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GİRİŞ 

Araştırmanın Konusu 

Bu çalışmada tarihi ve kültürel çevrenin korunmasında sivil toplumun rolü 

irdelenmiştir. Bu kapsamda Ankara’nın en eski kentsel doku özelliklerini barındıran 

ve sit alanı olan Hamamönü bölgesinde alan araştırması yapılarak kentsel ve tarihi 

bir dokuda yaşayanların koruma sürecindeki rolü sorgulanmıştır. 

 Alan araştırması için Hamamönü semtinin seçilmesinin nedeni bölgenin İç 

Kale ile birlikte geleneksel konut dokusunun en yoğun olduğu yer olmasıdır. Sit alanı 

ilan edilmesinin üstünden on yıllar geçmesine rağmen uygulanan bir plan elde 

edilememiş olması, gelir grubu daha iyi olan kesimin bölgeyi terk etmesi ve yapıların 

onarım ve bakımlarının çok az yapılması bölgeyi giderek çöküntü mahallesi 

konumuna getirmiştir. 

Araştırmanın Önemi 

Tarihi ve kültürel çevrenin korunmasında yaşanan sürece ilişkin ve süreçteki 

sorunların nitelik ve niceliğine ilişkin çalışmalar ile devletin rolünü sorgulayan 

çalışmalar görece daha fazladır. 

Sivil toplum örgütlerinin niceliksel durumunu ortaya koyan çalışmalar 

bulunmakla birlikte söz konusu süreçte sivil toplumun rolünü tartışan çalışmalar 

azınlık oluşturmaktadır. 
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Araştırmanın Amacı 

Araştırmanın amacı, tarihi ve kültürel çevrenin korunmasında sivil toplumun 

rolünün ne olabileceğini tartışmak, halkı yönlendirecek sivil toplum örgütlerinin 

konuyla ilgili yaklaşımları ve dünyadaki örneklerin tutumunu irdeleyerek söz konusu 

çevrenin korunmasında halkın rolünün etkisini araştırmaktır. Bu çerçevede, bir eski 

mahallede yaşayan sakinlerin, tarihi ve kültürel çevre ve duyarlılık düzeyini tespit 

etmektir. 

Ayrıca, Hamamönü alan araştırmasından elde edilen verilerle halkın koruma 

konusunda bilinci değerlendirilerek koruma konusunda yapılacak bilinçlendirme 

çalışmalarının gerekliliği ve düzeyi saptanabilecektir. 

 

KURAMSAL ÇERÇEVE 

Kavramlar ve Terimler 

Çevre, sürekli gelişen ve değişen bir yapıya sahiptir. İnsanın oluşturduğu 

fiziksel- yapay çevre ekonomik, sosyo-kültürel vb. etkenlere bağlı olarak değişir ve 

gelişir. Fiziksel çevrenin bileşenlerinden olan ve insanın doğal çevre içinde 

oluşturduğu mekânlar, toplum yapısına, isteklerine ve gereksinimlerine paralel olarak 

değişim gösterir. 

Bu çerçevede, geçmiş uygarlıklardan geriye kalan, onların sosyal ve 

ekonomik yapıları ve yaşam şekilleri hakkında bizlere bilgi sunan yerleşme ve 

kalıntılar tarihi çevremizi oluşturur. Tarihi bir niteliği olan çevrenin uygarlıkların 

kültürlerini yansıtması kapsamında kültürel bir nitelik içermesi ile tanım “tarihi ve 

kültürel çevre” olarak bütünleşik bir olguya dönüşür. 
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1800’lerde bilimsel olarak temellenmeye başlanan koruma olgusu ilk dönem 

daha çok anıt niteliğindeki yapıları korumaya yönelik bir eylemdir. Koruma 

olgusunda sanat değeri taşıyan anıtsal yapıların korunmasından kent koruma 

düşüncesine geçiş, yerleşme dokusunu oluşturan öğelerin biçimsel ve tarihi 

değerlerinin anlaşılmasından sonra olmuştur. 

Avrupa’da 19. yüzyıl sonunda önceleri önemli anıtlara fon oluşturan tarihi 

dokuların korunması ile başlayan kentsel koruma uygulamaları,  uluslararası düzeyde 

ilk kez 1931 yılında Uluslararası Müze Örgütü tarafından düzenlenen Atina 

Konferansında tanım bulmuştur. 

Tarihi çevre açısından 1957 Paris’te düzenlenen Uluslararası Tarihi Anıtlar 

Mimar ve Teknisyenleri I. Kongresi ‘kent içindeki tek anıt’ kavramından ‘anıt olarak 

kent’ kavramına doğru bir gelişimin başlangıcını oluştururken, 1969’da Brüksel’de 

toplanan Avrupa Konferansı Sorumlu Bakanlar toplantısında tarihi çevrelerin 

korunmasında ‘bütünleşik koruma’ kavramı dile getirilmiştir. 

Tarihi ve kültürel çevrenin korunmasında yaşanan bu gelişmeler; savaş 

sonrası girişilen kitlesel imar faaliyetlerinin eski kent merkezlerinde yaptığı 

tahribatın sonucunda daha belirgin hale gelmiştir.  

 Türkiye’de eski eser korumasının başlangıcı olarak arkeolojik nitelikli ve 

taşınabilir eski eserlerin Aya Irini Kilisesinde toplandığı 1846 yılı olarak 

gösterilmektedir ve Osmanlı Devleti sürecinde ülkemizin koruma faaliyetleri 

müzecilik hareketinden öteye gidebildiği pek söylenemez. 
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Korumada yasal hükümlerin yer aldığı ve eski eserler hukukunun temelini 

teşkil eden ilk metin 1869 tarihli ilk Asar-ı Atika Nizamnamesi’dir. 1874 ve 1884 

yıllarında ikinci ve üçüncü Asar-ı Atika Nizamnamesi yayımlanmış olup söz konusu 

kanunlarda ağırlıklı olarak taşınır eserlerin korunması konusundaki yasal hükümler 

yer alır. Üç nizamnamenin uygulanması sonucu elde edilen deneyimler ışığında 1906 

yılında hazırlanan dördüncü ve son nizamname, Cumhuriyet döneminde de 

kullanılacak ve 1973 yılına kadar tek koruma mevzuatı olma özelliğini koruyacaktır. 

1950’li yıllardan sonra hızlı kentleşme ve canlanan imar faaliyetleri sonucu 

eski eserlerin yıkıma uğradığı Türkiye’de, 1973 tarihinde yürürlüğe giren 1710 sayılı 

Eski Eserler Yasası ile tek yapı ölçeğinden alan ölçeğinde korumaya geçilmiştir. 

1983 yılında çıkan ve iki kez değişime uğrayan 2863 sayılı Kültür ve Tabiat 

Varlıklarını Koruma Kanunu, korumada yasal bir temel oluştursa da yaşanan 

sorunlara tek başına bir çare niteliği taşımamaktadır. 

