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: Türkiye Ekonomi Bankas›

Süreç

1928 y›l›nda Banca Commerciale Italia
hizmete aç›lan yap›n›n projesini mimar A
t›.
 1928 – 1979 y›llar› aras›nda Banca Com
p›da iﬂlevini sürdürdü.
 Banca Commerciale Italiana’n›n ard›nda
lar› aras›ndaki 10 y›ll›k süreçte yap› ciddi
 1988 y›l›nda TEB, Kültür Bakanl›¤›’n›n a
da yap›y› sat›n ald›.
 1998 y›l›nda TEB’in yap›n›n restorasyon
jeleri için açt›¤› uluslararas› davetli yar›ﬂm
atif Mimarl›k ald›.
 Yar›ﬂma sonras› yap› içinde yap›lan deta
nale dair tüm verilerin yok oldu¤u/edildi¤i
 A. Mongeri’nin orijinal projeleri ve mek


Commerciale Italiana’n›n Milano’daki genel merkezindeki arﬂivinden temin edildi.
 Orijinal projede tespit edilen Giriﬂ Holü’ndeki taﬂ duvarlar ve
kolonlar›n üzerine kaplanm›ﬂ mdf plakalar söküldü ve havas›zl›ktan toz haline gelen Taﬂ’›n cinsi ‹stanbul Teknik Üniversitesi
laboratuar›nda incelenerek tespit edildi.
 ‹nﬂaat Mühendisleri taraf›ndan yap›lan incelemede yap›n›n
gördü¤ü tahribat sonucunda ciddi statik problemlerinin oluﬂtu¤u tespit edildi. Orijinaline sad›k kalmaya özen gösterilerek haz›rlanan projeler do¤rultusunda, cephe ask›ya al›nd› ve yap›
statik olarak güçlendirildi.
 Neoklasik cephenin restorasyon çal›ﬂmas›nda, konu ile ilgili
dan›ﬂman›m›z›n yönlendirmesi ve cepheden al›nan numunelerin ‹stanbul Teknik Üniversitesi laboratuar›ndaki incelenmeleri
sonucunda restorasyon yöntemi belirlendi.

‹ç mekanlar›n›n monumental havas› ve ceph
karﬂ› verdi¤i varoluﬂ çabas›, geçmiﬂte de banka
hizmet etmiﬂ yap› içinde varolacak ﬂubenin gene
ﬂ›ndan ç›kar›l›p “tarihsel miras›n öznelli¤ine say
yap›s›” tasarlama karar›n› verdirdi. Bu karardan
haz›rlanan projede, güncel bankac›l›k anlay›ﬂ›n›n
sel ve teknolojik ihtiyaçlar›n yan›nda günümüz m
for gereksinimleri, yap›n›n genel karakteristik özel
lemeden yerleﬂtirilmeye çal›ﬂ›ld›. ‹ç mekanlarda,
sürecine uygun yap› elemanlar›n›n ve malzemele
ne özen gösterildi.



Tema

“Dün dündür, bugün bugündür” de¤il, geçmiﬂin ve
nün anlay›ﬂ› bütünleﬂip birlikte yar›nlara ilerleyebi

RESTORASYONU*

lece¤imiz kozmopolit kent yap›s›n› da bu konumuna borç
vantenler hem sosyo-kültürel hem de ekonomik alanlard
üstlendiler. 19. yy’da Konak Meydan› bu kozmopoliten kü
kân›yd›. Cumhuriyetin kuruluﬂundan hemen sonra, Banca
ana ‹zmir’de bir ﬂube açmaya karar verdi¤inde yerel ve ul
ço¤unun bulundu¤u bu meydan› seçti. ‹talyan mimar
1928’de yap›lan bu yap›, 1979 senesine kadar bir banka o
devam etti.

