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Abstract 

This study is to understand what was changed in each period of a historical 
building, a Levantine house in İzmir. Since the house was constructed about 
1875, it is scoped into approximately a 150 years period. Periodization 
method is the comparative analysis completed in four steps: describing the 
properties of plans and facades in the first, defining the periods in relation to 
the historical developments in the second, a comparison of similarities and 
differences between the two blocks of twin mansion in the third and finally 
correlating the modifications to the periods in the fourth. The first 50 years 
were the golden years not only for the house but also for Karşıyaka Market 
Street. Second period was not harmful on the house except for some small 
additions and removals, although an era closed and a new one opened in the 
country. Third was the worst period in its history, due to the development 
plan of 1984 which caused a building rush, so the originality has been 
partially lost. Last period is the years of nothing changed almost, since the 
conservation procedure was activated. This study is a contribution to a 
comprehensive understanding of the development of house and the Street. 
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Özet 

Bu çalışma, İzmir'deki tarihsel bir yapının, bir Levanten evinin, her tarihsel 
dönemde uğradığı değişimleri anlamak için gerçekleştirilmiştir. Ev, 1875 yılı 
civarlarında yapılmış olduğu için çalışma da yaklaşık 150 yıllık bir dönemi 
kapsamaktadır. Dönemlendirme, dört aşamada tamamlanmış olan 
kıyaslamalı analiz yöntemidir. İlk aşamada planların ve cephelerin özellikleri 
tanımlanmış, ikinci aşamada tarihsel gelişmelerle ilişkili bir biçimde 
dönemler belirlenmiş, üçüncüde, ikiz köşkün her iki bloğu arasındaki 
benzerlikler ve farklılıklar saptanmış ve nihayet son aşamada tarihsel 
dönemler ile değişimler arasında ilişkilendirmeler kurulmuştur. Sonuç 
olarak, ilk 50 yıllık dönem sadece ev için değil, Karşıyaka Çarşı Sokağı için de 
altın yıllar olmuştur. İkinci dönem, ülkede bir çağın kapanışı ve yeni bir 
dönemin başlangıcı olmasına karşın, küçük eklemeler ve çıkarmalar dışında 
evi tahrip eden bir değişim söz konusu değildir. Üçüncü dönem, çılgın bir 
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yapılaşmaya yol açan 1984 imar planının da etkisi ile özgünlüğünü kısmen 
yitiren evin, tarihindeki en kötü dönem olarak nitelenebilir. Son dönem ise, 
koruma prosedürleri işlediği için hemen hemen hiçbir değişikliğin olmadığı 
yıllardır. Bu çalışma, evin ve sokağın gelişimini kapsamlı bir biçimde 
anlamak konusunda bir katkı olarak değerlendirilebilir. 

1. Giriş 

Tarihi bir evin restorasyonu için hazırlanan bir projelendirme çalışması 2020 
yılının Nisan ayında tamamlanmıştı. Bu proje için, birincisi, mevcut durumu 
ayrıntılı olarak saptayan ve çizimlerin bir kısmını da içeren, ikincisi, restorasyon 
için yenileme esaslarını açıklayan ve üçüncüsü de, restitüsyon projesine baz 
oluşturan ve binanın tarihindeki değişim eşiklerini anlamaya çalışan toplamda üç 
adet rapor hazırlanmıştır. Bu makale, binanın tarihsel sürecinin araştırılması, 
izlerin analiz edilmesi, kısacası, yapının okunmasından oluşan restitüsyon 
raporunun özeti niteliğindedir. Bu bağlamda, başlangıçta, önemli miktarda veri 
toplanmış, sınıflandırılmış ve ardından da bir dönemlendirme önerisi yapılmıştır. 
Çalışmanın amacı, binanın her döneminde neyin değiştiğini bulmaktır. Bu nedenle 
sadece yapının kendisi değil, dönemin tarihsel gelişmeleri de girdi oluşturmuş, 
makale içinde biri hemen daima diğeri ile ilişkilendirilmiştir. Evin 1875 yılı 
civarında inşa edildiği düşünüldüğünden ve çalışmanın, bugüne uzanan bir zaman 
çizgisi içermesi gerektiğinden, kapsamı da yaklaşık 150 yıllık bir dönemi 
içermektedir. Aşağıda ayrıntılı bir biçimde anlatılacağı üzere bu dönem, Osmanlı 
İmparatorluğu'nda Levanten tüccarların altın yıllarına, ardından Türkiye 
Cumhuriyeti’nin kuruluş yıllarına ve 80'lerin apartman çılgınlığına tanık olmuştur. 

