III. BÖLÜM
UNESCO DÜNYA MİRASI LİSTESİNE DAHİL EDİLMEK İSTENEN KENT MERKEZİ
SINIRLARI VE BU SINIR İÇERİSİNDEKİ TARİHİ-KÜLTÜREL POTANSİYEL
İzmir’in tarihi kent merkezi olarak düşünülen alan, Kuzeydoğusunda Pasaport İskelesi ve
Cumhuriyet Meydanı; güneydoğusunda Kültürpark, Basmane Garı, Basmane’deki Oteller
Sokağından Kadifekale’ye uzanan bölüm; güneyinde Kaleden, Varyant dahil olmak üzere,
Konak Meydanı’nın Kız Lisesi tarafında bittiği yere kadar olan bölümde bir hat çizildiğinde
arada kalan bölge olarak düşünülmektedir.
Tarihi dokunun yoğun olduğu bu bölge, öneri alan olup öneri ve katkılara açıktır. Aşağıda
bu bölgede yer alan tarihi, kültürel ve geleneksel yapı ve yaşam ile ilgili özet bilgiler
bulunmaktadır.
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3.1. HELENİSTİK ve ROMA DÖNEMİ KENTİ
Bu bölge, öncelikle, MÖ 300 yıllarında Büyük İskender tarafından kurulan yeni Smyrna
kenti olarak düşünülmelidir. Kent, Kadifekale’de yer alan akropol ve Kadifekale’nin
eteklerinden limana kadar uzanan aşağı kentten oluşmaktaydı. İskender döneminde
tamamıyla yeni bir alanda kurulan Smyrna’nın Tiyatro, stadyum (Stadion), meclis binası
(Bouleuterion), kutsal ateşin yandığı bina (Prytaneion), tapınaklar, agoralar, su kemerleri,
sur duvarlarını bulmak ve ortaya çıkarmak hiç de uzak bir ihtimal değildir. Aşağı kent,
tepeden denize doğru uzanan yapı adaları, geniş ve revaklı caddeleri ile gelişmiş bir kent
olarak karşımıza çıkar.
Smyrna kentinde, MS 2. yüzyılda Hıristiyanlığın kabulüne kadar Helen dünyasının çok
tanrılı inancı hakimdir.
Son dönemlerde yapılan çalışmalar, kentin iki ayrı limanının olduğu yönünde bulgular
ortaya koymaktadır.
3.1.1. KADİFEKALE ve SURLAR

Kadifekale, Helenistik ve Roma dönemi kentinin akropolüdür. Kalenin ve surların tarihi,
Smyrna kentinin taşındığı, MÖ
300’lere kadar gitmektedir.
Yakın zamanlara kadar çeşitli
onarımlar
geçirerek
kullanılmaya devam etmiştir.
Özgün haliyle çevresi 6 km.
uzunluğunda
olan
kalenin
bugün ancak batıda yer alan
20–35 metre yüksekliğindeki
beş kulesi ile güneyindeki sur
duvarları
ayakta
kalmıştır.
Yapının doğu ve kuzey kısımları
ise tamamen yıkılmıştır. Kalenin
içerisinde, orta kesimde yıkılmış
halde kemerli büyük bir su
sarnıcı ve biraz ileride bir şapel kalıntısı göze çarpmaktadır.
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3.1.2. ROMA YOLU
Eşrefpaşa'da Cumhuriyet Parkı'nın içinde, halen pazaryeri olarak kullanılan alandadır. 1950
yıllarında Eşrefpaşa Yolu genişletilirken onu dik kesen bir Roma yolu bulunmuştur. Bir
bölümü ile korunmuş olan söz konusu yol, 10 metre genişliğinde olup çok iyi döşenmiştir.
Gün ışığına çıkan yolun denizi gören kenarı eskiden üstü kapalı, direkli bir bölümdü ve
yayaları yağmurdan ve güneşten koruyordu. Yolun tamamen ortaya çıkarılması için
belediye tarafından proje hazırlanmıştır.
3.1.3. DEĞİRMENTEPE TAPINAĞI

18.
ve
19.
yüzyıl
seyyahlarının
anlatılarından
yola
çıkılarak
Değirmentepe’de antik dönemin en
büyük tapınaklarından birinin varolduğu
saptanmıştır. 1795–1876 yıllarında yaşamış
Alman seyyah von Osten, bu tapınağı
incelemiş ve tapınağın boyutlarını ortaya
çıkarmıştır.
Roma
İmparatorluğu
döneminden olan tapınak 50x100m
boyutlarındaydı. Luigi Storari(1856), bu
tapınağın taşlarının Ermeni Katedralinin yapımında kullanıldığını bildirir. Günümüzde
tapınak modern kentin iskanı altında kalmıştır. Ancak yeri belirlidir ve gün ışığına çıkarmak
mümkündür. Tapınak olasılıkla Zeus Akraios’a adanmıştır.
3.1.4. ANTİK STADYUM
Kadifekalenin batısında yer alan Antik Stadyumdan günümüze çok az iz kalmıştır. Henüz
kapsamlı bir çalışma yapılmamıştır.
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3.1.5. DEVLET AGORASI
Bugünkü Namazgâh Semtinde yer
alan Agora, Helenistik ve Roma
döneminin en iyi korunmuş
yapılarından biridir.
Antik kent merkezine yakın
konumlandırılan ve üç katlı inşa
edilen Agora, MS 178 yılında
büyük bir depremle yıkılmış ve
İmparator
Marcus
Aurelius
tarafından tekrar inşa edilmiştir.
120x80 m. genişliğinde dikdörtgen
planlı bir avlunun çevresine
sıralanmış sütunlar ve bunları
birleştiren kemerler üzerine inşa edilmiş üç katlı bir yapı olduğu anlaşılan Stoa’nın üst
katları depremler nedeniyle yıkıldığından, günümüze ancak iki katı ulaşabilmiştir.

Burada bulunan yazıtlar MS 178 yılındaki deprem sonrasında kente yardım edenler
hakkında bilgiler verir.
Helenistik ve Roma dönemi kentinin en önemli ve anıtsal yapılarından biri olan Agora’nın
kent ile bütünleşmesini sağlamak amacıyla, Agora’nın çevresinin açılması, Arkeoloji ve
Tarih Parkı haline getirilmesi için çalışmalar başlatılmıştır. Agoranın batı tarafında kalan
gecekonduların kamulaştırma ve yıkım çalışmaları devam etmektedir. İlk etapta Agora’nın
Eşrefpaşa Caddesi’nden görünür hale gelmesi sağlanacaktır.
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3.1.6. ANTİK TİYATRO
Antik Smyrna Tiyatrosu, Kadifekale yamaçlarında, Kadifekale ile Agora arasında yer alır.
Roma döneminde yapılmış olan tiyatro, oldukça görkemlidir. 17. ve 18. yüzyıllarda İzmir’i
ziyaret eden seyyahlar tiyatroya hayran kalmış ve ayrıntılı olarak tanımını yapmıştır.

Tiyatronun ön kısmında, Romalı mimar Vitrivius’un önerdiği şekilde büyük bir portiko
bulunmaktaydı. Tiyatroya gelen halk, şiddetli yağmur yağdığında bu portikoya sığınıyordu.
Çapı 155 metre olan tiyatro, Kadifekale
yamaçlarında üç bölüm olarak yapılmıştır.
Yaklaşık seyirci kapasitesi 20.000 kişidir. 55
metre uzunluğunda ve 40 metre
yüksekliğinde bir sahne binasına sahiptir.
Bu özellikleri ile antik dünyanın en büyük
tiyatrolarından biri konumundadır.
Tiyatronun bulunduğu semt, Balkan
savaşlarından
sonra
İzmir’e
gelen
göçmenlerin yerleşme alanı haline
gelmiştir.
Bu
nedenle
tiyatronun
kalıntılarının büyük bir çoğunluğu toprak
altında kalmış, bir kısmı da yapılarda duvar
ve benzeri destek elemanları olarak kullanılmıştır.
2006 yılı içerisinde Mimar-Arkeolog Didier Laroche ve Mehmet Taşlıalan tiyatronun
bulunduğu alanda araştırmalar yaparak mevcut durumu ortaya koymuşlardır.
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Bu çalışmaların sonunda tiyatronun
tekrar ayağa kaldırılması için bir
kazı ve restorasyon projesi
hazırlayarak
İzmir
Büyükşehir
Belediyesi’ne sunmuşlardır.
İzmir
Büyükşehir
Belediyesi,
projenin
gerçekleştirilebilirliğine
yönelik olarak semtin mevcut
durumu, kamulaştırma ihtiyacı,
maliyeti vb. belirlenmesine yönelik
olarak ön çalışmalara başlamıştır.
3.2. MEYDANLAR, CADDELER VE YAKIN ÇEVRESİ
3.2.1. KONAK MEYDANI
3.2.1.1 Vilayet Konağı ve Konak Meydanı
19. yüzyıldan itibaren oluştuğu bilinen 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 ikametgâhı ve aynı
zamanda İzmir sancağının idari binası olarak hizmet vermeye başlamıştır. 1863 yılına
gelindiğinde, Kâtipoğlu ailesinden kalan ve yıkılmaya yüz tutan ve İstanbul'a yazılan
raporlarda harabeye dönüştüğünden söz edilen konağın tamiri talep edilir. 1864'de İzmir,
Aydın Vilayetinin merkezi haline getirilmiştir. Bu değişiklik hükümet konağı projesinin de
yeniden ele alınmasına ve revize edilmesine neden olmuştur. Yeni hükümet konağının
yapılırken binanın gösterişli olarak yapılması ve bir prestij kurumu olarak tasarlanması
düşünülmüştür. İnşaat 1869–70 de başlayabilmiş ve 1872 de tamamlanabilmiştir.
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Hükümet
Konağı,
mimari
özelliğinden
çok,
Kurtuluş
Savaşı'ndaki
ve
İzmir'in
kurtuluşundaki yeri ile önemli tarihi
bir yapıdır. 9 Eylül 1922'de Türk
ordusunun kente girip Hükümet
Konağı'na çekilen Türk Bayrağı
görüntüsü, adeta kurtuluş savaşının
zaferle
sonuçlanmasıyla
özdeşleşmiştir.
1970
yılında
yanan
konak,
1980'den
sonra
cepheleri
orijinaline çok yakın olarak yeniden
inşa edilmiştir.
Konak Meydanı, kentin en önemli meydanlarından biridir. Kentin idari binaları bu
meydana bakar. Doğal alüvyon dolgular ve insan eliyle doldurulmuş alanlardan meydana
gelmiştir. Ahmet Piriştina’nın belediye başkanlığı döneminde şimdiki görünümüne
kavuşmuş ve denizle bütünleşmesi sağlanmıştır.
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3.2.1.2 Saat Kulesi:
1901 yılında Sultan Abdülhamit’in tahta çıkışının 25. yılı
onuruna yapılmıştır. Dantel gibi işlenmiş taş işçiliği, küçük
kubbeleri ve geometrik figürleri Osmanlı tarzını
yansıtmaktadır. Saati, Alman İmparatoru II. Wilhelm’in
hediyesidir. Dört tarafında dört çeşme vardır.
3.2.1.3 Yalı (Konak) Camisi:
1754–55 tarihinde Mehmet Paşa’nın kızı Ayşe Hanım tarafından yaptırılmıştır. Yapı, önce
bir medrese ile birlikte inşa edilmiş, ancak daha sonra medrese yıktırılmıştır. Cami,
döneminde deniz kenarında inşa edildiği için Yalı Camii ve
banisinden dolayı Ayşe Hanım Camii adlarıyla da anılmaktadır.
Taş ve tuğla malzemeyle birlikte inşa edilen cami, sekizgen planlı
ve tek kubbeli bir yapıdır. Taç kapının solunda minaresi yer
almaktadır. Yapıda süsleme unsuru olarak Kütahya çinileri ve
kalemişleri kullanılmıştır. Yapı, Kurtuluş Savaşı öncesinde Tahsin
Sermet tarafından esaslı biçimde onarılmıştır.
3.2.1.4. Devlet Tiyatrosu
Vali Kazım Dirik'in isteğiyle 1926 yılında yapımına başlanmış, 1. Ulusal Mimarlık Dönemi
üslubundaki binanın mimarı Necmettin Emre'dir.
1927'de Türkocağı, 1932'de Halkevi olarak kullanılmaya başlanmıştır. 1957 yılında,
zamanın belediye meclis üyesi ve gazeteci Sabri Süphandağlı'nın girişimi ile Devlet
Tiyatrosu Sahnesi şekline dönüştürülen yapıda, İzmir Devlet Tiyatrosu 1971'de yerleşik
düzene geçmiştir.
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3.2.1.5. Milli Kütüphane ve El Hamra Sineması
Türkiye'nin Milli adını taşıyan ilk Kütüphanesi
olan İzmir Milli Kütüphanesi, İttihat ve Terakki
Fırkası'nın çabalarıyla, 1912 yılında okumuş,
kültürlü Türk gençlerinin yetiştirilmesi amacıyla,
Beyler Sokağındaki Salepçizade Konağı’nın
selamlık bölümünde hizmete girmişti.
Bugünkü binasının yapımına 1922'den sonra
başlanarak, 1926 yılında Elhamra Sineması
tamamlanarak hizmete açılmış, kütüphane
binası ise 1933 yılında tamamlanabilmiştir.
Bu anıt eserin projesi Mimar Tahsin Sermet Bey
tarafından Neo-klasik tarzda hazırlanmıştır.
Elhamra Sineması 1980’den Devlet Opera ve
Balesine verilmiştir.

3.2.1.6. Kadın Doğumevi
İzmir'in ilk Müslüman Hastanesi olarak 1851
yılında kurulmuştur. Zaman içinde yetersiz hale
gelen hastaneye 1897 yılında eklemeler
yapılmıştır.1903 yılında dönemin koşullarına
göre tam teşekküllü hastaneye dönüşmüş, 1982
yılında Devlet Hastanesi'nin Basın Sitesi'ndeki
yeni binasına taşınmasını takip eden yıllarda
1985'te ön bölümü İzmir Doğumevi, arka kısmı
ise Diş Hastanesi olarak kullanılmaya
başlanmıştır.
3.2.1.7. Etnografya Müzesi
Neo-klasik özelliklere sahip bina günümüzde
Etnografya Müzesi olarak kullanılmaktadır.
1831 yılında vebalılar için St. Rock Hastanesi
olarak inşa edilmiştir.
Bizans mimarisinin süsleme özelliklerinden
izler taşıyan bina yeşillikler arasındadır.
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3.2.1.8. Arkeoloji Müzesi
İzmir'de ilk arkeoloji müzesi üç senelik eser toplama ve derleme çalışmalarından sonra
1927 yılında Tepecik semtinde bulunan Ayavukla (Gözlü) Kilisesi'nde ziyarete açılmıştır.
1951 yılında Kültür parkta ikinci bir arkeoloji müzesi daha hizmete girmiştir. Çevresindeki
antik kentlerden gelen eserlerin yoğun olmasından dolayı yeni bir müzeye ihtiyaç
duyulmuştur.
Bunun üzerine Konak'ta Bahribaba Parkı içinde 5000 m lik bir alanda yeni ve modern bir
müze binası inşa edilerek 11 Şubat 1984 yılında ziyarete açılmıştır.
Müze teşhir salonları, laboratuvarları, depoları, fotoğrafhanesi, kitaplığı, konferans salonu
ile her türlü ihtiyaca cevap verebilecek şekilde düzenlenmiştir. Eserler müze binası içinde
ve bahçede olmak üzere 1500 üzerindedir.
Üç katlı olan müze binasında teşhir, seksiyonlar halinde hazırlanmıştır.
Üst Kat Salonu
Burada İasos, Çandarlı (Pitane), Bergama, Bayraklı (Eski İzmir) antik kentlerine ait
arkeolojik eserler, prehistorik çağlardan MÖ III. bin yıllarına tarihlenen pişmiş topraktan
İasos kazısı seramik buluntuları, Protogeometrik ve Geometrik Dönem Batı Anadolu
seramikleri, Arkaik Dönem siyah ve kırmızı figürlü Batı Anadolu vazoları, Hellenistik Devir
hydriaları, çeşitli kaplar, cam vazolar, şişeler, masklar, heykelcikler, Myrina (Aliağa) Eros
heykelcikleri sergilenmektedir. Ayrıca yine bu katta bulunan Hazine Salonunda Arkaik,
Hellenistik, Roma ve Bizans devirlerine ait altın, gümüş ve kıymetli taşlardan süs eşyaları,
cam eşyalar, sikkeler ve bronz Demeter heykeli bulunmaktadır.
Müzenin giriş katı olan orta katta mermer eserler teşhir edilmektedir. Arkaik Dönemden
Roma Dönemi sonuna kadar tarihlenebilen heykeltıraşlık eserleri içeren; büyük heykeller,
büstler, portreler ve masklar sergilenmektedir.