Bina, 1988 senesinde TEB (Türk Ekonomi Bankas›) taraf›nd
harap durumdayd›. Son 10 sene zarf›nda üzerinde hoyratc
m›ﬂt›. TEB, 1998 y›l›nda, harabe halindeki bu yap›n›n resto
gesel genel müdürlük binas›na dönüﬂtürülmesi için uluslar
t›. Yar›ﬂmay› Kreatif Mimarl›k kazand›. Bu noktada, An›tla
yap›y› “1. derece tarihi eser” olarak onaylad›¤›n›, dolay›s›
lesinin bu çerçevede yap›ld›¤›n› vurgulamak süreci daha iy
önemli.
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Fetiﬂ veya Fantazi Olarak Tarihi Bina:**
Restorasyon mimar için hep bir enigmaya iﬂaret eder: Nesne/tarihi bina, geçmiﬂin/di¤eri’nin alan›ndad›r. Restorasyon praxis’ini salt teknik bir zeminde temellendirme çabalar› onu “uzmanl›k” z›rh›yla donatmak demektir ki bu da enigmayla baﬂetmenin modern bir stratejisi olarak yorumlanabilir. Asl›nda praxis’in kalbinde tarihi bir yap› de¤il, geçmiﬂin/di¤erinin varl›¤›
vard›r: Baﬂka bir deyiﬂle art›k yok olan bir varl›k, yoklu¤un varl›¤›; enigman›n kayna¤› da buradad›r. Geçmiﬂin/di¤erinin izi
olarak tarihi bina varoluﬂla ilgili derin bir sorgulamay› k›ﬂk›rt›r
zihinlerde: “Ben geçmiﬂ/di¤eri için neyim, di¤erinin yoklu¤u
karﬂ›s›nda benim varl›¤›m›n s›n›r› nedir, di¤erinin bak›ﬂ›nda benim varl›¤›m›n anlam› nedir?” Tarihi bina her zaman geçmiﬂin
gölgesi alt›ndad›r, geçmiﬂin hayaletlerinin u¤rak yeridir, tekinsizli¤i buradan kaynaklan›r. Bu tekinsizli¤i ve kaybolmuﬂ “orijinal” imgesiyle mimar› cezbeder. Bu kay›p/yokluk duygusu öznenin arzusunu k›ﬂk›rt›r, bütünleme/tamamlama talebini harakete geçirir: Kay›p olan›n restorasyonu. Bu durumda özne ya
orjinal imgeyi bir fetiﬂ haline getirerek kayb›n› telafi etmeye çal›ﬂ›r: Tarihi binay› kay›p geçmiﬂin yerine koyarak kayb› inkar etma çabas›. Ya da geçmiﬂin/di¤erinin bir izi olarak tarihi bina bir
fantazi alan› olarak belirir öznenin: Öznenin/mimar›n benli¤indeki bast›r›lm›ﬂ olan(lar)› görselleﬂtirilme alan›. Böylece öznenin boyun e¤dirme, sahiplenme ve ehlileﬂtirme hislerini k›ﬂk›rt›r: Eksiklik endiﬂesinin harakete geçirdi¤i tamaml›k/bütünlü¤e
duyulan arzuyu. Restorasyon bu iki durumda da, fetiﬂ veya fantazi olarak, telafi veya arzu nesnesi olarak, öznenin narsistik
bütünlü¤e ulaﬂma aray›ﬂ›yla ilgilidir.
‹lk durumda restorasyon, “orijinal” imgenin yerine, sad›k ve ayr›nt›c› bir tak›nt›yla “t›pk›s›n›n ayn›s›n›” yeniden üretme çabas›d›r. Yap›n›n/nesnenin asli ve tesadüfi özellikleri aras›ndaki farklar ya da elde olan ile olabilecek olan (potansiyeller) aras›ndaki gerilim gibi içsel özelliklerini kavrama kayg›s› yoktur. Bu durumda parodoksal olan restorasyonun kay›p yap›n›n yerini dol-

durmak ve bütünlük/tamaml›k talebini gidermek
ile yerine konan aras›ndaki fark› çaresizce beli
“orijinali” iyice ele geçirmez k›lmas› ve geçmiﬂin
derinliklerine itmesidir. Tarihi yap›n›n bir fantez
görülmesi ise mimar›n Di¤eri/geçmiﬂ üzerindek
hissini alevlendirir. “Zaman›n gerektirdikleri” ve
nel özgürlük” ad› alt›nda yap›lan bu müdahalele
nenin/mimar›n kendini tasdik etme (self-affirmatio
ri veya kendi isteklerine düﬂkünlü¤ünü (self-indulg
tif” bir amaç ad› alt›nda gerçekleﬂtirmesidir. Bu an
rasyon, bir ﬂiddet veya öznenin kendini Di¤eri üz
etmesi olarak da görülebilir.

