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Konak Atatürk Meydan›’n›n
Mekânsal Dönüﬂümü
‹ZM‹R KENT‹N‹N MERKEZ‹ OLMA ÖZELL‹⁄‹N‹; BÜNYES‹NDE
BARINDIRDI⁄I YAPILARLA VE BA⁄LANTILARLA ESK‹DEN BER‹
SÜRDÜREN KONAK ATATÜRK MEYDANI, TOPLUMSAL BELLE⁄‹M‹ZDEK‹
‹ZLER‹ ADETA S‹LMEK ‹STERCES‹NE “DÖNÜﬁÜM” Ü SÜREKL‹ YAﬁAMIﬁ
VE YAﬁAMAYA DEVAM ETMEKTE...
Gülnur Ballice

‹

zmir kentinin simgesi niteli¤indeki
birçok mekânsal ö¤eyi bünyesinde
bar›nd›ran Konak Atatürk Meydan›
tarihsel süreç içinde birçok de¤iﬂim ve
dönüﬂüm yaﬂam›ﬂt›r. Meydan› oluﬂturan
yap›lar ve ba¤lant›lar ‹zmir kenti için,
tarih boyunca simgesel bir tak›m
anlamlar yüklenmiﬂ, bu alan için sürekli
projeler üretilmiﬂ ve meydan›n yok
oluﬂunu haz›rlayan planlama kararlar›
al›nm›ﬂt›r.

Giriﬂ
ÜSTTE Liman ve Sar›k›ﬂla, Svoboda, 1865,

(Atay, 1997) (Resim 1)
SA⁄ ÜSTTE Sar›k›ﬂla, Kartpostal,
1900 civar› (Atay, 1997, s.38) (Resim 2)

Konak Atatürk Meydan›, Haziran 1905 Goad
Sigorta ﬁirketi Plan›, (Atay, 1998, s.56)
(Resim 3)

SA⁄DA Konak Atatürk Meydan›
(‹zmir Kartpostallar›, 1900) (Resim 4)

Konak Atatürk Meydan›, solda Sar›k›ﬂla’n›n
karﬂ›s›na gelen depo yap›lar›, sa¤da 1886-1919
y›llar› aras›nda ‹zmir ‹dadisi olarak kullan›lan,
daha sonralar› Yunan ‹ﬂgal Ordusu Komutanl›¤›
ve Cumhuriyet Hükümeti taraf›ndan Adliye
Binas› olarak kullan›lan yap›, 1930’lar, Atay,
1997, s. 39 (Resim 5)
Katipzade (Hükümet)Kona¤›, 1915 y›llar›,
Katipzade Kona¤›’n›n yerine yap›lan ve 1873
y›l›nda tamamlanan yap›, Atay, 1997 (Resim 6)
Saat Kulesi, Kartpostal, 1900 civar›
(Atay, 1993, s.42) (Resim 7)
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‹zmir Konak Atatürk Meydan› 18.
yüzy›ldan bugüne kadar kentin merkezi
olma niteli¤ini sürdürmüﬂ, her dönemde
gündemde kalm›ﬂ, ancak sürekli bir
de¤iﬂim ve dönüﬂüm yaﬂam›ﬂt›r.
19.yüzy›l›n baﬂlar›ndan itibaren bir
kamusal aç›k alan olarak ortaya ç›kan
Konak Atatürk Meydan›, Osmanl›’dan
Cumhuriyet’e bu özelli¤ini korumuﬂtur.
Meydan› oluﬂturan yap›lar bulunduklar›
dönemlerde birçok tarihi olaya tan›kl›k
etmiﬂ, ancak bir k›sm› yang›nlarla, bir
k›sm› da yerel yönetimlerin verdi¤i
kararlarla yok olmuﬂlard›r.
Kent belle¤inin canland›r›lmas› ve
yaﬂat›lmas›, Konak Atatürk Meydan› ile
ilgili gelecekte al›nacak ﬂehircilik ve
yap›laﬂma kararlar›n›n -kentsel
planlama, yar›ﬂma projeleri, ulaﬂ›m
planlamalar› ve aç›k alan düzenlemeleri
gibi- daha duyarl› ve ak›lc› olmas› için
alan›n ‹zmir kentinin tarihsel geliﬂimi
içindeki yerini irdelemek önemlidir.
Oluﬂumundan bugüne Konak
Atatürk Meydan›’n› kimliklendiren,
baz›lar› günümüzde var olmayan belli
baﬂl› yap›lar ve ba¤lant›lar, Hükümet
Kona¤›, Saat Kulesi, Belediye Saray›,
eski ve yeni Vapur ‹skelesi, Yal› Camii,

Ankara Palas Oteli, Anafartalar Caddesi
giriﬂi, Askeri K›raathane, Millî
Kütüphane ve Sar›k›ﬂla olarak
s›ralanabilir.