3.2.1.9. Varyant ve Bahri Baba Parkı
Eşrefpaşa’dan Konak Meydanı’na inerken
tırabzanlı yolu, çevresindeki tarihi yapıları
ve eşsiz İzmir Körfezi manzarasıyla
kentin panoramasına değer katar.
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3.2.1.10. Konak Pier (Eski Gümrük Binası)
19. yüzyılda Fransızlar, sahil şeridinin darlığını ve gemilerin kıyıya yanaşamadığını öne
sürerek, Sadrazamdan dolgu izni alırlar. Basmane Garı’nın denize bağlandığı noktayı
gümrüklü mal depolama alanı olarak kullanmak üzere doldururlar.
Taş söveleri, çatı parapeti ve bina aksındaki süslemeleri, dairesel yontulmuş köşe taşlarıyla,
özenli bir cephesi bulunan, tek katlı Gümrük Binası 1854 yılında tamamlanmıştır. Sürekli
genişletilen dolgunun ucuna, 1860’tan sonra, aynı plan ve strüktür kurgusuna sahip, ikinci
bir bina inşa edilir. 1900’lerin başında ise bu yapıya kat ilavesi yapılır.
Gümrük işlemlerinin artması ile 1865–70 yıllarında, dolgu alanın orta kısmına, cephesinde
beyaz mermer payandalara oturtulmuş mermer balkon bulunan iki katlı, yığma taş
strüktüre sahip üçüncü Gümrük yapısı inşa edilmiştir.
Binalar arasında kalan depolama alanları ise, döküm kolonlar ve çelik profil çatı
makaslarıyla kapatılmış; yine döküm kolonlar kullanılarak güney cephesinde bir de
sundurma eklenmiştir.
Son olarak, 1905–13 tarihlerinde, deniz bir kez daha doldurulurak Belçika’da üretilerek
gemilerle İzmir’e getirilen font döküm dairesel kolonlar, U profil kolonlar ve çelik profil
çatı makaslarının kullanıldığı büyük hol bölümü eklenmiş ve yapı bugünkü halini almıştır.

Çelik strüktür elemanlarının geometrik formlarında görülen benzerlikler nedeniyle,
Gustave Eiffel ekolüne ait olabilecekleri düşünülmektedir.
1954 yılına kadar Gümrük Binası olarak kullanılan yapı, 1955–60 yıllarında, Belediye
tarafından, Balıkhane olarak düzenlenmiş ve binaya Balık Hali adı verilmiştir.
Kısa bir süre otopark olarak hizmet veren yapı, onarım ve dönüşüm işlemleri
tamamlanarak, Konak Pier adı ile alışveriş merkezi olarak kullanıma açılmıştır.
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3.2.2. BASMANE MEYDANI
3.2.2.1. Basmane Garı
Basmane
Garı,
19.
yüzyılda
Avrupalıların, İzmir Limanı ile ard
alanı arasındaki ticareti kolaylaştırmak
için giriştikleri demiryolu yatırımının
bir parçasıdır.
Bu girişim 1856’da İzmir-Aydın hattı
imtiyazının İngilizler’e verilmesiyle
başlamış ve 1863’te İzmir-Kasaba
hattı sözleşmesinin imzalanmasıyla
sürmüştür.
Basmane İstasyonu aracılığıyla İzmir’i, Kasaba, Manisa, Soma, Alaşehir, Uşak gibi
merkezlere bağlayan hattın yapımında İngilizler ve Fransızlar görev almıştır.
İstasyonun plan çözümünde işlevselci anlayış, cephelerde ise alınlık, pilaster, kesme taş vb.
öğelerin de kullanıldığı “Batılı” bir tarz seçilmiştir. Üç bölümlü, simetrik ve ana girişin yer
aldığı orta parçası yükselen yapının ilk evresinde; orta bölümün beşik çatıyla örtüldüğü, taş
duvarların sıvasız olduğu ve güney cephede bir çıkmanın bulunduğu bilinmektedir.
1930’lara kadar olan süreçte orta bölüm çok eğimli bir kırma çatıyla örtülmüştür. Yapı
programında bekleme salonu, peronlar, idari ofisler gibi birimlerin yanı sıra lojmanlar,
yatakhaneler ve atölyeler vardır. Peron bölümünde, 23.20’şer m.lik açıklık geçen ve iki
basık tonozu taşıyan, çelik kablo ve basınç çubuklarından oluşan germe makası,
döneminde de ender görülen bir detay ve strüktür yapısına sahiptir.
19. yüzyılın sonlarında yapılmıştır. Bu hattı elinde bulunduran Fransız şirketi nedeniyle
Fransız mimarisinin bir örneği olarak değerlendirilir.
3.2.2.2. Basmane (Çorakkapı) Polis Karakolu
1914 yılında dönemin İzmir Valisi Rahmi Bey tarafından
yaptırılmıştır. Yığma tekniğinde yapılan binada batılı ve oryantalist
üsluplar bir arada kullanılmıştır.
Bu özellikleri en çok yapının giriş cephesinde görmek mümkündür.
Simetrinin hakim olduğu cephede giriş açıklığı özellikle
vurgulanmış, bunun iki yanında yer alan sivri kemerli çift
pencereler de cepheye hareket kazandırmıştır.
Cephe üstte üçgen bir alınlıkla son bulmakta ve alınlığın
ortasındaki at nalı kemerli üç açıklık dikkati çekmektedir. Bu kemerli açıklıklar cephedeki
diğer açıklıklara göre alçak tutulmuştur. Yapının içinde, Bursa kemeri ve süslemeli
konsollar gibi Osmanlı anıtlarından izler bulunmaktadır.
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3.2.2.3. Basmane Oteller Sokağı
Basmane-Tilkilik semtlerini içine alan Oteller
Bölgesi, İzmir’de otel tipolojisinin ortaya çıktığı
döneme ait bir grup tarihi oteli, yeni tesisleriyle
birlikte içinde barındırmaktadır. 19. yüzyıla
tarihlenen ilk örnekleri, 1922 Yangını ile yok
olan Frenk Mahallesi’nde gelişen, 20. yüzyılın ilk
çeyreğinde ise Kemeraltı’nda han tipoloji
üzerinden biçimlenen otel kurumu, bu bölgede
konutların
dönüştürülmesi
sayesinde
oluşmuştur.
Oteller Bölgesi’nin, Kemeraltı Çarşısı ile İzmir’in art
alanı ve taşra ile bağlantısını sağlayan Basmane Garı
arasında yer alması, bu bölgedeki konut-otel
dönüşümünün başlıca nedenidir.
Konutların otellere dönüşümü, eski adı Dibek Sokağı
olan 1296 Sokak üzerinde yoğunlaşmış ve bu arter
süreç içerisinde Oteller Sokağı olarak anılmaya
başlamıştır. Oteller Sokağı’nın başlangıcındaki Sadık
Bey Oteli, konut-otel dönüşümünün 20. yüzyılın ilk
çeyreğindeki başlangıç evresine ait olması nedeniyle
önem kazanmaktadır.
Oteller Sokağı, bitişik nizamlı, iki veya tek katlı ve
bodrumlu tarihi yapılarla, çok katlı yeni yapıların bir
arada bulunduğu morfolojiye sahiptir. Cumba,
dövme demir, plaster, kesme taş gibi öğeler dışında
yer yer farklı bezemeleri barındıran tarihi yapı
cepheleri, kentin geçmişindeki kozmopolit yapıyı ve
kültürlerarası etkileşimi yansıtmaktadır.
3.2.2.4. Sadık Bey (Yeni Sadık Bey) Oteli
Oteller Sokağı’nın Basmane Meydanı yönündeki ilk parselinde konumlanan otel, içinde
bulunduğu sokakta bir yüzyıllık süreç içerisinde gerçekleşen konut-otel dönüşümünün
başlangıç halkasında yer alması dolayısıyla önemlidir.
19. yüzyıla tarihlenen ve Uşakizade ailesinin konağı olan yapı, 20. yüzyılın ilk çeyreği
içerisinde otele çevrilmiştir. Yapı günümüzde de otel işlevini sürdürmektedir.
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3.2.2.5. 1299 Sokakta Bir Konut (Konak Belediyesi Toplum Eğitimi ve Kültür Merkezi
Binası)
20. yüzyıl başına ait 1299 Sokak No. 7 de yer alan konut, bir etkileşim mimarisi örneğidir.
Yapı ana şeması itibariyle, kıyı mimarlığında sıklıkla görülen orta sofalı, simetrik, cumbalı ve
arka avlulu bir çözüme sahiptir. İki kat ve bir bodrum kattan oluşan yapının avlusunda bir
müştemilat bölümü vardır.
Cephede kullanılan alınlık, pilaster gibi öğeler Neo-klasik akımın yansımaları olarak
karşımıza çıkarken, cumbadaki ahşap kafesler ile bezemeli bir yüzey dokusu yaratan demir
işçiliği, yapının “doğulu” aidiyetini ortaya koymaktadır.
Aynı bölgede başka benzer örneklerini de gördüğümüz bu yoğun bezemeli cumba,
cephedeki en baskın öğedir. Özenli bir demir işçiliği gösteren ve bir nişin içine
yerleştirilmiş giriş kapısı da, İzmir konutları için tipik bir öğedir. İçeride ahşap karkas,
dışarıda moloz taş örgü uygulaması ile kurulan taşıyıcı sistem, ikili bir karaktere sahiptir.
Çocuk Esirgeme Kurumu’nun mülkiyetinde bulunan, ancak 1973 yılından beri
kullanılmayan yapının, yakın zamanda Konak Belediyesi tarafından restore edilerek sosyal
bir merkeze dönüştürülmesi planlanmaktadır.
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3.2.3. CUMHURİYET MEYDANI
1922 Yangını sonrasında İzmir'in imar çalışmaları içinde en önemli kazanımlarından birisi,
hiç kuşkusuz Cumhuriyet Meydanı ve bu meydanda yer alan Atatürk anıtıdır. Meydan ve
anıt, kentsel planlama bakımından en önemli göstergelerinden birisidir. 1925 yılında
yapımı tasarlanan meydan ve anıt, ancak 1929 yılında projelendirilmiş ve İtalyan
heykeltıraş Canunica'ya ısmarlanmışsa da, ekonomik bunalım nedeniyle ancak 1932'de
dönemin Belediye Reisi Behçet Uz'un çabaları ile tamamlanabilmiştir.

3.2.3.1 Pasaport İskelesi
19. yüzyılın ikinci yarısından 1914 yılına kadar İzmir’e aralıksız sermaye akışını sağlayan
yatırımlardan, 1867–1876 yılları arasında tamamlanan Rıhtım ile bununla bağlantılı olarak
yapılması düşünülen liman ünitesi, ancak 1878 tarihinde verilen imtiyaz sonucunda
gerçekleşebilmiştir.
İmtiyaz, kuzey mendireğinde karantina, fenerler, posta ve telgraf idaresi ile Pasaport ve
balıkhane binalarını; batı mendireğinde gemiler için kömür depolarını; güney mendireği
üzerinde de gümrük depolarının inşasını öngörmektedir.
İmtiyaz’da Gümrük Binası, köşe ve söveleri taştan, kirişleri demirden ve diğer kısımları
tuğladan, kâgir bir bina olarak tanımlanmaktadır. Kuzey mendireğinde yer alan Deniz
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Fenerleri Bürosu, Pasaport Kontrol Bürosu ve Liman Bürosu, 1922 İzmir Yangını’nda
harap olmuştur.
1923 yılında yeniden yapılmasına karar verilen yolcu salonu, 1926 yılında inşa edilmiştir.
2003 yılındaki yenileme sonrasında, Gümrük Binası ile Karantina Binası’nın arasındaki
yüksek dalgakıran duvarı kaldırılarak, yerine görsel bütünlüğü sağlayacak, şeffaf elemanların
kullanıldığı Pasaport İskelesi Yolcu Bekleme Salonu inşa edilmiştir.
1952 yılında bu iskelenin yetersiz kalması nedeniyle Bayındırlık Bakanlığı'nca bugünkü
Alsancak Limanı kurulmuştur. Pasaport İskelesi bugün hala körfez ulaşımında aktif rol
oynamaktadır.

3.2.3.2. Dalgakıran
1867–1876 yılları arasında Dussaud Kardeşler tarafından yapılan Yeni Rıhtım Projesinin bir
parçası olarak inşa edilmiştir. 1982 yılında onarım yapıldı. Uzunluğu 1 kilometre olup
güney ve kuzey ucunda fener bulunur.
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3.3. ÇARŞILAR
3.3.1. TARİHİ KEMERALTI ÇARŞISI
İpek Yolu'nun batı ucundaki ticaret merkezi İzmir'de
liman, Hisar Camii'nin bulunduğu bölgeye kadar gelirdi.
Limanın ağzında ise, 12. yy'da Bizanslılar tarafından
kurulan İzmir Liman Kalesi bulunmaktaydı. Kale
tarafından korunan limanın sağ kıyısında ise Frenk
tüccarlarının dükkanları ve limanın iç kısmında da
kervansaraylar bulunurdu.
İpek Yolu'nu takip eden deve kervanlarıyla İzmir'e
getirilen mallar bu hanlara indirilir, Ceneviz tüccarları
aracılığı ile de limandan gemilere yüklenerek ihraç
edilirdi.
İşte bu bölgede kurulu; birçok tarihi mekanı kucaklayan İzmir'in ünlü Kemeraltı Çarşısı'nın
oluşumu da oldukça ilginç olaylara dayanıyor. Tarihte bir iç liman olan Kemeraltı bölgesini,
kaleyi almak için Yıldırım Beyazıt döneminde Osmanlılar çeşitli saldırılar düzenlemişler,
ancak başarılı olamamışlardır.
İzmir Liman Kalesi'ni düşürmek, 1402
yılında, iç limanı taşlarla doldurarak kaleyi
savunmasız bırakan Timurlenk'e nasip
olmuştur. Timur'un askerleri, Kadifekale
sırtlarından sürükleyip getirdikleri taşlarla
limanı doldurmuşlar, böylece sonradan
Kemeraltı denilen yerleşim bölgesi
oluşmuştur.
Zaman içinde bu bölgede yerleşim
gelişmiş, hanlar, hamamlar, camiler,
kiliseler,
havralar,
şadırvanlar
inşa
edilmiştir. Bölge, bir ticaret merkezi olarak gelişmiştir.
Kemeraltı Çarşısı'nda halen tarihten süzülüp
bozulmadan günümüze kadar gelen bir düzen ve
yapı vardır. Tarihi mekanları görülmeye değerdir.
Kaynaklar, çarşının ismini; ana caddeyi boydan boya
aralıklarla süsleyen 'arasta' adı verilen kemerlerden
aldığını bildiriyor.
Kemeraltı, bugün, göz nuru ile yapılmış el sanatları
eserleri, giyim mağazaları, tarihi hanları, hamamları,
camileri ve diğer tarihi yapıları ile turizmin göz
bebeği mekanlar arasında yer alır.
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İzmir Halkının günlük ve özel günlere has giyim alternatifleri ile mutfak eşyasından
kırtasiyeye tüm ihtiyaçlarını karşılayabildiği önemli bir çarşıdır.

