Bak›ﬂ›n Düﬂündürdükleri

Konak Meydan›'n›n gözümün önünden geçen 17 y›ll›k kesitine bakt
zihnimde kalan en eski görüntü, 80'lerin sonlar›nda troleybüs'den i
Kemeralt›’na giderken, kenarlar›nda s›ralanm›ﬂ dilenciler ve iﬂporta
aras›ndan telaﬂl› bir insan kalabal›¤› ile üzerinden geçti¤im yaya kö

ForChevAmChrysVagen, 1972
22 farkl› modelin parçalar› ile yap›lan bu otomobil, 14.000 dolara malolmuﬂtur. Yeterince s›k› çal›ﬂ›larak yap›labilir, ama hangi bedele?

Bir mimar olarak size, bakt›¤›n›zda mima
kilendi¤ini düﬂündü¤ünüz bir görüntü olu
sa nas›l cevap verirdiniz? Eminim ki hem
de böyle bir görüntü canlanm›ﬂt›r. Sizin
benim için, mimarl›¤a bak›ﬂ›m› etkiledi¤
¤üm görüntü, y›llar önce bir kitapta r
vAmChrysVagen isimli araba olmuﬂtur.
n›n 22 farkl› marka araban›n parçalar› ile
pahal› maliyetli el yap›m› araba, tuhaf bi
ilgili ça¤r›ﬂ›mlar›mda yer etmiﬂtir. ForChe
pek çok arabadan devﬂirme pahal› estet
alt›nda yeralan "yeterince s›k› çal›ﬂ›larak y
gi bedele?" sorusuyla dima¤›mda ironik b
zanm›ﬂt›r. Bu noktadan sonra, çevremde
rinde gördü¤üm kimi yap›lar ve projeler
çimde bende, “‹ﬂte buda bir mimari ForC
düﬂüncesi yaratm›ﬂt›r. Bu ça¤r›ﬂ›mda, z
“ödenen bedelin eme¤e deyip de¤medi¤
bedelin estetik beklentileri karﬂ›lay›p ka
n›n tetikleyici oldu¤u aç›kt›r.

Bu noktada Konak Meydan düzenlemes
ﬂaat sürecinde, zihnimde “ﬁehre bir ForC
mi geliyor” düﬂüncesini uyand›rd›¤›n› sö
san›r›m benim kuﬂa¤›mdan ve sonras›n
için bu düﬂünce hakl› görülmelidir. Çün
site için geliﬂimden bugüne kadar olan 17
nemimde Konak alan› bir meydan olma
mekeﬂin merkezi ya da bir inﬂaat sahas›
m›ﬂt›r. Alsancak'ta önce okumam, daha
ve Göztepe'de oturmam nedeniyle hem
Konak Meydan›'n›n gözümün önünden g
tine bakt›¤›mda, zihnimde kalan en es
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1980’li y›llarda ‹zmir Konak Meydan›