2. Yöntem 

Bu çalışmanın veri toplama yöntemi kısmen literatür taramasıdır. Karşıyaka Çarşı 
Sokağı'na ve İzmir Levanten Evleri'ne odaklanan akademik kaynaklar temel 
referansları oluşturmuştur. Ancak yapının eski ve yeni fotoğraflarından elde edilen 
veriler daha spesifik bir bilgi havuzu sağlamıştır. Buna ek olarak, orijinal 
malzemeyi bulmak ve analiz etmek için zeminlerde, duvarlarda ve tavanlarda üzeri 
üst üste farklı malzemeler ile kaplanmış yüzeylerde sondajlar yapılmıştır. Eski 
fotoğraflar ve sondaj çalışmaları kesin işaretler oldukları için, güvenilir veri 
sınıflandırma tablosunun ilk satırında yer almaktadır. İkinci sırada, kullanıcı, 
Karşıyaka Belediyesi ve Koruma Kurulu'ndan edinilen resmî belgeler vardır. 
Verilerin değerlendirilmesi, diğer bir deyişle dönemlendirme yöntemi kıyaslamalı 
analizdir. İlk aşamada, evin tipolojik karakterini anlamak için plan ve cephenin 
özellikleri kontrol edilmiştir. İkinci olarak, ülkesel- kentsel tarihsel gelişmeler, 
binanın da tarihindeki dönemleri ve eşikleri tanımlayan ana belirleyiciler 
olduğundan, bunlar üzerinden dört dönem tanımlanmıştır. Üçüncüsünde, hangi 
elemanların benzer, hangilerinin farklı olduğunu, dolayısıyla neyin değişip neyin 
değişmediğini açıklığa kavuşturmak için ikiz planimetrik düzendeki evin iki bloğu 
birbiri ile karşılaştırılmıştır. Bu karşılaştırma, kaldırılmış bir bina bileşeninin veya 
plan düzenine uymayan bir eklemenin izlerinin takip edilmesi yoluyla 
gerçekleştirilmiştir. Bu doğrultuda, mimari gereklilik nedeniyle düzeltilmesi 
gerekebilecek tipik olmayan mekanlar ve elemanlar da dikkate alınmıştır. 
Dördüncü adımda ise, tüm bu değişiklikler ve onarımlar, yukarıda tanımlanmış 
olan dört dönem ile ilişkilendirilmiş ve kimi tam örtüşmeyen durumlarda 
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dönemlerin aralıkları kaydırılmıştır. Son olarak, dönemlendirmenin bir yorum 
olduğunu belirtmek gerekir. Bu nedenle, farklı bir bakış açısı ile, daha fazla veya 
daha az dönem tanımlamak hiç kuşkusuz mümkündür. 

3. İzmir Levantenleri ve Levanten Topluluğu 

Levanten kelimesinin kökeni Fransızcadır ve doğan, yükselen, gündoğumu 
anlamına gelen Levant kelimesinden türemiştir. Genel bir tanımlama ile, Levanten, 
Avrupalı bir aileden gelerek, bir Doğu Akdeniz ülkesi olan Türkiye’de belirli 
şehirlere yerleşenleri ifade etmektedir. Diğerleri arasında İstanbul ve İzmir en çok 
tercih edilen şehirlerden olmuştur. Oban, Levantenlerin, hem içinde yaşadığı 
imparatorluğun etnik grubu içinde diğer azınlıklardan, hem de Avrupalılardan 
farklı bir kültüre sahip olduğunu belirtmiştir. (Oban, 2007). Bu toplumu meydana 
getirenler çoğunlukla İngiliz, İtalyan, Fransız, Macar ve Slav kökenlidir. Kısaca 
Levantenler, ticaret yapan ve Fransa, İtalya ve İngiltere başta olmak üzere çeşitli 
Avrupa ülkelerinden Osmanlı topraklarına gelen ve nesiller boyunca varlıklarını 
sürdüren bir topluluktur. Çelik’in de belirttiği gibi ait oldukları ülkenin sosyal ve 
kültürel alışkanlıklarını korumuş ve hem Osmanlı toplumunun kültürel değerlerini 
hem de kendi toplumları içindeki sosyal ve kültürel değerleri bir arada 
harmanlamışlardır. (Çelik, 2016) Bu anlamda, kendilerine özgü bir kültür 
yarattıklarını belirtmek abartılı sayılmaz. 