Konak Atatürk Meydan›’n›
Oluﬂturan Yap›lar
‹zmir’de, Erken Cumhuriyet ça¤›nda
yaﬂanacak olan h›zl› baﬂkalaﬂ›m›n ilk
izleri Rahmi Bey (Aslan) döneminde
(1914–1918) oluﬂmuﬂtur. Kent bu
dönemde, yeni bir ideoloji ile birlikte,
h›zl› ve köklü bir de¤iﬂim yaﬂam›ﬂt›r.
Konak Alan› ve çevresinde de bu
de¤iﬂimin etkileri görülmektedir. ‹leride
Bahribaba Park›’na dönüﬂecek alandaki
Yahudi mezarl›¤› kald›r›lm›ﬂ, Yetimhane
(‹l Sa¤l›k Müdürlü¤ü) (1831), Millî
Kütüphane (1933) ve Millî Sinema
(1926) (Elhamra Sinemas›, bugün
Devlet Opera ve Bale Binas›) inﬂaatlar›
baﬂlat›lm›ﬂ ve Konak Atatürk
Meydan›’ndaki cami yenilenmiﬂtir.
Bugün Kad›n Hastal›klar› ve Do¤um
Hastanesi olarak hizmet veren ‹zmir
Gureba-i Müslimin Hastanesi (1850) ve
Vilayet Kona¤›’n›n yan›nda 1886 y›l›nda
aç›lm›ﬂ olan, sonradan Adliye olarak
kullan›lan Mektep-i ‹dadi bu dönemde
yap›lan di¤er önemli yap›lard›r. Bu
yüzy›ldaki di¤er imar çal›ﬂmalar›
aras›nda, 1827’de K›ﬂlay› Hümayun
(Sar›k›ﬂla) binalar›n›n, 1868-1872’de
Hükümet Kona¤›’n›n yap›m› say›labilir
(Baykara, 1974). Bu yap›lar›n yan›s›ra
1831’de inﬂa edilen St.Rock Hastanesi
(Etnografya Müzesi) ve sonradan
y›k›lan ﬂimdiki katl› otopark›n yerinde
bulunan Hapishane ile bu alan
günümüze dek süren “idari merkez”
niteli¤i kazanm›ﬂt›r.
‹zmir’deki Bat›l›laﬂmay› yans›tan ilk
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kamu binas›, ﬂimdiki Konak Atatürk
Meydan›’nda 1829’dan 1955’e kadar yer
alan, ad›n› taﬂlar›n›n renginden alan
“Sar›k›ﬂla”d›r (Resim 1, 2). Sar›k›ﬂla’n›n
yer ald›¤› alan 1701 y›l›nda Tournefort
taraf›ndan haz›rlanan kent krokisinde
deniz olarak gösterilmiﬂtir (P›nar, 2001,
s.50) . Yine ayn› plan ve di¤er
kaynaklar 18.yüzy›l›n baﬂlar›nda bu
alanda sabunhanelerin bulundu¤unu
belirtmektedir (Atay, 1998). Yetkin
(2005), 1826’da imparatorlu¤un en
önemli kentlerinden biri olan ‹zmir için
acilen bir k›ﬂla yap›lmas›n›n
kararlaﬂt›r›ld›¤›n› belirtmektedir. K›ﬂla
ve talimhane, günümüzdeki Konak
Atatürk Meydan›’na denk gelen,
1820’lerdeki iﬂ m›nt›kas›nda bulunan
iﬂletmeleri kamulaﬂt›r›p, binalar›n
y›k›lmas›yla elde edilen arsa ile denizin
20 metre doldurulmas› ile üretilen alana
1827–1829 y›llar› aras›nda inﬂa edilmiﬂtir.
Böylelikle meydan, hem politik hem de
askeri güvenlik mekanizmalar›ndan
oluﬂan bir kimlik üstlenmiﬂtir.
Sar›k›ﬂla, imparatorlu¤un ‹zmir’deki
prestij kayb›n› tekrar canland›rmay›
hedefleyen ve yap›ld›¤› dönemde
kentin en büyük yap›s› olarak görülen
bir yap›d›r. Yap›n›n deniz cephesinin
uzunlu¤u 1867 y›l›nda yap›m›na
baﬂlanan r›ht›m›n uzunlu¤unun 1/8’i
kadard›r (yaklaﬂ›k 186m.). Yap›m›nda
Kadifekale’den getirilen taﬂlar›n
kullan›ld›¤› san›lmaktad›r. Sar›k›ﬂla’n›n
yap›m›ndan sonra deniz ile kentin
ba¤lant›s› kesilmiﬂ, kuzey yönünde
ticaret alanlar› ve liman›n geliﬂmesiyle
arka kesimdeki Türk mahallelerinin
denize ulaﬂmas› zorlaﬂm›ﬂt›r.
20.yüzy›la girmeden önce, r›ht›m ve
liman›n yap›lmas›yla oluﬂan dolgu

