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Tar!h! Kent Merkez!
!zmir’"n tar"h" kent merkez" Konak, Kemeraltı ve çevres", kent"n geleneksel t"caret merkez" olması-
nın yanı sıra barındırdı#ı n"tel"kl" yapı stoku neden"yle kent"n oda#ı olmayı günümüzde de sürdür-
mekted"r. Bölgede kent"n akropolü Kad"fekale, Helen"st"k ve Roma dönemler"nden kalan Agora, 
Ant"k T"yatro, Stadyum ve Altın Yol arkeoloj"k alanları; cam", türbe, havra ve k"l"seler"; Rum, Türk, 
Osmanlı, Musev", Levanten evler"; sokak ve meydan dokusuyla han, atölye, dükkân, otel, hamam, 
okul, çe$me g"b" dönem"n"n t"car", d"n", sosyal ve "dar" "k" b"n aded"n üzer"nde tesc"ll" anıtsal ve 
s"v"l m"mar" örne#i yer almaktadır.1

“M"lattan önce 3. yüzyıldan bu yana kesintisiz yerle$imin izlerini barındıran, dolayısıyla kentin 
tarihsel süreklili#ini yansıtan” bu alanı olu$turan kentsel ö#eler zaman "çer"s"nde zarar görmeye 
ve yok olmaya ba$lamı$tır.2 !zm"r Yangını ve do#al afetler dı$ında koruma mevzuatının ve b"l"nc"-
n"n geç olu$ması, hızlı kentle$me, göç, kentin çeperlere do#ru geli$mesi g"b" kentsel d"nam"kler 
bu sürec"n en etk"l" nedenler" arasında sayılmaktadır.3

Tar"h" kent merkez"ndek" kültür ve tab"at varlıklarının saptanması ve belgelenmes" "le koru-
narak ya$atılması adına "lg"l" koruma bölge kurullarınca kararlar alınmı$, yerel ve merkez" "dareler 
tarafından plan ve projeler onaylanmı$tır. !lk olarak Kemeraltı ve çevres" Gayr"menkul Esk" Eserler 
ve Anıtlar Kurulu’nun 17 Kasım 1978 tar"h ve A-1373 sayılı kararı "le “Kentsel S"t Alanı” "lan ed"lm"$-
t"r. Daha sonra, Kad"fekale, Agora, T"yatro, Altınyol, Stadyum, Varyant bölgeler"nde 1. ve 2. dere-
ce Arkeoloj"k S"t Alanı ve Do#al S"t Alanları bel"rlenm"$, son olarak anılan s"t alanları da korunmak 
üzere alanın tamamı Kentsel + 3. Derece Arkeoloj"k S"t Alanı olarak bel"rlenm"$t"r.

!zmir Kemeraltı ve çevresine ili$kin 1982 yılında hazırlanan ilk 1/1000 ölçekli Koruma Amaçlı 
!mar Planı, !zmir Büyük$ehir Belediyesi tarafından 13 A#ustos 1984 tar"h"nde onanmı$tır. Zamanla 
bu planın "ht"yaçları kar$ılamaması sonucunda 2002’de onaylanarak yürürlü#e g"ren Kemeraltı 
bölges"ne "l"$k"n 1/5000 ölçekl" !zm"r Konak Kemeraltı ve Çevres" Koruma Amaçlı Nazım !mar Pla-
nı, 2008’de rev"ze ed"lerek son hal"n" almı$tır. Söz konusu Koruma Amaçlı Nazım !mar Planı do#-
rultusunda etaplar hal"nde 1/1000 ölçekl" Koruma Amaçlı !mar Planı ve Rev"zyonları hazırlanmı$tır.

Plan çalı$malarının yanı sıra Kemeraltı bölges", 2007’de 5366 sayılı yasa kapsamında Ba-
kanlar Kurulu kararıyla “!zmir Kemeraltı ve Çevresi Yenileme Alanı” olarak "lan ed"lm"$t"r. Anılan 
yasa do#rultusunda, “!zmir Konak Kemeraltı ve Çevresi Yenileme Alanı Etap Proje ve Programları” 
!zmir Büyük$ehir Belediyesi "le Konak Beled"yes" "$b"rl"#"nde hazırlanmı$ ve 2008’de onaylanarak 
yürürlü#e g"rm"$t"r.