16. yüzyılın sonlarında, İngiltere ile Osmanlı İmparatorluğu arasında ticaretin 
sağlanması amacıyla Levant Company kurulmuştur. Sonrasında, önce İngilizler, 
ardından Fransız, İtalyan, Alman, Avusturyalı ve Hollandalıların büyük kısmını 
oluşturduğu Avrupalı tüccar grup Osmanlı topraklarına yerleşmiştir. Zaman içinde, 
Levantenler deniz ticareti yapabilecekleri İstanbul, İzmir, Antalya, Beyrut, Kahire 
ve Mersin gibi şehirlerdeki varlıklarını arttırmışlardır. 1868 yılında yayınlanan 
Islahat Fermanı’nın ardından kazandıkları mülk edinme hakkı ile de Osmanlı 
toprakları üzerinde kalıcılıklarını sağlamışlardır. İzmir, 19. yüzyıla ulaşıldığında 
Levantenlerin, Müslüman, Rum, Ermeni ve Yahudi gibi topluluklarla birlikte 
yaşadığı kozmopolit bir şehir haline gelmiştir. Tarihsel süreç içinde önemli bir 
liman ve ticaret kenti olarak gelişimini sürdüren şehir, etnik köken temelli mahalle 
ayırımının kent formunda en belirgin şekilde görüldüğü yerleşimlerden biridir. 
Aşağıdaki harita, şehrin farklı bölgelerindeki beş ana mahalleyi göstermektedir 
(Şekil 1). İzmir'deki Levantenlerin çoğu, özellikle erken dönemlerde şehrin 
merkezinde bulunan Frank Caddesi'nde ya da yakınında oturmaktaydı. 
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Şekil 1. 19. yüzyıl ortalarında İzmir'in etnik kökene dayalı mahalleleri, Rauf Beyru. 

Daha sonraki dönemde, ulaşım sistemlerinin ve özellikle demiryolunun 
gelişmesiyle birlikte, varlıklı Levanten ailelerin çoğu Bornova, Buca, Hacılar, 
Işıklar, Karşıyaka, Kokluca, Mersinli, Narlıköy, Pınarbaşı ve Gaziemir'e taşınmaya 
başlamıştır. Demiryolu hatları ve özel at arabaları ile ulaşılabilecek büyük evler 
inşa ettirmişlerdir. Yabancıların mülk satın almalarına izin veren yasa, 
Levantenlerin bu bölgelere geçişini başlatan adım olmuştur. İnal da, İzmir'in, 
1860'larda demiryollarının geliştirilmesi ve 1868'deki mülk edinme hakkının 
düzenlenmesi ile Levantenler için en önemli şehirlerden biri haline geldiğini 
açıklamaktadır (İnal, 2006). İzmir ve Avrupa arasındaki ticaret hacminin artması, 
tüccarların kalıcı olarak yerleşmesini kolaylaştırmıştır. 

4. Karşıyaka ve Çarşı Sokağı'nın Tarihi Arka Planı 

Cumhuriyetin kuruluşuna kadar, şehrin merkezlerinden biri olan ve İzmir 
Körfezi'nin diğer yakasında kalan bölge, Müslümanlar tarafından Karşıyaka, ve 
Levantenler, Rumlar ve Ermeniler gibi azınlıklar tarafından ise Kordelya, Cordelio, 
Peraia, Pera-meria veya Pera-khorion olarak adlandırılmıştır (Şekil 2). Bu bölge 
1860'lı yıllarda, batıda Gediz Nehri yatağının bir parçası olarak sazlık ve bataklık 
bir araziydi. Kıyı şeridi o dönemde Çiğli ve Menemen yerleşimleriyle, Yamanlar 
Dağı'nın eteklerine kadar uzanıyordu. Karşıyaka, yeşilliği ve deniz kıyısına inen 
Yamanlar Ormanı ile piknik ve mesire alanı olarak öne çıkmıştı. 1865 yılında 
yapılan demiryolu, Karşıyaka'da hızlı bir gelişmeyi tetiklemiştir. O dönemde 
bölgede 832 hane vardı. 1891 nüfus kayıtlarına göre yaklaşık 4160 kişi yaşıyordu. 
1884’te kurulan Hamidiye Şirketi'nin Karşıyaka’daki ahşap iskeleye vapur 
seferlerine başlaması, gelişme sürecinde bir sıçramaya sebep olmuştur. (Erdoğmuş 
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Manav, 2014). Bu yıllarda bölgenin kentsel dokusunda bir ikilik söz konusudur. 
Levantenler ve yabancı tüccarlar sahil şeridinde arsalar satın alarak evler ve 
köşkler inşa etmeye başlarken, Soğukkuyu Mahallesi, İzmir'in yerel komutanı 
Giritli Hüseyin Hilmi Paşa tarafından Müslümanlar için fiziksel gelişime açılır. 
Karşıyaka'nın ilk belediye başkanı Çömezzade Hacı Mehmet Efendi, 1874 yılında 
Soğukkuyu Camii'ni yaptırır. Levantenlerin sahildeki konakları bu dönemde daha 
çok yazlık olarak kullanılıyordu ve pazar günleri sahil şeridi oldukça kalabalık ve 
eğlenceliydi. Papa Scala veya Papas Köyü olarak adlandırılan Bostanlı Mahallesi, 
yakınındaki Menemen yerleşiminden getirilen kavun ve karpuzların gemilere 
yüklenmesi için kullanılan bir başka rıhtımdı. 

