Gelenekten Geleceğe; Kentsel Mekan ve Tekstil Mimarisi

Kentsel mekanlar; insanların onlarca yıl sosyalleştiği, gerek kullanıcısı, gerekse kullanım süreleri
bakımından en göz önünde olan alanlardır.
Farklı gereksinimleri olan bir çok kullanıcıya hizmet eden bu çekim merkezleri, bünyesinde
barındırdığı her öğenin görsel bütünlük içinde yarattığı ahenk ile akılda kalır. İşte bu özelliği
sebebi ile Mimari Tekstil tasarımcının vazgeçilmezleri arasındaki yerini almıştır.
Mimari Tekstil Yapılar, kullanıcısına gölgenin konforunu sunar iken, gün aydınlığından mahrum
bırakmaz. Mekan kimliğinin önemli bir parçasıdır, aykırılık yaratmaz. Tasarımcısını hayal gücünün
özgürlüğüne bırakır, ama tanımsızlık içinde kaybetmez. Bir ikon, bir çekim merkezidir. Masif
kütleler içinde, bir sıcaklık, bir yumuşaklık, bir hafifliktir. Katı geometrik yapılar içinde, serbest
formlarla sağlanmış bir dengedir. Saftır, sadedir. Günün her saatinde ayrı bir görsellik sunar. Bu
özelliklerden dolayı da her geçen gün daha fazla kullanım olanağı bulmaktadır.
Bu sunumda Türkiye’ nin önemli çekim merkezlerinden biri olan İzmir ve çevresinde bulunan
tarihi kentsel mekanlarda firmamız tarafından uygulanmış bazı örneklere yer vereceğiz.

Konak Meydanı
İzmir’ in gözbebeği, kamu mekanlarının ve yönetin merkezinin kalbi. Her gün binlerce İzmirlinin
denizle buluştuğu tarihi meydan.

İzmir’in düşlerdeki yeri Büyük İskender’le başlamış. İlk kez Tepekule’de kurulan İzmir, ikinci
kuruluşu için MÖ 334’de Büyük İskender’in Pagos’da (Kadifekale) dalacağı uykuyu beklemiş.
Büyük İskender’in rüyasına katılan iki Nemesis’in önerisiyle kent ikinci kez Kadifekale eteklerine
kurulmuş. Kentsel gelişim 19. yüzyılda Konak Meydanı’nın şekillenmesini sağlamış. Bugün
meydan ve yakın çevresindeki kamusal mimari de bu gelişimi özetliyor. Kadifekale eteklerindeki
Agora, MÖ 4. yüzyıla uzanan tarihiyle kentin ilk döneminden... Bugünkü harabeler, daha çok
Roma dönemine ve özellikle MS 178’de yaşanan depremden sonra şehrin yeniden kurulmasını
sağlayan imparator Marcus Aurelius sonrasına ait. Agora’dan 15 dakika yürüyüş mesafesindeki
Konak Meydanı’na giderken sıralanan eserler kentin öyküsünün yakın tanıkları.
XVIII. yüzyılda başlayan, Osmanlı Devleti’nin modernleşme sürecinin kentlere yansıması, XIX.
yüzyıl başlarına denk gelmiş ve bu dönüşüm, İzmir’in fiziksel yapısında yeni bir kentsel dokunun
ortaya çıkmasına zemin oluşturmuştur. Bu nedenle imparatorluğun diğer kentlerinde olduğu gibi
İzmir’de de, XIX. yüzyıl öncesinde kamusal bir merkez bulmamız mümkün değildir. Dolayısıyla
İzmir’de böyle bir merkezin oluşumu, devletin modern bir monarşi olma yoluna girmesine bağlı
olarak ortaya çıkabilmiştir.
XIX. yüzyıldan itibaren oluştuğunu belirttiğimiz konak çevresindeki kamusal mekanın başlangıcı
İzmir’in ünlü ayan ailesi Katipoğulları’na uzanmaktadır. 18. yüzyılın başından itibaren varlığını
bildiğimiz aile, belirtilen yüzyıl içinde giderek güçlenmiş ve İzmir’in yönetiminde en etkili
odaklardan birisi olmuştur. İşte Konak meydanı olarak bildiğimiz meydana adını veren yapı,
Katipoğlu ailesinin konağıdır. Bu konağın dış avlusunu çevreleyen duvarların daha doğrusu cümle
kapısının önündeki küçük boş alan, İzmir’in ilk Konak meydanıdır.