alanlar›n›n meydan› büyütmesiyle
Konak Atatürk Meydan› önemli bir
konuma ulaﬂm›ﬂt›r. 1854 y›l›nda Luigi
Storari taraf›ndan haz›rlanan ‹zmir’in ilk
plan›ndan sonra, Konak Atatürk
Meydan› ile ilgili ilk düzenleme önerisi,
1868’de kurulan belediye taraf›ndan
yap›lm›ﬂt›r. Belediye, 1909’da k›ﬂla
alan›n›n yerine “millet bahçesi”, tiyatro,
kütüphane ve kulüp binas› yapmak
istemiﬂ ancak bu proje
gerçekleﬂmemiﬂtir. 1913 y›l›nda k›ﬂlan›n
d›ﬂ bahçe duvar› kald›r›lm›ﬂ ve bu alan
Hükümet Meydan› ile birlikte park
olarak düzenlenmiﬂtir (Resim 2). Bu
dönemde, Basmane Gar›’ndan Hükümet
Kona¤›’na kadar uzanan bir bulvar
aç›lm›ﬂ, bu aks ile meydan›n yeni
eksenleri güçlendirilmiﬂ ve kentin
kuzeyi ile bat›s›n› birbirine ba¤layan bir
dü¤üm noktas› oluﬂturulmuﬂtur. Bir
taraf› denize aç›k, üç taraf› binalarla
sar›lm›ﬂ olan bu alan›n denizden
bak›ld›¤›nda sol taraf›nda meydan›n
görkemi ile ba¤daﬂmayan depo yap›lar›
yer almaktayd› (Resim 3, 4, 5).
Günümüzdeki Hükümet Kona¤›’n›n
yerinde daha önceleri meydana ad›n›
veren Katipzade Kona¤›
bulunmaktayd›. 1804 y›l›nda yap›lm›ﬂ
olan üç katl›, ahﬂap cumbal› geleneksel
bir Türk evi olan bu konakta dönemin
‹zmir mütesellimi olan Katipo¤lu Hac›
Mehmet Bey yaﬂamaktayd›. Kona¤›n
arka taraf›nda, daha önceleri iç liman›n
çevreledi¤i alan›n doldurulmas›yla
oluﬂmuﬂ alanda 1800’lerde selvi
a¤açlar›n›n dikilmiﬂ oldu¤u bir Türk
Mezarl›¤› bulunmaktayd› (Resim 1).
Yabanc› devletlerin konsolosluklar›n›n
konumland›klar› yerlerin prestij
de¤erlerinin Osmanl›’n›n üzerine

18
DOSYA

ÜSTTE Konak Atatürk Meydan› ve iskele, Güzelyal›’ya
giden tramvay hatt›n›n baﬂlang›c›, 1930’lar, Tepekule
Kitapl›¤› Koleksiyonu (Resim 8)

Konak Atatürk Meydan›, At›f ﬁehir Lokali, 1960’lar,
(Mimarlar Odas› ‹zmir ﬁubesi arﬂivi) (Resim 9)
ALTTA Konak Atatürk Meydan›, üst geçit, (Mimarlar

Odas› ‹zmir ﬁubesi arﬂivi) (Resim 10)
SA⁄ ALTTA 1984 y›l›nda yeniden farkl› bir yere inﬂa

edilen ve günümüzde halen kullan›lmakta olan Konak
‹skelesi, (Mimarlar Odas› ‹zmir ﬁubesi Arﬂivi, Cemal
Emden) (Resim 11)
Konak Atatürk Meydan›, 1980’ler, ‹zmir, Sami Güner,
s.39 (Resim 12)