 
Şekil 2. İzmir Körfezi'nin diğer tarafında Karşıyaka. 

Yolun her iki tarafındaki perakende mağazalarıyla tanımlanmış olan Karşıyaka 
Çarşı Sokağı, yayalar için rıhtımdan tren istasyonuna kolayca yürünebilir bir 
mesafededir. Çarşı Spkağı, giyim, ayakkabı, yemek gibi günlük yaşamın temel 
ihtiyaçlarını barındıran orta ölçekli bir ticaret merkezidir. (Özsu, 2006). İlk 
tramvay hattı, Çarşı Sokağı'nın gelişim sürecinde dönüm noktası olmuştur. Bu hat 
1906 yılından itibaren Karşıyaka rıhtımından ayrılıp sokaktan geçerek 
Soğukkuyu'ya varan güzergahta hizmet veriyordu. Biri Bostanlı'ya diğeri 
Naldöken'e olmak üzere iki yeni hat ise 1907 yılında açılmıştır. 

Çarşı Sokağı'ndaki perakende mağazaları 1919'da Levantenler ve gayrimüslimler 
tarafından işletilmekteydi. Belgeler, sokağın başlangıçta bir veya iki katlı 
binalardan oluştuğuna işaret etmektedir. Sokak üzerindeki yapılar 19. yüzyıldan 
itibaren oluşmuş ve binaların zemin katları ticaret, üst katları ise konut olarak 
kullanılmıştır (Şekil 3). Daha sonra nüfusun artmasıyla üst katlar ticari kullanıma 
açılmıştır. (Özsu, 2006). 1950'li ve 1960'lı yıllarda başlayan kırsal kesimlerden 
şehirlere göç dalgaları 1970'lerde hızlanmış, Türkiye'deki aşırı yapılaşmanın temel 
nedenlerinden biri olmuştur. Buna bağlı olarak, Karşıyaka Çarşı Sokağı bağlamında 
da, yüksek yoğunluk içeren imar planları ortaya çıkmış ve 1980'lerin hızlı gelişimi 
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bu değişimi uç noktaya taşımıştır. Binaların çoğu yıkılmış, apartman tipi çok katlı 
yapılar inşa edilmiştir. Sokak tarihindeki son önemli karar, yolun yayalara 
kapatılması olmuştur. 

 
Şekil 3. 1930'larda Karşıyaka Çarşısı. 

5. Karşıyaka’daki Levanten Evleri 

Bir sayfiye yeri olan Karşıyaka'daki Levanten evleri, İzmir'deki Levantenlerin 
evleriyle aynı mimari özelliklere sahiptir. Karşıyaka'da ana yollar ve Sahil Caddesi 
üzerindeki evler genellikle sıra ev düzenindedir. Ancak arka kısımlarda bahçeli 
büyük tek evler de vardır (Şekil 4). Sıra evler büyük değildir, arsalar çoğunlukla 
dikdörtgen şeklindedir ve hemen hemen hepsi küçük arka bahçelidir. İki ev dışında 
tüm plan tipleri yan hollüdür. Cephe tipolojisine ve kat sayılarına göre yapılan 
Akyüz'ün sınıflandırmasında dört ev tipinden bahsedilmektedir (Akyüz, 1993). 
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Şekil 4. Karşıyaka sahil şeridinde sıra evler. 

5.1. Tip I: Tek Katlı 

Bu tipte sadece bir eve rastlanmaktadır. Ön cephenin ortasında simetri ekseni 
oluşturan bir giriş kapısı ve her iki tarafta söveli iki pencere bulunmaktadır. 