Konağın arka tarafında küçük bir türk mezarlığı olan sulu mezarlık, Meydanın denize doğru
ucunda ise bugün de hala varlığını sürdüren Ayşe hatun camii yani Yalı camii yer alırdı. II.
Mahmut’un devlet yönetimini merkezileştirme amacıyla, ayanları tasfiye etmesinden Katipoğlu

ailesi de nasibini almış ve konak, ailenin diğer mallarıyla birlikte 1816 yılında devletleştirilmiştir.
Bundan sonra Konak, İzmir mutasarrıflarının ikametgahı ve aynı zamanda İzmir sancağının idari
binası olarak hizmet vermeye başlamıştır. 1863 yılına gelindiğinde, Katip-oğlu ailesinden kalan ve
yıkılmaya yüz tutan ve İstanbul’a yazılan raporlarda harabeye dönüştüğünden söz edilen konağın
tamiri talep edilmekteydi. 1864′de İzmir, Aydın Vilayetinin merkezi haline getirilmiştir. Yeni
hükümet konağının yapılırken binanın gösterişli olarak yapılması ve bir prestij kurumu olarak
tasarlanması düşünülmüştür. İnşaat 1869-70 de başlayabilmiş ve 1872 de tamamlanabilmiştir.
1960’lı yılların başında Sarı Kışla binası, depolar ve Eski Fransız Gümrüğü gibi Saat Kulesi’ni
çevreleyen birçok mimari öğenin yıkılması ve Hükümet Konağı’nın da kısmen yanmasıyla alanının
doğu yüzü tamamen kaybolmuş ve meydan mekân sınırlayıcı özelliğini kaybetmiştir. 1970’lerde
Konak Meydanı ve çevresi yeni yapılaşmalara sahne olmuştur.

2000’li yıllara kimliğini kaybetmiş boş bir alan olarak giren Konak Meydanı, 2002’de Ersen Gürsel
tarafından tasarlanmış; Belediye, meydanın yeni projeyle hayat bulması için yoğun bir
rekreasyon çalışması başlatmıştır. Proje, kıyı hattında doldurulan alan ile tarihî Kemeraltı bölgesi
arasındaki sınırları kaybolmuş 35.000 m2’lik bir alanı kapsamaktadır. Projenin ana konsepti,
böylesine büyük bir alanı kendi içinde parçalı bir kompozisyonda tanımlatmak olmuştur. Tarihî
Konak Meydanı’nın yeni sınırları, doğuda Sarı Kışla’nın sanal duvarları, batıda Belediye binası ve

güneyde Hükümet Konağı, SSK Çarsısı ve Yalı Cami ile yeniden belirlenirken, meydanın merkezini
ise tarihî Saat Kulesi oluşturmuştur.
2003 yılında tamamlanan projede öncelikle meydanı ölçeklendirebilmek ve uç noktalar arası
yaya ulaşımını etkin hale getirebilmek için alt ve üst geçitler aracılığıyla iki belirgin yaya aksı
oluşturulmuştur.
Oluşturulan yaya aksları ve kendi içinde farklı temaları yansıtan alt meydancıkları ile kontrolsüz
bir boşluk olmanın ötesinde, meydanda insan ölçeği yeniden kurgulanmıştır. Dolayısıyla meydan
“tanımlanabilen mekân” olma özelliği kazanmıştır.

Bugün meydanın merkez noktasında, biri Batı kültürünü ve onun reformist anlayışını temsilen
yapılmış olan Saat Kulesi, diğeri İslam kültürünü tanımlayan Yalı Cami olmak üzere iki tarihsel
öğe bulunmaktadır. Her iki öğenin birbirlerine çok yakın ve eşdeğer konumda yer almaları ise,
Konak Meydanı’na İzmir kenti açısından farklı bir anlam yüklemektedir. Gerek Batılı, gerekse
İslam kenti olarak İzmir’de yüzyıllardır süregelen farklı kültürlerin birlikteliğinin ve bu sentezin
kentsel mekâna yansımasında “dönüştürülmüş bir kamusal alan” olarak Konak Meydanı, özelde
İzmir’in genelde ise Türkiye’nin yeni yüzünü sergilemektedir.

Konsept üzerine :

Projenin adı

:

Konak Meydan Kanopisi

Lokasyon

:

Konak / İzmir - TÜRKİYE

İşveren

:

İzmir Belediyesi

Fonksiyon

:

Gölgeleme, buluşma noktası

İnşaa Yılı

:

2009

Malzeme

:

Valmex 7211 FR900 Mehatop

Kaplanan Alan:

1040 m2

Konak meydanı kanopileri ilk ihaleye çıktığında, o zaman Türkiye’ de membran formlar ve
özellikleri pek bilinip tanınmadığından düzlem üçgen formlar ile yapıldı. Amaç gçlge bir geçiş
alanı sağlamaktı. Fakat daha sonra örtülerinesnediği ve bunu germe ile birlikte bile
önleyemediklerini gördüler. Ayrıca sert rüzgarlar havalar sonucu kenar kablolarında kopma ve
örtülerde yırtılmalar oldu. Şehrin ortasında kötü bir görünüm oluştu.

