski eser niteliğinde olması 

dikkate alınarak kentsel yenileme ve restorasyon çalıĢmalarında sağlamlaĢtırma ve 

bakım çalıĢmalarının sürekli olması gerektiği, bunun için de restorasyon yapılacak 

yapıların sahiplerine maddi destek ve profesyonel yardım verilmesi yönünde görüĢün 

ortaya çıktığı görülmektedir (Çizelge 7.3). Sosyal dokunun canlandırılması amacıyla 

yapılacak çalıĢmalarının bölgenin geleceğine yönelik yön vereceği düĢünülmektedir. 

Çizelge 7.3 Yenileme ve restorasyon çalıĢmalarında dikkat edilmesi istenen hususlar
*
 

Temel Konular Sayı (Adet) Oran (%) 
SağlamlaĢtırma ve bakım çalıĢmaları sürekli olmalı 32  
Yapının özgünlüğü korunmalı 32  
Eski yapım yöntemleri ile amaca ulaĢılamazsa çağdaĢ teknikler 

kullanılmalı 
32  

Bölgenin bütününe yönelik restorasyon çalıĢmaları yapılmalı 32  
Sosyal dokunun canlanması amaçlanmalı 32  
Restorasyon yapılacak yapıların sahiplerine maddi destek ve 

profesyonel yardım verilmeli 
 

32 

 

(
*
) Katılımcıların birden fazla seçeneği tercih yaptıklarına dikkat edilmelidir.   

Yapılacak restorasyon ve sağlıklaĢtırma çalıĢmaları sonucunda bölgenin gelecekte 
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olumlu yönde değiĢimlere maruz kalacağı düĢünülmektedir (Çizelge 7.4). Bu konuda 

acilen çalıĢmaların yapılmasını istemektedirler. Bölgenin köhneleĢmesi ve yok 

olmasının önüne biran önce geçilmesi gerektiği düĢünülmektedir. Yerel  yönetim ve 

devlete baskı yapılarak mevcut yasaların biran önce esnetilmesi ve restorasyon yapacak 

kurum, kuruluĢ ve Ģahıslara teĢvik edici uygulamaların hayata geçirilmesi gerektiği 

görüĢme ve anket çalıĢması sırasında ifade edilmiĢtir.  Sonuç olarak; bölgenin geliĢimi 

ve değiĢimi açısından yapılacak yenileme ve koruma gibi bütün çalıĢmaların bölgede 

taĢınmaz maliki olan kiĢiler ve kiracılar tarafından memnuniyetle karĢılandığı ve bu tür 

projelerin genel olarak kabul gördüğü ve desteklendiği ortaya çıkmaktadır.  

Çizelge 7.4 Yenileme ve restorasyon çalıĢmalarından beklenen faydalar
*
 

Beklenen Faydalar Sayı (Adet) Oran (%) 

Tarihi dokunun canlanması 32 20,0 

Nüfusun  niteliksel  değiĢimi 32 20,0 

Güvenli çevre 32 20,0 

Yeni iĢ kollarının ortaya çıkıĢı (turizm ve tarihsel öneme 

sahip mesleklerin canlandırılması ve tanıtımı) 
32 20,0 

Konut ve iĢ alanında cazibe merkezi olması 32 20,0 

(
*
) Katılımcıların birden fazla seçeneği tercih yaptıklarına dikkat edilmelidir.   
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8. SONUÇ VE ÖNERĠLER 

Ġzmir kentinin arkeolojik, tarihsel ve kültürel kimliğini oluĢturan Basmane ve çevresi, 

günümüzde sosyal çöküntü alanı haline gelmiĢtir. Bu kapsamda arkeolojik, tarihi ve 

kültür mirasını barındıran Basmane ve çevresinin rehabilite edilerek sosyal çöküntü alan 

olmaktan kurtarılması, koruma ve yeniden iĢlevlendirme ile geliĢtirilerek yaĢatılması, 

kentle ve kentliyle bütünleĢtirilerek kente kazandırılması gerekmektedir. Ġzmir Basmane 

ve çevresinin kentle, kentin geleneksel tarihi merkezi Kemeraltı ve diğer arkeolojik 

alanları ile bütünleĢtirilmesi, kentin bu tarihi kültürel mirasın gelecekte de yaĢatılması 

ve kent yaĢamına katılması, kültürel kimliğimizin kaybedilmemesi bakımından oldukça 

önemlidir. 