ç›kmas›na izin vermemek, merkezi bir
konumda düzenli, sa¤lam ve iyi
korunan bir yönetim merkezi
oluﬂturmak amac›yla Katipzade Kona¤›
yerine 1867-1871 y›llar› aras›nda ‹zmir
Hükümet Kona¤› yapt›r›lm›ﬂt›r (Resim 6)
(Atay, 1997, s.193). Neo-klasik üslupta
inﬂa edilen yeni Hükümet Kona¤›’n›n
yap›m›nda Salepçi Hac› Ahmet Efendi
denetiminde Rofo adl› ‹talyan bir
mühendis görev alm›ﬂt›r (Eyüce, 2000).
Bu binan›n yap›l›ﬂ› ile 1850’li
y›llardan itibaren önünde de yap›lan
aç›k alan ile yöre Konak ad› ile
tan›nmaya baﬂlanm›ﬂ, meydan olarak
an›lmas› 30-40 y›l sonras›nda
baﬂlam›ﬂt›r. Daha sonraki y›llarda
Göztepe tramvaylar›n›n yaratt›¤›
yo¤unluktan ve meydandaki iﬂlevlerin
artmas›ndan dolay›, yap› önünde yer
alan bahçe ve havuzlar kald›r›lm›ﬂ, yol
ile birleﬂtirilmiﬂtir (Resim 8) (Atay,
1997, s.193).
Sadece somut kullan›m yap›lar›na
yer veren ve boyutuna oranla
imparatorlu¤un kültürel üretimi içindeki
pay› hep küçük kalan ‹zmir kentinde ilk
gerçek mimari simge Saat Kulesi’dir
(Resim 7). II. Abdülhamit’in 25. saltanat
y›l› nedeniyle, Raymond Charles Pére
adl› bir mimar taraf›ndan tasarlan›p,
‹zmir valili¤ince yapt›r›lan kule, 1 Eylül
1901’de tamamlanarak törenle aç›lm›ﬂt›r.
Bu kulede, Bat›l›larca ‹slami üslupta
ortaya konan oryantalizmin Türk
unsurlardan daha çok M›s›r, Kuzey
Afrika ve Endülüs yap›m tarzlar›n›n
“beaux-arts” anlay›ﬂ› vard›r.
(Resim 7. Saat Kulesi, Kartpostal, 1900
civar›, Atay, 1993, s.42).

Konak Atatürk Meydan› ‹çin
Yap›lan Dönüﬂüm Projeleri
1922 y›l›ndaki ‹zmir yang›n› sonras›nda,
1925 y›l›nda Danger kardeﬂlere
yapt›r›lan imar plan›nda, Sar›k›ﬂla’n›n
kald›r›lmas› ve idari merkezin
Cumhuriyet Meydan›’na taﬂ›nmas›
öngörülmüﬂ, ancak bu öneriler
gerçekleﬂtirilmemiﬂtir.
1930’lu y›llarda Saat Kulesi
çevresinden Güzelyal› hatt›na Elektrikli
Tramvay Sistemi uygulamas›yla yaya ve
taﬂ›tlar›n ortak kullan›m›na aç›lan
meydan, ilk kez trafik ile yüzyüze
gelmeye baﬂlam›ﬂt›r (Resim 8). Ayn›
y›llarda Konak’ta ahﬂap vapur
iskelesinin kurulmas›yla kamu
taﬂ›mac›l›¤›n›n bir baﬂka ekseni daha
EGE M‹MARLIK EK‹M 2011

aç›lm›ﬂ, 1937 y›l›nda tramvaylar›n yerini
otobüslerin almas› ile Birinci Kordon
aks›na seferler baﬂlat›lm›ﬂt›r. Konak
Atatürk Meydan› böylelikle üç eksende
ulaﬂ›ma hizmet eden bir geçiﬂ alan›
haline gelmiﬂtir. 1930’larda yap›lan
ahﬂap vapur iskelesi, 1938 y›l›nda
y›k›larak yerine ilk betonarme iskele
yap›lm›ﬂt›r.

1950 Y›l› ‹zmir ‹mar Plan›
Önerileri
Belediyenin 1951 y›l›nda açt›¤› ‹zmir
‹mar Plan› yar›ﬂmas›n›n amac› ﬂehrin
plans›z ve geliﬂigüzel büyümesini
önlemekti. Kemal Ahmet Aru, Gündüz
Özdeﬂ, Emin Canpolat ekibinin
kazand›¤› yar›ﬂmada istenenler
aras›nda yeni bir cezaevi yeri
gösterilmesi; Sar›k›ﬂla’n›n kald›r›lmas›
gerekti¤i düﬂüncesiyle burada bir
meydan düzenlenmesi, e¤lence
yerlerinin ve kamuya ait binalar›n
düﬂünülmesi de bulunmaktayd›.
‹mar plan› yar›ﬂmas›n›n ard›ndan Rauf
Onursal baﬂkanl›¤›ndaki Belediye
Meclisi harabe ve moloz y›¤›n› olarak
tan›mlad›¤› Sar›k›ﬂla binalar›n›n ﬂehrin
ve körfezin en güzel yerini kaplad›¤›n›,
halk›n nefes ald›¤› havay› engelledi¤ini
öne sürerek, bu alan›n yeni plan›n›
haz›rlatm›ﬂ, buraya muazzam blok
binalar yap›laca¤›n› duyurmuﬂtu.
1950’li y›llarda Konak Atatürk
Meydan›’nda en önemli de¤iﬂikliklerden
biri Basmane’den Hükümet’in önüne ve
oradan Göztepe’ye ba¤lanacak
caddenin aç›lmas›d›r. Erken modernist
mimarl›k ürünlerinden biri olan Ankara
Palas Oteli de Sar›k›ﬂla’n›n hemen
arkas›ndaki cadde üzerinde Askeri
K›raathane’nin yan›nda yap›lm›ﬂt›r.
Meydana temel kimliklerinden birini
kazand›ran ve mekânsal anlamda da
meydan olma özelli¤ini sa¤layan en
önemli yap›lardan biri olan Sar›k›ﬂla,
1950-53 tarihleri aras›nda ‹zmir
Belediyesi taraf›ndan y›kt›r›lm›ﬂt›r.
Meydan› çevreleyen en önemli
yap›lardan biri olan bu yap› y›k›ld›ktan
sonra, Konak Atatürk Meydan›
bozulmuﬂ ve tan›ms›z kalm›ﬂt›r.