"zmir Tarih Projesi
Tüm bu plan ve proje çalı$malarıyla bazı b"nalar tek olarak korunmu$, ama genel olarak Keme-
raltı ve çevres"n"n ekonom"k, sosyal, f"z"ksel esk"me ve tahr"p olma sürec" devam etm"$t"r. Bunun 
üzer"ne 2013’te !zmir Büyük$ehir Belediyesi tarafından Konak, Kemeraltı ve Çevres" kentsel ve 3. 
derece arkeoloj"k s"t alanının bütüncül b"r bakı$ açısıyla koruma-kullanma denges" gözet"lerek 
sa#lıklı hale get"r"lmes", canlandırılması ve !zmirlilerin tarih ile ili$k"s"n"n güçlend"r"lmes" amacıyla 

* !zm"r Büyük$eh"r Beled"yes", Etüt ve Projeler Da"res" Ba$kanlı#ı, Tar"hsel Çevre ve Kültür Varlıkları %ube Müdürlü#ü
1 Na#me Ebru Ayden"z, “Kent Arkeoloj"s" Metoduyla Çok Katmanlı Kentlerdek" Tar"hsel Sürekl"l"#"n Çözümlene-

rek Korunması (!zm"r Örne#")” (Doktora Tez", Dokuz Eylül Ün"vers"tes", !zm"r, 2008), 6-9.
2 !lhan Tekeli, 75 Yılda De!"#en Kent ve M"marlık (!stanbul: Tar"h Vakfı Yayınları, 1998), 106-134.
3 Ayden"z, “Kent Arkeoloj"s" Metoduyla Çok Katmanlı Kentlerdek" Tar"hsel Sürekl"l"#"n Çözümlenerek Korunması 

(!zm"r Örne#")”, 186.
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“!zmir Tar"h Projes"” ba$latılmı$tır.4 Katılımcı b"r yöntemle yürütülen !zm"r Tar"h Projes"’n"n b"r"nc"l 
faydalanıcıları sırasıyla bölge halkı, !zm"rl"ler "le yerl" ve yabancı z"yaretç"ler olarak bel"rlenm"$t"r.

!zmir Tarih Projesi kapsamında geli$tirilen tüm projeler katılımcı b"r süreçle olu$turulmu$ 
“!zmir Tarih Projesi Tasarım Stratej"s" Raporu” esas alınarak hazırlanmaktadır. Proje alanı "$levsel 
ayrımlar, farklı kentsel arkeoloj"k katmanlar, mahalle sınırları ve koruma amaçlı "mar planı bölge-
lemeler" gözetilerek 19 alt bölgeye ayrılmı$tır (%ekil 1). Bu alt bölgeler makro ve m"kro ölçeklerde 
ele alınmaktadır. Raporda bel"rt"len stratej"ler do#rultusunda hazırlanan makro düzeydek" ope-
rasyon planları, alt proje alanları "ç"n m"kro düzeydek" tasarımlara, faal"yetlere ve eylemlere dö-
nü$türülmekted"r. M"kro düzeydeki eylemler için müdahale ed"lecek kentsel mekânın yıpranmı$, 
atıl durumdak" noktaları seç"lmekte; alt bölge "çer"s"nde yer alan d"#er parseller"n, uygulama sü-
reçler" net"ces"nde gel"$ecek güncel d"nam"kler aracılı#ıyla kend"l"#"nden canlanması ve sa#lıklı 
hale gelmes" beklenmekted"r.5 Bu çerçevede m"kro projeler"n yerel halk tarafından ben"msenme-
s" ve uzla$ı gel"$t"r"lmes" "ç"n proje kapsamında alınacak i$levsel, sosyal kültürel, ekonomik her 
türlü kararın katılımcı bir sürec"n sonucu olmasına özen göster"lmekted"r.