Dünya’da merkezi otorite ağırlıklı olan koruma çalışmalarının yerel 

yönetimler ile sivil toplum örgütleri tarafından yerinden yürütülmeye başlanması 

sonucunda korumada yaşanan olumlu gelişmeler Türkiye için de örnek teşkil 

etmektedir.  

Bu çerçevede, günümüzde kültürel varlıkların korunmasında etkin yasal 

kuralların yanında bu kuralların halk tarafından benimsenmesi, desteklenmesi ve 

uygulamalara halkın etkin katılımının sağlanması gerekmektedir. Böyle bir katılım 

modeli, halkın örgütlü bir yapı desteği ile eğitilmesinden geçen bir bilinçlendirme 

sonucu olur. 
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Türkiye’de cumhuriyet sonrası denenen çok partili yaşam süreci ile 

1950’lerden bugüne demokrasinin kesintiye uğradığı süreçler sonrasında özellikle 

1980’lerden itibaren sivil toplum ve sivil toplum kuruluşları kavramları daha 

kullanılır olmuştur. Korumada halkın bilinçlenmesini amaç edinmiş sivil toplum 

kuruluşları da giderek daha artan faaliyetleri ile toplum hayatında daha görünür bir 

düzeye ulaşmıştır. 

Araştırmanın Soruları 

Tezin ilk üç bölümünde; korumanın tarihi ve kültürel çevre bağlamında 

irdelenmesi, sivil toplum ve korumada sivil toplumun rolü başlıklarında konuyla 

ilgili yapılan çalışmalara ilişkin kaynakların incelenmesi sonucunda elde edilen 

bilgiler derlenmiştir. 

Bu bölümün soruları şu şekilde özetlenebilir: 

-Tarihi ve kültürel çevre ne demektir? 

-Tarihi ve kültürel çevrede yaşayanların çevre algısı ne düzeydedir? 

-Söz konusu çevrede yaşayanlar bu çevrenin korunmasını gerçekten istiyorlar 

mı? 

-Tarihi bir çevrede yaşayanların tek yapı algısı ne düzeydedir? 

-Türkiye’de ve Dünyada koruma kavramı nasıl şekillenmiştir? 

-Tarihi ve kültürel çevrenin korunmasındaki örgütlü yapı ne düzeydedir? 

-Tarihi ve kültürel çevrenin korunmasında yaşanan sorunlar nelerdir? 

- Bu sorunların temelinde ne yatmaktadır? 

-Sivil toplumun korumaya aktif katılımı bu sorunları gidermede ne kadar 

etkilidir? 
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-Günümüzde gelişmiş ülkelerde korumada gönüllü kuruluşların ve sivil 

toplum örgütlerinin oynadıkları rol ve halkı bilinçlendirme çalışmaları nelerdir? 

-Ülkemize korumada rol oynayan sivil toplum örgütleri ne kadar yeterlidir? 

 

Dördüncü bölümde ise Hamamönü’nde yaşayan kişilerin, tarihi ve kültürel 

çevre konusunda bilinç ve duyarlılığını tespit etmek ve bu bilincin Hamamönü’nün 

bugünkü olumsuz görünümüne etkisi olup olmadığını belirlemek için alan 

araştırması yapılmıştır. 

Araştırmanın bağımlı merkez değişkeni tarihi ve kültürel çevre, bağımsız 

merkez değişkeni ise bilinç ve duyarlılıktır. 

Son bölümde ise araştırma sonuçları değerlendirilerek bulgular 

yorumlanmıştır. 
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I. BÖLÜM 

KORUMANIN TARİHİ VE KÜLTÜREL ÇEVRE BAĞLAMINDA 

İRDELENMESİ  

1.1. KORUMA KAVRAMI VE GENEL YAKLAŞIMLAR 

Sözlük anlamı “muhafaza etmek, himaye etmek, aynen saklamak” olan 

koruma kavramı terimsel olarak bir varlığı tehlike ve dış etkilere karşı güvence altına 

almak anlamı taşır. 

Kentbilimi Terimleri sözlüğünde “Kentlerin belli kesimlerinde yer alan 

tarihsel ve mimari değerleri yüksek yapıtlarla anıtların ve doğal güzelliklerin kentte 

bugün yaşayanlar gibi gelecek kuşakların da yararlanması için her türlü yıkıcı, 

saldırgan ve zararlı eylemler karşısında güvence altına alınması” olarak tanımlanan 

koruma; yüzyıllık bir süreçte yapıdan kente doğru bir gelişim göstermiştir (Keleş, 

1998;93). 

Koruma kavramı onarım veya restorasyon kavramı ile iç içedir. Bir yapıyı 

koruyabilmek onu maruz kaldığı kaçınılmaz dış etkiler ve fiziksel etmenler sonrası 

oluşan bozulmaları gidermek yani onu onarmakla mümkündür. 

Korumaya çalıştığımız değerler bir nesne veya obje olmakla beraber koruma  

bir süreçtir. Bu süreç de yaşamın kendisidir ve insana ait olduğu için de kültürdür 

(Adam, 1997;44). Bu çerçevede koruma kavramı, kültürel bir sürecin sonucu olarak 

ortaya çıkmaktadır ve koruma, kültürel anlamda tek boyutlu bir yaklaşım olmayıp, 

kentsel yaşamın sürekliliğini sağlayan, ekonomik ve toplumsal süreçleri de 

kapsamaktadır (Çelikyay, 1995). 



 8 

Okyay da korumanın kültürel bir etkinlik olmaktan öte sosyal gelişme ve 

ekonomik kalkınma aracı olduğunu Fransa’da korumaya ilişkin temel yasa olan 

Malraux yasasının uygulamaları çerçevesinde ifade eder (Okyay,2001). 

Arel’e göre koruma, çevrenin kalitesini korumaya yönelik bir eylemdir. 

Korumacılıkta birinci ve en önemli arayış nitelikli, verili ve toplumdaki çeşitli 

eğilimlere yanıt verecek zenginlikte bir çevre yaratmak olup bu çerçeve içinde 

kalındığı sürece anlam taşır. Bunun dışına çıkıldığında ise bir çeşit bağnaz 

tutuculuğa, tarihin gerçekliğini yadsımak için tarihin bıraktığı nesnelere tutunma 

sürecine dönüşür. Bunu anlamadan gerçekten etkili ve başarılı bir korumacılık 

eylemini sürdürmek imkânsızdır (Arel, 1997;31). 

Tankut’a göre ise koruma bir hayat görüşüdür. Ancak bir hayat görüşü iç 

dinamiklerle beslenemiyorsa, bu durum adeta küçük bir grubun üyesi olduğu bir 

tarikatı oluşturur. Bu grubun yapacağı çalışmalar, düşünce üretimleri ve uygulamalar 

kamuoyu oluşturamaz (Tankut, 1997). 

Koruma kavramı her toplumda olumlu bir bakış açısı ile karşılık 

bulmayabilir. Örneğin, kültür ve çevre gibi tüm dünyayı ilgilendiren ve insanın süreç 

içerisinde kimliğini bulmasını sağlayan değerlerin önemi mal, can gibi doğrudan 

yaşanan anlık değerlerin öneminin yanında arka planda kalarak soyutlanmaktadır 

(Aygen, 1996;43). 