AraĢtırma sonuçlarına göre çalıĢma alanının tekrar cazibe yerleĢim alanı olması için 

aĢağıdaki hususlar ön plan çıkmaktadır:  

 Bölgenin mevcut ve geliĢme potansiyelini teĢvik edecek unsurlar saptanmalıdır. 

 Basmane ve çevresindeki ana akslarda bulunan ve çok katlı olan yapıların tekrar 

gözden geçirilerek iç kısımda bulunan tarihi dokunun ortaya çıkarılması sağlanmalıdır. 

 Tarihsel kimliği olan Anafartalar Caddesi arasında yer alan ve 19 yy.dan bu yana 

konaklama fonksiyonunu sürdüren oteller bölgesinin gereksinimleri de dikkate alınarak 

eğitim ve sosyal rehabilitelere girdi oluĢturacak Ģekilde iyileĢtirme çalıĢmaları 

yapılmalıdır. 

 Bölgenin geleceği bölge halkı ile birlikte kurgulanmalıdır. Bölge halkı, fiziksel 

mekânın iyileĢtirilmesi sonucunda ortaya çıkan geliĢme sürecinin parçası olmalıdır. 

 Bölgede konaklayan evsizlerin ve mültecilerin nasıl barınacağı konusunda 

projelendirmelerin yapılması gerekmektedir. 

 Restorasyon uygulamaları, ticaretin canlılığı, hayatın gerçekliği korunarak 

gerçekleĢtirilmelidir. 

 Alandaki nitelikli yapıların, tasarım ve uygulama alanları ile bütünleĢmesini ve alana 

ivme kazandıracak Özel Proje Alanlarındaki uygulamalarla planlama çalıĢmalarına 

güven duyulmasını sağlanmalıdır. 

 Mevcut olan yapıları günümüz kentsel yaĢam standartlarına ulaĢtırmak üzere gerekli 

yapılanma koĢullarını oluĢturarak, katkı ve teĢvik fonlarının kullanılmasını sağlamak. 
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 Yok olma sürecine girmiĢ olmaları ölçüt alınarak öncelikli olarak müdahale edilmesi 

gereken yapılar belirlenmelidir. 

 Koruma politikasının uygulanmasını sağlayacak en önemli faktör STK‟lar 

üniversiteler ve meslek odaları ile yapılacak iĢbirliği ile toplumda koruma bilincinin 

geliĢiminin ve karar mekanizmalarını etkileyebilecek inisiyatiflerin oluĢumunun 

gerçekleĢmesi bakımından önemlidir.  

 Bölgenin turizmle iliĢkisinin tanımlanması ve tanıtılması sağlanmalıdır. 

 Bölgede yer alan jeolojik olarak sakıncalı alanların biran önce boĢaltılarak gerekli 

düzenlemelerin yapılması sağlanmalıdır (Ġzmir BüyükĢehir Belediyesi Kadifekale 

bölgesinde özellikle heyelan bölgesi olarak tanımlanan alanlarda 2014 itibarıyla 

çalıĢmalarına devam etmektedir). 

 Alanın sosyal ve ekonomik yönden kalkınması ve koruma öncelikli rehabilite 

edilmesi amacıyla gerçekleĢtirilecek projelerin üretilebilmesine yönelik koruma ve 

örgütleme modelinin oluĢturulmalıdır. 

 Bölgenin altyapı ve ulaĢım sistemi iyileĢtirilmelidir. 

 Yerel yönetimler bünyesinde kurulan birimler, halkı korumanın önemi ve nerelerde, 

nasıl uygulanması konularında bilinçlendirme çalıĢmaları, sempozyumlar ve broĢürlerle 

bilgilendirme çalıĢmaları yapmalıdır. 

 360 sayılı Ġl Özel Ġdare Kanunu ve 1580 sayılı Belediye Kanunu‟nda korumacılığı 

özendirici ve destekleyici hükümler içeren değiĢiklikler bir an önce yapılmalıdır. 