Belediye proje bölümüne membranların antisinklastik formlar olduğu ve bunun gereklilikleri,
formun statik için çok önemli bir veri olduğu, kompenzasyonun işlemi ve önemi olduğunu
anlattık. Mimarlar odası ve üniversitelerde seminerler verdik.
Neticesinde örtülerin değiştirilmesi amacı ile tekrar ihale yapıldı. 2009 yılı ağustos ayında konak
Meydanı gerçek membran örtüsüne kavuştu. Deniz ve yelkenliler ile tarihte ve günümüzde iç içe
olan İzmir’ de meydandaki bir grup yelkenliyi andıran görüntü ile hoş bir çağrışım yaratıldı.

Alsancak Havagazı Fabrikası

Bir döneme damgasnı vurmuş yapı, kültür ve sanat için yeniden İzmirlinin hizmetinde.

1859’da İstanbul’da yayımlanan, Journal de Constantinople Gazetesi’nin sahibi A. Edward
tarafından yapılan başvuru üzerine, 25 Nisan 1859 tarihinde on iki maddeyi içeren bir sözleşme
ile imtiyaz A. Edwards’a verilmişti. Şirketin imtiyaz süresi ise, kırk yıl olarak tespit edilmişti. Bu
imtiyazla birlikte 1862 yılında Glasgow’da bulunan “Laidloux and Sons” firmasına yaptırılan İzmir
Havagazı Fabrikası faaliyete geçerek İzmir’in havagazı ile aydınlatılması yolunda önemli bir adım
atılmıştı. 14 kasım 1897’de imtiyaz süresinin kırk yıl daha uzatılması kararı alınmıştı.
Havagazı fabrikası, kömür tozlarının yarattığı yığılmayı önleyebilmek amacıyla İzmir’in en çok
rüzgâr alan bölgelerinden biri olan, şimdiki Alsancak semtinde inşa edilmişti. Yaklaşık on sekiz bin
metrekare alan içine kurulan havagazı fabrikasının ürettiği havagazının önemli bir bölümü
aboneler tarafından ve sokakların aydınlatılmasında kullanılmıştı. 19. yüzyılın ikinci yarısından
itibaren İzmir’de kent içi sokaklar, kamu binaları, otel, gazino, mağaza, kıraathane gibi yerler
havagazı ile aydınlanmaya başlamıştı.
İzmir Havagazı Şirketi’nin idare merkezi, 1880’lerde İkinci Kordon’da 1930’lu yıllarda ise Kardiçalı
Hanı’nda yer almaktaydı. Fabrikanın kurucuları ve en büyük hissedarları Londra’da
bulunduğundan şirketin yönetim ve genel kurulları hep Londra’da yapılmıştı. İşletmenin
İzmir’deki yönetim kadrosunda yabancılar çoğunluktaydı. Şirketin genel müdürlüğünü çok uzun
bir süre John Gandon adlı bir İngiliz yürütmüştü.
1924 yılına gelindiğinde belediye başkanı Muammer Uşakizade bey kentin elektrikle
aydınlatılması işinde teknik donanımların eksik olmasını gerekçe göstererek elektriğe göre daha
ucuz bir enerji birimi olması nedeniyle havagazı şirketiyle bir sözleşme imzalamıştı. Bu
sözleşmeyle birlikte havagazı şirketinin tesisleri ve şebeke ağı bir buçuk yıllığına yüz bin lira eder
karşılığında belediyeye kiralanmıştı. Sözleşmeye göre, şirketin yapacağı tüm masraflar
belediyeye ait olacak ve abonelerden toplanacak ücretler de belediye tarafından tahsil
edilecekti.
1930’lu yıllara gelindiğinde doktor Behçet Uz’un belediye başkanlığı döneminde şirketin
tamamen İzmir Belediyesi tarafından satın alınması konusundaki çalışmalar hızlanmıştı. Bütün bu
gelişmeler üzerine, İzmir Belediyesi Şehir Meclisi 13 Mayıs 1934 tarihinde havagazı şirketinin
satın alınarak tesislerinin onarılması kararını almıştı.
Şirket belediyeye devredildiğinde makineleri teknolojik olarak eskimiş, dönemin koşullarına göre
de hantal ve işlevini yitirmiş bir vaziyetteydi. Belediye başkanı doktor Behçet Uz hemen bir
çalışma birimi oluşturarak bu duruma el koymuş ve havagazı fabrikasının aksamı beş yıllık bir