‘Değerlerin önceliği’ olarak niteleyebileceğimiz bu yaklaşımın yanında 

değerlerin birlikteliğini ortaya koyan Günay korumayı varoluşçu felsefenin bakış 

açısından nitelemiştir. Günay’a göre; hakkında konuştuğumuz, ilintilendirdiğimiz, 

anlam yüklediğimiz her şey ‘varlığa’ aittir. Varlık hem kendimizdir, hem de 
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hakkında yorum yaptığımız, anlamlar yüklediğimiz dışımızdaki nesnelerdir. Bu 

bağlamda koruma eylemi temelde kendi varlığımızın da korunması anlamına 

gelmektedir (Günay, 2006;5-20). 

 

1.1.2. KORUMA’NIN TARİHSEL SÜRECİ 

Günümüzdeki anlamıyla olmasa da korumanın temelleri, iktidarın kendine ait 

olan eserlerin tahribatını önlemeye yönelik çalışmalara dayanmaktadır. Pers Kralı 

Dara’nın Persepoliste1 yer alan “…sen ki gelecek günlerde kayalara oydurduğum bu 

kitabeyi göreceksin, buradaki insan suretlerini bozma ve tahrip etme, …onların 

korunmalarını sağla” biçiminde süren yazıtın bu tür bir kalıcılık sağlamaya yönelik 

olduğu söylenebilir (Aygen, 1996;43). 

Kalıcı olma çabasından kaynaklanan merkezi otorite kökenli koruma 

olgusunun en gelişkin olduğu antik kültür ortamı kuşkusuz eski Roma’dır. Hadrian 

döneminden kalan “Codex Aedificatis Privatise” bir evin; içindeki heykel, vazo gibi 

değerli eşyalarını veya sütunlar, mermer kaplamalar, kiremitler, kütüphane rafları 

gibi yapısal parçalarını satmak amacıyla yıkılmasını yasaklar (Erder, 1999). 

‘Eski eser’e verilen değer dünya kültür tarihinin önemli bir evresi olan 

Rönesans’ta daha belirgin bir hal almıştır. O dönemde halk bir sanatçıyı övmek 

istediğinde, sanatçının ürettiği yapıtın ‘eski’lerden hiç de aşağı olmadığını belirtmek 

zorunda idi. Burada ‘eski’ ile anlatılmak istenen yapıtın, Eski Yunan ve Roma 

yazarlarının övgüsünü kazanan ünlü ustaların sanatlarıyla eşdeğer tutulmasıydı 

(Gambrich, 1976;167 akt. Paksoy,1993;201). 

                                                 
1 Şiraz şehrinin 55 km. kuzeydoğusunda bugünkü İran İslam Cumhuriyeti sınırları içerisinde yer alan,  
Pers İmparatorluğuna başkentlik yapmış olan antik kent. 
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19. yüzyılda bilimsel bir temele oturan koruma uygulamalarının düşünsel 

kökeni ise Avrupa’dır. Koruma düşüncesinin gelişiminde ilk aşama olarak Fransa, 

İngiltere ve İtalya’da “üslup birliğine varış” kaygısıyla yapılan gelişigüzel onarımlar; 

bunun tartışmaya yol açmasıyla tepki olarak hiç restorasyon yapılmamasını isteyen 

“romantik görüş”ün ileri sürülmesi sürecin ana parçalarıdır (Ahunbay, 1996;8). 

Fransa’da 1887 ve 1913 tarihli yasalar da anıtsal yapıların korunmasına 

ilişkin ilk ciddi ve önemli gelişmelerdir. Bu yasalar tarihi çevreler ve doğal 

çevrelerin korunmasına yönelik olumlu gelişmelerin temelini oluşturmuştur 

(Okyay,2001). 

Avrupa’da korumaya ilişkin bu süreçte; kent ve kentlilik bilinci, aristokrasi, 

feodalite ve burjuvazinin varlıkları üzerine dayalı tarih, antik dünyanın yeniden 

canlandırılması, sanat tarihi ve arkeoloji disiplini oluşumu, koruma kavramlarına 

içerik kazandıran ve korumaya ilişkin kuralları belirleyen öğelerdir (Kuban, 

1997;10–11). 

Korumanın tarihsel sürecinin analizinde onarım/ restorasyon uygulamalarının 

irdelenmesi önemli bir açılım sağlar. Özgün haliyle günümüze ulaşabilen çok az 

sayıda yapı bulunmaktadır. Bu kapsamda, restorasyonun tarihi, yapı sanatının 

başlangıcına kadar götürülebilir. Tarih boyunca yapılan onarımlardan günümüzde 

yapılan restorasyona ilişkin sürecin gelişiminde bazı farklılıklar ortaya çıkmaktadır. 

Geçmişte onarımın amacı yapıyı ayakta tutmak, yıkılan kısımları yeniden 

yaparak biçimsel bütünlüğü korumak ve değişen ihtiyaçları yeni ekler yaparak 

karşılamak iken bugün anıtlar ve tarihi çevre; belirli bir dönemin kentsel ve mimari 

düzenini, yapım tekniklerini, sosyal yaşamını açıklayan bir belge olarak 
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değerlendirilmektedir. Tarihi çevrenin ulusal ve evrensel kültürün bir öğesi, uygarlık 

belgesi olarak korunmaları amaçlanmaktadır. Görsel bir eser olan tarihi yapılar 

özgün biçim, strüktür ve malzemesiyle yazılı kaynakların belli bir döneme ilişkin 

ifade edebileceği tüm anlatımları yansıtabilir (Ahunbay, 1996;8). 

Bu kapsamda, tarihi ve kültürel eserlerin yoğun olduğu mekânları geleneksel 

biçimi yerine var olan doku ve kültürel kimliğe ilişkin verileri muhafaza edip, 

mekânların iç yapısında konfor şartlarını sağlama günümüz koruma uygulamalarında 

esastır (Kuban, 1997). 

Bugün yapılan restorasyonların geçmişte yapılan onarımlardan en büyük farkı 

ise kişisel görüşlere ve mimarlık akımlarına bağlı olmayarak belirlenen ilkelere göre 

yapılması yani kuramsal bir bazda olmasıdır. 

 

1.1.3. TEK YAPI/ANIT ÖLÇEĞİNDEN ALAN ÖLÇEĞİNE KORUMA 

 1800’lerde bilimsel olarak temellenmeye başlanan koruma olgusu, daha çok 

anıt niteliğindeki yapıları korumaya dönük olduğu için, tanımlarda daha çok tarihi 

anıt kavramı yer almaktadır. 

Anıt, Avrupa Kültürel İşbirliği Konseyi’nin Avrupa Kültürel Mirasının 

Envanteri çalışmasında; tarihsel, artistik ya da arkeolojik önemi olan tek yapı veya 

yapı grupları olarak tanımlanmıştır. Anıtlar işlevlerine göre şu şekilde sıralanabilir; 

• Dinsel mimarlık örnekleri; (cami, kilise, manastır vb.) 