4 !lhan Tekeli, $zmir Tarih Projesi Tasarım Stratejisi Raporu (!zmir: !zmir Büyük$ehir Belediyesi, 2017), 5.
5 Tekel", $zmir Tarih Projesi Tasarım Stratejisi Raporu, 82-83.

%ek"l 1. !zm"r Tar"h Projes" 19 alt bölge har"tası. Kaynak: !zm"r Tar"h Projes" Ver"tabanı
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Arkeoloj!k Odaklar ve Geleneksel Konut Dokusu
Bu çalı$maya konu !zm"r Tar"h Projes" "le makro düzeyde operasyon planı üret"len bölgeler !k"-
çe$mel"k Caddes"’n"n do#usunda kalan, Agora, 1. ve 2. Halka Konut Dokuları, Kad"fekale ve Ant"k 
T"yatro’dur. !zmir Büyük$ehir Belediyesi, “!zmirlilerin kentin antik geçmi$ine ili$kin belleklerin"n 
yen"den "n$asında” odak noktalarından b"r" olarak gördü#ü Agora, Ant"k T"yatro ve Kad"fekale 
arkeoloj"k alanlarının korunarak ya$atılması ve canlandırılması do#rultusunda çalı$malarını !zm"r 
Tar"h Projes"’nden daha önce ba$latmı$tır.6

Bu çerçevede 2005’te hazırlanan 1/1000 ölçekl" Agora ve Çevres" Koruma Amaçlı Rev"zyon 
!mar Planı’na dayanarak hazırlanan Agora ve Çevres" Koruma Gel"$t"rme ve Ya$atma Projes" "le ar-
keoloj"k kültürel ve m"mar" m"rasın gün yüzüne çıkarılması, arkeoloj"k kazı alanının algılanırlı#ının 
ve kent ya$amıyla bütünle$mes"n"n sa#lanması ve Ant"k Smyrna Agorası’nın tur"zm potans"yel"n"n 
artırılması amaçlanmı$tır. Bu do#rultuda Agora ve çevres"nde gerçekle$t"r"len kamula$tırmalar 
net"ces"nde n"tel"ks"z yapılar ortadan kaldırılmı$, b"l"msel kazı alanının sınırları gen"$let"lm"$, ar-
keoloj"k alan "çer"s"nde kalan korunması gerekl" esk" eser tesc"ll" yapılar Agora Kazı Ev" ve Agora 
Müze ve Serg" Ev" olarak restore ed"lm"$, kazı alanını çevreleyen güvenl"k duvarı "n$a ed"lm"$t"r. 
Bunun dı$ında !zmir Büyük$ehir Belediyesi tarafından hazırlanan ve 2008’de onaylanarak yürür-
lü#e g"ren 1/1000 ölçekl" Kad"fekale-T"yatro ve Çevres" Koruma Amaçlı !mar Planı kapsamında 
ant"k t"yatro alanında kamula$tırma ve yıkım çalı$maları ba$latılmı$; Kad"fekale etekler"n"n arke-
oloj" ve tar"h parkına dönü$türülmes" "le ant"k t"yatronun batısına sosyo-kültürel tes"s yapılması 
kararı alınmı$tır.

!zmir Tarih Projesi ile tüm bu çalı$maların bütüncül olarak çizilmi$ bir vizyon içerisinde bölge 
halkının, s"v"l toplum örgütlerinin, d"#er yerel "dareler"n, özel sektörün makro ve m"kro karar-
lar düzey"nde katılımıyla bölgen"n yen" d"nam"kler" de göz önüne alınarak devam ett"r"lmes" ve 
gel"$t"r"lmes" hedeflenm"$t"r. Smyrna Ant"k Kent"’nde yer alan Agora, Ant"k T"yatro, Kad"fekale, 
Altınpark, C"c"park arkeoloj"k odaklarının b"rb"rler"yle ve kent ya$antısıyla entegrasyonunun sa#-
lanması, bu mekânlara er"$"m"n sa#lıklı b"r $ek"lde yapılab"lmes" ve bu alanları ba#layan arterler"n 