1956 Y›l› Proje Yar›ﬂmas›
1951 y›l›nda aç›lan yar›ﬂmayla elde
edilen ‹zmir ‹mar Plan›’n›n kent
merkezi için getirdi¤i öneriler yeterli
görülmeyince 1956 y›l›nda yeni bir
yar›ﬂma aç›lm›ﬂt›r. Bu projede,
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programda ihtiyaç duyulan belediye,
opera, otel, vb. kullan›mlar›n dengeli
da¤›l›m›, ﬂehir silueti ile uyumu, aç›k
alan düzenlemelerinin yap›lmas› ve
yaya-taﬂ›t trafi¤i ayr›m›n›n sa¤lanmas›
beklenmekteydi. Yar›ﬂmaya 14 proje
kat›lm›ﬂ, jüri raporunda de¤erlendirme
sonucunda uygulamaya de¤er bir proje
bulunmad›¤› belirtilmiﬂse de, Do¤an
Tekeli, Tekin Ayd›n ve Sami Sisa
ekibinin projesi birinci olarak seçilmiﬂtir.
Projede operan›n yeri, Türk Oca¤›
binas› yönündeki otel yeri , denize dik
ofis bloklar› gibi çözümler yer alm›ﬂt›r.
Söz konusu projelerden hiçbirisi
gerçekleﬂtirilmemiﬂtir. 1960’lara
gelindi¤inde, ‹zmir Belediyesi Fen ve
‹mar ‹ﬂleri Müdürlü¤ü Proje Bürosu
Atatürk Meydan› Tanzimi Projesi
kapsam›nda, Konak Atatürk
Meydan›’nda yer alan birçok bina
y›k›lmaya baﬂland›. Bu y›llardaki yay›n
organlar›nda kentsel yenilemeler olarak
adland›r›lan bu y›k›mlar sonucunda
Hapishane, Depolar ve Eski Frans›z
Gümrü¤ü yok olmuﬂtur. Ard›ndan
Hükümet Kona¤›'n›n da yanmas›yla
meydan›n Do¤u yüzü tamamen aç›lm›ﬂ,
"mekân s›n›rlay›c› özelli¤i" olan yap›lar
ortadan kald›r›lm›ﬂ, ortada sadece saat
Kulesi ile Yal› Camii kalm›ﬂt›r (Resim 9).
Atatürk Meydan›’nda 1960’lar›n baﬂ›nda
tamamlanan tek yeni yap› Konak Vapur
‹skelesi ile Saat Kulesi’ne komﬂu olarak
konumland›r›lm›ﬂ 1961-81 y›llar› aras›nda
halka hizmet veren “At›f ﬁehir Lokali”
dir. Projesi R›za Aﬂkan’a ait olan
modernist yap›da, asimetrik ve
ortagonal plan, düz çat›, betonarme

‹ZM‹R KENT‹NDE ‹LK GERÇEK M‹MAR‹ S‹MGE
“
SAAT KULES‹'D‹R
”
silindirik kolonlar, cam duvarlar ve
ortadan k›r›lm›ﬂ betonarme giriﬂ saça¤›
gibi tipik özellikler bulunmaktayd›
(Gürel, M.Ö., 2010). (Resim 9).