• Kamusal sivil mimarlık örnekleri (saraylar, belediye yapıları, okullar vb.) 

• Askeri mimarlık örnekleri (kaleler, kışlalar, askeri okullar vb.) 

• Özel sivil mimarlık örnekleri (arastalar, dükkanlar, geleneksel konutlar) 
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• Tarımsal ve Endüstriyel mimarlık örnekleri (fabrikalar, değirmenler, 

köprü vb.) (Özyaba, 1999). 

Anıtsal yapılar, özellikle ilkel toplumlarda geçmişin temsilcileri olmaktan çok 

birer simge olarak kabul edilmiştir. Simge oluşlarından dolayı bu yapıların 

korunmasında değişik güdümlü siyasi nedenler rol oynamış, bulunduğu devrin sanat 

ve estetik anlayışı içinde korunmuştur (Erder, 1999;1). 

Anıt, sahip olduğu sanat, tarih ya da genel olarak kültür değeri bakımından 

kamu için olduğu kadar, bir ülke bir ulus, belirli bir bölge, bir şehir, bir köy 

bakımından da belirli bir önem taşımaktadır. 

Koruma olgusunda sanat değeri taşıyan anıtsal yapıların korunmasından kent 

koruma düşüncesine geçiş, yerleşme dokusunu oluşturan öğelerin biçimsel ve tarihi 

değerlerinin anlaşılmasından sonra olmuştur (Ahunbay, 1996;116). 

Avrupa’da 19. yüzyıl sonunda önceleri önemli anıtlara fon oluşturan tarihi 

dokuların korunması ile başlayan kentsel koruma uygulamaları, uluslararası düzeyde 

ilk kez 1931 yılında Uluslararası Müze Örgütü tarafından düzenlenen Atina 

Konferansında dile getirilmiştir (Erder, 1975;278-279). 

Tarihi çevre açısından 1957 Paris Kongresi (Uluslar arası Tarihi Anıtlar 

Mimar ve Teknisyenleri I. Kongresi) ‘kent içindeki tek anıt’ kavramından ‘anıt 

olarak kent’ kavramına doğru bir gelişimin başlangıcını oluşturmuştur. Kongrenin 

ana tartışmalarından birisi de tarihi çevreler için koruma ve yeniden yaşama 

kavuşturma arasındaki zor dengenin kurulması olmuştur. Bütünleşik koruma olarak 

adlandırılan, kentlerin sosyal, ekonomik ve politik açıdan yeniden hayata 
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kavuşturulması tartışmaları Fransa’da Malraux Yasası olarak bilinen yasanın da 

temelini oluşturmuştur (Binan, 1999). 

1964 yılında ‘2. Uluslararası Anıt Korunmasıyla İlgili Mimarlar ve 

Teknisyenler Kongresi’nde kabul edilen ve koruma konusunda bir anayasa niteliği 

taşıyan ‘Venedik Tüzüğü’nün 1. maddesinde; “Tarihi anıt kavramı sadece bir 

mimari eseri içine almaz, bunun yanında belli bir uygarlığın, önemli bir gelişmenin, 

tarihi bir olayın tanıklığını yapan kentsel ya da kırsal bir yerleşmeyi de kapsar”, 

‘Korumanın Amacı’ bölümünü içeren 6. maddesinde ise; “ Anıtın korunması, ölçeği 

dışına taşmamak koşulu ile çevresinin bakımını da içine almalıdır” denmektedir. 

Venedik tüzüğü bütünü irdelendiğinde koruma kavramı, yöresel mimari 

açısından değişmemiş ya da az değişmiş kırsal bir yerleşmeyi veya korunması gerekli 

özellikler taşıyan kentsel yerleşmelerin bir bölümü ya da gereğinde bütününü kapsar 

hale gelmiştir (Sey, 2004). 

Tarihi çevrelerin korunmasında bütünleşik koruma kavramı 1969’da 

Brüksel’de toplanan Avrupa Konferansı Sorumlu Bakanlar toplantısında yine 

karşımıza çıkmaktadır. Koruma kavramı ve politikaları konularının ele alındığı 

toplantıda, savaş sonrası girişilen kitlesel imar faaliyetlerinin sosyo ekonomik 

ihtiyaçların önceliği nedeni ile genelde insancıl olmayan yerleşmelerin oluşmasıyla 

sonuçlandığı ve eski merkezlerin bu gelişmelere paralel olarak nüfus kaybına 

uğrayarak ya iş yerlerine ya da düşük gelir gruplarının kullanımına terk edilmesi 

nedeni ile yok oluşuna dikkat çekilmiştir. 



 14 

Bu yok oluşu önlemek için ortaya konan bütünleşik koruma uygulaması ile 

tarihi dokunun çevresi ile birlikte güncelliğinin arttırılarak korunması hedeflenmiştir 

(Eke, Özcan, 1988). 

Ayrıca, 1975 yılında Avrupa Konseyi tarafından ilan edilen Avrupa Mimari 

Miras Yılı kapsamında ‘Avrupa Mimari Miras Tüzüğü’ aynı yılın Eylül ayında kabul 

edilmiştir. Tüzükte; Venedik Tüzüğü metnindeki ‘anıt’tan ‘mimari miras’ kavramına 

geçiş, genişletilmiş bir tarihi çevre kavramı, tarihi çevrenin evrenselliği, bütünleşik 

koruma yaklaşımı gibi kavramlar öne çıkmaktadır (Binan, 1999). 

1975’in Avrupa Mimari Miras yılı ilan edilmesi ile devam eden süreç 

sonunda yayımlanan Amsterdam Bildirgesi’nde mimari mirasın korunması kentsel 

ve bölgesel korumanın hedeflerinden biri olarak belirlenmiştir. Bildirgeyle; 

ekonomik, sosyal, yönetimsel ve yasal yönleri gözetilen bir koruma modeli olarak 

tanımlanan bütünleşik koruma uygulamalarının gerçekleştirilmesi için gerek duyulan 

araçlar tanımlanmaya çalışılmıştır. Yerel yönetimler, merkezi hükümet ve halkın 

katılımının bu uygulamadaki rolü vurgulanmış ayrıca teknik uygulamaların 

gerçekleştirilmesi için onarım konusunda usta yetiştirilmesi öngörülmüştür 

(Ahunbay, 1996). 

1980–1982 yılları arasında Avrupa Konseyince düzenlenen ‘Kentsel 

Yenileşme Kampanyası’ kentsel miras kavramı çerçevesinde kent planlama 

konusundaki gelişmeleri tartışmıştır. Kapanış konferansında ise kentlerin gelişme ve 

işletilmesinde onarımın gerekliliği, tarihi çevrelerin toplumsal yeniden üretim 

merkezi olarak rehabilitasyonu ve nüfus çekim gücünün arttırılması konuları ön 

planda yer almıştır (Eke, Özcan, 1988). 
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1.1.4. TARİHİ VE KÜLTÜREL ÇEVRE  

Çevre, sürekli gelişen ve değişen bir yapıya sahiptir. Doğal çevrede yaşayan 

insanın oluşturduğu fiziksel- yapay çevre ekonomik, sosyo-kültürel, teknolojik 

etkenlere bağlı olarak değişir ve gelişir. Fiziksel çevrenin bileşenlerinden olan ve 

insanın doğal çevre içinde yaptıkları mekanlar, toplum yapısına, isteklerine ve 

gereksinimlerine paralel olarak biçim alır. Zaman içinde insan eliyle farklılaşarak 

oluşan fiziksel çevre basitten karmaşıklığa, belirsizlikten düzene yönelir.  