3.3.1.1. İsmet İnönü Müze Evi:
Sarıhafız (Türkyılmaz) Mahallesi Mekke Yokuşu 842 Sokak No: 20 adresinde bulunan bu
ev İsmet İnönü’nün doğduğu evdir. 1999 yılında ziyarete açılan evde, İnönü’ye ait eşya ve
giysiler sergilenmekte ve ziyaretçilere İnönü belgesel filmi gösterilmektedir.
3.3.1.2. Kemeraltı Polis Karakolu
Kemeraltı Karakolu, İzmir Valisi Rahmi Bey döneminde (1913–18) yapılan beş karakoldan
biridir. Kemeraltı Çarşısı içinde Anafartalar Caddesi üzerinde yer alan yapı, yığma yapım
sistemi ile inşa edilmiş olup, iki katlıdır. Bitişik parsel düzeni içinde, dar bir giriş cephesine
sahip Karakol Binası, farklı gabarilere sahip iki bölümden oluşmuştur. İzmir Polis Anı
Evi’nde olduğu gibi, yapının girişinin yer aldığı bölümün gabarisi yüksek tutulmuştur. Giriş
açıklığı kare profilli dikmeler ile taşınan, at nalı kemerli bir forma sahiptir. Giriş bölümünün
üst katında yer alan dikdörtgen formlu pencerenin başlığı, çift at nalı kemerden
oluşmaktadır. Girişte yer alan kitabeden, yapının 1914 yılında inşa edildiği bilinmektedir.
3.3.1.3. İzmir Polis Anı Evi- Eski Keçeciler (Anafartalar) Polis Karakolu
Anafartalar Caddesi’nin Namazgah bölgesi tarafında kalan kısmının başlangıcında yer alan
iki katlı karakol yapısı, köşe parselde konumlanmaktadır. Yapının orijinal girişinin yer aldığı
yuvarlatılmış köşe, diğer cephelerden hem gabari ve kat yükseklikleri hem de bezemeli
cephesi ile farklılaşır. Orijinal girişin üzerinde, abartılı bezemeleri olan iri payandaların
taşıdığı dairesel balkon yer almaktadır. Vali Rahmi Bey döneminde inşa edilmiş Kemeraltı
ve Çorakkapı Karakolları gibi oryantalist etkiler taşıyan Keçeciler Polis Karakolu, tek ve çift
at nalı kemerli pencereler, geniş saçaklar ve bunları taşıyan oymalı ahşap payandalar gibi
döneminin kamusal yapılarında görülen elemanlara sahiptir.
Anafartalar Caddesi üzerindeki alçak gabarili ve saçaksız bölüm, sahip olduğu düz ve basık
kemerli pencere düzeni ile yapının diğer bölümlerinden farklılaşır.
Yapı, 2005 yılı içerisinde restore edilerek, İzmir Polis Anı Evi’ne dönüştürülmüştür.
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3.3.1.4. Egemenlik Evi
1800’lerin ortasında Belediye Binası olarak inşa edilmiş olan ve ulusal mücadele yıllarında
İzmir Müdafaa-i Hukuk Teşkilatının çalışmalarını yürüttüğü bilinen yapı, İzmir’in tarihi
ticaret merkezlerinden biri olan Hisarönü bölgesinde yer almaktadır.
Cepheden simetrik olarak algılanmasına rağmen asimetrik bir plana sahiptir. Yapı, 1955
yılında TBMM Milli Saraylar Dairesi tarafından gerçekleştirilen restorasyon sonrasında
Kültür ve Sanat Merkezi haline gelmiştir.
3.3.1.5. KEMERALTI OTELLERİ
1) Güzel İzmir Oteli
Avlulu oteller grubunun karakteristik örneklerinden biridir. 20. yüzyılın ilk çeyreği
içerisinde hizmete giren otel, daha önce aynı parselde yer alan Yusufoğlu Hanı’nın plan
şeması ile olan benzerliği nedeniyle, konaklama kullanımının dönüşerek geliştiğini
düşündürmektedir.
Konaklama kullanımının orijinalinde,
zemin katın cadde yönünde kahve,
dükkan ve bakkaliye birimleri, avlu
kısmında ise, konaklamaya ayrılmış
olan üst katla bağlantıyı sağlayan
küçük
mekanın
yanı
sıra,
yazıhaneler yer almaktaydı.
Günümüzde
işhanı
olarak
kullanıldığından
yapılan
müdahaleler
nedeniyle
otelin
özgün mimarisi zedelenmiştir.
Silindirik döküm kolonlu revaklarla
çevrelenmiş avlu, otelin en
karakteristik mekanıdır. Yapının, Milli Kütüphane Caddesi’ne bakan tek dış cephesi, dört
akslı simetrik düzeni, katlar boyunca yükselen pilasterleri, silmeleri ve çatı parapeti
üzerindeki vazo figürleri gibi tezyinatları ile “Batılı” etkiler taşımaktadır.
2) Yeni Şükran (Hacı Hasan) Oteli
Eski Hükümet Caddesi (Anafartalar Caddesi) ile Veysel
Çıkmazı’nın kesiştiği noktada yer alan Yeni Şükran Oteli,
avlulu otellerin tipik bir örneğidir. Yapı, zemin katındaki ünlü
Şükran Lokantası nedeniyle kentlilerin anılarında yer
edinmiştir.
Lokanta artık işlevini yitirmiş ve otelin statüsü düşmüş de
olsa; tesis avlulu Kemeraltı otellerinin orijinal işleviyle
günümüze ulaşabilmiş tek örneği olarak hizmet vermeyi sürdürmektedir.
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Yapının planı 19. yüzyıl sonu 20. yüzyıl başına tarihlenir. Otel, 20. yüzyılın ilk çeyreğinde
İzmir Belediye Reislerinden Hacı Hasan Paşa’nın adına referansla Hacı Hasan Oteli adını
taşıyordu. Otelin zemininde ise Hacı Hasan Paşa Kahvesi vardı. 1930 yılı kaynaklarında
Şükran Lokantası’ndan da söz edilmektedir. 1930’ların ortalarından sonra otelde bir tadilat
gerçekleştirilmiş ve tesis Yeni Şükran Oteli adını almıştır.
İki katlı yapının zemin katında kahve, lokanta, dükkan mekanları ile otel girişi, üst katında
ise yatak odaları ve ortak kullanıma yönelik ıslak mekanlar vardır.
3) Ankara Palas Oteli
Hükümet Konağı ile birlikte Kemeraltı’nın Konak Atatürk Meydanı yönündeki girişinde yer
alan otel, kültürel ve politik grupların toplandığı mekan olarak kentin tarihinde simgesel bir
nitelik kazanmıştır. Yapı bugünkü durumuna üç aşamada ulaşmıştır.
İlk evrede, Askeri Otel olarak anılan yapının 19. yüzyıldaki durumu yeterince
bilinmemekle birlikte, 20. yüzyıl başında otel olarak kullanıldığı bilinmektedir. Sarıkışla’ya
yakınlığı dolayısıyla askerlerin ilgi gösterdiği otel, bu dönemde, birinci sınıf bölümünde 21
oda, ikinci sınıf bölümünde ise 15 yataklı bir koğuş ile hizmet vermektedir.
Erken Cumhuriyet Dönemi’nde otel, 19 odalı bir tesis olarak yeniden düzenlenmiş, ikinci
sınıf bölümü de iptal edilmiştir. Tesis Ankara Palas Oteli adını alırken; altındaki Ankara
Palas Pastanesi de aydın çevrenin mekanı olarak ünlenmiştir.
Olasılıkla 1930’lu yılların sonunda, binanın Konak Atatürk Meydanı yönündeki yarısı
yıkılarak yerine modern üslupta bir bölümün inşa edilmesiyle 57 odalı hale gelmiştir. Yapı
günümüzde kullanılmamaktadır.
4) Tevfik Paşa (Akseki) Oteli
Tevfik Paşa (Akseki) Oteli, Basmane-Tilkilik bölgesindeki konuttan otele dönüşen otellerin
ilk ve nitelikli örneklerinden biridir. 1907–1909 yıllarında kentin Belediye Başkanlığı’nı
yürüten Sükkerizade Tevfik Paşa’nın adını taşıyan tesis, ayrıcalıklı bir konuma ve gösterişli
bir mimariye sahiptir.
Hatuniye Meydanı’nda ve Kemeraltı’nın ana arteri Anafartalar Caddesi’nin Basmane
yönündeki bölümü üzerinde yer alan yapının karşısında Dönertaş Sebili vardır. Tevfik Paşa
ailesinin konağı iken, 20. yüzyılın ilk çeyreği içerisinde otele dönüştürülen yapı 15 odalı ve
55 yataklı bir tesis olup, aynı bölgedeki Cihan Palas Oteli’nde sahip olan Kulalı Cihanzade
ailesinden Hasan Fehmi Bey tarafından işletilmekteydi.
Morfolojik açıdan, iki katlı, cumbalı ve orta sofalı bir şemaya sahip olan yapı, tarihinde
çeşitli değişimler geçirmiştir. Otele dönüştürüldüğü dönemde yapının meydan yönündeki
kısmına bir bölüm eklenerek büyütülmüştür. Bu düzenleme sonucunda elde edilen batar
katta küçük odalar sıralanırken, alt katta da dönem otellerinde tipik olan kahve yer
almıştır.
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Neo-klasik etkilerle biçimlenmiş ve yoğun bezemeli yapı, genişletilirken aynı üslup
sürdürüldüğünden cephe bütünlüğü bozulmamıştır. 1930’lu yıllarda el değiştiren otel,
sırasıyla Sadık Akseki Oteli ve Akseki Oteli adlarını almıştır. Tesisin kapasitesi, yüzyılın
ortasından sonra arkadaki avluya modern üslupta bir ek bina inşa edilmesi sayesinde
artırılmıştır.
5) Emniyet (Cihan Palas) Oteli
Cihan Palas Oteli, konuttan dönüşen otellerin yoğunlaştığı Basmane-Tilkilik bölgesinde
otel olarak inşa edilmiş ve tarihi 20. yüzyılın ilk çeyreğine dayanan, az sayıdaki öncü otel
yapısından biridir. Kulalı Cihanzade Hüseyin Fehmi Bey’e ait olan 50 odalı otelde, aileler
için ayrı dairelerin mevcut olduğu bilinmektedir. Otel, doğu tarzında dekore edilmiş kahve
ve lokantasının yanı sıra, odalarda sürekli sıcak-soğuk su akan lavabolar ile havalandırma
menfezleri, katlarda genel telefon ve banyo daireleri, değerli eşyaları muhafaza etmek için
kasalar, tüccarların mallarını saklayabilecekleri depolar, tercüman hizmeti gibi dönemine
göre iddialı olanakları ile öne çıkmıştır.
Cumhuriyet dönemi içerisinde el değiştiren ve Emniyet Oteli adını alan tesis, uzun süre
bölgenin iyi otelleri arasında yer almayı sürdürmüştür.
Yapı, zemin üzerine iki kat ve bir çatı katına sahiptir. Zemin katta avluya açılan kahve ve
otel girişi yer alırken, yukarıdaki iki katta otel odaları, çatı katında ise lokanta-gazino
konumlanır. Yapının ana kuruluşunu giriş avlusuna yönlendiren L formundaki kanat kısmı
biçimlendirilmekle birlikte, otelin önemli bir bölümünü de arkadaki iç avlu çevresindeki
mekanlar oluşturmaktadır. Bina, kemerli pencereleri ve yüzey kaplamaları ile ağır bir kitle
görünümündedir.
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3.3.2. MİMAR KEMALETTİN CADDESİ ve ÇEVRESİ
Cadde, adını Osmanlı döneminde ilk Mimar ve Mühendis Cemiyeti’nin kurucularından
“Evkaf-ı Hümayun Nezaret-i İnşaat ve Tamirat Müdürlüğü” yapmış olan Mimar
Kemalettin’den almaktadır.
Cadde, 1922’den günümüze kadar gerçekleşmiş mimarlık ürünlerinin bir açık hava sergisi
özelliğini taşımaktadır. Cadde, Cumhuriyet’in ilk yıllarında da etkili olan Birinci Ulusalcı
Mimarlık stilinden, 1980’li yılların Modern-sonrası akımına kadar pek çok mimari stilinin bir
arada bulunduğu bir bölge içindedir.

1925–26 yıllarında yapılarak Çukur Han önündeki meydanı çevreleyen üç köşe yapısı
olan, Peker İşhanı, Necmettin Emre’nin tasarımı olan ve Milli Eytam Bankası olarak
yapılmış olan Necatibey Bulvarı No. 41’deki İşhanı ile yine aynı bulvar üzerinde yer alan
55 Nolu işhanı, cephelere ve özellikle girişlere önem veren, Osmanlı ya da Selçuk
kemerlerinden oluşan pencere düzeninin ve çini panoların kullanıldığı, köşelerin kubbe ya
da alınlık ile vurgulandığı Birinci Ulusalcı Mimarlık stilinin ürünleridir.
Pek çok yapıda tekrar eden üçlü pencere sistemi ise, Peker Hanı’nı yapan Ahmet ve
Cemal Kalfaların, bu bölgede çok sayıda yapı yapmış olduklarını düşündürtmektedir.
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Borsa Sarayı ve Kardiçali Han gibi
Gümrük bölgesinde yer alan ve Birinci
Ulusalcı Mimarlık ürünlerin ile benzer
özellikler gösteren bir diğer yapı da,
Mimar Kemalettin Caddesi ile Necatibey
Caddesi’nin köşesinde yer alan Doğan
Güven (Silahçıoğlu) İşhanı’dır.
Bu hanlar, 19. yüzyıl öncesi kervan
konaklama amaçlı hanlardan farklı olarak
işyeri olarak yapılmış binalardır.