1970 ve 80’lerde Konak
Atatürk Meydan›
‹zmir kentinin yerleﬂim düzeninden
kaynaklanan kuzey-güney yönündeki
araç trafi¤i Konak Atatürk Meydan›
önündeki yoldan geçmekteydi. Bu
trafi¤in yo¤unlaﬂmas› ve merkezdeki
aktivitelerin artmas›yla, bu yol
üzerinden yayalar›n karﬂ›ya geçmesi
zorlaﬂt›. Bunun sonucunda, 1970’lerin
sonunda yo¤unlaﬂan taﬂ›t trafi¤i
nedeniyle, Konak Atatürk Meydan›’na
deniz taraf›ndan yaya ulaﬂ›m›n›
sa¤lamak için bir üstgeçit yap›lm›ﬂt›r
(Resim 10).
1970’lerde Konak Alan›’nda yeni
yap›laﬂmalar baﬂlam›ﬂt›r. GümrükKonak aras›nda banka binalar› ve
Belediye’ye ait yönetim binalar›
yap›lm›ﬂt›r. Konak Atatürk Meydan›
üzerinde günümüzde de kullan›lmakta
olan “‹zmir Büyükﬂehir Belediye Binas›”
n›n projesi 1966 y›l›nda yap›lan ulusal
bir yar›ﬂma sonucu elde edilmiﬂtir. Bina,
1951 tarihli imar plan›n›n bu alanda
öngördü¤ü kamusal yap›larla ilgili
düzenleme kapsam›nda
oluﬂturulmuﬂtur. ‹zmir Büyükﬂehir
Belediye Binas›, yap›ld›¤› y›llarda kamu

yap›lar›nda yayg›n olarak görülen kare
planl› ve iç avlulu tipolojiyi tekrar eden,
Uluslararas› Stil’in brütalist özelliklerini
yans›tan bir yap›d›r.
Yine bir yar›ﬂma projesi olan ve
Orhan Dinç taraf›ndan tasarlanan
“Sosyal Sigortalar Çarﬂ›s›”, eskiden
Sar›k›ﬂla’n›n manevra alan› olarak
adland›r›lan alanda 1967 y›l›nda
yap›lm›ﬂt›r. ‹zmir Konak Meydan›’nda,
Saat Kulesi’nin bulundu¤u alandaki ‹lk
Kurﬂun An›t› Yunan ordusunun 15 May›s
1919’da ‹zmir’i iﬂgali s›ras›nda karaya
ç›kan birliklere ilk kurﬂunu atan ve
ard›ndan ﬂehit edilen gazeteci Hasan
Tahsin ad›na dikilmiﬂtir. An›t Türk
direniﬂinin iﬂgalcilere karﬂ› sembolü
niteli¤indedir. ‹lk Kurﬂun An›t› ‹zmir
Gazeteciler Cemiyeti ve ‹zmirlilerin
katk›s› ile yapt›r›lm›ﬂ, 15 May›s 1974’de
devrin Cumhurbaﬂkan› Fahri Korutürk
taraf›ndan da törenle aç›lm›ﬂt›r. 1973
y›l›nda, Bahri Baba Park› ile o dönemde
doldurulmam›ﬂ olan k›y› band› aras›nda
kalan alanda, projesi S.Muhlis Türkmen
ve ‹nal Göral’a ait olan “Resim ve
Heykel Müzesi” yap›lm›ﬂt›r. Bu yap›n›n
meydan taraf›ndaki komﬂu parseli
üzerinde yer alan “Ege Üniversitesi
Atatürk Kültür Merkezi” binas›n›n
projesi ayn› mimarlar›n 1974 y›l›nda
kazand›¤› mimari proje yar›ﬂmas›
sonucunda haz›rlanm›ﬂ ve 1981 y›l›nda
hizmete aç›lm›ﬂt›r.
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1982 y›l›nda, yanan Hükümet Kona¤›,
Arolat’lar›n kazand›¤› yar›ﬂma ile “‹zmir
Vilayet Kompleksi” olarak yeniden inﬂa
edilmiﬂtir. Bu arada, uzun y›llar ‹zmir
Adliyesi olarak hizmet veren ‹zmir
‹dadisi y›k›lm›ﬂt›r. Alan›n deniz taraf›nda
ise, 1984 y›l›nda günümüzde kullan›lan,
projesi Selamettin ﬁerifo¤lu’na ait olan,
Konak Vapur ‹skelesi yap›lm›ﬂt›r
(Resim 11).
Tüm bu yap›larla alandaki boﬂluklar
doldurulmaya çal›ﬂ›l›rken, bir yandan da
toplu ulaﬂ›mdaki yetersizlikler
sonucunda ortaya ç›kan otopark
gereksinimi, denizden dolgu yap›larak
kazan›lan alanlar üzerinde karﬂ›lanmaya
çal›ﬂ›l›yordu (Resim 12).