sonlar›nda troleybüs'den inip Kemeralt›’na giderken, kenarlar›nda s›ralanm›ﬂ dilenciler ve iﬂportac›lar aras›ndan telaﬂl›
bir insan kalabal›¤› ile üzerinden geçti¤im yaya köprüsüdür.
Kentin do¤al yap›s› gere¤i çizgisel biçimi nedeni ile oluﬂan,
kuzeyi ve güneyi ba¤layan tek aks ile yo¤unlaﬂan trafik yükünün yayan›n aﬂamayaca¤› bir yo¤unlu¤a eriﬂti¤i 80'lerde
zorunluluktan yap›lan bu yaya köprüsü, asl›nda Kemeralt›’n›n denizle ve Konak Meydan› ile iliﬂkisinin kopuﬂunun
sembolüdür. Konak alan›n›n ilk görüﬂümde bende bir meydandan çok bir keﬂmekeﬂ yuma¤› izlenimi b›rakmas› bu kopuﬂa oldu¤u kadar, o dönemde otobüs duraklar›n›n Konak
alan›nda bulunmas›na da dayanmaktad›r. Daha sonraki süreçte, hükümetin önünden geçen ana arterin kapat›larak yayalaﬂt›r›lmas› ve otobüs duraklar›n›n kald›r›lmas› ile kazan›lan geniﬂ alanlar›n nas›l kullan›laca¤› projelere ve tart›ﬂmalara konu olurken, bir yandan da devam eden k›y› dolgular› ile
denizden kazan›lan alanlar kent merkezini giderek denizden
uzaklaﬂt›rm›ﬂt›r. Konak, bir meydan olmaktan çok bir aç›k
alan haline gelirken metro kaz›s›, at›ks› kollektor hatlar›n›n
geçiﬂi ve Konak yol geçiﬂinin yeralt›na al›nmas› çal›ﬂmalar›
ile uzunca bir dönem bir ﬂantiye alan› olarak zihnimde yerini alm›ﬂt›r. Bu durumda, uzun inﬂaat süreçlerinden sonra Konak Meydan Düzenlemesi ile gelen yeni bir inﬂaat sürecinin
zihnimde ForChevAmChrysVagen ça¤r›ﬂ›mlar› ile kuﬂkular
uyand›rmas›, san›r›m normal karﬂ›lanmal›d›r.
‹zmirlilere “Konak meydan› nedir?” diye sorsak, pek çok görüﬂ sonucunda elde edece¤imiz tan›m büyük olas›l›kla “Konak meydan›, ‹zmir'in al›ﬂveriﬂ (Kemeralt› ve Pier çarﬂ›lar›),
idari (Hükümet ve Anakent Belediyesi), sanat ve kültür merkezleri (Elhamra Opera ve Bale Sahnesi, Atatürk Kütüphanesi, Milli Kütüphane, Arkeoloji ve Etnografya Müzesi), landmarklar› (Saat Kulesi, Konak Yal› Camii ve Hasan Tahsin An›-

t›) ile birlikte ulaﬂ›m imkanlar› (metro, otobüs ve
m›) sayesinde nefes ald›¤› ve denize kavuﬂtu¤u
dand›r” ﬂeklinde olacakt›r. Bu tan›m pek çok kiﬂ
ile iliﬂkisini kuran vazgeçilmez ﬂacayaklar›n› (a
kezi - idari merkez - kültür merkezi) a¤›rl›kla
görünmekle birlikte, bence as›l vurgulanmas› ge
nefes ald›rmak” niteli¤i olmal›d›r. Bir meydand
fes ald›ran, o ﬂehir insanlar›n›n orada denizle,
birbirleriyle kurduklar› sosyal ba¤lard›r. ‹nsanla
na al›ﬂveriﬂ, kültür ya da idari merkezlere eriﬂ
yollar›nda aktarma yapmak ya da o merkezdeki
r› görmek d›ﬂ›nda bir amaçlada geliyorlarsa, o z
dan ﬂehirle fiziksel ba¤lar›n›n yan›s›ra güçlü so
kurabilmiﬂtir. Örne¤in: sevinçli bir olay sonras
küldüklerinde insanlar o meydana koﬂuyorlars
bankta oturup bak›nmak ya da kuﬂlara yem atm
yorlarsa... Ne yaz›k ki Konak Meydan›'n›n son b
l›na hakim olan keﬂmekeﬂ ya da ﬂantiye alan
meydan›n ﬂehirle olan mecburi fiziksel ba¤lar›n
sa da sosyal ba¤lar›n› oldukça zay›flatm›ﬂt›r. B
Meydan Düzenlemesi’nin bir ForChevAmChry
olmad›¤›n›, meydan ile ﬂehir aras›ndaki sosyal
den kurmaktaki baﬂar›s› belirleyecektir. Cumhu
n›'nda çoﬂkulu bir y›lbaﬂ› kutlamas› yaﬂam›ﬂ
meydan olan Gündo¤du meydan›nda zevkle k
miﬂ biri olarak, körfezin güney k›y›s›ndaki di¤er
ﬂehirle sosyal ba¤lar›n›n kuvvetlendi¤ini düﬂü
eklemeliyim.