Necatibey Caddesi üzerinde yer alan ve yangın öncesinden kalan bir yapı olan Kısmet
Han, rustik taş cephe kaplaması, her katta değişen pencere tipi ve cephe bitiminde yer
alan taş korkuluk çözümü ile Rönesans Canlandırmacı özellikleri gösterir.
Köşe başında yer alan ve 1951 İzmir İmar Planı’nı yapan Emin Canpolat’ın tasarımı olan
Helvacıoğlu Hanı, çıkmaları, saçaklı çatı çözümü, gri sıvası ile yapıldığı dönemde yaygın
olan İkinci Ulusalcı Mimarlık eğilimi ile rasyonalist-modernist yaklaşımın melez bir
örneğidir.
Caddenin Halit Ziya Bulvarı girişinde yer alan Yazmacıoğlu Hanı, İkinci Ulusalcı Mimarlık
stilinin bir başka örneğidir.
Mimar Kemalettin Caddesi, 2002
yılında yeniden düzenlenmiştir.
Yolların yayalaştırılmasını, kentsel
mobilya düzenlemelerini ve cephe
yenilemelerini
içeren
Mimar
Kemalettin
Caddesi
Çevre
Düzenlemesi, 2000’li yıllardan
itibaren İzmir Büyükşehir Belediyesi
tarafından
başlatılan,
“kentsel
yenileme” ve “kentsel kalite”ye
yönelik öncü çalışmalardan biridir.
Mimar Kemalettin Caddesi, bir
moda merkezi olarak düşünülmüş
ve yeni görünümü bu doğrultuda
tasarlanmıştır.
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3.3.3. ÇANKAYA ÇARŞISI
2000’li yıllara kadar kullanılmış eşyaların, eskilerin satıldığı bir çarşı olarak devam eden
Çankaya Çarşısı’nda, özellikle cep telefonlarının yaygınlaşmasından sonra, cep telefonu ve
aksesuarı satan dükkan sayısı hızla artmıştır.
Bugün çeşitli elektronik eşya, elektronik malzeme, uydu antenleri, hırdavat ve ağırlıklı
olarak cep telefonu ve aksesuarlarının yer aldığı bir çarşı kimliğine bürünmüştür.
Çankaya Çarşısı’nın Fevzipaşa Bulvarı’na yakın bölümünde iki bedesten vardır.
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3.4. İZMİR’İN TARİHİ KENT MERKEZİNİN DİNLER İÇİN ÖNEMİ
İzmir dinler tarihi açısından incelendiğinde oldukça önemli bir yere sahiptir. İzmir ve
çevresinde, İon çağı öncesinde Anadolu’nun kadın tanrıçası doğurganlığın ve bereketin
sembolü olan Kybele’nin tapınım gördüğüne dair kanıtlar ortaya konmuştur.
MÖ 1. binin başlarında Kıta Yunanistan’dan başlayan göçlerle İonlar ve Aioller bölgeye
gelmiştir. Kıta Yunanistan’dan gelen bu topluluklar çok tanrılı bir dini inanca sahiptir.
Athena, Apollon, Artemis, Zeus gibi Yunan tanrılarına adanmış birçok tapınakla
karşılaşmak mümkündür. Gerek İon çağında gerekse Helenistik ve ardından gelen Roma
döneminde de çok tanrılı inanç varlığını sürdürmüştür.
İzmir’in tarihi kent merkezi olarak önerilen bölge içerisinde yer alan Helenistik ve Roma
dönemi agorasında çeşitli Helen tanrılarının heykel ve kabartmaları ele geçmiştir. Yine bu
alana yakın olarak batıda, yukarıda Değirmentepe Tapınağı olarak adlandırdığımız, büyük
bir tapınak yapısı mevcuttur.
Milattan sonra ikinci yüzyılda Romalılar Hıristiyanlığı resmi din olarak kabul etmişlerdir.
Ancak bu tarihten önce Hıristiyanlığı yayma girişimleri çoğu zaman acı olaylarla
sonuçlanmıştır.
Bunlardan bir tanesi İzmir Piskoposu Aziz Polikarp’ın 155 yılında Smyrna Tiyatrosu’nda
öldürülmesidir.
Bununla birlikte, Hıristiyanlık açısından önemli kabul edilen Vahyin Yedi Kilisesi’nden biri
de Smyrna Kilisesi’dir.
İspanya’dan kaçan Musevilere Osmanlı İmparatorluğu’nun kucak açması neticesinde
birçok Musevi ailesi İzmir’e yerleşmiştir. Özgürce dinlerini yaşama şansına sahip olan
Museviler, kendi dini binalarını da inşa etmiştir. Museviliğin bir kolu olarak gelişen
Sabetaycılığın çıkış yeri de İzmir olmuştur.
Müslüman İzmirliler 16. yüzyıldan sonra ibadethaneleri olan camilerin güzel örneklerini
inşa etmeye başlamıştır. Hala ayakta olan bu camiler günümüzde de işlevini devam
ettirmekte ve kentin tarihi merkezindeki dokunun önemli bir parçasını oluşturmaktadır.
Tüm bu gelişim içerisinde, ibadetlerini özgürce gerçekleştirme imkanı bulan üç büyük ilahi
dine inanan farklı milletlerden insanlar yıllar boyu barış ve huzur içinde birlikte yaşamayı
başarmışlardır.
Kentin tarihi merkezine bu açıdan baktığımızda on beş dakikalık yürüme mesafesinde
gerek çok tanrılı inancın örneklerini gerekse tek tanrılı inancın üç büyük ilahi dinine ait
yapıları görmek mümkündür.
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3.4.1. KİLİSELER
3.4.1.1. St. Polikarp Kilisesi
İzmir’in en eski dinsel yapılarından biri olan kilise, 69–155
yılları arasında yaşamış, sonradan aziz ilan edilmiş İzmir
Piskoposu St. Polikarp’a ithaf edilmiştir.
Yapı 1630 yılında Osmanlı İmparatoru Kanuni Sultan
Süleyman’ın özel izni ile inşa edilmiştir. 1680’deki büyük
yangından sonra bir onarım görmüştür.
Kilise, 1775 yılında Osmanlı makamlarının izni ve 16.
Louis’nin desteği ile yeniden restore edilerek üç nefli bir
bazilika şeklini almıştır.
Yapı, 1892–98 yılları arasında yapılan restorasyon
esnasında şapellerle genişletilerek dekore edilmiştir.
Geçen yüzyılın sonlarında, İzmir’de yaşamış olan genç Fransız sanatçı, ressam ve mimar
Raymond C. Pére, St. Polikarp’ın yaşam öyküsünü kilisenin içinde yapmış olduğu fresklere
yansıtmıştır.
Kilise, bugünkü onarılmış haliyle; doğu-batı doğrultusunda üç nefli, bema kesimi kubbeli,
dikdörtgen şeklinde bir bazilikadır. Batı cephesinin güney ucunda yükselen sekizgen
gövdeli bir çan kulesi dikkat çeker. Plan şeması açısından İzmir’deki St. John Evangelist
(D.O.M.) kilisesi ile benzer özellikler taşımaktadır.
3.4.1.2. Santa Maria Katolik Kilisesi
Pasaport bölgesinde yer alan kilise, Meryem Ana’ya ithaf
edilmiş olup 1689 yılında ibadete açılmıştır. 1889 yılında
harap olan yapı, 1890 yılında yeniden inşa edilmiştir.
Yapının dış cepheleri oldukça yalın olmasına karşın,
doğudaki ana giriş cephesi özenli bir işçiliğe sahiptir. Bu
cephe, enine kademeli silmelerle iki kata bölünerek,
üçgen bir alınlıkla sona erdirilmiştir.
Kilise, doğu-batı yönünde uzanan tek nefli bazilika plan
şemasına sahiptir. Doğu tarafında iki paye ile ayrılmış, üç birimli narteks, batı tarafında ise
sekiz dilimli ve merkezli fenerli kubbenin örttüğü bema mekanı yer almaktadır. Naosun
üzeri metal destek kemerlerinin taşıdığı bir beşik çatıyla kapatılmıştır. Kilisenin iç
mekanında, İsa ve Meryem tasvirlerine yer veren panolar dışında, yoğun bir şekilde
bezeme kullanılmıştır.

44

3.4.1.3. St. John Kilisesi
Kutsal kitap İncil'de adı geçen kiliselerden biridir. Yapımına
1862 yılında başlanıp 1874 yılında hizmete girmiştir. Esas altar
Papa 9. Pion'un armağanıdır.
1863'te Padişah Sultan Abdülaziz'in Katolik Kilisesi'nin
inşaatında kullanılmak üzere büyük miktarda Türk altını verdiği
bilinmektedir. Kilise halen hem protestan hem de katolik
Amerikan cemaatler tarafından kullanılmaktadır. Şehit Nevres
Bulvarı üzerinde Türk Amerikan Derneği'nin yakınındadır.

3.4.1.4. Ayavukla Kilisesi
Ayavukla Kilisesi 1886 yılında Rum
Kilisesi olarak inşa edildi. Kurtuluş
savaşı
sonrası
1926
yılında
Atatürk'ün emriyle Ayavukla Kilisesi;
İzmir'in ilk arkeoloji müzesi Asar-ı
Antika Müzesi olarak hizmet
vermeye başladı.
1931 yılında Ulu Önder Atatürk'ün
de ziyarete ettiği müze 1943 yılında
'Arkeloji Müzesi' adını aldı. Fuardaki
ikinci arkeloji müzesi kurulunca
Arkeoloji Müzesi Kültürpark'a taşındı.
Bir dönem devlet opera balesinin deposu olarak da kullanılan tarihi kilise uzun süredir
kullanılmadığı için bakımsızlıktan çürümeye yüz tutmuştu.
İleriki aşamada Altınpark'tan Ayavukla'ya giden yol üzerindeki tarihi yapıların dış cepheleri
de düzenlenecek. Kadifekale ve çevresi restorasyon projesi hayata geçtiğinde de
Kadifekale'den aşağı doğru inen turistler, Altınpark'a Basmane Ayavukla Kilisesi'ne, Oteller
Sokağı'na, Agora'ya ve oradan da Tarihi Kemeraltı Çarşısı'nın büyülü atmosferinde zaman
yolculuğu yapabilecek.
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3.4.2. HAVRALAR
3.4.2.1. Signora Sinagogu
16. yüzyılda yapılmıştır. Sinagogun kurucusu olduğu
bilenen Dona Gracia Nassi’den dolayı isminin
Sinyora olduğu belirtilmektedir. 1841 yılındaki
yangından sonra Yeruşalmi Ailesi tarafından tekrar
inşa edilmiştir.