çalışma sonucunda tamamen yenilenerek 1940 yılında hizmete girmiştir. fabrikanın
yenilenmesiyle birlikte daha kalorili ve verimli bir gaz üretimi yapılmaya başlanmıştı.
Fabrika belediyeye devredildikten sonra 1970’li yıllara kadar faaliyetini kesintisiz bir şekilde
sürdürmüştü. 1970’li yılların sonlarında giderek gelişen teknoloji karşısında ve artan kent
nüfusuyla birlikte fabrikanın ürettiği gaz İzmir için yetersiz kalmaya başlamıştı. 1979 yılında, İzmir
Belediyesi’ne ait bir çalışma raporunda bu yetersizliğin temel nedeni olarak artan abone sayısı
gösterilmişti. Eski abonelerin süreçten olumsuz bir şekilde etkilenmemesi için, İzmir Belediye
Encümeni yeni abone kayıtlarını kısıtlama kararını almıştı. Bütün bu gelişmelere rağmen
ekonomik ömrünü yitiren ve verimli (rantabl) olmayan havagazı fabrikası, İzmir Büyükşehir
Belediye Meclisi’nin 1 eylül 1994 tarihinde aldığı 5195 sayılı karar uyarınca 24 ekim 1994
tarihinde tamamen kapatılarak gaz üretimine son verilmiştir.
2000'li yıllara gelindiğinde Büyükşehir Belediyesi'nin Havagazı Fabrikası Restorasyon Projesi
gereğince, 24 bin metrekarelik açık alan üzerindeki 2 bin 850 metrekarelik inşaat alanına sahip
tescilli yapılar dışındaki tüm yapılar yıkıldı. alandaki 8 adet tarihi binanın, sosyal ve kültürel
merkez olarak kullanılması için yapılan restorasyon çalışması kapsamında kafeterya (625 m2),
idari bina (135 m2), okuma salonu (228 m2), sanat üniteleri satış binası (303 m2), atölye binası
(227 m2), bilet satış yeri (22 m2) ve baca (46,30 m yüksekliğinde) restore edildi.

Konsept üzerine:

Projenin adı

:

Alsancak Kültür Merkezi Kanopileri

Lokasyon

:

Alsancak / İzmir - TÜRKİYE

İşveren

:

İzmir Belediyesi

Fonksiyon

:

Giriş ve bar kanopileri

İnşaa Yılı

:

2009

Malzeme

:

Valmex 7211 FR900 Mehatop

Kaplanan Alan:

390 m2

Tarihi Alsancak Havagazı tesisleri liman yanında önemli bir merkez ve ileride de önemli bir
aktivite alanı olma özelliğinde…Uzun yıllar süren yalnızlık ve terkedilmişliğini son yapılan
restorasyon çalışmaları ile üzerinden atmaya çalışıyor.

Tarihi görünümüne zıt modern üst örtüleri ile çarpıcı bir şekilde ayakta duruyor. Sadeliğini girişte
ve çimlerin üzerinde bir inci gibi süsleyen örtüleri, özellikle tasarım ve yapısal özellikleri ile
Türkiye’ de membran form denemelerinde bazı ilkleri içeren giriş kanopisi ile herkesin dikkatini
çekmektedir.

Karşıyaka Nikah Sarayı
Mutluluğa atılan her yeni adımda, bir gelinlik kadar temiz ve saf…

Projenin adı

:

Alsancak Kültür Merkezi Kanopileri

Lokasyon

:

Karşıyaka / İzmir - TÜRKİYE

İşveren

:

Karşıyaka Belediyesi

Fonksiyon

:

Tören alanı

İnşaa Yılı

:

2008

Malzeme

:

Valmex 7211 FR900 Mehatop

Kaplanan Alan:

180 m2

İşveren nikah sarayında çok amaçlı bir alan ile ilgili ihtiyacını ilettiğinde, tasarımcının aklına
gelinliği simgeleyen, altı ayaklı ve kenarları semerli altıgen kanopi fikri gelmiştir.

Düğünden sonra kokteyl resepsiyonları ve Türk geleneksel takı törenleri bu genişletilmiş alanda
gerçekleşmektedir. Çatının ana işlevi, misafirleri sürpriz yağmurlardan ve ağırlıkla İzmir 'in yazları
sıcak gelen güneşinden korumaktır. Ayrıca, özellikle sürekli körfezin iki ana kıyısı arasında yolcu
taşıyan feribotlardan uzak mesafelerden görülebilen bir optik vurgulama oluşturan çatı, nikah
sarayını, bir cazibe noktası olhaline getirmektedir.

Mavi deniz arka planlı, gelinliğin saflığını temsil eden açmış beyaz bir çiçek gibi ayakta duran çatı,
günün her saatinde güzel sahneler yaratır.

Tasarımın ana hedefi basit bir yapı ile membran vurgulamak olmuştur. Çelik çerçeveli taşıyıcı
sistemin seçilmesinin nedeni, yapı alanı kullanımını sınırlayabilecek kablo kullanımını önlemek
amaçlı olmuştur.

AYKUT AKINCI, MİMAR
İSMAİL SARIAY, Y.MİMAR