5.2. Tip II: Bodrum+ Zemin Kat 

Bu iki katlı ev tipi, yüksekliğinin yarısı zemin seviyesinin altında, yarısı da üstte 
olan bir bodrum katına ve bir zemin katına sahiptir. Ön cepheden yaklaşık bir 
metre içeride olan giriş kapısının önünde yarı açık bir giriş sahanlığı 
oluşturulmuştur. Sahanlığa kaldırımdan kıvrılarak çıkan basamaklar ile ulaşılır. 
Merdiven ve sahanlıkta demir parmaklıklı korkuluklar bulunur. Katlar arasında 
merdiven yoktur ve her ikisine de ayrı kapılarla girilir. Cephede, bir tarafta giriş 
kapısı, diğer tarafta pencereler bulunmaktadır. Bu tipteki bazı evlerde bodrum 
yükseklikleri çok azdır, bu yüzden bodrum kat işlevsizdir, dolayısıyla, kaldırımdan 
giriş kapısına kadar olan basamaklar az sayıda ve düzdür. Genellikle sahanlık 
yoktur veya varsa da oldukça küçüktür. Giriş kapısı nişi ve ikili pencere düzeni 
cephelerin tipik özelliğidir. 

5.3. Tip III: Zemin+ Birinci Kat 

Bu tipte, zemin kotu giriş kotu ile aynı seviyede olan evlerle beraber, kot farkı olan 
ve bodrum katı olmayan diğer evler de bulunmaktadır. Ancak seviye farkı daha az 
olduğu için Tip II'ye göre basamak sayısı daha azdır. Yine bu tipte, hem cumbalı 
hem de cumbasız evler bulunmaktadır. Cumba varsa, cephenin ortasında veya 
herhangi bir tarafındadır. 
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5.4. Tip IV: Bodrum+ Zemin Kat+ Birinci Kat 

Tip IV, Tip III'e bir bodrum katın eklenmesiyle oluşmuştur ve genellikle 
cumbalıdır. Giriş kapısı diğer ev tiplerinde olduğu gibi bir niş içindedir. Eve birkaç 
basamakla çıkılır ve giriş holüne ulaşılır. Giriş kapılarının her zaman cephenin bir 
yanında olmasının nedeni, Karşıyaka'daki Levanten evlerinin yan hollü plan 
tipinde olmasıdır. Orta hollü plan tespit edilmemiştir. Bazı evlerde bodrum arka 
bahçeye açılmaktadır. 

Karşıyaka Çarşı Sokağındaki İkiz Köşk, Akyüz'ün sınıflandırması ve Özkan'ın 
tezinde Tip IV olarak tanımlanmıştır (Şekil 5) (Akyüz, 1993, Özkan, 2006). 

 
Şekil 5. Karşıyaka Çarşı Sokağındaki İkiz Köşk. 

6. Cephe Elemanlarının Ortak Özellikleri 

Her evin giriş kapısı, cephede yarı açık bir niş içerisine yerleştirilmiştir. Bu alan 
genellikle taş sövelerle çevrelenmiştir. Bazı evlerin yan duvarlarında ve 
tavanlarında alçı süslemeler bulunmaktadır. İki kanatlı giriş kapılarındaki ferforje 
bitkisel motifler dikkat çekicidir. 

Tüm pencereler söveli, dikdörtgen şeklindedir ve oran genel olarak 1'e 2 veya 2'ye 
3'tür. Lentosu üçgen şeklindeki pencere, sadece İkiz Köşkün cephelerinde görülen 
tek örnektir. Pencereler, kemerli olmamasına, dikdörtgen olmasına rağmen, her 
lentonun ortasında sahte bir kilit taşı bulunur. Bazı evlerde pencere söveleri, 
pencere altında pano oluşturacak şekilde kat silmesi seviyesine kadar indirilmiştir. 
Pek çok evde bu panoların üzerinde süslemeler vardır. Hemen hemen tüm 
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pencereler kepenklidir. Kepenkler, zemin kat pencerelerinde daha çok sac ve üst 
katlarda ahşaptır (Özkan, 2006). 

Cumbalar cephelerin en özenli ve ayrıntılı unsurlarıdır. Neredeyse tamamı üç 
bölümden oluşmuştur ve ahşaptan yapılmıştır. Üç veya daha fazla sayıda dökme 
demir payandalar ile desteklenmiştir. Cumba pencerelerinin altındaki panolar 
genellikle süslemelidir. Çinko kaplı cumba çatıları, yaklaşık 20 cm. kadar dışarıya 
uzanır. Buradaki silme, aralarında belirli bir mesafe olacak şekilde döşenmiş bir 
dizi ahşap omuzluktan oluşur. 