Konak Meydan› için vurgulad›¤›m “ﬂehrin deni
meydan” niteli¤ini biraz açmak istiyorum. Esk
körfezin güneyindeki ‹zmir ve kuzeyindeki Kar
tan›n›rd›. Güzelbahçe, Narl›dere, Balçova ve B

t›r. Körfezin etraf›nda ﬂekillenen ﬂehrin kuzeyi ve güneyini
ba¤layan tek aks ile yo¤unlaﬂan trafik, zamanla Konak Meydan›'n› denizden koparm›ﬂt›r. Konak yol geçiﬂinin yeralt›na
al›nmas›, meydan› vazgeçilmez bir parças› olan denize yeniden kavuﬂturabilmek için yap›lm›ﬂ gereklili¤i tart›ﬂ›lmaz bir
uygulamad›r. Bu noktada, yap›lan yeralt› yol geçiﬂinin gerek
üst kotunun meydan kotunun neredeyse 1 m. üstüne ç›karak
meydan›n denizle arzulanan ﬂekilde bütünleﬂmesine engel
olmas› ve gerekse de geçiﬂ için k›sa ama virajl› bir güzergah
seçilmesi nedeniyle beni rahats›z etti¤ini söylemeliyim. Ancak yap›m sürecinde zemin kotunun mümkün oldu¤unca
düﬂürülebilmesi için meslek odalar›n›n gayret gösterdi¤i ve
uygulaman›n tart›ﬂmal› bir süreçten sonra bu hale geldi¤i düﬂünülürse, eldeki kaynaklar ile ancak bu kadar yap›labildi¤i
de aç›kt›r.
Daha 19. yüzy›l baﬂ›nda “Asya-y› Osmaniyye'nin en kalabal›k ve en ticaretgah beldesi” ‹zmir'de ça¤daﬂ bir kentin sahip
olmas› gerekli en önemli kentsel eleman›n “umumi ba¤çe”
oldu¤u görüﬂüyle Konak Meydan› için projeler geliﬂtirilmiﬂti.
Sar› K›ﬂla y›k›larak bir millet bahçesi, kulüp, tiyatro ve kütüphane kurulacakt›. Gerekli paran›n piyango düzenlenerek elde edilmesi düﬂünülen proje için bir yar›ﬂma dahi aç›lm›ﬂt›.
Bu proje, geliﬂtirilen ancak uygulanamayan projelerin ilkiydi. Umumi ba¤çe çözümü ile baﬂlayan süreçte Konak, yüzy›la yaklaﬂan bir süreyi bir türlü umuma ait olamayan mekanlar ile yaﬂad›ktan sonra günümüze geldi. Bir akﬂamüstü

p›mc›s›n›n ölümünden sonra varislerince
araba, art›k k›ymeti bilinen bir sanat eseri
lesi'nin bir zamanlar duvarlar› içinde ye
düﬂündüm. Yüzy›l›n baﬂ›ndan beri y›k
1955'e kadar inatla direnmiﬂti bu yap›; y
lardan duydu¤um kadar› ile y›k›l›rken Ko
reler basm›ﬂt›, y›k›nt›lar›n›n kald›r›l›p me
mizlenmesi ise 1957 y›l›n› bulmuﬂtu. Sar
da kullan›lan antik devirden kalma amfi
dan devﬂirme kesme mermer taﬂlara y›k
muﬂtu acaba? Zihnimde antik kültürden
ile yap›lan Sar› K›ﬂla'n›n duvarlar› için
devﬂirme bir tasar›m ürünü Saat Kulesi'n
renklendirilmiﬂ eski bir izmir kartpostal›
rihi sit alan›na tak›l›p yar›m kalan viyadü
Asl›nda y›k›lmas› gereken viyadükler yan
bir tepe ile saklan›rken, yar›m kalm›ﬂ tem
ile sarmalan›p zeytin a¤açlar› aras›na g
ayaklar›ndan ç›kan donat› filizleri, ilerd
son katlar›nda kolon filizleri b›rak›lan ge
t›rd› bana, ürperdim; birilerinin bu viyadü
ti galiba. Gecekondular› var eden “Bugü
lah kerim” mant›¤› bu kadar içimize sinm

Konak, yüzy›l önce gereklili¤inin fark›
ba¤çe”sine sonunda kavuﬂtu. ‹zmirlilerin
seyece¤inden eminim ne de olsa yüzy›ld
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