3.4.2.2 Şalom (Aydınlılar) Sinagogu
En eski sinagoglardan biridir. 927 Sokak No 38'de
bulunur. 1610 yılında, İzmir'de bulunan 6 havradan
biridir. Bu yüzden 1500'lü yıllarda inşa edildiği tahmin
edilmektedir.
"Aydınlılar Sinagogu" ya da “Sabetay Sevi Sinagogu”
olarak da bilinen bu sinagogun başından şöyle ilginç
bir olay geçmiştir; 1841 yılında İzmir'de baş gösteren
büyük yangında tüm semtin alevler içinde kalmasına
rağmen, yangın bu sinagogun kapısında sönmüştür.
3.4.2.3. Algazi Sinagogu
1724 yılında Algazi Ailesi tarafından yapılmıştır. Beth İsrael Sinagogundan sonra İzmir’deki
en büyük sinagogdur.
3.4.2.4. Bikkur Holim Sinagogu
İkiçeşmelik Caddesi 40 numarada bulunan bu sinagog, İzmir'in en güzel sinagoglarından
biridir. 1724 tarihinde Salamon de Claves isminde Hollanda asıllı bir İzmirli tarafından inşa
ettirilmiştir. 1772 yangınında yanan sinagog, yine aynı aileden Manuel de Claves tarafından
1800 yılında yeniden inşa ettirilmiştir.
3.4.2.5 Etz Hayim Sinagogu
Bizans döneminden beri mevcuttur. İzmir’in en eski
sinagogudur. İzmir yangınlarında yanmış ve restore
edilmiştir. Son olarak Daniel Sidi tarafından 1851
yılında restore edilmiştir.
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3.4.2.6. Hevra (Talmut Tora)
927 Sokak No: 4/17. Bu sinagog,17. yüzyıldan kalmadır. 1841 yılında yanmış ve 30 yıl
sonra tekrar restore edilmiştir.
3.4.2.7. Beth İllel Sinagogu
Ünlü din bilgini Hayim Palaçi’nin ibadet ettiği sinagogtur. Pırlanta üçgeni olarak
(Gürçeşme’deki Hayim Palaçi’nin mezarı- aynı mezardaki kutsal su havuzu, mikve- ve Beth
İllel Sinagogu) adlandırılan kutsal alanın bir ayağıdır.
3.4.2.8. Beth İsrael Sinagogu
Mithatpaşa Caddesi 265 numarada bulunan Beth İsrael Sinagogu, Sultan 2. Abdülhamit'in
İzmir Valisi eski Sadrazam Kamil Paşa'ya hitaben yazmış olduğu bir ferman uyarınca,
Karataş semtinde oturan Musevilerin dini ibadetlerini yerine getirebilmeleri için inşa
edilmiştir. 1200 altın liraya mal olan bu sinagog, İzmir'in en büyük havrasıdır.
Günümüzde Musevi vatandaşlarımızın dini nikâh törenleri bu havrada yapılmaktadır. 1905
yılında inşaatına başlanan sinagog, 1907 yılında hizmete girmiştir.
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3.4.3. CAMİLER
3.4.3.1. Kemeraltı Camii
Kemeraltı Çarşısı içinde, Anafartalar Caddesi kenarında eski
iç limanın kıyısında bulunan Cami, bir medrese ile birlikte
inşa edilmiş ancak medrese daha sonra yıkılmıştır.
Kaynaklarda, yapının özgün şeklinin fevkani olduğu ifade
edilmekle birlikte yapı, kuzey ve doğu yönlerinden bir avlu
ile çevrelenmiştir.
Cami özgün haliyle üzeri kubbeyle örtülü kare bir harim ve
üç bölümlü son cemaat yerinden oluşan bir plan şemasına
sahip iken, kuzeye doğru iki bölüm halinde genişletilerek
dikdörtgen planlı hale getirilmiştir.
Kuzeyde yer alan son cemaat yeri üç birimlidir ve her birimin üzeri kubbe ile örtülüdür.
Caminin minaresi, kuzeydoğu köşesindedir. Harimin iç kesiminde alçı süslemeler yoğun
bir şekilde yer almaktadır.
Caminin inşa kitabesi olmamasına rağmen 1671 tarihli vakfiyesine göre yapının banisi
Yusuf Çavuşzade Ahmet Ağa’dır. 1774 ve 1892 yıllarında tamirat görmüştür.
3.4.3.2 Kestane Pazarı Camii
Kemeraltı Çarşısı’nda Kestane Pazarı olarak anılan bölgede
konumlanan Cami, fevkani olarak inşa edilmiş ve alt katında
dükkanlar ile depolar bulunmaktadır. Kesme taş malzemeyle
yığma tekniğinde inşa edilen Cami, kuzeyinde ve batısında
oldukça geniş bir avluya sahiptir.
Kare planlı harim, ortada büyük bir kubbe ile köşelerde
birer küçük kubbeye sahip olup, araları beşik tonozlar ile
örülmüştür. Caminin harimi alçı süslemelerle bezelidir.
Kuzeydeki son cemaat yeri üç bölümlüdür ve üst örtüsü
kubbedir. Yapının batı duvarına bitişik olarak kesme taş
malzemeyle inşa edilmiş minaresi kare bir kaide üzerinde
yükselmektedir.
Kitabesine göre 1663 tarihinde Eminzade Hacı Ahmet Ağa tarafından inşa ettirilmiştir.
Ancak 19. yüzyılda çıkan büyük bir yangında zarar gören cami, sonradan onarılarak
günümüzdeki şeklini almıştır.
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3.4.3.3. Şadırvan Camii
Kemeraltı Çarşısı içindeki Anafartalar Caddesi ile 912 sokağın
kesiştiği köşede yer alan cami, adını yanında ve altında bulunan
şadırvanlardan almıştır.
Fevkani kurguya sahip caminin alt kesiminde dükkanlar
bulunmaktadır. Yapı, kesme taş malzemeyle inşa edilmiştir,
ancak kareye yakın dikdörtgen planlı harim duvarları sıvalıdır.
Merkezi planlı olan caminin ortasında büyük bir kubbe yer
almaktadır. Mihrap önü mekanını kuzey, doğu ve batı yönlerden
U şeklinde kuşatan yan mekanlar mevcuttur.
Yan mekanlar; köşelerde birer küçük kubbe, aralarında da ikişer adet çapraz tonozla
örtülüdür. Caminin harimi alçı süsleme ve kalem işleriyle bezelidir.
Kuzeyde ve batıda yapıyı L biçiminde kuşatan bir son cemaat yeri ve güneydoğu
köşesinde bir minare dikkati çekmektedir. Ayrıca caminin batısında, yapıya bitişik bir
kütüphane bulunmaktadır.
Günümüzde mevcut olmayan fakat Evliya Çelebi’nin Seyahatnamesi’nde söz ettiği
kitabeye göre yapı, Bıyıkoğlu Mahmud tarafından 1637–38 tarihlerinde inşa ettirilmiştir.
1815 yılında onarım görmüştür.
3.4.3.4. Faikpaşa Camii
Daha 16. yy'ın başlarında İzmir'in bir mahallesine adını veren caminin 1842 tarihinde
tamir görmüştür. Evliya Çelebi, 965 ve 967 sokaklarda bulunan Faikpaşa Camii'nin kâgir
kubbesinin kurşun kaplı olduğunu söylüyor.
3.4.3.5. Sahlepçioğlu Camii
Büyük Salepçioğlu Hanı’nın yerine yapılan Salepçioğlu
Çarşısı’nın arkasında konumlanan Salepçioğlu Camisi, fevkani
planlı barok cephe bezemeleri barındıran bir Geç-Osmanlı
camisidir.
Salepçizade Hacı Ahmet Efendi tarafından 1896 yılında inşa
ettirilen yapının zemin katında medrese vardır.
18. yüzyılın ikinci yarısına kadar İç Liman’ın çevresini saran kıyı
yolu üzerinde konumlanan, İç Liman’ın doldurulmasıyla,
günümüzde Anafartalar Caddesi üzerinde kalan Başdurak
Camii, Kestane Pazarı Camii, Hisar Camii gibi Klasik Osmanlı
cami tipolojisine öykünen örneklerden farklıdır.
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Son cemaat mahalini örten üç soğan kubbesi, ikinci katındaki dairesel balkonlar ve avluya
ulaştıran simetrik eğrisel merdiveni gibi barok etkiler taşır.
Cephede, düşey mermer kaplamaların ayırdığı simetrik üçlü cephe düzeni içinde,
günümüzde de ana giriş olarak kullanılan, orta aksta yer alan kapının üzerinde, caminin
kitabesi bulunmaktadır.
Medrese, ortada yer alan toplanma mekanının iki yanındaki odalardan oluşan sade bir
plana sahiptir.
3.4.3.6. Hisar Camii
Hisar Camii, İzmir camilerinin en büyüğü ve en eskilerinden
biridir. Kemeraltı 899 sokakta yer alan cami, adını İç Liman’ın
ağzında bulunan ve günümüze ulaşmamış Hisar’dan alır.
Kuzey, güney ve batı yönlerinden çevrelenmiş dar bir avlunun
içinde yer alan yapı, enine dikdörtgen planlı bir harimden
oluşmaktadır.
Harim, mihrap önünde yer alan büyük bir kubbe, bunun doğu
ve batısında ikişer küçük kubbe ve kuzeydeki beş küçük kubbe
ile örtülmüştür.
Alçı süsleme ve kalem işleriyle bezeli harimin kuzeyinde cemaat yeri ve kuzeybatı
köşesinde bir minare bulunmaktadır. Caminin inşa malzemesi kesme taş olup, harim
duvarları sıvanmıştır. Ayrıca, yapının kuzeyinde bulunan iki adet şadırvan dikkati
çekmektedir.
Caminin inşa kitabesi olmamasına karşın 1597–98 tarihinde Aydınoğulları’ndan
Özdemiroğlu Yakup Bey tarafından inşa ettirildiği iddia edilmektedir.
1813, 1881, 1927 ve 1980 yıllarında onarım gören cami, güneyden ve batıdan payanda
kemerleri ve duvarlarıyla desteklenmiştir.
Dekorasyon, 18. ve 19. yüzyılların etkisi ile zenginleştirilmiştir. Sütun başlıklarında, pencere
üzeri ve cephe süslemelerinde mihrap, minber ve vaiz kürsüsünde Avrupa sanatsal
etkilerini görmek mümkündür.
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3.4.3.7. Başdurak Camii
Başdurak adıyla anılan bölgede yer alan Başdurak Camii’nin daha
önce bir medrese ile birlikte inşa edildiği, ancak medresenin
sonradan yıkıldığı ifade edilmektedir.
Fevkani tarzda inşa edilen caminin alt katında dükkanlar
mevcuttur. Caminin harimi kare planlıdır ve üzeri bir kubbe ile
örtülü olup, alçı süsleme ve kalem işleriyle bezelidir. Düzgün
kesme taşlarla, yığma tekniğinde inşa edilen yapının, kuzeyde
bulunan üç birimli camekanla kaplı son cemaat yeri dışında,
kuzeybatı köşesinde bir minare yer almaktadır.
Caminin inşa kitabesi olmamasına rağmen, Evliya Çelebi’nin
Seyahatnamesinde söz ettiği kitabeye göre yapı, Zahire Tüccarı
Hacı Hüseyin Efendi tarafından 1652 yılında inşa ettirilmiştir. 1894 yılında onarım
görmüştür.
3.4.3.8. Dönertaş Sebili
Tek kubbeli kare planlı 19. yüzyıl başı yapısı olan
sebil, barok tarzı mermer süslemeleri ile ünlüdür.
Sebilin iki cephesinin birleştiği köşede süslü başlıklı
yuvarlak bir sütün gibi görünen taşın, aslında döner
olması nedeniyle dönertaş adını almıştır.
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3.5. HANLAR
3.5.1. TAMAMI YA DA BİR KISMI AYAKTA OLAN HANLAR
3.5.1.1. Sulu Han
Kavaflar Çarşısı’nın güneyinde, Eski Mahkeme önü
civarında 1313. sokakta yer almaktadır. Tek katlı avlulu
bir yapıdır. Yapıya güney cephede yer alan bir kapıdan
girilir. Malzeme olarak düzgün kesme taş, kaba yontu
taş ve tuğla kullanılmıştır.
Hanın içinde bulunan ve 23 Mayıs 1869 tarihini taşıyan
kitabesinden yapının 1869 yılında bir onarım veya
tadilat geçirdiği anlaşılmaktadır. Çünkü 1671 yılında
İzmir’e gelen Evliya Çelebi seyahatnamesinden bu hanın
isminden bahsetmektedir. Bu nedenle hanın en geç 1671 yılında inşa edildiğini
söyleyebiliriz.
3.5.1.2. Fazlıoğlu Hanı
Hacı Mehmet Paşa Hanı olarak da bilinmektedir.
Eskiden Palancılar Çarşısı, bugün ise 1316. Sokak
olarak da bilinen bölgede numara 17’de
bulunmaktadır.
Hanın büyük bölümü Yeni Kavaflar Çarşısı’nın
1928–1929 yıllarında yapılması ve çeşitli
dönmelerde gerçekleştirilen yıkım ve ekler
nedeniyle yok olmuştur. Bugün yapının ancak
güneydoğu cephesi ile aynı cephe üstünde yer alan
giriş bölümü kısmen de olsa orijinal durumunu
korumaktadır.
Hanın adı birçok vakfiyede de geçmektedir. Gedûsizâde Hacı Abdullah Ağa bin Hüseyin
Ağa’nın 15 Ocak 1717 tarihli vakfiyesinde yapının Kasab Hızır Mahallesi’nde bulunduğu
belirtilmektedir.
3.5.1.3. Demir Hanı (Küçük)
Şadırvanaltı Camii’nin kuzeybatısında 913. sokak,
numara 21’dedir. Avlulu, iki katlı ve ikinci katı revaklı
kare plânlı bir yapıdır. Doğu ve batı cephelerinde
birer giriş kapısı bulunmaktadır. Çevresinde tek katlı
dükkânlar yer almaktadır.
Yapının
kitabesi
yoktur.
İnşa
tarihi
de
bilinmemektedir. 18. yüzyılın ilk yarısında yaşamış olan
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Osmanlı vezirlerinden Mehmed Ağa bin Musalli Ağa, Rum İli’de, Hezargrad kazasının
Harkune köyünde, cami, mektep, köprü ve çeşme yaptırdıktan sonra bunların bakımı için
birçok yerler vakfetmiş bu arada 3 Ağustos 1742 tarihli vakfiyesiyle İzmir’deki Demir
Hanı’nın gelirini de bırakmıştır. Ancak İzmir’de Büyük Demir Han ve Küçük Demir Han
olmak üzere iki han bulunduğundan bu vakfiyenin hangisine ait olduğu bilinmemektedir.
3.5.1.4. Selvili Han
Bugün Fevzi Paşa Bulvarı üstünde
Mirkelamoğlu Hanı’nın batısında yer
almaktadır. Fevzi Paşa Bulvarı’nın açılması
sırasında yapının büyük kısmı yok
edilmiştir.
Yapının kitabesi yoktur. İnşa tarihiyle ilgili
bir arşiv kaydına da rastlanmamıştır. Bazı
araştırmacılar, hanın Yavuz Sultan Selim
zamanında, Mısır Seferi dolayısıyla bir
ikmal üssü olarak yapıldığının halk tarafından rivayet edildiğini söylemektedirler.
3.5.1.5. Abacıoğlu Hanı
Kemeraltı’nda Başdurak Camii’nden Arasta’ya
giden Anafartalar Caddesi’nin sağ tarafında
919. ve 920. sokaklar arasında kalan ada
üzerinde bulunmaktadır.
Ortada bir avlu ile bu avlunun çevresinde iki
katlı dükkânların yer aldığı asimetrik plânlı bir
yapıdır.
Hana kuzeybatı cephede yer alan bir kapı ile
girilmektedir.
Hanın inşa tarihi bilinmemektedir. Ancak çeşitli kaynaklardan hanın, 18. yüzyılın başlarında
Hacı Mustafa Ağa tarafından yaptırıldığı çıkarılmaktadır.
3.5.1.6. Kızlarağası Hanı
İzmir için önemli yapılardan biri Kızlarağası Hanı,
Kemaraltı’nda Halim Ağa Çarşısı olarak tanınan
bölgede yer almaktadır. Yapımı hakkında kesin bilgiler
olmamakla birlikte, yaptıran kişinin Kızlarağası Hacı
Beşir Ağa olduğu bilinmektedir. İzmir Liman Kalesi'nin
hemen arkasında, 1744 yılında hanın inşasına başlanır
ve 1745 yılında tamamlanır. Han, döneminde önemli
bir boşluğu doldurmuştur.
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Doğu cephesi Hisar Camii avlusu ile bitişiktir. Güneyden 906.sokak, kuzeyden Bakır
Bedesteni ve batıdan 871. sokakla çevrilidir.
Bugünkü Yemişçiler ve Halim Ağa Çarşısı ile anılan
yerde olup, ana cephesi Keresteciler Sokağı'na
açılmaktaydı. Günümüzde burası 871 sokaktır.
Osmanlı mimarisinin günümüze gelen, İzmir'deki
nadir eserlerinden olan han, diğer hanlar gibi genelde
kare bir forma sahiptir. Binanın içinde dikdörtgen ve
geniş bir avlunun ortasında geleneksel olarak bir
şadırvan ve havuz bulunması gerekmektedir.
Günümüzde böyle bir alan mevcut değildir.
Yapının batı cephesinde yer alan 1156/1744 tarihli
inşa kitabesiyle yine aynı cephede yer alan 1086/1675
tarihli çeşme arasında tarih açısından bir çelişki ortaya
çıkmaktadır. Yapı 1156/1744 yılında inşa edildiğine
göre çeşme için iki olasılık düşünülebilir. Bunlardan
birincisi hanın inşası sırasında çeşmenin başka bir
yerden getirilerek buraya yerleştirildiği; ikincisi ise bu
hanın inşasından önce aynı yerde başka bir yapının bulunduğu ve bu çeşmenin o yapıya
ait olduğudur.
Han, hemen her uzun mesafe hanında olduğu gibi iki katlı idi. Üst katta galeriye açılan
odalarda yatmak isteyenler konaklar, zemin katta ise üst kısmın sade yaşamının tam tersi
görülürdü. Yükleriyle develer, tüccarlar ile hizmetkârların kalabileceği odalar, malların
boşaltıldığı ve pazarlandığı dükkanlar ile pazarlık yapan insanlar bulunurdu.
Han, limana yakın olması, sebebiyle, her zaman canlı kalmıştır. Han belli dönemde bir tür
borsa gibi de çalışmış, özellikle iç avluya dönük dükkanlarda bu işler yoğun olarak
yapılmıştır. 18. ve 19. yüzyıllarda, teknolojinin ulaşım alanında çeşitli değişikliklere yol
açması ve ekonomik hayatın zaman zaman yer değiştirmesiyle birlikte Kızlarağası Hanı da
yavaş yavaş önemini kaybetmiştir. Han, gece
konaklamaların sona ermesinden sonra, sadece
malların indirildiği ve depolandığı bir yer
durumuna gelmiştir.
1993 yılında restore edilerek günümüzde turistik
bir çarşı olarak hizmete giren Kızlarağası Hanı'nda
çok çeşitli el sanatları ürünleri, halıları, deri
kıyafetler ve çarpıcı hediyelik eşyalar bulunabilir.
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3.5.1.7. Mirkelamoğlu Hanı
Kemeraltı’nda, eskiden Kasap Hızır
Mahallesi olarak bilinen bölgede
914.Sokak no.12’de yer alır. Kuzeyinde
Fevzi Paşa Bulvarı, doğusunda Büyük
Karaosmanoğlu Hanı, batısında ise Selvili
Han bulunmaktadır.
Avlulu ve ikinci katı revaklı olan yapı
dikdörtgene yakın asimetrik plânlıdır.
Hana 914. sokağa bakan cephesindeki
kapıdan girilir.
Yapının kitabesi olmadığından inşası
hakkında kesin bir tarih verilmemektedir.
Ancak yapılan araştırmalarda 1780’li
yıllarda Mirkelamoğulları adlı bir ailenin
İzmir’de yaşadığı ortaya çıkarılmıştır.
Diğer ipuçları da değerlendirildiğinde
yapının inşa tarihi 18. yüzyılın son
çeyreğine düşmektedir.
3.5.1.8. Yeni Han
Eskiden Palancılar Çarşısı, bugün ise 1316.
sokak olarak bilinen bölgede no.24’de yer
almaktadır.
Yapının günümüze çok az bir bölümü
gelebilmiştir. Orijinal plânı hakkında bir bilgi
yoktur. Ancak kalıntılardan ortada avlunun yer
aldığı iki katlı ve revaklı bir yapı olduğu
anlaşılmaktadır.
Yapının inşa tarihi belli değildir. Ancak kullanılan
malzeme ve mimari durumu göz önüne
alındığında yapının 18. yüzyıl içinde inşa edilmiş olduğu düşünülmektedir.
3.5.1.9. Karaosmanoğlu Hanı (Büyük)
Fevzi Paşa Bulvarı üzerinde ve aynı
bulvara açılan 913 ve 914.sokaklar
arasında kalan ada içinde yer
almaktadır. Batısında Mirkelamoğlu
Hanı ile bitişiktir. Yapı, avlulu ve ikinci
katı revaklı dikdörtgene yakın bir plâna
sahiptir.
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Yapının kitabesi yoktur. İnşa tarihini veren herhangi bir belgeye de rastlanmamıştır. Ancak
yapının adına 1850 yılına ait bir plânda rastlanması hanın bu tarihten önce yapılmış
olduğunu kesinleştirmektedir. Ayrıca ikinci kat batı kanadında yer alan koridor tonozunun
başlangıç kemeri üzerindeki duvar yüzeyinde sıva üzerine boya ile yapılmış mimari tasvir
bu yapının Batılılaşma dönemi içinde yani 18. yüzyıl içinde yapılmış olabileceğini
düşündürtmektedir.
3.5.1.10. Kadıoğlu Hanı
Hasan Koca Mahallesi, 1327 sokak no.9’da yer
almaktadır. Eskiden kuzeybatısında Büyük Vezir
Hanı, güneydoğusunda ise Büyük Karaosmanoğlu
Hanı ve Büyük Kuzuoğlu Hanı bulunuyordu.
Bugün, güneydoğu cephesi Fevzi Paşa Bulvarı’na
bakmaktadır.
Kuzey cephesinde avlusu bulunan yapı iki katlı
olup asimetrik bir plâna sahiptir.
Yapının kitabesi bulunmadığından inşa tarihi
bilinmemektedir. Ancak İzmir’de Kadı Osman
Paşa isminde bir şahıs 1849 yılında müsellim
olarak bulunmuş ve daha sonra burada valilik yapmıştır. Diğer veriler de incelendiğinde
yapıyı 19. yüzyıl ikinci yarısına tarihlemek mümkündür.
3.5.1.11. Manisalıoğlu Hanı
Eskiden Şeytan Çarşısı, bugün ise 913.sokak
olarak bilinen bölgede Büyük Karaosmanoğlu
Hanı’nın doğusuna bitişik olarak yer
almaktadır.
Günümüzde ancak bir bölümü orijinal olarak
gelebilen yapı, iki katlı, avlulu ve asimetrik
plânlıdır. Hana giriş 913.sokak üzerinde yer
alan bir kapı ile sağlanmıştır.
Yapının kitabesi yoktur. Kesin inşa tarihi de
bilinmemektedir. Ancak sahibinin Manisalı
Mustafa Efendi adında biri olduğu yayınlarda
geçmektedir. Değişik kaynak ve veriler incelendiğinde yapının, 19. yüzyıl içinde yapılmış
olabileceği düşünülmektedir.