Silmeler, cephe üzerindeki yerlerine göre saçak silmeleri ve kat silmeleri olarak 
sınıflandırılabilir. Hemen hemen tüm çatı kenarları silmelerle sonlandırılmıştır. 
Genelde birçok evde birbiri üzerine şaşırtmalı olarak yerleştirilmiş tuğlalardan 
oluşmaktadır. Kat silmeleri genellikle saçak silmelerinden daha sadedirler. Ancak, 
Tip IV kat silmeleri daha süslüdür. Son olarak, cephedeki köşe kaplamalarının, 
normalde dikey sıralar halinde yerleştirilmiş kesme taşlardan yapıldığını ve 
tamamının sade başlıklarla sonlandırıldığını belirtmek gerekir. 

7. İkiz Köşk 

İkiz Köşk, Çarşı Sokağı üzerinde bulunan, Koruma Kurulu kayıtlarında iki ayrı giriş 
kapısı ile ikiz ev olarak kayıtlı tarihi bir yapıdır. Restorasyon projesi kapsamında 
köşede bulunan blok A blok, diğeri B blok olarak isimlendirilmiştir. Bu tipik iki 
katlı Levanten evi, ahşap merdiven ve korkuluklarının sadeliği ve tavan göbekleri 
gibi süslemelerin yalınlığı ile mütevazi görünmektedir. Yapı aktif olarak 
kullanıldığı için iyi korunmuş olduğu söylenebilir. Öte yandan, A ve B blok 
müştemilatlarının arkasındaki tuvaletler ve bitişiğindeki oda ile zemin katta B 
bloğun arka bahçesinde yer alan tek katlı depo gibi binaya zararlı eklentiler olduğu 
saptanmıştır. Ayrıca, her iki müştemilatın da birinci katına bitişik BEK101, BEK102 
ve AEK101 olarak kodlanan mekanlar ve B bloğun birinci katındaki arşiv odası 
BEK201, özgün malzemenin bozulması ve kaybolması açısından yapıya zarar veren 
eklemelerdir (Şekil 6, 7). Aynı şekilde, yeni ahşap tavan ve döşeme kaplamaları ile 
iç duvarların lambrileri, kablo tavaları, bağlantı boruları ve klima giriş ve 
çıkışlarının tümü binayı görsel ve fiziksel olarak zedelemektedir. 
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Şekil 6. Bodrum (sol) ve zemin kat (sağ) planları. 

 

 

 
Şekil 7. Müştemilat (sol) ve ana bina (sağ) üst kat planları. 
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Bir tahminde bulunmak gerekirse, mevcutta büyük bir oda olan AZ05, ilk inşa 
edildiği dönemde, servis odası ve yemek salonu olarak ayrılmış iki mekândan 
oluşmaktaydı. Bu mekânda dikkat çekici bir yükseklik farkı olması ve ikiz yapının 
aynı kısmında iki oda bulunması nedeniyle buradaki duvarın sonradan kaldırıldığı 
düşünülmektedir. Benzer şekilde, B bloğun birinci katındaki büyük oda B102, 
önceleri iki ayrı oda olup, duvarın büyük bir kısmı daha sonraki bir dönemde 
kaldırılmış olmalıdır. Nihayet, A bloğun birinci katında U şeklindeki merdivenin ilk 
bölümünü kapatan bir platform bulunmaktadır. Bu da binanın plan düzenini 
bozmaktadır. 