Bu çerçevede, geçmiş uygarlıklardan geriye kalan, onların sosyal ve 

ekonomik yapıları ve yaşam şekilleri hakkında bizlere bilgi sunan yerleşme ve 

kalıntılar tarihi çevremizi oluşturur. Tarihi bir niteliği olan çevrenin uygarlıkların 

kültürlerini yansıtması kapsamında kültürel bir nitelik içermesi ile tanım “tarihi ve 

kültürel çevre” olarak bütünleşik bir olguya dönüşür. 

Zeren, tarihi çevrelerin kültürel çevreyle özdeşliğini şu şekilde 

açıklamaktadır: 

“Canlı bir müze örneği gösteren tarihsel çevre, tarihsel anıtlar ve eski 

yapıtlar, eski medeniyetlerin yaşayan kanıtları, ulusal ve uluslar arası 

kültürün sembolleri sayılır ve bu yönleri ile özellikle gençler için eğitim ve 

kültür değerleri oluşturur. Ulusun tarihsel sürekliliğini koruyan, ait oldukları 

dönemin estetik ve mimari anlayışını yansıtan kültürel varlıklar, kültürel 

değer kapsamı içinde belgesel değer, tarihsel değer, kentsel görünüm değeri, 

doğal görünüm değeri taşırlar. Bu kültürel değerlerden bugünün insanının 

olduğu gibi; kuşkusuz geleceğin insanının da yararlanması gerekir. Kültürel 
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verilerin korunması; geleceğe aktarılması düşüncesinde geçmişten çok 

gelecek kuşaklara saygı anlayışı egemendir” (Zeren;1981).  

II. Dünya Savaşından sonra, Avrupa’da yaşanan imar hareketleri ve 

sanayileşmenin getirdiği değişim ve dönüşümler sonucunda tarihi çevreyi koruma 

gerekliliği daha çok belirginleşmiştir. 

Tarihi çevre, Avrupa Kültürel İşbirliği Konseyi’nin Avrupa Kültürel 

Mirasının Envanteri çalışmasında doğal ya da insan eliyle oluşturulan, bütünlüğü ve 

artistik, estetik, tarihsel, etnografik bilimsel, edebi veya efsanevi özellikleriyle 

korunması ve değerlendirilmesi gereken bütünler olarak tanımlanmıştır. 

Tarihsel çevre kavramı, anıtsal yapıları, geleneksel konutları, doğal 

nitelikleri, arkeolojik alanları da içeren bir genişlikte algılanabilmektedir. Ülkemiz 

bugün bu çevrelerin neden korunması gerektiği tartışmalarını aşmakla birlikte bu 

varlıklara atfedilen estetik, mimari, sosyal kullanım gibi değerler arasında eskilik/ 

tarihsel değerin hala birincil öncelikli olduğu gözlemlenmektedir (Kültür Bakanlığı, 

2002;133). 

  Tarihi çevre, oluşmuş bir yapay çevreden çok daha fazlasını anlatır. İnsanın 

yaşadığı mekanlar günlük kullanım alanları, sosyal ilişkilerin mekana fiziksel 

yansıması, insanın doğayla mücadelesinin ürünü mekanlar daha sonraki nesillere 

yaşama dair pek çok veri sunar. 

Görünüm çeşitliliği sunmasına rağmen tarihi çevre genelde kendi içinde 

bağdaşık bir yapı gösterir. Bütünün etkisinde kişinin ilgisini çeker ve değişik mimari 

öğeleriyle onu araştırmaya yöneltir. Yerleşme dokusu doğal veriler yanında, 

yaşamsal ihtiyaçlar, yapı geleneği ve ekonomik imkânlar çerçevesinde şekillenmiştir. 
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Tarihi çevrenin bulunduğu yörenin yapı geleneği malzeme olanakları ve iklim 

koşulları ile bire bir ilişkilidir (Ahunbay, 1996;121,122). 

Tarihi çevrelerin genel özellikleri şöyle sıralanabilir: 

•Tarihi çevreler insan ölçeğinde mekânlar olarak öğretici ve ilgi çekicidirler. 

•Sosyal ilişkileri olumlu yönde etkileyen ve bireyler arasındaki aidiyet 

duygusunun pekişmesine yardımcı olur. Böyle çevrede yaşamak kişiyi mutlu eder. 

•Her şeyin hızla değiştiği bir dünyada geçmişe ait yaşam koşulları, yapım 

teknikleri ve mekanlara ilişkin bilgiler sunan açık hava müzeleridir. 

•Tarihi kentler mistik bir hava içerir. Geçmiş uygarlıkların sosyal ve 

ekonomik yapısı, yaşam felsefesi, estetik duyarlılığı ile ilgili bir çok ayrıntı bu 

çevrelerde saklıdır (Ahunbay, 1996). 

Tarihi ve kültürel çevrelerde korumacı tutumlar Türkiye’de dört farklı 

biçimde temellenmektedir. Toplumda yaşayanlara sağlıklı bir tarih bilinci 

kazandırmanın gereği üzerinde durulması bu tutumların başında gelir. Tarih bilinci 

aynı zamanda ulusal bir benlik yaratmada etkin bir rol oynar. Estetik olarak ya da 

başka ölçütlere göre değerli olanı koruma yaklaşımı ve korumaya kültürel turizm 

açısından yaklaşarak ticari amaçları ön plana çıkarma diğer korumacı tutumlar olarak 

belirtilebilir (Tekeli,1992). 

Batur’a göre tarihi çevrenin korunmasında temellenen bu yaklaşımların yanı 

sıra, bütün kültürel, doğal ve maddi değerlerin korunmasına vurgu yapılarak bunların 

korunmasında politik bir öz ortaya konmalıdır. Kültürel mirasın korunmasında 

kendimizi bu mirasla sınırlamak yerine bu mirası yaşamın sürekliliği içerisinde 

değerlendirmek gelecek için barındırdığı potansiyelin kavranması açısından önem 

kazanmaktadır (Batur, 1975;17). 
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1.1.5. TARİHİ VE KÜLTÜREL ÇEVRELERİ KORUMA 

UYGULAMALARI 

 Tarihi ve kültürel çevreleri korunmasında uygulanan yöntemler, bu çevreleri 

içeren kentlerdeki yapıların onarımları ve/veya yaşatılmaları süreciyle türdeştir. 

Sosyo-ekonomik ve sosyo-kültürel değişim sürecinde anıtsal yapıların halen 

varlığını sürdürmesinde kültürel sürekliliği sağlama amacı yatmaktadır. Ancak tarihi 

dokularda görülen tahrip olma veya yok edilme süreçleri de göz önünde 

bulundurulmaktadır. 