6 Tekel", $zmir Tarih Projesi Tasarım Stratejisi Raporu, 54.

%ek"l 2. !zm"r Tar"h Projes" kapsamında Namazgâh Hamamı ve çevres"ndek" alt projeler. Kaynak: !zm"r Tar"h Projes" 
Ver"tabanı
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canlandırılması amaçlanmaktadır. Proje kapsamında konut bölgeler"nde "se mevcut "$lev"n ve sa-
k"nler"n yer"nde korunarak, sosyo-kültürel, ekonom"k hayatın canlandırılması "le f"z"ksel dokunun 
"y"le$t"r"lmes" hedeflenmekted"r.

Bu do#rultuda Agora’nın kuzey"nde yer alan ve geleneksel Osmanlı konut dokusu "çer"s"ndek" 
sınırlı sayıdak" kamusal bo$luklardan b"r" olan ve 1. derece arkeoloj"k s"t statüsünde bulunan alan 
üzer"ndek" Agora Parkı, kazı çalı$maları ba$layana kadar kullanılmak üzere, bölge çocuklarının 
katılımıyla gerçekle$en tasarım atölyeler"nde elde ed"len ver"ler do#rultusunda düzenlenm"$t"r. 
Kad"fekale, Ant"k T"yatro ve Agora ba#lantısını kuran en yo#un arter olan Patlıcanlı Yoku$u’nun 
(806 Sokak) sosyal, kültürel, ekonom"k ve f"z"ksel anlamda "y"le$t"r"lmes" "ç"n Dokuz Eylül Ün"-
vers"tes" ve Kât"p Çeleb" Ün"vers"tes" "$b"rl"#"nde kentsel sa#lıkla$tırma projes" hazırlanmı$tır. 
Kad"fekale ve Ant"k T"yatro arkeoloj"k odakları çevres"nde yapılması planlanan sosyo-kültürel 
tes"s alanı, arkeoloj" ve tar"h parkı "le bölge halkının ve kentl"n"n sosyal ve kültürel ya$antısına 
kazandırılması hedeflenmekted"r. Ayrıca, Anafartalar Caddes" Basmane Ba#lantısı "le Tarık Sarı, 
945, 946, 948 sokaklar Cephe !y"le$t"rme ve Kentsel Tasarım Projeler" "le Namazgâh Hamamı’nın, 
do#u ve batı kısımlarında kalan kentsel bo$lukların b"rl"kte bütünsel olarak de#erlend"r"l"p n"te-
l"kl" b"r kamusal alana dönü$türülmes" amaçlanmı$tır. Anılan proje kapsamında, Namazgâh Ha-
mamı’nın güneydo#usunda konumlanan geçm"$te açık hava s"neması olarak bölge sak"nler"ne 
h"zmet ett"#" b"l"nen han kalıntısının oldu#u alanda, kentsel belle#"n korunarak sürdürülmes" 
amacıyla Kur$unlu Han Avlusu Düzenleme Projes" gel"$t"r"lm"$t"r. Projede, alanın "y"le$t"r"lerek 
esk" "$lev"ne kavu$turulması, yo#un geleneksel Osmanlı konut dokusu "çer"s"nde kalan alanın 
bölge sak"nler"n"n ve z"yaretç"ler"n d"nlenme ve çe$"tl" sosyal kültürel etk"nl"kler" gerçekle$t"re-
cekler" n"tel"kl" kentsel b"r bo$lu#a dönü$türülmes" amaçlanmı$tır (%ekil 2).