1986 Y›l› Proje Yar›ﬂmas›
1980’lerde Konak Alan›’n›n yeniden
düzenlenmesi için aç›lan yar›ﬂmalar
sonucunda elde edilen projeler
kapsam›nda, önceden Hükümet
Kona¤›’n›n önünden geçen taﬂ›t yolu
kapat›l›p, yaya alan›na
dönüﬂtürülmüﬂtür. Toplu ulaﬂ›mda
sa¤lanan yeni ba¤lant›larla birlikte
otobüs duraklar› da bu alandan
kald›r›lm›ﬂt›r. Ayn› zamanda k›y›
dolgular› da devam edince kent
merkezi giderek denizden uzaklaﬂm›ﬂt›r
(Resim 13).
1986 y›l›nda belediye, s›n›rl› say›da
mimar›n davet edildi¤i bir yar›ﬂma
düzenlemiﬂtir. Birinci gelen projede
yayalar bir üst kota al›narak taﬂ›tlardan
kurtar›lmakta, zeminde durak, otopark
ve yollar çözümlenmekteydi. K›y›da
estetik de¤eri yüksek yap›lar
önerilmekteydi. Ancak önerileri ve
tasar›m› güzel olmas›na karﬂ›n bu proje
hiç uygulanamad› (Eyüce, Ö., 2000/3, s.8).
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1980’lerin sonunda Konak alan›nda
Galleria al›ﬂveriﬂ merkezi projesi
yap›lmas› konusunda giriﬂimlerde
bulunulmuﬂtur. Büyükﬂehir Belediye
Baﬂkan› Yüksel Çakmur’un gazetelerde
tam sayfa ilanlar ile duyurdu¤u Konak
Atatürk Meydan›’n›n içinde yap›lacak
olan bina, bir bodrum ve üç üst kat
olmak üzere toplam dört kattan
oluﬂacak ve yaklaﬂ›k 170 mx140m
boyutunda olacakt›. Mevcut imar
plan›n›n izin vermedi¤i proje, yarg›
yoluyla durdurulmuﬂtur. Davan›n
bilirkiﬂi raporunda; Konak alan›n›n,
kentlinin kullan›m›na yönelik aç›k yeﬂil
alan olarak düzenlenmesi gerekti¤i
belirtilmiﬂ, ard›ndan Konak Meydan› Sit
Alan› ilan edilmiﬂtir (Resim 14).
2000’lerin baﬂ›nda Mimarlar Odas›
‹zmir ﬁubesi, Konak Alan›’n›n ça¤daﬂ
bir düzenleme ile kente kazand›r›lmas›na
yönelik olarak, meydan›n tarihsel
geçmiﬂi, iﬂlevi ve yarg› kararlar›n›
dikkate alan, tart›ﬂma ortam› yaratarak
gündemi belirleyecek bir çal›ﬂma
baﬂlatm›ﬂt›r. Bu çal›ﬂma kapsam›nda,
Öztürk Baﬂar›r, Sedef Tunça¤,
Ziyaeddin Bilgin, Salih Zeki Pekin,
ﬁükrü Kocagöz ve Z.Bülent Turan gibi
baz› ‹zmirli mimarlar, bir dizi fikir projesi
ve rapor haz›rlad›lar. Ancak bunlar›n
ba¤lam›nda çok iyi fikirler bulunmaktaysa
da hiçbir öneri gerçekleﬂmedi (Ege
Mimarl›k, 2000/3, s.12,13).
Konak Atatürk Meydan›, Kemeralt›
Koruma Amaçl› ‹mar Plan›
Revizyonu’nun yap›ld›¤› 2000-2001
y›llar›nda tekrar gündeme gelmiﬂtir.
Dönemin belediye baﬂkan› Ahmet
Piriﬂtina, Konak’ta Türkiye’nin en güzel
meydan›n› gerçekleﬂtireceklerini
defalarca beyan etmiﬂtir.

Ersen Gürsel’in 2003 y›l›nda
tasarlad›¤› projede öncelikle meydan›
ölçeklendirebilmek ve uç noktalar aras›
yaya ulaﬂ›m›n› etkin hale getirebilmek
için, alt ve üst geçitler arac›l›¤›yla iki
belirgin yaya aks› oluﬂturulmuﬂtur.
Bunlardan birincisinde, araç trafi¤inin
altgeçitten yap›lmas› ile meydan›n
süreklili¤i korunarak, tarihi Kemeralt›
bölgesindeki yaya ak›ﬂ›, Konak
‹skelesi’nin bulundu¤u k›y› hatt›na
ba¤lanm›ﬂt›r. ‹kincisi aks ise, meydan›n
bitiﬂine do¤ru (kuzeyde) tarihi KonakPier Al›ﬂveriﬂ Merkezi yan›ndan k›y›ya
paralel giden meydan›n eski yaya aks›n›
birleﬂtirmek için konumland›r›lan yaya
üstgeçididir. Bu üst geçidin
oluﬂturdu¤u yeni yaya aks› ile Konak
Pier-Cumhuriyet Meydan› aras›ndaki
sahil ﬂeridi de Konak Atatürk
Meydan›’na ba¤lanabilmiﬂtir. Sözkonusu
yaya geçitleriyle, yayan›n süreklili¤i,
dolay›s›yla meydan›n deniz ile yeniden
buluﬂmas› sa¤lanm›ﬂt›r. Konak Vapur
‹skelesi ile Pier aras›ndaki k›y› band›n›n
çevre düzenlemesi ise bu alanlar›n
kullan›m›n› art›rm›ﬂt›r.
“Konak Atatürk Meydan› Çevre
Düzenlemesi” olarak adland›r›lan
projede, “Eski Konak Atatürk Meydan›”
olarak adland›r›lan Saat Kulesi ve
çevresi, Cumhuriyet Bulvar› ve çevresi,
yeﬂil park alanlar› ile k›y› kullan›m
alanlar› olmak üzere iﬂlevsel aç›dan
farkl›l›k gösteren dört bölüm
bulunmaktad›r.
Proje aﬂamas›nda koruma kurulu
eskisi gibi denizle meydan›
bütünleﬂtirme ilkesinden hareket
edilmesi gerekti¤ini bir ilke olarak
empoze etmiﬂ; bu durumda meydan›n
önüne set çeken bir önceki dolgu yolun