Sonuç olarak; günümüzde planlama-koruma-imar iliĢkisinde yaĢanan sorunlar özellikle 

yerelliği, özgünlüğü, coğrafyayı ve diğer sosyal, ekonomik, fiziksel, toplumsal 

mekânları ihmal eden mevcut dönüĢüm-imar planlama-uygulama yaklaĢımların yeniden 

düzenlenmeli, kentlerin tarihsel mekanları sırf pazar odaklı mekânlar olmaktan 

çıkartılarak koruma amaçlı eylem planlarının hazırlanmasının gerekliliği gözden uzak 

tutulmamalıdır. Kent bütünündeki bütün kentsel yenileme ve koruma çalıĢmaları;  

toplumsal süreç, aynı zamanda bilimsel bir süreç olarak kurgulanmalıdır. Yenileme ve 

koruma faaliyetleri rastlantısallıktan uzak, farklı disiplinlerden gelen uzmanların entegre 

çalıĢmaları ile biçimlenen çok boyutlu yapıda geliĢtirilmelidir. Kent gibi karmaĢık bir 

yapının içinde çıkan herhangi bir geliĢme çok uzaklardaki bir parçasını da 

etkileyecektir. Bu bağlamda mevcut olanların farkında olarak gerçekleĢtirilecek 
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çalıĢmalar metropolitan kentin planlamalarının ana kabulü olmalıdır. 

Günümüz koĢullarında yenileme ve koruma çalıĢmalarına yeni iĢlevler ve anlamlar 

yüklemek gerekmektedir. Ancak bu anlamlar yüklenirken, tek bir bakıĢ açısıyla değil  

farklı bakıĢ açıları ile değerlendirilerek ve yeni anlamlar yükleyerek yapılmalıdır. Ülke 

açısından da değerlendirirsek, öncelikle tarihe önem vermenin ve tarihsel değerleri 

korumanın bir bilinç sorunu olduğu fikri ve düĢüncesinin toplumun geneline 

yaygınlaĢtırılması gerekmektedir. BaĢta Kültür ve Turizm Bakanlığı, Çevre ve 

ġehircilik Bakanlığı ve BaĢbakanlık TOKĠ BaĢkanlığı olmak üzere ilgili bütün kamu 

kurumlarının söz konusu çalıĢmaların planlanması ve en önemlisi de finansal 

kaynakların tarihi doku çalıĢmalarına seferber edilmesi gerekliliği de unutulmamalıdır. 

Tarihi dokunun korunmasına yönelik yerelde yapılan ve ülke genelinde yapılacak 

çalıĢmalarda gayrimenkul geliĢtirme ve yönetimi bölümü lisans ve lisansüstü 

programlarının mezunlarına önemli görevler düĢmektedir. Tarihi dokunun korunması ve 

canladırılması, toplumsal ve kültürel mirasın korunması ve geleceği açısından yaĢamsal 

öneme sahiptir. Kentsel koruma  ve yenileme çalıĢmalarında; proje alanının sınırlarının 

tespiti, mevcut durum analizi, mülkiyet – kullanım durumlarının tespiti, gayrimenkul ve 

varlık değerleme, proje geliĢtirme ve fizibilite çalıĢmaları, proje için finans bulunması, 

etki değerleme ile gayrimenkul ve proje yönetimi konularının, gayrimenkul geliĢtirme 

ve yönetimi uzmanlarının çalıĢma alanlarına girdiği bilinmektedir. Bu bakımdan baĢta 

Kültür ve Turizm Bakanlığı, Belediyelerin Koruma ve Uygulama Daireleri ile Kültür 

Varlıkları Koruma Kurullarında uzman ve yönetici olarak mutlaka gayrimenkul 

geliĢtirme ve yönetimi uzmanlarının istihdam edilmesi, baĢarılı ve insan odaklı proje 

geliĢtirme ve uygulama yönlerinden zorunlu görülmektedir. Ġnceleme ve strateji 

geliĢtirme becerilerine sahip olan söz konusu uzmanların; baĢta tarihi dokunun 

korunması çalıĢmaları olmak üzere kentsel yenileme ve dönüĢüm çalıĢmaları için yön 

verici ve koruyucu fonsiyona sahip ve analitik düĢünce ile koruma ve kentsel geliĢme 

çalıĢmalarına yön verebilecekleri vurgulanmalıdır. Bu bakımdan doğrudan belediyeler 

veya Türkiye Belediyeler Birliği ile Ankara Üniversitesi arasında yapılan protokol 

kapsamında gayrimenkul geliĢtirme ve yönetimi uzmanlarının yetiĢtirilmesinin; yerel 

kalkınma, kentsel koruma ve kentsel geliĢme süreçlerine önemli ölçüde katkı yaptıkları 

ve bu tür faaliyetlerin sürdürülmesi gerektiği ifade edilmelidir.    
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EK 1 Basmane’nin Tarihçesi ile Ġlgili  Örnek Proje Kararları ve ÇalıĢmaları 