Namazgâh Hamamı Restorasyonu
!zmir Büyük$ehir Belediyesi’n"n !zmir Tarih Projesi’n"n söz konusu alandak" makro düzeydek" 
amaçlarına ula$ab"lmek "ç"n tamamlamı$ oldu#u önemli mikro projelerinden biri de Namazgâh 
Hamamı restorasyonudur. Namazgâh Hamamı, Agora’nın güney"nde Tarık Sarı Sokak üzer"nde, 1. 
halka konut dokusu "le kom$u konumda ve ayrıca Patlıcanlı Yoku$u’nun g"r"$"nde yer almaktadır.

Namazgâh Hamamı, Anadolu Selçuklu dönem"nden "t"baren görülen,7 Anadolu Türk ha-
mamlarından Semav" Ey"ce’n"n bel"rlem"$ oldu#u “ortası kubbel", en"ne sıcaklıklı ve ç"fte halvetl" 
hamamlar” t"poloj"s"ne a"tt"r.8 %ak"r Çakmak’ın !zmir 1 Numaralı Kültür Varlıklarını Koruma Bölge 
Kurulu’nun 23 Mart 2015 tar"h ve 2937 sayılı kararı "le onaylı Namazgâh Hamamı restorasyon 
projes" kapsamında hazırladı#ı yayımlanmamı$ sanat tar"h" raporunda,9 Evl"ya Çeleb" Seyahatna-
mes",10 Ba$bakanlık Osmanlı Ar$"v"’ndek" 18 Mayıs 1881 tar"hl"11 ve 11 Haz"ran 1782 tar"hl"12 belgeler 
de#erlend"r"lm"$ ve Namazgâh Hamamı adıyla b"l"nen yapının gerçekte Musa Efend" ya da Kadı 
Musa Hamamı oldu#u kanaat"ne varılmı$tır. Aynı raporda "n$a k"tabes" bulunmayan yapı m"mar" 
özell"kler", plan $eması, tromp yo#unluklu kubbe geç"$ler", s"vr" kemer kullanımı g"b" özell"kler" "le 
16. yüzyıl sonu ya da 17. yüzyıl ba$ına tar"hlend"r"lm"$t"r.13

Do#usu erkekler"n, batısı kadınların kullanımına a"t olan ç"fte hamam grubundak" yapının her 

7 Harun Ürer, $zm"r Hamamları (Ankara: Kültür Bakanlı#ı Yayınları, 2002), 49.
8 Semav" Ey"ce, “!zn"k’te Büyük Hamam ve Osmanlı Devr" Hamamları Hakkında B"r Deneme”, Tar"h Derg"s" II, 

(1960): 99-120.
9 %ak"r Çakmak, “!zm"r Namazgah Hamamı Sanat Tar"h" Raporu” (!zm"r: !zm"r Büyük$eh"r Beled"yes", 2014), 36.
10 Abdullah Tem"zkan ve Mertcan Akan, Kent ve Seyyah: Evl"ya Çeleb"’n"n Gözüyle $zm"r ve Çevres", I (!zm"r: Ege 

Ün"vers"tes", 2013), 35.
11 BOA, C.BLD., 28/1372, H.18/Ca/1298.
12 BOA, B.BLD., 141/7009, H.29/Ca/1196.
13 Çakmak, “!zm"r Namazgah Hamamı Sanat Tar"h" Raporu”, 37.
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"k" kısmında, kuzeyden güneye do#ru, soyunmalık, ılıklık, sıcaklık ve "k"$er halvet bulunmaktadır 
(%ekil 3a, 3b). Halvetler"n arkasında b"r su deposu ve su deposunun altında külhan "le ate$l"k 
bölümler" yer almaktadır. Yapının beden duvarları, kesme ta$, moloz ta$ ve tu#la malzeme "le 
yı#ma s"stemde "n$a ed"lm"$t"r. Yapının üst örtüsü kubbe ve tonozlardan olu$maktadır. Hamamın 
g"r"$ cephes" olan kuzey cephes" Symrna Agorası’nı kar$ılamaktadır. Mün"r Aktepe, Namazgâh 
Hamamı’nın do#usunda bulunan Kur$unlu Cam" yanında Kur$unlu Medrese bulundu#undan ve 
bu medresen"n güney"nde, yakın geçm"$te açık hava s"neması olarak kullanılan alanda, Kur$unlu 
Han’ın yer aldı#ından bahsetm"$t"r.14 %ak"r Çakmak da bu tesp"t" destekleyecek b"ç"mde Namaz-
gâh Hamamı, Namazgâh (Kur$unlu) Cam" ve Medreses"’n"n b"rl"kte b"r küll"ye olu$turdu#unu "fade 
etm"$t"r.15