56

3.5.1.12. Girid Hanı
Halit Ziya Bulvarı ile Mimar Kemalettin Caddesi’nin
kesiştiği köşede yer almaktadır.
Dikdörtgen plânlı olup, kısmen iki katlı ve avlulu bir
yapıdır. Doğu ve batı cephelerinden birer girişi vardır.
Yapının kitabesi yoktur. Ancak hanın İstanbul’da,
Aksaray semtinde ve Kovacıdede Mahallesinde oturan
Giridlizâde Hacı Mehmet Reşid Paşa’nın karısı ve
Serezli Yusuf Paşa’nın kızı Nafia Hanım’a ait bulunduğu ve gelirinin bazı hayır işlerine
vakfolunduğu vakıf kayıtlarından anlaşılmaktadır. Yapının özellikleri incelendiğinde bir 18.
yüzyıl yapısı olabileceği düşünülmektedir.
3.5.1.13. Arab Hanı
Balcılar İçi olarak bilinen bölgede
Anafartalar Caddesi’nin Başdurak Camii’ni
geçtikten sonra sağ tarafta Küçük
Karaosmanoğlu Han’ın yanında yer
almaktadır.
Han,
avlusunda
mescidi
dikdörtgen planlı bir yapıdır.

yarısında inşa edildiği düşünülmektedir.

bulunan

Yapının kitabesi yoktur. Ancak yapılan
araştırmalara göre 19. yüzyılın ikinci

3.5.1.14. Esir Hanı
Yapı
Kemeraltı’nda
904.sokak
no.85’de
bulunmaktadır. Doğu cephesi 910. sokağa, güney
cephesi ise 892.sokağa bakmaktadır.
Yapı, orijinal durumunu çeşitli dönemlerde yapılan
onarım ve tadilatlar sonucu önemli ölçüde
kaybetmiştir.
Yapının kitabesi olmamakla birlikte, çeşitli araştırmalar
18. yüzyıl sonu 19. yüzyıl başı gibi tarihlere işaret
etmektedir.
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3.5.1.15. Abdurrahman Hanı
Kızlarağası Hanı’nın güneyi ile Musevit Hanı’nın
batısına düşen ada üstünde; batısından geçen
871.sokağa göre no.55’de yer almaktadır.
Güneyden 892, doğudan ise 876 Sokak ile
çevrilidir.
Ortada bir koridor ve bu koridorun iki yanına
sıralanmış odaların yer aldığı doğu-batı yönünde
uzanan dikdörtgen plânlı bir yapıdır. Hana, doğu
ve batı cephelerde bulunan birer kapı ile
girilmektedir.
Yapının batı cephesinde, girişin hemen üstünde yer alan pencere açıklığı içinde bir kitabe
yer almaktadır. Bu ve diğer kanıtlar bir araya getirildiğinde yapının, 1802 yılında yapıldığı
tahmin edilmektedir.
3.5.1.16. Çakaloğlu Hanı
Eskiden Kasab-Hızır Mahallesi; bugün ise
Halim Ağa Çarşısı olarak bilinen bölgede
895 ile 861 Sokaklar arasındadır.
Ortada bir koridor ve bu koridorun iki
yanına sıralanmış odaların yer aldığı kuzeygüney yönünde uzanan dikdörtgen plânlı bir
yapıdır. Hana kuzey ve güney cephelere
açılan birer kapı ile girilmektedir.

Yapının inşa kitabesi yoktur. Ancak kuzey
cephesindeki girişin doğu ve batı
yanlarında yer alan çeşme ve sebilin
üstünde 1805–6 tarihi bulunması yapının
bu tarihte inşa edildiğini göstermektedir.
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3.5.1.17. Musevit Hanı
Kemeraltı’nda Ahmet Ağa Mahallesi, 876 ile 903
Sokaklar arasında yer almaktadır.
Han, ortada bir koridor ve bu koridorun iki
yanına sıralanmış mekânların yer aldığı doğu-batı
yönüne uzanan dikdörtgen plânlı bir yapıdır. 876
Sokağa bakan batı cephesi ile 903 Sokağa bakan
doğu cephelerine birer kapı açılmıştır.
Yapının kitabesi yoktur. İncelemeler sonucu inşa
tarihinin 19. yüzyıl başları olduğu tahmin edilmektedir.
3.5.1.18. Cambaz Hanı
Kemeraltı’ında 864 ile 863 Sokakların kesiştiği
köşede; 864 Sokağa göre no.3’de yer almaktadır.
Ortada koridor şeklinde bir avlu ve bu avlunun iki
yanında koridor boyunca birer mekânın yer aldığı
kuzey-güney yönünde uzanan dikdörtgene yakın
plânlı bir yapıdır.
Yapının bulunduğu alan, 1830–35 yıllarında tamamen
dolduğunu bildiğimiz iç liman bölgesi içinde
kalmaktadır. Diğer veriler de incelendiğinde eserin 19. yüzyılın ikinci yarısı içinde yapıldığı
kanısındayız.
3.5.2. BUGÜN MEVCUT OLMAYAN ANCAK TARİHİ KAYNAKLARDAN TESPİT
EDİLEBİLEN BAZI HANLAR
•
•
•
•
•
•
•

Demir Hanı (Büyük)
Kantarcıoğlu Hanı
Karaosmanoğlu Hanı (Küçük)
Kemahlı İbrahim Efendi Hanı
Keten Hanı
Leblebici Hanı
Piyaleoğlu Hanı
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3.6. HAMAMLAR
3.6.1. Basmane Hamamı
Basmane semtinde, Çorakkapı Camii Külliyesi içerisinde yer alır. Anafartalar Caddesi
üzerinde, Çorakkapı Camii’nin güneyinde, 890 kapı numaralı yapı halen kullanılır
durumdadır. Doğu-batı yönünde uzanan yapı, dikdörtgen bir plana sahiptir. Yapıya giriş,
caddeye açılan batı cephesindendir.
Yapının kitabesi olmadığı için tam olarak tarihlenememektedir. Ancak İzmir Vakıflar Bölge
Müdürlüğü’ndeki kayıtlarda yapının 17. yüzyılda inşa edildiği yer almaktadır.
3.6.2. Çivici Hamamı
Kestelli Caddesi 834 sokak 93 numarada yer alır. 1995 yılında tadilat geçirmiştir. Bugün
çalışır durumdadır. Dikdörtgen bir plana sahiptir. Girişi batı cephesinde yer alır.
Kitabesi yoktur. İzmir Vakıflar Bölge Müdürlüğünün kayıtlarında yapılış tarihi ile ilgili bir bilgi
yer almamaktadır. Ancak benzer diğer hamam örneklerine bakılarak 16.-18. yüzyıllar
arasında bir tarihte yapıldığı söylenebilir.
3.6.3. Hoşgör Hamamı
Karataş 360 Sokak 10 numarada yer alan hamam halen çalışır durumdadır. Dikdörtgen
plana sahiptir. Yapıya batı cepheden girilir ve batı cephe 3 katlı bir görünüm arz eder.
Yapının benzer örneklerden yola çıkıldığında 16.-18. yüzyıllar arasında görülen hamam
planının 18. yüzyılda yapılmış bir örneği olduğu söylenebilir.
3.6.4. Çukur Hamam
İkiçeşmelik 841 sokak 3 numarada yer alan yapı halen çalışır durumdadır. Hamam
güneyden kuzeye eğimli bir arazi üzerine inşa edilmiştir. Bu nedenle yapının güney, doğu
ve batı cephelerinin büyük bir bölümü cadde zeminden aşağıdadır. Hamamın batı cephesi
Hacı Mehmet Camiine bitişiktir.
Hamam kareye yakın dikdörtgen şekilli bir plana sahiptir. Yapı, 17. yüzyılın ikinci yarısından
önceki bir tarihte yapılmış olmalıdır.
3.6.5. Yeni Şark (Saçmacı) Hamamı
İkiçeşmelik Caddesi 39 numarada yer alan yapı halen çalışır durumdadır. Yaklaşık kare
şekilli bir plana sahiptir. Batı ve güney cephelerinin bir bölümü yıkılarak yapı
küçültülmüştür. Batı cephesindeki daralma, bu kesimdeki caddenin genişletilmesinden
kaynaklanmaktadır.
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Güney cephedeki çarpıklığı açıklamak mümkün olmamıştır. Yapının kuzey cephesi girişin
bulunduğu cephe olmasına rağmen, bugün giriş, daha işlek olan batı cephesine
aktarılmıştır.
Yapı 18. yüzyılın başlarına tarihlenebilir. Ancak soyunmalık mekanı, 19. yüzyıl ortalarında
veya daha sonraki bir tarihte onarılmış olmalıdır.
3.6.6. İstanköy Hamamı
Kemeraltı 917 sokak 6 numarada, Salepçioğlu Camii’nin güneyinde yer alır.
İstanköy Hamamının 16. yüzyıl veya daha geç bir tarihte inşa edilmiş olması mümkündür.
Soyunmalık bölümü 19. yüzyılda ya da 20. yüzyıl başlarında onarıldığını veya daha orijinal
bir görünüme sahip olan soyunmalığın orta biriminin doğu ve batıya doğru genişletildiğini
söylemek mümkündür.
3.6.7. Kıllıoğlu Hacı İbrahim Vakfı Hamamı
Basmane semtinde Anafartalar Caddesi 772 numarada bulunur. Bugün sadece sıcaklık
bölümü mevcuttur. Duvar izlerinden ve ayakta kalan bölümlerden yapının kuzey-güney
yönünde uzanan dikdörtgen bir plana sahip olduğu tahmin edilmektedir.
Halen kömür deposu olarak kullanılan hamam, İzmir Vakıflar Bölge Müdürlüğü’ndeki
kayıtlara göre, 1965 yılında da aynı amaçla kullanılmaktaydı.
Hamamın büyük bir bölümünün yıkılmış olması tarihleme açısından sıkıntı yaratmaktadır.
3.6.8. Tevfik Paşa Hamamı
Anafartalar Caddesi’nde Hasan Hoca Camii’nin yanında yer alır. Halen işler durumdadır.
Hamamın güney cephesi Anafartalar Caddesi’ne açılmaktadır.
Kitabesi yoktur. Mevcut süslemelerinden ve güney cephesinde görülen Batılılaşma
Dönemi özelliklerinden hareketle en geç 18. yüzyılın sonlarına tarihlendirilebilmektedir.
3.6.9. Karantina Hamamı
Anafartalar Caddesi üzerinde 660 numarada yer alan yapı çifte hamam olarak inşa
edilmiştir. Kareye yakın dikdörtgen şekilli bir plana sahip yapıda mekanlar kuzey-güney
yönünde sıralanmaktadır. Doğudaki kadınlar bölümü ile batıdaki erkekler bölümü yaklaşık
aynı plana sahiptir.
17. yüzyılın ikinci yarısında varlığı kesin olarak saptanan yapının en geç 17. yüzyılın ilk yarısı
içinde inşa edilmiş olduğu düşünülmektedir.
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3.6.10. Namazgah Hamamı
816 Sokakta, Agora’nın yakınında yer alan yapı halen çalışır durumdadır. Çifte hamam
olarak inşa edilen yapı kuzey-güney doğrultusunda uzanır.
Lüks Hamam ile benzerliklerinden dolayı 17. yüzyıla tarihlemek mümkündür.
3.6.11. Yeşildirek Hamamı
Kemeraltı mevkiinde, Anafartalar Caddesi 288 numarada yer alır. Bugün kapalı bir çarşı
olarak kullanılmaktadır.
17. yüzyıla tarihlemek mümkündür.
3.6.12. Salepçioğlu Aile Hamamı
Kemeraltı mevkiinde, I. Beyler Sokağında 9 ve 9A kapı numarasında yer alır. Halen iki ayrı
bölüm halinde matbaa ve tekstil mağazası olarak kullanılmaktadır. Çeşitli değişiklikler ile
orijinal şemasını kaybetmiştir.
Tam bir tarihleme yapmak mümkün değildir. 1936’dan itibaren bir süre sinema olarak
kullanılmıştır. Ancak Batılılaşma Dönemi izleri taşımasından dolayı 19. yüzyıl sonu 20.
yüzyıl başlarında yapılmış olması muhtemeldir.
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3.7. ERKEN CUMHURİYET DÖNEMİ MİMARİ ÖRNEKLERİ
1922 Yangını, İzmir'e çok büyük bir yangın yeri hediye etmişti. Yangın yerlerinin imarı
çalışmaları sırasında yapılacak kamusal binaların mimarisine özen gösterilip, görkemli
yapılarla, erken Cumhuriyet dönemi mimarisi oluşturulmaya çalışılmıştır. Bu binalardan
bazıları Fevzi Paşa Bulvarı ve Gazi Bulvarı girişinde bulunup, günümüze kadar varlığını
sürdürmüşlerdir.
3.7.1. Tekel Binası
Cumhuriyet Bulvarı ile Akdeniz Caddesi köşesinde
yer alan Tekel Binası, 1922 Yangını’nı takip eden
dönemde yapılması nedeniyle, geniş saçakları ve
köşe vurgusu ile Birinci Ulusalcı Mimarlık akımının
izlerini taşımaktadır.
Orijinalinde zemin ve iki kattan oluşan yapının
daha sonra eklenen 3. katı, cephe özellikleri
bakımından
genel
cephe
karakterinden
farklılaşmaktadır.
Yapının birinci ve ikinci katında görülen Birinci
Ulusal Mimarlık akımının karakteristik repertuarı
olan sivri kemerli pencere düzeni, ikinci katta arası
pilasterlerle ayrılmış olan ikili pencere tipine
dönüşmüş ve sivri kemerli pencerelerin üzerine
çini panolar eklenmiştir.
Cephede dikkat çeken bir diğer unsur, iki kat boyunca devam eden çıkmalardır. Gerek
çıkma düzeni, gerek çıkmaların altında izlenen konsollar, geleneksel mimariye gönderme
yapmaktadır.
Yapının güncel kullanımında, yan parselde yer alan yeni yapı ile mekansal bir bağı vardır.
3.7.2. Türkiye Denizcilik İşletmeleri İzmir Şube Müdürlüğü Binası
Cumhuriyetin ilk yıllarında merkezde etkisini sürdüren Birinci Ulusalcı Mimarlık akımı,
İzmir’de uygulanmaya başlandığında, diğer eğilimlerde görüldüğü gibi, yerel mimari
geleneklerin elemanları ile etkileşime girerek eklektik bir yapıya bürünür. 1922
Yangını’ndan 1929’daki Büyük Ekonomik Buhran’a kadar geçen süre içerisinde hızla imar
edilen Pasaport bölgesinde, Vali Kazım Dirik Bulvarı’nın denize açıldığı noktada inşa edilen
yapının mimarı, Milli Kütüphane’nin de mimarı olan Tahsin Sermet’tir.
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Köşelerinin kubbecikler yerine,
saçakları kesintiye uğratan
yükseltilmiş alınlarla vurgulandığı
binada cephe kurgusu simetrik
olarak tasarlanmıştır. Köşe
alınlıklarında binanın ait olduğu
Denizcilik
İşletmelerinin
sembolü
yer
almaktadır.
Pencere biçimleri her katta
değişirken, Selçuklu ve Osmanlı
kamusal yapılarına gönderme
yapan kemerli pencereler, bu
yapıda az sayıda kullanılmıştır.
İkinci kattaki kemerli pencerelerin üzerinde, Birinci Ulusalcı Mimarlık akımının
özelliklerinden olan ve yapının karşısındaki Tekel Binası’nda da görülen çini panolar yerine,
kabartma motifleri kullanılmıştır. Bu motifleri de içine alan pencere panoları, yatayda,
cepheler boyunca ritmik bir düzende tekrar etmektedir. Giriş cephesindeki çıkmayı
vurgulayan ve yatayda devam eden çizgisel silmeler ile yükseltilmiş köşe alınlıklarının
geometrik biçimlenişi Art Deco stilinin yapıda görülen yansımalarıdır. Yapı, iç mekanında
mukarnaslı kolonlar üzerine oturan çift yönlü dişli döşemeler, tavan süslemeleri ve özgün
ahşap mobilyalar gibi çekici detaylara sahiptir.
3.7.3. Vakıflar Bankası Binası (Çatalkaya Hanı)