 Tarihi ve kültürel çevremizi oluşturan yapıların ve yapı gruplarının fiziksel ve 

doğal tahribatlar ya da savaşlar sonucunda zarar görmesi sonucu tek yapı ölçeğinden 

başlayarak kent dokusunun, hatta bütün bir kentin korunması gündeme gelmiştir. 

Özellikle II. Dünya Savaşı'ndan sonra daha hızlı bir gelişme gösteren koruma 

çabaları, bu yöndeki teknikleri daha da detaylandırmıştır. Tarihi ve kültürel çevreyi 

içeren kentlere ilişkin ‘kentsel yenileme’ veya ‘kentsel iyileştirme (sıhhileştirme). 

kavramları çeşitli ülkelerde dil farklılıklarından dolayı anlam değişmesine 

uğrayabilmektedir (Özyaba, 1999). 

İngiltere gibi Anglo-Sakson ülkelerinde koruma (conservation) tanımı içinde 

verilen kent yenileme olgusu, Kıta Avrupası ülkelerinde başlı başına kentsel 

yenileme (urban renewal) kavramıyla ifade edilmektedir. Amerika’da ise tarihi ve 

kültürel çevreyi içeren kentlerin yenilenmesi iyileştirme (rehabilitation) kavramı ile 

açıklanmaktadır. 

Kentsel koruma uygulamalarında karşılaşılabilen yöntemleri şu başlıklar 

altında  açıklayabiliriz: 
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Konservasyon Uygulamaları (Conservation) 

Konservasyon uygulaması bütünün öz yapısının (karakterinin) korunmasını 

içerir. Öz yapıyı oluşturan nitelikler ise bütünün tüm elemanlar arasındaki ilişkileri 

kapsar. Ayrıca, konservasyon kentsel gelişmeyi yavaşlatmayı veya belirli bir amaca 

ve yaratıcılığa yöneltmeyi de içerir. Tarihi doku özelliğini koruyarak yaşantısını 

tamamlamış yapıların aslına uygun olarak ve çevreye uyumlu bir şekilde 

yenilenmesini, yeni yapılanmada çevresel verilerin ana referarans olmasını bu 

uygulamalar kapsamında yer alır (Middleson, 1979). 

Saklama (Preservation) 

Özellikleri ve karakterleri açısından önemli müdahalelerin yapılamayacağı 

tarihi çevrelerde, küçük bakımlarla yapıların bozulmasını engellemeye yönelik 

çalışmaların yapılmasıdır. Kentin mevcut karakteri, bilinen ve varolan özellikleri ile 

tüm yaşayanlar için belirli bir anlam ifade etmesi ve bu anlamın devam ettirilmesi 

istendiği durumlarda gerçekleştirilmektedir (Özyaba,1999). 

Yeniden Canlandırma (Urban Revival-Revitalization) 

Fiziksel, ekonomik veya sosyo-kültürel açıdan çöküntüye uğramış tarihi ve 

kültürel çevreleri içeren kentsel alanlarda, çöküntüye neden olan faktörlerin ortadan 

kaldırılması ya da değiştirilmesi sonucu, o alanda tekrar yaşamın canlandırılmasıdır. 

Soylulaştırma (Gentrification) 

Soylulaştırma, genel olarak orta ve üst-orta sınıfların kent içinde dar gelirli ve 

yoksul kesimlerin yaşamakta olduğu köhneleşmeye yüz tutmuş tarihi konut 

alanlarına yerleşmelerini ve buraları yenileyerek kendi yaşam standartlarına uygun 
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hale getirmelerini içeren bir süreçtir. Soylulaştırmanın görüldüğü mahallelerin nüfus 

kompozisyonlarında ve fiziksel yapılarında önemli dönüşümler yaşanabilmektedir. 

Kavramın insani bir görev olarak ortaya konmasının aldatıcı olduğunu 

belirterek durumu ekonomik etkinlik olarak niteleyenler de vardır. Çeçener kavramı; 

ekonomisi, sosyal ilişkileri ve kültür düzeyi düşük insanların oluşturduğu bir alandan 

onları söküp atmayı, zaman içinde oluşan kentsel rantın yarattığı değeri ödeyebilecek 

sosyal, kültürel ve ekonomik düzeyleri yüksek kişileri bu alana yerleştirmeyi 

tanımladığını ifade eder (Çeçener, 2006;46). 

Yeniden Yapma (Reconstruction) 

 Özellikle yangın, deprem ya da savaş gibi toplu yıkımlarda yitirilen ve 

yeniden canlandırılmaya çalışılan alanlarda tarihi sürekliliği ve ulusal karakteri 

yansıtabilmek amacıyla başvurulan bu yöntemde tarihi çevrelerin yok olan 

kısımlarının eldeki fotoğraf, bilgi ve belgelere dayanarak yeniden yapımı söz 

konusudur. 

 Temizleme (Liberation) 

Kentsel dokuların genel etkisini bozan, tarihi ve estetik değer taşımayan 

eklerden/yapılardan arındırılması işlemidir. 

Sağlamlaştırma (Consolidation) 

 Kentsel tarihi çevrenin çeşitli iklimsel, fiziksel vb. nedenlerden dolayı 

eskiyen parçalarının temizlenerek onarılması, malzeme ve doku dayanıklılığının 

arttırılması ve sahip olduğu renk, doku, strüktür gibi karakterlerin daha uzun süre 

aynı nitelikte izlenebilmesi amacıyla gerçekleştirilen bir yenileme türüdür. 
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Sağlamlaştırma uygulamalarında, kentsel mobilya, kaldırımlar vb. kentsel donatılar  

da dikkate alınmaktadır. 

 Taşıma (Moving) 

 Bayındırlık etkinlikleri, jeolojik yapı ya da doğal afetler, tarihi çevrenin 

bulunduğu yerde korunmasını zorlaştırabilir, hatta olanaksız kılabilmektedir. Bu 

durumda yerleşmenin önceden belirlenen uygun bir yere taşınması yöntemidir 

(Ahunbay,1996;104). 

 

1.2.TÜRKİYE’DE KORUMA 

Tarihi ve kültürel çevre olarak zengin bir mirasa sahip olan Türkiye doğal 

özellikleri ve yerleşime uygun coğrafyası ile yüzyıllardır birçok medeniyete ev 

sahipliği yapmıştır. Yeryüzünün en eski yerleşmelerinden Diyarbakır, Çayönü, 

Burdur, Hacılar ve Konya, Çatalhöyük M.Ö. 8000 yıllarına kadar giden kültürlerdir. 

Bu çerçevede çeşitli kültürlere ev sahipliği yapmış olan ülkemizde tarihi dokunun 

hâkim olduğu çok sayıda yerleşme ve kent vardır. 