8. Dönemlendirme 

8.1. Birinci Dönem: 19. Yüzyılın Son Çeyreği- 1925 

1865 yılında açılan ilk demiryolu, 1884 yılında ahşap iskeleye seferlerin 
başlanması ve 19. yüzyılın ikinci yarısından itibaren Rum ve Ermeni azınlıklar ve 
Levantenler tarafından inşa edilen yazlıklar, Karşıyaka'nın o dönemde hızla 
geliştiğini göstermektedir. Buna paralel olarak ortaya çıkan Çarşı Sokağı, rıhtımdan 
tren istasyonuna kadar, her iki yanda sıralanmış iki katlı binalardan oluşmaktaydı. 
Dolayısıyla, her biri bodrum, zemin ve birinci katı içeren ana binadan ve buna 
bitişik, zemin ve birinci katı -projede ara kat olarak isimlendirilmiştir- olan 
müştemilattan oluşan, bugünkü iki bloklu İkiz Levanten Köşkünün, 19. yüzyılın son 
çeyreğinde inşa edilmiş olduğu söylenebilir. Yapımından sonraki ilk 50 yıl, binanın 
ilk dönemi olarak kabul edilebilir. Bu dönem, Osmanlı Batılılaşmasına ve Avrupa 
ile ticaretin yükselen yıllarına, Birinci Dünya Savaşına, İmparatorluğun çöküşüne, 
Kurtuluş Savaşına, 1922'deki büyük İzmir yangınına ve Türkiye Cumhuriyeti'nin 
kuruluşuna, yeni bir dönemin başlangıcına işaret eder. Bu kadar çalkantılı bir 
dönemde binanın az çok iyi korunmuş olması ilginçtir. Bununla birlikte, cumba 
zarar görmüş, azınlıkların pek çoğu gibi muhtemelen bu evin sahipleri de İzmir'i 
terk etmek zorunda kaldığı için mülkiyeti değişmiştir. Binanın 1930'larda bir 
devlet kurumuna verildiği biliniyor. O zamana ait bir fotoğraf, ön cephedeki 
cumbanın hasar gördüğünü ve balkon gibi kullanıldığını kanıtlamaktadır (Şekil 8). 
Kısaca, ilk dönemin sonu 1925 yılı civarıdır. 
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Şekil 8. Binanın 1930'lardan kalma ön cephesi. 

8.2. İkinci Dönem: 1925- 1987 

Cumhuriyet kurulduktan sonra, 1925 ve 1950 yılları arasında kanalizasyon 
sisteminin oluşturulmasıyla Karşıyaka'da nüfus hızla artmıştır. Çarşı Sokağı’nda 
bakkal ve tuhafiye mağazaları, terziler, ayakkabıcılar, eczaneler, fırınlar ve 
pastaneler bulunmaktaydı. 1950'lerde başlayan ve 1970'lerde hızlanan göç 
dalgaları, gecekondu mahalleleri ve apartman bloklarıyla sonuçlanan kontrolsüz 
bir gelişmeye neden olmuştur. Bu olgu Karşıyaka kentsel dokusunu da radikal bir 
biçimde dönüştürdü. Çarşı Sokağı'ndaki birçok tarihi bina yıkıldı ve bu süreçte 
yüksek yoğunlukta yeni binalar inşa edildi (Şekil 9). Ancak İkiz Köşk, olasılıkla 
hükümet tarafından kullanıldığı için bu yıkımda hayatta kaldı. Yukarıda bahsedilen 
fotoğrafta da görülebileceği üzere, birinci katın ahşap pencere kepenkleri orijinal 
olmakla birlikte, B blok cephesinde bulunan cumba yıkılmıştır ve balkon olarak 
kullanılmaktadır. Her iki blok girişindeki rüzgarlıklar bu dönemde eklenmiş 
olabilir. 1984 imar planı bölgenin ve sokağın dönüşüm sürecinde yepyeni bir sayfa 
açmıştır. Bu yıla dek inşaat izni sahil şeridinde 7, arka kısımda 4 kat idi (Özsu, 
2006). Bu izin, imar planı ve belediye yönetim kurulu kararları ile hem yeni 
yapılacaklar, hem de mevcut binalar için bir kat fazla anlamına gelen 8 ve 5'e 
yükseltilmiştir. Ne yazık ki 1980'ler, kural ve sınırların rahatlıkla değiştirilebildiği 
bir kırılma noktası olmuştur. Özetlemek gerekirse, ikiz evin B bloğunun 1987 
yılından itibaren Çıraklık ve Yaygın Eğitim Genel Müdürlüğü tarafından, A 
bloğunun ise Vergi Dairesi tarafından kullanıldığı kayıtlardan anlaşılmaktadır. 
Aşağıda da anlatıldığı gibi, 1987 sonrasının yeni kullanımları yeni ekleme ve 
çıkarmalara yol açtığı için 1925-1987 yılları arası yapının ikinci dönemi olarak 
belirlenmiştir. 
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Şekil 9. Karşıyaka Çarşı Sokağı, 1977. 