‹ki durumun da ortak noktas› motivasyonlar›n›n öz
tik bütünlük aray›ﬂ›ndan kaynaklanmas›d›r. Bir va
olarak narsisizm “dünya” ile iliﬂki kurma yetersizl
yani kiﬂinin kendi imaj›nda hapsolmas›d›r. R.
“The Fall of Public Man” adl› kitab›nda çok güz
vurgulad›¤› gibi, sorunun en merkezinde narsisi
öznenin temel varoluﬂ biçimi haline gelmesi yatm
r›da söz edilen marazi restorasyon e¤ilimleri bu m
l›¤›n belirtileri olarak tan›mland›¤›nda ise ﬂu sor
hapsoluﬂtan “dünya”ya aç›l›p geçmiﬂ/di¤eri ile ya
kurmak mümkün müdür?

Kendi-imgesinde (self-image) Haps
Kurtulup Nesnenin Kendisini Keﬂfetm

Özne/mimar kendine hapsolmaktan kurtuldu¤un
keﬂif için taze bir zemin belirir: “dünya” kendini s
gibi, kendi do¤as›nda kalmas›na izin verenlere aç
gibi olmas›na izin verme” kavram› tamamen yen
yon ﬂeklini ortaya koyar: M. Heidegger’in “Build
Thinking” adl› makalesinde alt›n› çizdi¤i gibi “ko
bir nesneyi tehlikeden ç›karmak de¤ildir. Korumak
di varoluﬂunun içinde serbest b›rakmakt›r”. Bu r

Zemin Kat Plan›
1. Giriﬂ Holü 2. Ofis 3. Aç›k Ofis 4. Merdiven ve Asansör Holü
5. Resepsiyon ve Bekleme Holü 6. Vezneler 7. Müﬂteri Kasalar›
8. Kasa Kullanma Odas› 9. Mutfak 10. Servis Holü

esas anlam›n› ön plana ç›kar›r: Nesneyi keﬂfetmek, nesnenin
kendini ortaya koymas›na izin vermek. Burada özne ve di¤eri
aras›nda ya da ﬂu an ile geçmiﬂ aras›nda bir güç kavgas› veya
bir sahiplenme de¤il di¤erinin benimsenmesi söz konusudur.
Modern özne/mimar için de narsistik bütünlük iste¤i do¤rultusundaki “kay›p”, di¤erini anlaman›n getirdi¤i kendini geliﬂtirip
zenginleﬂtirme ile telafi edilir.

Görünmeyeni Korumak
TEB’in ana mekân› 2001 y›l›ndaki hali ile 1928’de çekilmiﬂ foto¤raflarda görülen orijinal durumu aras›ndaki fark, Heidegger’in “..Poetically Man Dwells...”de ortaya koydu¤u “ayn›” ile
“eﬂit” aras›ndaki fark› hat›rlat›r. “Ayn›, farkl› olan› bir esas›ndabir-olma-halinde toplar. Buna karﬂ›n eﬂit, bu farklar› s›radan bir
homojenli¤in kaba birli¤i içine da¤›t›r. Orijinal ile restore edilmiﬂ ana mekân asl›nda eﬂit veya ikiz de¤il, fakat ayn›d›rlar. Aralar›ndaki görünür farklara ra¤men, ikisini esasta bir araya getiren, görünmeyen bir ba¤ vard›r.
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Birinci Kat Plan›
1. Toplant› Odas› 2. Ofis 3. Teras 4. M
5. Servis Merdiveni 6. WC 7. Mutfak 8