Ancak tarihi ve kültürel miras kapsamında uzun yıllar sadece camiler, 

medreseler, hanlar, hamamlar, türbeler gibi anıtsal yapıların korunması konusunda 

kararlar geliştirildiği ve bunların çevresinden soyutlanmış bir şekilde ele alındığı 

gözlemlenmiştir (Sey, 2004).  

Türkiye’de kentlerin tarihsel ve kültürel özelliklerini korumak amacıyla 

1960’lı yılların ikinci yarısında bilinçli çabaların başlatıldığı ifade edilmektedir. 

Anıtların ve tarihi çevrenin korunmasında en önemli isimlerden olan Doğan 

Kuban’ın o dönemde İller Bankası ve büyük kentlerin nazım plan büroları için 
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yaptığı koruma plan önerileri ve raporlarda; hem kentlerin tarihleriyle ilgili oldukça 

ayrıntılı giriş bölümleri bulunmakta, hem de o yıllarda Türkiye’de yeni gündeme 

gelen ‘tarihsel kent çekirdeğini koruma metodolojisinin’ uluslar arası standartlarını 

Türk kentlerine uyarlama çabası gözlemlenmektedir (Kuban, 2001). 

Türkiye’de korumaya ilişkin süreç cumhuriyetin ilanını referans alan bir 

yaklaşımla aşağıda değerlendirilmiştir: 

 

1.2.1. CUMHURİYET ÖNCESİ DÖNEM  

Günümüz Türkiye’sinde korumayı anlatmak için, Osmanlı Devletinin konuya 

bakış açısından öncelikle bahsetmek temellendirici bir yol olacaktır. 

Osmanlı devletinde günümüzde kullanıldığı anlamda korumadan farklı olarak 

eski eserlerin özellikle taşınır eserlerin korunmasından ve genel anlamda 

müzecilikten bahsedilebilir (Madran,2002). 

Osmanlı Devleti bilindiği üzere teokratik bir devletti ve 19. yüzyıla kadar 

şeriat hükümlerinin çerçevesini çizdiği kurallar sosyal hayatı düzenliyordu. 19. 

yüzyıl başlarından itibaren, ordunun yenilgilerinin artması ve toplumdaki ciddi 

çöküntü sonucunda batılılaşma hareketleri başlamış, toplumsal ilişkilerde kuralların 

yerini kanunlar almıştır (Ortaylı,1993).  

Batılılaşma öncesinde Osmanlı’da yapıların korunması fikrinden çok onarım 

ihtiyacı olan fiziksel etmenlere maruz kalmış yapıların onarımı fikri vardır. Kişisel 

konutların yapım veya onarımına devletin herhangi bir müdahalesi söz konusu 

değilken, bireylerce yapılan toplumsal/ kamusal yapıların onarımları vakıflar eliyle 

devletçe yapıldığı görülmektedir (Madran, 2002;4-6). 
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Bununla birlikte, imar düzenini yürütmekle görevli olan 

başmimar/mimarbaşının imar düzeni için referans olarak bina yüksekliği, sokak 

genişliğini alması, bu kapsamda Ayasofya civarına yüzyıllar boyu yüksek bina 

yapılmaması gibi örnekler Osmanlı’da anıtların korunması konusunda fazla güçlü 

olmayan bir çabanın varlığına işaret edebilir (Ortaylı, 2000;194). Çabanın güçlü 

olmaması ifadesi, söz konusu uygulamaların semtlerde su sarfiyatının asgaride 

tutulması, yetersiz altyapı tesislerinin zorlanmaması amacıyla yapılmış 

olmasındandır. 

Bu dönemde “eski eserler” hukuki durumlarını ifade eden fıkıh kitaplarında 

“sahibi belli olmayan” taşınabilir eşyalar olarak ifade edilmekte, taşınmaz eski 

eserlerle ilgili bir hüküm bulunmamaktadır. Fıkıh hükümlerine göre yapılar ya 

vakıflara, ya özel kişilere veya devlete aittir. Kimseye ait olmayanların rahatça tahrip 

edilebildiği bu ortam, eski eserler için olumsuz koşullar yaratmaktadır (Mumcu, 

1969 akt. Yılmaz,2000). 

Batılılaşma hareketleri kapsamındaki en önemli gelişme “kanunlaştırma” 

olduğu bilinmektedir. Bu çerçevede yapıların onarımları alanında da dolaylı ve direkt 

olarak yasal düzenlemeler yapılmıştır. 1848 yılındaki ilk düzenlemenin iki yıl 

öncesindeki bir çaba çeşitli kaynaklarda Türkiye’deki koruma faaliyetlerinin miladı 

addedilmektedir. 

Bazı araştırmacılara göre Türkiye’de eski eser korumasının başlangıcı olarak 

Tophane-i Amire Müşiri Fethi Ahmet Paşa’nın eski eserleri Aya Irini (St. Irene) 

Kilisesinde topladığı 1846 yılı olarak gösterilmektedir. Aya İrini Kilisesi 1453’de 

İstanbul’un Türkler tarafından fethinden sonra, değerli harp silah, araç ve 

gereçlerinin toplandığı “Cebehane” olarak düzenlenmiştir. 1726 tarihinde 
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Cebehane’deki tüm malzemeler düzenlenerek “Dar-ül Esliha” adı ile yeni bir kuruluş 

gerçekleştirilmiştir. 1846 yılına gelindiğinde ise Fethi Ahmet Paşa’nın gayretleri ile 

İstanbul’da Ayasofya Camisi’nin arkasındaki Aya Irini Kilisesi’nde Mecmua-i 

Esliha-ı Atika ve Mecmua-i Asar-ı Atika adı altında toplamasıyla ilk müze binası 

meydana getirilmiştir (Su, 1965;7, Paksoy, 1993;202, Yılmaz, 2000;53). 

Bu dönemde kanunlaştırma çalışmaları kapsamında; dolaylı düzenlemeler 

olarak sayılan Ebniye Nizamnameleri (1848, 1849, 1864) ve Arazi Kanunnamesi 

binalara ilişkin hükümler kapsamında kentsel düzen öngörmekte, çevrenin korunması 

ile ilgili bir hüküm içermemektedir (Madran, 2002;15-19). 

Müzecilik hareketi taşınmaz varlıkların korunmasındaki düzenlemelerin eksik 

olduğunu göstermiştir ve 1869 yılında eski eserler hukukunun temelini teşkil eden, 

fıkıh hükümlerinin mahzurlarını hafifleten 6 maddelik ilk Asar-ı Atika Nizamnamesi 

hazırlanmıştır (Mumcu, 1969). 

Görülen yetersizlikler üzerine 1874 yılında ikinci Asar-ı Atika Nizamnamesi 

hazırlanmıştır. Otuz altı maddeden oluşan bu nizamnamede eski devirlerden kalmış 

ve insan eliyle yapılmış her tür eşya asar-ı atika (eski eser) olarak tanımlanmıştır 

(Mumcu,1969). 