Basmane‟de yerel yönetim tarafından Kentsel tasarım proje çalıĢmaları, yapılan alanlar 

ve kısaca tarihçeleriyle örnek proje kararlarıĢ öyledir: 

Aya-Vukla Kilisesi: XIX yy. ortalarında yapıldığı belirlenen kilise, 1924‟den sonra 

müze olarak hizmet vermiĢ 2003 yılında depo olarak kullanılmıĢtır. Kilise giriĢinde 

önerilen otopark alanıyla baĢlayan projede, kilisenin arkasında yer alan yamaçta yapıya 

fon oluĢturacak Ģekilde sık ağaçlandırma yapılarak kitle ön plana çıkarılmıĢtır. 

Bıçakçı Han: 1923 tarihli yangın planlarında varolduğu belirlenen ve Bıçakçı Han 

olarak tanımlanan, son yıllarda Telekom(Telekomünikasyon Anonim ġirketi) deposu 

olarak kullanılan nitelikli yapı, kafeteryası ve sergi alanları ile kentsel ölçekte bir 

kültürel merkez olarak projelendirilmiĢtir. 

1270-1273-1274 Sokaklar: Basma Fabrikası ile Garın yapımıyla geliĢen ve Aya Vukla 

Kilisesi, Bıçakçı Han ve Anafartalar Caddesi‟ni birbirine bağlayan bu sokaklar, tescilli 

yapıları ile birlikte istenirse zemin kat ticaret olacak Ģekilde düzenlenmiĢ ve plan 

kararları doğrultusunda öneri cepheler oluĢturulmuĢtur. 

Hatuniye Cami ve Çevresi: Anafartalar Caddesi ile 943 sokak ve Osmanzade 

yokuĢunun kesiĢtiği yerde XVII.yy.da yapılan camisi, günümüze ulaĢamayan 

medresesinin yerinde düzenlenen parkı ve DönertaĢ Sebiliyle geçmiĢte de günümüzde 

de alanın en önemli buluĢma noktalarındandır. 

Anafartalar Caddesi: Kervan yolunu hanlara bağlaması nedeniyle tarihsel önemi olan 

ve ticaret kullanımını günümüze dek taĢıyan, 1.etaptaki Kemeraltı ÇarĢısı‟na geçiĢi 

sağlayan, alanın en önemli aksıdır. 

943 Sokak: Anafartalar Caddesi‟ni Agora‟ya bağlayan ve özgün yapıları olan sokaktır. 

Pazaryeri Meydanı: Camisi, Kapani Evi olarak bilinen yapısı, “kapan” olarak 

tanımlanan büyük ticari depo yapısı ve yakın geçmiĢte iz bırakan Altınordu Spor 

Kulübünün varlığı ile her dönem önemini korumuĢ, alanın en önemli meydanlarından 

biridir. 
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EK 2 Tarihsel Değerler ve Anıtsal Yapı Örnekleri 

 
a.Abdülfettah Efendi Camii, genel görünüĢ        b.Evliyazade Camii, genel görünüĢ 

 

 

 
c.Hasan Hoca Camii, genel görünüĢ                 d.Kumrulu Mescit, genel görünüĢ 

 
  



83 

EK 3 Basmane’nin Harita ve Uydu Görüntüleri 

 
 a.Basmane‟nin  Konumu 

 
  b.   Basmane‟nin Harita ve Uydu Görüntüsü                                          

http://haritane.com/i/konak-basmane-haritasi-32128.jpg
http://haritane.com/i/konak-basmane-haritasi-32128-3.jpg
http://haritane.com/i/konak-basmane-haritasi-32128.jpg
http://haritane.com/i/konak-basmane-haritasi-32128-3.jpg
http://haritane.com/i/konak-basmane-haritasi-32128.jpg
http://haritane.com/i/konak-basmane-haritasi-32128-3.jpg
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ÖZGEÇMĠġ 

AdıSoyadı : Zühal ERTEN 

DoğumYeri : KemalpaĢa 

DoğumTarihi : 13.04.1976 

MedeniHali : Evli 

Yabancı Dili : Ġngilizce 

 

 

Eğitim Durumu (Kurum veYıl) 

Lise : Ġzmir Kız Lisesi/1993 

Lisans : Süleyman Demirel Ünv./2000/Sosyoloji 

Yüksek Lisans  

 

 

ÇalıĢtığıKurum/KurumlarveYıl: 

Konak Belediyesi/ 2006-Devam 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 