14 Mün"r Aktepe, $zm"r Yazıları Cam"ler, Hanlar, Medreseler, Seb"ller (!zm"r: !zm"r Büyük$eh"r Beled"yes" Kültür 
Yayını, 2003), 122-148.

15 %ak"r Çakmak, “!zm"r Namazgâh Hamamı Sanat Tar"h" Raporu” (proje raporu, !zm"r Büyük$eh"r Beled"yes", 
2014), 1.

%ek"l 3a. Namazgâh Hamamı kuzeybatı görünü$ü. Kaynak: !zm"r Tar"h Projes" Foto#raf Ar$"v"

%ek"l 3b. Namazgâh Hamamı sıcaklık mekânı. Kaynak: !zm"r Tar"h Projes" Foto#raf Ar$"v"
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Namazgâh Hamamı Restorasyon Projes" 2014’te !zm"r Büyük$eh"r Beled"yes" tarafından !z-
m"r Tar"h Projes" kapsamında Artı 3 M"marlık Restorasyon f"rmasına hazırlatılmı$tır. Kamula$tır-
ma çalı$maları kapsamında Büyük$eh"r Beled"yes" mülk"yet"ne geçen hamam yapısının, özgün 
"$lev"nde yerl" ve yabancı z"yaretç"lere h"zmet vermek üzere restore ed"lmes" kararla$tırılmı$tır. 
Restorasyon projes" müdahale kararlarının temel "lkes", en az müdahale "le aslına uygun olarak 
uygulamanın tamamlanması olarak bel"rlenm"$t"r. Proje kapsamında mevcut özgün m"mar" ele-
manlar ve detayların korunması, yapılacak herhang" b"r f"z"ksel müdahalen"n yapıya zarar verme-
den uygulanması, günümüz "ht"yaçları do#rultusunda yapılacak yen" eklent"ler"n özgün yapıdan 
ayırt ed"leb"l"r ancak yapısal olarak uyumlu ve kaldırılab"l"r n"tel"kte olması kararla$tırılmı$tır. Res-
torasyon çalı$maları 2016 sonunda ba$lamı$ ve yapı %ubat 2019’da h"zmete açılmı$tır.

Sonuç
!zmir Tarih Projesi kapsamında hazırlanan projeler bütününün b"r parçası olarak restorasyonu ta-
mamlanmı$ Namazgâh Hamamı, öncel"kle bölge halkı ve ziyaretçiler için hizmet verecek tarihi bir 
deneyim mekânı olmu$tur. Dolayısıyla !zmir Tarih Projesi’n"n Namazgâh Hamamı’nın bulundu#u 
bölgeye "l"$k"n makro düzeydek" kültürel, ekonom"k, sosyal ve f"z"ksel hedefler"ne ula$ılmasında 
yapının konumu, tar"h" ve m"mar" de#er" açısından z"yaretç" çekme potans"yel" göz önüne alın-
dı#ında söz konusu restorasyon "$"n"n etk"s"n"n oldukça yüksek olaca#ı dü$ünülmekted"r. !zmir 
Tarih Projes" kapsamında katılımcılık esasıyla er"$"m, dola$ım, kentsel sa#lıkla$tırma ve canlan-
dırma "ç"n hazırlanan tüm projeler tamamlandıkça, arkeoloj"k odakları ve konut dokusunu "çeren 
bölge, yen"den kente kazandırılacak, tüm !zmirlilerin ziyaret edebilece#i ve tarihsel bellekleri ile 
ili$ki kurabilecekleri bir alan olarak dönü$ecektir.
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