Günümüzde Vakıflar Bankası olarak hizmet veren, Fevzi Paşa Bulvarı girişinde sağ köşede
bulunan bina, Mimar Kemal Bey tarafından 1931 yılında Çatalkaya adını taşıyan bir iş hanı
olarak yapılmıştı. İzmir'in imarı çalışmaları sırasında yapılan bina, erken Cumhuriyet
döneminin 1. Milli Mimari akımının ve Art Deco stilinin özelliklerini taşımaktadır.
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3.7.4. Garanti Bankası (Eski Osmanlı Bankası) Binası
Osmanlı Bankası'nın İzmir Şube binası
olarak yapılan bina, Fevzi Paşa Bulvarı
girişinde sol köşede bulunmaktadır. 1926
yılında Mimar M. Mongeri tarafından
yapılan bina, 1. Milli Mimari akımının
örneklerindendir. Özgün bir mimarisi olan
eser, İzmir'de erken Cumhuriyet dönemi
binalarının önde gelenlerindendir.

3.7.5. Ziraat Bankası Binası
Gazi Bulvarı üzerinde yer alan Ziraat
Bankası binası, 1930 yılında yapılmıştır.
Erken Cumhuriyet dönemi eserlerinden
olan bu bina, hem 1. Milli Mimari akımının,
hem de Art Deco stilinin özelliklerini
taşımaktadır.

3.7.6. Borsa Sarayı

Türkiye'nin ilk ticaret borsası olan İzmir Ticaret Borsası'nın bugün hala faaliyet gösterdiği
bina, 1928 yılında özel olarak inşa edilmiştir. Sivri kemerleri, bitkisel motifli alçak
kabartmaları, saten sütun ve kabaraları ile Osmanlı ve Selçuk mimarisinden esinlenmiş
olan 1. Milli Mimari Dönemi'nin İzmir'deki en önemli örneklerindendir.
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3.7.7. Turizm İl Müdürlüğü (Eski PTT Binası)
İzmir'deki 19. yüzyıl sonu ile 20. yüzyıl başı
kâgir mimarisinin tipik bir örneği olan
yapının özellikle dövme demir parmaklıkları
ve korkulukları ile kapı saçağı Art Nouveau
stilindedir.
1891- 1919 yılları arasında İzmir Ticaret
Borsası'nın,1921'de ise Yunan Milli
Bankası'nın kullanımına ayrılan bina,
1922'den sonra İzmir Merkez Postanesi
olarak hizmet görmüştür. 1996 yılındaki
restorasyonu takibeden yıllarda İzmir Turizm İl Müdürlüğü'nün kullanımına verilmiştir.
3.7.8. Büyük Kardıçali Han

Mimar Kemalettin Caddesi ve Gazi Bulvarı'nın kesiştiği noktada bulunan han, 1928 yılında
Mimar Mehmet Fesçi tarafından tasarlanıp inşa edilmiştir.
3.7.9. Silahçıoğlu Hanı
Mimar Kemalettin Caddesi ile Necatibey Caddesi’nin
kesiştiği köşede yer alan Silahçıoğlu Hanı, 1927–28
yıllarında, Cemal Şardağ ve Cemal Kalfa tarafından
yapılmıştır. Yapı, bu çevrede sık görülen ve
Cumhuriyet’in ilk yıllarında, 1922 yangın alanları
üzerinde yapılmış olan Birinci Ulusalcı Mimarlık Stilinin
örneklerindendir. Han binası, bir dönem Akşam Kız
Sanat Okulu olarak hizmet vermesinin yanı sıra, ofis ve
yatakhane binası olarak da kullanılmıştır.
Zemin kat girişinde, iki mermer sütun ve üç sivri
kemer ile taşınan yuvarlatılmış köşe Birinci Ulusalcı
Mimarlık Stili’nin belirleyici öğesi olan köşe kubbesi ile
sonlandırılmıştır. Hem dış hem iç sütunlarda
mukarnaslı başlıklar kullanılırken, cephelere hareketlilik
kazandırmak amacıyla mukarnaslı konsollar ve
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balkonlar kullanılmıştır. Her katta değişen pencere düzeni, son katta sütunçelerle ayrılan
dörtlü pencere sistemine dönüşürken, pencere üstlerinde turkuaz renkli çiniler, altlarında
ise kabartma motifler yer almaktadır. Giriş kapılarında kullanılan dövme demir işçilik
dikkate değerdir.
Han, yığma yapım sistemi ile inşa edilmiş olmasına karşın, iç mekanda renkli camlı tepe
ışıklığı ile örtülmüş, etrafı sütunlar ve geometrik bezemeli korkuluklarla çevrilmiş galerili
orta mekan nedeniyle, hafif ve şeffaf bir yapı izlenimi doğurur. Yapıdaki geniş açıklıklar,
İzmir Atatürk Lisesi ve İzmir Namık Kemal Lisesi’nde de olduğu gibi putrelli kaset
döşemeler ile geçilmiştir. Kasetlerin yarattığı havuzlarda kullanılan renkli tavan süslemeleri
yapının ilgi çekici unsurlarıdır.
3.7.10. Türk Ekonomi Bankası Bölge Müdürlüğü
Banca Commerciale Italiana’nın şubesi olarak 1928 yılında hizmete açılan yapı, 1979 yılına
kadar bu işlevini sürdürmüştür. Mimarı, Antonio Mongeri’dir. Bina, 1922 İzmir Yangını
sonrasında, ilk kentsel müdahalelerin ve ilk banka yapılarının yapıldığı Gazi Bulvarı’nın
başlangıcında yer almaktadır. Bankanın cephesi, 1923’te kurulan Cumhuriyet’in ivmesiyle
yaygınlaşan İkinci Ulusalcı Mimarlık akımı karşısında, kendi döneminde de geçerliliğini
yitirmiş olan Neo-klasik stilde inşa edilmiştir.
Bina, parselin ön ve arka sınırına dayalı iki yapı kütlesi ile bunları birleştiren üstü örtülü
galeriden oluşan bir plan şemasına sahiptir. Yangın sonrasının sınırlı inşaat koşulları içinde
gerçekleştirilen yapıda, galeri çevresinde betonarme kolon, su basman seviyesinde öndöküm yapı blokları, galeri üst örtüsünde ise çelik putreller kullanılmıştır.
Renovasyon sonrasında orijinalinde galeri ve çevresinde toplanan banko düzeneği ve
yerleşim kurgusuna, modern bankacılık anlayışı içinde daha az ihtiyaç duyulduğundan,
galeri çevresi boşaltılarak giriş holüne dönüştürülmüştür.
3.7.11. İzmir Kız Lisesi
İzmir Kız Lisesi, Cumhuriyet devrinin ilk eğitim
kurumlarından biridir. 1917 yılında İzmir Valisi Rahmi
Bey tarafından İttihat ve Terakki Mektebi olarak
kullanılan okul, 1922–1923 yıllarında bugünkü
anlamda eğitim vermeye başlamış, 1936–1937
öğretim yılında kız lisesi olarak kullanılmaya
başlanmıştır. 1958 yılında yemekhane ve derslik,
1968 yılında ise 14 derslikli bina eklenmiştir. 1985
Haziran ayında çıkan yangında ana bina tamamen
yanmış, daha sonra onarılarak 1990–1991 öğretim yılından itibaren tüm binalarda yeniden
eğitime başlanmıştır.

67

3.7.12. Sayaç Atölyesi
1880'li yıllarda yaptırılan Karataş'taki eski
sayaç atölyesinin 10 yıldır boş duran binası,
İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından
onarıldı. Aslına uygun olarak restore edilen
bina, İzmir Kültür Sanat ve Eğitim Vakfı’na
tahsis edildi.

3.7.13. Atatürk Lisesi
1888'de İzmir İdadisi olarak Konak'ta bir
yapıda öğretime açılan okul bir süre sonra
Mektep-i Sultani adını aldı. 1925'ten sonra
Rum Gündüz Kız Okulu'na taşındı.
Cumhuriyet'in kuruluşundan sonra ise İzmir
Erkek Lisesi ve İzmir 1. Erkek Lisesi adıyla
hizmet veren okula 1942'de İzmir Atatürk
Lisesi ismi verildi. Montrö ve Lozan
Meydanları arasında geniş bir alanda kurulu
okul, 2000 yılında İzmir Büyükşehir
Belediyesi tarafından onarımdan geçirildi.
3.7.14. Kültürpark
Kentin tam ortasında yer alan
Kültürpark'ta, büyük kısmı yurtdışından
getirilmiş 200'den fazla değerli ağaç ve
çalı türü bulunmaktadır. İzmir'in
akciğeri olan Kültürpark'ta her ağacın
ve bitki örtüsünün künyesi çıkarılmıştır.
Toplam 421.000 m2'lik alanda
156.000 m2'lik yeşil alana sahiptir.
Kültürpark içinde koşuyolu, yüzme
havuzu, kapalı spor salonu, tenis kortu,
nikah salonu ile 13.500 m2'lik alanda kurulu Lunapark hizmet vermektedir. Kültürpark'ın
bir diğer işlevi, İzmir Enternasyonal Fuarı'na ev sahipliği yapmasıdır.
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3.7.15. Ahmet Piriştina Kent Arşivi ve Müzesi