Yap›n›n orjinal plan›, erken 20. yy bankac
uygun merkezi bir ﬂemayd›: Merkezde ça
perde dolaﬂ›m. Fakat TEB yeni bölgesel ge
için de¤iﬂik bir organizasyonda israrl›yd› b
m›n› gerektiriyordu. Bu de¤iﬂiklik tabii ki ç
yaratacakt›. Yani restorasyon geçmiﬂin izle
d›r›rken bünyeye uygun baz› de¤iﬂikliler
süreklili¤i, hem de de¤iﬂiklikleri içermek d
da “ﬂey”lerin içinde her zaman gerçekleﬂti
li potansiyeller oldu¤unu vurgulamak ger
nesnenin içsel potansiyelinin tümünü hiç
tüketmiﬂ olamaz. Nesnenin gücü görünür
¤u kadar gizli potansiyellerinden de kay
rünmeyen kendisinden (its invisible self).
potansiyel/gizli kalm›ﬂ aras›ndaki gergi
ﬂans/tesadüf faktörüne iﬂaret eder. Bu ﬂans
mesi restorasyonu yarat›c› bir praxis halin
da sonuç olarak gizli potansiyellerin baz›

‹kinci Kat Plan›
1. Toplant› Odas› 2. Yönetici Salonu 3. Yemek Odas›
4. Merdiven ve Asansör Holü 5. Servis Koridoru 6. WC
7. Mutfak 8. Teknik 9. Çöp

kartacakt›r, hiçbir zaman hepsini de¤il. Gizli içsel potansiyelleri ortaya ç›karan restorasyon hem de¤iﬂikli¤i hem de süreklili¤i
vurgular. Bu çerçeve, mahir bir restorasyon için, binan›n içsel
özellikleriyle ilgili vazgeçilemez bir aray›ﬂ baﬂlat›r: Temel ve tesadüfi özellikler aras›ndaki fark› ay›rt etmek.
Yap›n›n cephe ve ana mekân›, üslubunu ilk bak›ﬂta ortaya koyar. Bu, Neoklasizmin “soylu sadelik, sessiz ihtiﬂam” ilkesinin
görüntüsüdür. Böylece restorasyon da yap›da korunmas› gereken as›l özelli¤i farketmiﬂ olur. Yap›n›n alçak gönüllü boyutlar›na ra¤men sükûnet ve sadelik hissinin yaratt›¤› ihtiﬂam auras›.
Ana mekân›n yüzeylerini kaplayan mermer buray› bir zamand›ﬂ›l›k duygusuyla bezer. Bu sert, sade ve dayan›kl› yüzeyler
kendilerine güvenle, modern tasar›m›n en seçkin, tavizsiz ve iddias›n› hâlâ koruyan mobilyalar›na ev sahipli¤i yapmaktad›r.
Yap›da içsel olmayan, eklenen/yap›ﬂt›r›lan/empoze edilen herﬂey soyulup at›ld›¤› için ana mekân›n tek dekorasyonu konstrüksüyon malzemelerinin -mermerin, derinin, ahﬂab›n ve meta-

Kesitler

lin- ç›plak dokusudur. Ve bütün bu yüzeyler tepe
zülenen yumuﬂak do¤al ›ﬂ›k ile y›kan›rlar. Gün
›ﬂ›k, yap›n›n ana mekân›nda de¤iﬂik ruh halleri ya
kân› her ﬂeyin bir anl›k sonsuzluk içinde buharla
ni veren bir vakar ile bezer. Bellekte sükûnet, fer
izi kal›r.
Yap›n›n ana mekân›, Baudelaire’in “modern ha
için söyledi¤i gibi “geçmekte olan an› ve bu an›
sonsuzluk önermelerini” içerir. Süreklili¤in için
içerir. Orijinali ve restore edilmiﬂi bir arada tuta
ise görünmezin korunmuﬂ olmas›d›r: Vakur atmos
sükûnet ve ferahl›k hissi. Restorasyon orijinal im
yatan esas› yakalay›p onu yeni bir görüntü ile yen
tur: Burada korunan görüntü de¤il onun saklad
oland›r. t

* Orhan Koçak’a görüﬂ ve önerileri için teﬂekkür ederim.

** Bu psikoanalitik terimlerin sadece restorasyon mekanizmalar›n› tan›mlamada yard›mc› olarak kullan›ld›¤› ve mimarlar ya da mimari ile ilgili bir sap›kl›
vurgulanmal›d›r. Kelimeler diagnostik de¤il tan›mlay›c› araçlar olarak kullan›lm›ﬂt›r.