kald›r›lmas› ve taﬂ›t yolunun yaya
platformunun alt›na al›nmas›
mecburiyeti do¤muﬂtur. Ancak teknik
nedenlerle yasal 4.80 m. yükseklik
sa¤lanamam›ﬂ, 4.00 m. olarak yap›lan
uygulama say›s›z tart›ﬂmalara neden
olmuﬂ ve dava konusu edilmiﬂtir.

Sonuç
Ersen Gürsel’in projesinde, Konak
Alan› yaﬂayan bir ﬂehir meydan›ndan
çok, kent merkezindeki bir park
yaklaﬂ›m›yla ele al›nm›ﬂ; bir “meydan”
oluﬂturmak yerine “kentsel boﬂluk”
anlay›ﬂ› benimsenmiﬂtir. Ard›ndan da

SARIKIﬁLA, KONAK MEYDANINA MEYDAN
“
K‹ML‹⁄‹ KAZANDIRAN EN ÖNEML‹
YAPILARDANDIR
”
yine bir tart›ﬂma konusu yap›lan, yolun
üste al›nmas› gündeme gelmiﬂ ve
siyasal tercihler sonucu kabul edilip
uygulanm›ﬂt›r. Ancak ﬂimdiki haliyle
bile Konak Atatürk Meydan› halen
yoktur ve gerçekleﬂmiﬂ olan birçok
öneri tart›ﬂmal›d›r. Bir alan›n “meydan”
olarak tan›mlanmas› için gerekli en
temel nitelik olan “kuﬂatma”
(enclosure) etkisi bu alanda yok
edilmiﬂtir.
Sonuç olarak Konak Atatürk
Meydan›, Sar›k›ﬂla’n›n ve karﬂ›s›ndaki
depolar›n y›k›m›ndan önceki uygun
mimari estetik ve tan›mlamas›n› asla
kazanamam›ﬂt›r. Konak Atatürk
Meydan›’ndaki kentin hat›rlanmas›nda
önemli bir rol üstlenen Saat Kulesi
ﬂimdiki durumuyla tan›ms›z ve alan
içerisindeki ölçe¤ini yitirmiﬂ olarak
kalm›ﬂt›r. Bu tarihsel alandaki
yap›lardan önce Sar›k›ﬂla’n›n, ard›ndan
Hükümet Kona¤› ve Adliye binalar›n›n
y›k›lmas›yla meydan, yer dokusundan
çat› dokusuna kadar tüm karakterini
yitirmiﬂ, ölçek yeni boyutlar
kazanm›ﬂt›r. Zaman içinde tarihsel
bilginin mekân arac›l›¤› ile
iletilebilmesi dolay›s›yla toplumsal
belle¤in oluﬂmas› Konak Atatürk
Meydan› için olanaks›z bir biçime
dönüﬂmüﬂtür (Resim 15). t
Gülnur Ballice, Yrd.Doç.Dr.,Yaﬂar Üniversitesi,
Mimarl›k Fakültesi, ‹ç Mimarl›k ve Çevre Tasar›m›
Bölümü
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SOL ÜSTTE Konak Atatürk Meydan›,
1980’ler sonras› (Macar, s.271)
(Resim 13)

Galleria’n›n yap›laca¤› alan›n da yer
ald›¤›, geçmiﬂten günümüze
de¤iﬂimin okunabildi¤i Konak
Atatürk Meydan› plan›, (Ege
Mimarl›k, 1993/1-2, s.23) (Resim 14)
ÜSTTE Konak ‹skelesi’nden Kemeralt›

Çarﬂ› giriﬂi, Saat Kulesi, Yal› Camii
(Mimarlar Odas› ‹zmir ﬁubesi
Arﬂivi/Cemal Emden) (Resim 15)
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