1930–32 yıllarında inşa edilen bina Erken Dönem Cumhuriyet Mimarisinin bir örneğidir.
Şehirde çıkan yangınların zararlarının yüksek boyutlara ulaşması nedeniyle kurulmuştur.
Binanın mimarı Mesut Özok’tur.
Yapıldığı tarihten 2001 yılına kadar itfaiye olarak hizmet veren bina, bu tarihten 2004
yılına kadar restore edilerek Kent Arşivi ve Müzesi olarak kullanılmaya başlamıştır.
3.7.16. İzmir Ticaret Lisesi
İzmir Ticaret Lisesi, 1922
İzmir Yangın Alanı içinde
yer alan ve yangından
kurtulabilen az sayıdaki
yapıdan biri olup, yangın
öncesinde, 1905 yılında
hazırlanmış olan Sigorta
Planı’nda
Etablissement
Des Péres Lazaristes
olarak belirtilen, Lazarist
Rahipler Okulu binasıdır.
Okulun bağlı olduğu
bitişik kiliseden günümüze
sadece çan mekanizması
kalmıştır.
Bina,
1935
yılından bu yana 1924
yılında kurulmuş olan
Lisan ve Ticaret Mektebi’ne ev sahipliği yapmaktadır.
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Morfolojik özellikleri nedeniyle döneminde de çevresindeki yapılardan farklı olan Ticaret
Lisesi binası, koridor olarak kullanılan balkon sistemi, bu balkonlara açılan sınıf ve pencere
düzeni ile açık balkon geçitli bina tipolojisinin İzmir’deki ender örneklerinden biridir.
Bir avluyu saran, U plan şemasına sahip üç katlı yapının iki kolu, balkon geçitli plan
tipolojisindedir. Yığma sistemde inşa edilen yapıdaki döşemeler volta sistemde inşa
edilmiştir. Masif mermer basamaklı merdiveni özgün durumunu korumaktadır.
2003 yılında İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan restorasyon çalışmaları
sırasında, bina arkasında ortaya çıkarılan bölüm resim galerisi olarak restore edilmiştir.
Üstü örtülü galeri boşlukları ile ana yapıya bağlanan taş yığma yapının, 1905 planına göre
okulun mutfağı olduğu görülmektedir. Yine de bu çalışmalar sırasında, açık olması nedeni
ile kullanımında sorunlar yaşanan üçüncü kat balkon geçidinin üzeri şeffaf olarak
örtülmüştür.
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3.8. İZMİR’İN TARİHİ KENT MERKEZİNDEKİ SİT ALANLARININ DÖKÜMÜ
1) Kadifekale 1. Derece Arkeolojik Sit Alanı
2) Kadifekale’nin Kuzey Yamaçları 2. Derece Arkeolojik Sit Alanı
3) Antik Stadyum ve Çevresi 1. Derece Arkeolojik Sit Alanı
4) Antik Tiyatro ve Çevresi 1. Derece Arkeolojik Sit Alanı
5) Arkeoloji ve Etnografya Müzeleri ve Civarı 2. Derece Arkeolojik Sit Alanı
6) Roma Yolu - Altınyol 1. Derece Arkeolojik Sit Alanı
7) Agora Ören Yeri 1. Derece Arkeolojik Sit Alanı
8) Agora Ören Yeri Doğu ve Güney Cephesi Dış Alanı 2. Derece Arkeolojik Sit Alanı
9) Kentsel + 3. Derece Arkeolojik Sit Alanı Sınırı:
Basmane Tren Garı’ndan Fevzipaşa Bulvarı üzerinden Vakıflar Bankası Binasına ulaşan;
oradan sola dönerek Konak Meydanı hariç olmak üzere Ayşe Hatun Camiini içine alan
ve Birinci Beyler aracılığıyla Varyantın başına ulaşan; Mithatpaşa Caddesi üzerinden
ilerleyerek Mecidiye Mahallesinin sağ sınırından yukarı doğru çıkan; Altınyol Arkeolojik
Sit Alanının güneyi ile Antik Stadyum Arkeolojik Sit Alanının kuzey doğusundan
ilerleyen; Kadifekale’nin aşağısından dolanarak Ballıkuyu aracılığı Tepecik-Kemer
Hattına uzanan ve oradan Basmane Garına ulaşan geniş alan.
10) Konak Tarihi Sit Alanı Sınırı:
Devlet Tiyatrosu dahil olmak üzere Mustafa Kemal Sahil Yolu’nun başlangıcından
Konak Pier’e kadar olan ve Saat Kulesi’ni içine alan bölge. Hükümet Konağı ve Ayşe
Hatun Camii hariç.
11) Konak Pier- Kentsel Sit Alanı Sınırı
12) Kordon Tarihi Sit Alanı Sınırı:
Konak Pier’in Sahil Donanma Komutanlığı kısmından başlayarak kıyı şeridini takip eden
ve Cumhuriyet Meydanı’nın tamamını içine alan bölge.
13) Mimar Kemalettin Kentsel Sit Alanı
14) Kültürpark Fuar Alanı – 2. Derece Doğal Sit
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3.9. BELEDİYELER TARAFINDAN YAPILMIŞ YA DA YAPILMAKTA OLAN KORUMA
VE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
3.9.1 İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
3.9.1.1. Kemeraltı Düzenlenmesi
Daha önce koruma ve yaşatma amaçlı planları yapılıp uygulamaya konan tarihi Kemeraltı
Çarşısı için “Kentsel Tasarım ve Çevre Düzenlemesi” projesi hazırlanmıştır.
Proje ile şu konular öngörülmektedir:
• İzmir Büyükşehir Belediyesi, alt yapı çalışmalarını, tarihi çarşının ışıklandırmasını
yapacak. Elektrik, telefon kabloları yeraltına alınacak.
• İzmir Büyükşehir Belediyesi, Anafartalar Caddesi’ndeki işyerlerinin restorasyon ve
dış cephelerinde ne tür işlerin yapılacağını, hangi renge boyanacağını tek tek
belirledi, binaların aslına uygun çizimlerini yaptı. Bunlar bir dosya halinde esnafa
sunulacak.
• Her yapı için cepheye ve yapıya yapılması gereken müdahale biçimleri, kaldırılması
gereken eklentiler vb. aykırılıklar tek tek belirlendi. Böylece tarihi mekanlardaki
olumsuz ve aslına uygun olmayan görüntü ortadan kaldırılacak.
• İş yerlerine asılan reklam, tabela vb. elemanlara belirli standartlar getirilecek.
• Yapı sahipleri, kendilerine sunulan ve Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma
Kurulu’nca da uygun görülen öneriler doğrultusunda yapıların bakım, onarım ve
iyileştirmelerini yapacak.
• Özellikle eklentilerin kaldırılması ve ihtiyaç duyulan tanıtım levhası-tabela-klima dış
cephe üniteleri ve örtü malzemelerinin seçiminde uygulamanın her aşamasında
Büyükşehir ve Konak Belediyeleri’nin ilgili birimleri ve görevli elemanları gerekli
kolaylığı sağlayacaklar.
3.9.1.2. Agora ve Çevresi Koruma - Geliştirme ve Yaşatma Projesi
Binlerce yıllık geçmişiyle önemli tarihi ve kültürel değerlere sahip İzmir’in Konak
İlçesi’ndeki tarihsel, kentsel ve arkeolojik ve doğal sit alanları ile bu alanlardaki kültür ve
tabiat varlıklarını bir bütünlük içinde ele alan ve İzmir Kemeraltı ve Çevresi Koruma
Amaçlı Nazım İmar Planı olarak tanımlanacak bir koruma, sağlıklaştırma ve geliştirme
projesi kararları doğrultusunda Agora çevresindeki arkeolojik ve kentsel sit alanlarını bir
bütün olarak değerlendirilen, Agora ve Çevresi Koruma-Geliştirme ve Yaşatma Projesi
hazırlanmıştır.
Agora ve çevresini korumak, sağlıklaştırmak ve kentsel yaşamla kültürel bir canlılık içinde
bütünleştirmek amacıyla hazırlanan Agora ve Çevresi Koruma-Geliştirme ve Yaşatma
projesinin başlıca hedefi, Agora ve çevresinin bugünkü çöküntü alanı durumundan
kurtarılması, işlevlendirilerek kentle ve kentin tarihi merkezi Kemeraltı ve diğer arkeolojik
alanları ile bütünleştirilmesi, dolayısıyla kentin bu tarihi kültür dokusunun gelecekte de
yaşatılmasıdır.
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Ayrıca bu proje, antik kent omurgasının canlandırılması ve kent yaşamına katılmasında
öncülük edecek projelerin ilk adımıdır.
Proje alanı, kuzeyde Anafartalar Caddesi ve bu caddeye cepheli parseller, güneyde ve
doğuda 2.derece Arkeolojik Sit Alanı Sınırı ve bu sınırla bütünleşen yapı adaları ve batıda
Eşrefpaşa Caddesiyle çevrelenen ve İzmir 1nolu Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma
Kurulunun 30.01.2002 gün ve 9728 sayılı kararı ile saptanan Agora ve Çevresindeki 1., 2.
ve 3. Derece Arkeolojik Sit Alanları ve Kentsel Sit Alanını da içeren 12,59 hektarlık bir
alandır.
Projede 5 ayrı alan saptanmıştır: Agora Kazı Alanı, Arkeoloji ve Tarih Parkı, Agora
Koruma Alanı, Kentsel Tasarım Alanları ve Diğer Kentsel Alanlar. Tespit edilen bu alt
bölgelerde plan bütünlüğü içerisinde her alan gerektirdiği uygulama ölçeklerinde
projelendirilmektedir.
3.9.1.3. Pasaport İskelesi Yenileme Projesi
1922’deki yangın öncesinde iki farklı yapının bulunduğu Pasaport İskelesi üzerinde bugün
yer alan yapılar, Cumhuriyet Dönemi’ne ait olup Kordon tarafındaki Gümrük Muhafaza
Baş Müdürlüğü, uç kısımdaki ise İl Sağlık Müdürlüğü’ne bağlı Karantina binaları olarak
kullanılmaktadır.
Bu iki tarihi yapı arasına ise daha sonraları ahşap konstrüksiyonlu bir yolcu bekleme binası
yapılmıştır. Ancak, bu ahşap yapının eskimesi kapalı ve açık bekleme bölümlerinin yetersiz
kalması üzerine iskele yenileme projesi tasarlanmıştır.
Koruma kuramları çerçevesinde önerilen yeni yapının mimarisinde çağdaş bir dil
kullanılmıştır. Cam ve çelik konstrüksiyonla tasarlanan şeffaf yapı, kütle ve mimari
özellikleri bakımından arasında yer aldığı iki tarihi bina ile yarışmamakta, aksine bu iki
yapıyı ön plana çıkarmaktadır.
Tasarımı yönlendiren diğer unsur ise mendirek ile kordon arasında görsel bağlantının
sağlanmasıdır. Bu amaç doğrultusunda projede mevcuttaki dalgakıran duvarı yerine göz
hizası altında dalga önleyen ve görsel bütünlüğü tamamlayan kroman betonu dökülmesi
önerilmiştir.
Proje İzmir 1 No’lu Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulu’nun 2.8.2002 gün ve
10061 sayılı kararı ile onaylanmış, uygulaması Mayıs-Kasım 2003 tarihleri arasında
tamamlanmış ve 15.12.2003 tarihinde açılışı yapılmıştır.
3.91.4. Emirsultan Türbesi Çevre Düzenleme Projesi
Agora’nın doğusunda yer alan Emirsultan Türbesi’nin, metruk durumdaki aşevi, hamamı,
yıkık camisi ve mezarlarıyla tarihi önemi bulunmaktadır.
Bu tarihi alan için İzmir Vakıflar Bölge Müdürlüğü ile "Emirsultan Türbesi Çevre
Düzenleme Projesi" hazırlanmaktadır.

73

3.9.1.5. Gaffarzade ve Dönertaş Sebilleri Restorasyon Çalışması
Vakıflar Bölge Müdürlüğü ve Büyükşehir Belediyesi arasında imzalanan protokol
restorasyon çerçevesinde iki tarihi yapı ile ilgili restorasyon projesi İzmir 1 No’lu Kültür ve
Tabiat Varlıkları Kurulu tarafından onaylanmış ve ihale sürecine başlanmıştır.
Gaffarzade Sebili, Kemaraltı 861 Sokak’taki Çakaloğlu Hanı’nın önünde yer almakta ve
üzerinde efsanevi “Yedi Uyurlar”ın isimleri bulunmaktadır.
3.9.1.6. Ayavukla Kilisesi
Tarihi yapının rölöve, restitüsyon ve restorasyon projeleri hazırlanıp, İzmir 1 Nolu Kültür
ve Tabiat Varlıkları Koruma Kurulu’na gönderilmesi aşamasına gelindi.
3.9.1.7. Anafartalar Caddesi Projesi
Bu tarihi cadde boyunca yol ve çevre düzenlemesi yapılmış ancak cephe düzenlemesi
çalışmaları henüz istenilen hedefe ulaşamamıştır.
3.9.1.8. Kadifekale - Tiyatro ve Çevresi Koruma - Geliştirme ve Yaşatma Projesi
Proje, plan oluşturma aşamasında olup antik tiyatro için ön proje çalışmaları yapılmaktadır.
3.9.2 KONAK BELEDİYESİ
Konak Belediyesi, son dönemde tarihi değerlere sahip çıkmış ve bu değerlerin kente
kazandırılması için kapsamlı çalışmalar başlatmıştır. Bu çerçevede Kemeraltı Bölgesini iki
etaba bölerek bölgenin envanteri çıkarılmaya başlanmıştır. 1. etap çalışmaları 2004 yılında
sona eren çalışmanın 2. etabı devam etmektedir.
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3.9.2.1. Ali Paşa Meydanı Şadırvan ve Cephe İyileştirme Çalışmaları
Ali Paşa Şadırvanı, 19. yy. ortalarında İzmir ayanından Çeşmeli Ahmet Reşit Efendi
tarafından sekizgen planlı olarak yaptırılmış ve II. Abdülhamit zamanında tamir ettirilmiştir.
Sözkonusu alan, Konak Belediyesi tarafından, onarım, meydanın zemin kaplamasının
yenilenmesi, elektrik ve telefon kablolarının yeraltına alınması ve kanal çalışması başlıkları
altında 2003 yılında restore edilmiştir.
3.9.2.2. Mimar Kemalettin Caddesi İyileştirme Uygulamaları
Mimar Kemalettin ve çevresi, 19. yy. Osmanlı ticaret ağının önemli bir parçasıdır. Bu alan
1922 Yangını ile büyük zarar görmüştür.
Bölgede yaya ağırlıklı ulaşım sistemi temel alınarak Osmanlı ve Erken Cumhuriyet Dönemi
kentsel mekan kurgusunun açığa çıkarılması amacıyla düzenlemeler yapılmıştır.
3.9.2.3. Basmane - Oteller Sokağı İyileştirme Projesi
Basmane semtinde bulunan, 1296 Sokak (Oteller Sokağı), tarihte oteller konusunda
öncülük etmiş olan İzmir Kordon otellerinin, yangınlarla yok olmasından sonra kalan son
örneklerini barındırmaktadır.
Konak Belediyesi’nce yürütülen bu proje ile kentsel anlamda bir iyileştirmenin olmasının
yanı sıra, kentlilerin hafızasında olumsuz bir imaj bırakan ve kullanılmaktan kaçınılan önemli
bir sokağın kente ve kentliye kazandırılması sağlanmıştır.
3.9.2.4. 926 Sokak Kentsel Yenileme Projesi
926 Sokak, İkiçeşmelik Caddesi’ni, Anafartalar Caddesi’ne bağlayan aks üzerindeki 929
Sokağın (Havra Sokağı) solunda yer almaktadır.
Bu sokakta, yol kaplama ve altyapının iyileştirilmesine yönelik uygulamalar Konak
Belediyesi’nce, cephelerin iyileştirilmesine yönelik uygulamalar ise yine belediyece
hazırlanan projeler doğrultusunda, mal sahiplerince yapılmaktadır.
3.9.2.5. Abacıoğlu Hanı Kentsel İyileştirme Projesi
Abacıoğlu Hanı, Kemeraltı’nda Başdurak Camii’nden Arasta’ya giden Anafartalar
Caddesi’nin sağ tarafında, 919 ve 920 Sokaklar arasındaki ada üzerinde bulunan ve ortada
bir avlu ile bu avlunun çevresinde iki katlı dükkanların yer aldığı asimetrik planlı bir yapıdır.
Konak Belediyesi’nce hazırlanan cephe düzenlemeleri kapsamında, hanın avluya bakan
cepheleri ile 920 Sokak cephesindeki eklentilerin han esnafınca kaldırılması, tamiratının
yapılması, boyanması ve özgün karakterine kavuşturulmasına yönelik çalışmalar devam
etmektedir.
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3.9.2.6. Altınpark Meydanı, Çeşmesi ve Çınar Ağacı İyileştirme Projesi
Basmane Altınpark Meydanı kentsel kimliği olan önemli bir merkezdir. Bu alana yönelik
Konak Belediyesi’nce bir düzenleme projesi yürütülmektedir.
3.9.2.7. 1294 ve 1295 Sokaklar Kentsel İyileştirme Projesi
Bu sokakların arz ettiği tarihsel potansiyele uygun bir iyileştirme projesi Konak
Belediyesi’nce yürütülmektedir.
3.9.2.8. Kestelli Caddesi Kentsel İyileştirme Projesi
Kestelli Caddesi, Kemeraltı Çarşısı’nı İkiçeşmelik Caddesi’ne bağlayan önemli akslardan
biridir.
Sözkonusu kentsel alanda yanlış müdahaleler ve bakımsızlık nedeniyle oluşan görüntü
kirliliğinin giderilmesi ve bozulan sosyal yapının eski kimliğine kavuşturulması amacıyla,
Konak Belediyesi ve İzmir Ticaret Odası ortak bir proje yürütmüşlerdir.
3.9.2.9. Kavaflar Çarşısı Rölöve ve Restorasyon Projesi
1929 yılında inşa edilen Kavaflar Çarşısı, erken Cumhuriyet dönemi yapısı olarak tescillidir.
Tarihi çarşının Fevzipaşa Bulvarı ile 913 sokağa bakan cephelerine yönelik rölöve ve
restorasyon projeleri yürütülmektedir.
3.9.2.10. İkiçeşmelik Çeşmesi Restorasyon Çalışması
İkiçeşmelik Caddesi üzerinde yer alan ve üst üste iki çeşmeden oluşan yapının üstteki
bölümü, iki sütunun taşıdığı üzeri sıvalı ve kemerli bir yapıdadır. Çeşmenin aynalı
bölümünün üzerinde 1768 tarihi okunmaktadır.
Belediye, bu tarihi yapıya ilişkin, rölöve projesini hazırlamış ve sıra restorasyona gelmiştir.
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