8.3. Üçüncü Dönem: 1987- 1993 

Koruma kavramı 1970'lerde başlamış olmasına rağmen, koruma süreci başlangıçta 
yeterince verimli çalışmamış ve birçok tescilli yapı kurtarılamamıştır. Özellikle 
1985 yılında, pek çok evin tescilden çıkarılması kararıyla birçoğu yıkılmıştır. İkiz 
Köşkte bugün açıkça görülen hemen hemen tüm eklemeler ve değişiklikler büyük 
olasılıkla o dönemde yapılmıştır. Dönemin son yıllarına ait bir rapordan altı 
fotoğraf, değişikliklerin portresini çizmektedir (Şekil 10). Buna göre, A bloğun arka 
cephesinin sadece ilk kat penceresinde ahşap kepenkler, zemin katın birçok 
penceresinde ise demir kepenkler bulunmaktadır. B blok ön cephesindeki 
cumbanın yeniden yapıldığı ve A blok müştemilat kısmının üstüne parapet duvarı 
örüldüğü anlaşılmaktadır. Dahası, B blok merdiveninin üstündeki sekizgen çatı 
penceresi ve A blok merdivendeki arşiv odası gibi uyumsuz eklentiler de açıkça 
görülmektedir. BEK201 kodlu oda, zemin katta AEKZ01, AEKZ02, BEKZ02 
mekanları ve ara katta BEK101, BEK 102 ve AEK101 mekanları dönemin inşaat 
çılgınlığına işaret eden eklemeler olarak düşünülmüştür. Aynı şekilde, birçok 
odadaki ahşap kaplamalar, duvar ve tavanlardaki lambriler de dönemin 
tercihleriyle örtüşmektedir. Sonuç olarak, üçüncü dönem, binanın en çok 
hırpalandığı, tarihindeki en kötü dönem olarak nitelendirilebilir. 
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Şekil 10. 1990'ların başından fotoğraflar. 

8.4. Dördüncü Dönem: 1993- 2020 

Günümüzde B blok arka bahçede soyunma odası olarak işlev gören tek katlı yapı ve 
A blok müştemilatının zemin katında bulunan oda da bu dönemin ilk yıllarında 
eklenmiş olabilir. Arşiv kayıtlarında, bazıları 1987'ye kadar giden, ancak çoğu 
2000'lerden kalma resmi yazışmalarda, pek çok değişiklik ve eklenti taleplerine 
rastlanmıştır. Bunlar çoğunlukla, gereksinimleri karşılamayan mevcut tuvalet ve 
mutfakların tadil edilmesine izin verilmesi ile ilgilidir. Bir kısmı da, sızıntı yapan ve 
yapıya hasar veren çatının yeniden yapılması gerektiği ile ilgilidir. Ancak basit 
bakım ve onarım kapsamını aşan müdahaleler oldukları için tamamı reddedilmiş 
ve bir Restorasyon Projesi talep edilmiştir. Kısacası, koruma sürecinin devreye 
girdiği anlaşılmaktadır ve bu nedenle de son 20-25 yılda evin herhangi bir 
değişiklik geçirmediği söylenebilir. 

9. Sonuç 

Bu çalışma, bir Levanten evinin tarihsel sürecini dönemlendirme yaparak, diğer bir 
deyişle, bir zaman çizgisi üzerinde dört döneme ayırarak öykülemektedir. Her 
dönem, yereldeki değişimler ve ülkedeki önemli tarihsel gelişmelerle kısaca 
anlatılmış ve evin uğradığı değişiklikler bunlarla ilişkilendirilmiştir. Sonuç olarak, 
ilk dönemin ya da ilk 50 yılın İzmir ve Karşıyaka Çarşı Sokağı için hem altın 
yıllardan hem de istikrarsızlıklardan oluşan çalkantılı bir dönem olduğu 
söylenebilir. Ancak bu dönemde İkiz Köşk, varlığını ve özgünlüğünü korumuştur. 
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Kısmen benzer bir biçimde ikinci dönem de ülkede bir çağın kapanışı ve yeni bir 
dönemin başlangıcı olmasına karşın, küçük eklemeler ve çıkarmalar dışında evi 
tahrip eden bir değişim söz konusu olmamıştır. Üçüncü dönem, çılgın bir 
yapılaşmaya yol açan 1984 imar planının da etkisi ile özgünlüğünü kısmen yitiren 
evin, tarihindeki en kötü dönem olarak nitelenebilir. Son dönem ise, koruma süreci 
işlediği için hemen hemen hiçbir değişikliğin olmadığı yıllardır. Son söz ve bir 
beklenti olarak belirtmek gerekir ki, Çarşı Sokağı’ndaki diğer tescilli yapıların 
restitüsyon raporlarının araştırmacılara açılması, sokağın dönemler boyunca 
gelişimini kapsamlı bir biçimde anlamak açısından önemli olacaktır. 

 

Teşekkür 

Yazarlar, proje, rapor ve görsellerin kullanımı konusunda verdiği izin için 
Karşıyaka Belediyesi ve Rubica Design firmasına teşekkürü bir borç bilir. Bu 
değerli katkı olmaksızın bu çalışma da gerçekleşemezdi. 
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