Osmanlı bu yıllarda oldukça dar tanım ve davranışlar içerisinde, gündemde 

olanı, yani arkeolojik nitelikli yapıtları değerlendirmek ve nitelikli yapıtları 

değerlendirmek ve korumakla yetinmekte, bugün korunması gerekli görülen alan, 

yapı ve taşınırlara ilişkin bir yaklaşım sergilememektedir. İkinci nizamname de 

arkeolojik değerlere ilişkin bir düzenleme olmaktan öteye gidememiştir (Madran, 

2002;26). 
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1884 tarihli üçüncü nizamname devrin önemli şahsiyetlerinden müzeci 

Osman Hamdi Bey tarafından hazırlatılmış olup Mumcu’ya göre Türk eski eserler 

hukukunun temeli sayılmaktadır (Mumcu,1969). Bu nizamname ile eski eserler  

yalnız taşınabilir değerlerle sınırlandırılmamış 4. ve 5. maddesi ile taşınmaz mimari 

eserlerin de yerlerinde korunabilmesi fikri ortaya konmuştur (Akçura, 1972). 

Osman Hamdi Bey döneminde, çıkarılan üç nizamnamenin uygulanması 

sonucu elde edilen deneyimler ışığında 1906 yılında hazırlanan dördüncü ve son 

nizamname, Cumhuriyet döneminde de kullanılacak ve 1973 yılına kadar tek koruma 

mevzuatı olma özelliğini koruyacaktır. 

Osman Hamdi Bey sayesinde yürürlüğe konulan Asar-ı Atika 

Nizamnamesi’nin özverili çalışma sonucunda ve büyük mücadeleler verilerek ortaya 

çıkması, bu konudaki önemli birkaç adımdan biri olması ve uzun yıllar kullanılması 

nedeniyle Türk kültür tarihinde özel bir yeri vardır. Türkiye’de kültürel konularda 

idareyi yeni bir yasa için zorlamanın ne kadar güç olduğu, Nizamname’nin onca 

yetersizliğine rağmen 1973’e kadar kullanılmasından bellidir (Akın, 1993;238). 

Yaklaşık 70 yılı kapsayan bu dönemde yasal bir düzenleme yapılmaması 

Cumhuriyet’in ilanı sonrası ağır bir savaştan çıkmış bir toplumun yeni bir devlet 

oluştururken verdiği önceliklerle açıklanabilir. Bununla birlikte, 2. Dünya Savaşı 

sonrası hız kazanan koruma çalışmaları ile 1964 tarihli “Venedik Tüzüğü” 

kapsamında ülkelerin korumada yasal düzenleme çalışmaları bu döneme rastlar.2 

 

                                                 
2 Ülkelerin 2. dünya savaşı sonrası korumada yasal düzenleme tarihleri: Japonya:1950, Mısır:1953, 
İsviçre ve Çekoslavakya:1958, İsveç:1960, Hollanda:1961, Polonya,Fransa:1962, A.B.D.:1966. 
(Erder,1999;2) 
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18. yüzyılın sonundan başlayarak, Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşuna kadar 

Osmanlı Devleti’nde her alanda köklü değişim ve gelişmeler kaydedilen bu süreçte, 

“koruma eylemi”nin yasal, idari, maddi ve teknik boyutları da etkilenmiştir. Madran 

bu dönemdeki resmi ifade edecek sözcüğü “gelişme” olarak belirtmiştir (Madran, 

2002;80). 

Cumhuriyet öncesi dönemin genel özelliklerini şöyle sıralanabilir: 

• Dört nizamname hemen tümüyle arkeolojik alan ve eserlerle ilgili sorunların 

çözümüne ve süreçlerin tamamlanmasına ayrılmıştır. Bir başka deyişle 

imparatorluğun gündeminde arkeolojik eserler yer almaktadır. Ayrıca, kanun 

çalışmaları, son nizamname hariç, Türk İslam çağı yapıtlarını eski eser saymamıştır.  

• Taşınmaz kültür varlıklarının korunması ve geliştirilmesine yönelik 

ekinlikler, müzecilik alan ve örgütlenmesinin dışında bağımsız bir yapı 

geliştirememiştir. 

• Kurumsallaşmaya gidilmiş olsa da birçok yenilik ve değişim kişilere odaklı 

olmuştur. Fethi Ethem Bey’in 1940’lardaki çabaları, Osman Hamdi Bey ve kardeşi 

Halil Edhem Bey’in hareketi Cumhuriyet’e taşıması örnek gösterilebilir. 

• Vakıf kurumunda daha önceki yüzyılda başlayan yozlaşma ve çözülme, 19. 

yüzyılda artarak devam etmiştir. Dönemin bu konudaki en önemli düzenlemesi tüm 

vakıf gelirlerinin tek elde toplanmasıdır (Maliye Hazinesi veya Evkaf Hazinesi). 

• Parasal kaynak konusunda bir programdan bahsetmek olası değildir. 

• Onarım uygulamalarında onarım gereksinmesinin başlamasından uygulama- 

nın tamamlanmasına değin süreçte yeni kurallar izlense de eski sürecin sürdürüldüğü 

görülmektedir (Madran, 2002;81-82). 
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Tekeli, Cumhuriyet öncesi bu dönemde Türkiye’de ilk defa modernitenin 

yıkıcılığı karşısında eski eserleri savunanların sesini yükseltmesiyle karşı karşıya 

kalındığını belirtmektedir. Buna dayanak olarak da devrin İstanbul Belediye Başkanı 

Cemil Topuzlu’yu göstermektedir: Cemil Topuzlu bir anısında ‘Bu Sultanahmet’teki 

hamamı yıkmak için çok uğraştım ama bırakmadılar. Hâlbuki ben Sultanahmet’i 

Concorde Meydanı gibi bir meydan yapacaktım’ demektedir. İzin vermeyen kişi ise 

Sadrazam Küçük Sait Paşadır ve o zaman iktidarda değildir fakat Asara-ı Atika 

Cemiyeti başkanıdır.  

Tekeli’ye göre bu dönem Türkiye’de ilk defa bu yıkıcılık tutumu ile 

korumacılık tutumunun karşı karşıya geldiği yıllardır ve burada karşı duran sadece 

tek Sadrazam Sait Paşa değil devrin ünlü mimarı Mimar Kemalettin de bu yıkıcılığa 

sesini yükseltenlerdendir. Konuyla ilgili 1913 yılında Türk Yurdu’nda “Eski İstanbul 

ve İmar-ı Belde Belası”  ve  “İmar-ı Belde Fikrinin Yanlış Tatbikatından Mütevellit 

Tahribat” başlıklarıyla iki yazı yayımlamıştır (Tekeli,2006). 

1.2.2. CUMHURİYET SONRASI DÖNEM 

Cumhuriyetin ilk yıllarında koruma olgusunun kamuoyuna dayanmayan bir 

aydınlar hareketi olduğunu görüyoruz. Savaşlar sonucu birçok kaynağını ve insan 

gücünü yitirmiş, bir imparatorluktan yepyeni bir yönetim biçimi ve bu yönetim 

biçiminin gerektirdiği alt ve üst yapı kurumlarını oluşturmak durumunda olan ve 

bunu bir ulusun prestiji olarak gören devlet, öncelikle bu siyasanın gerektirdiği 

atılımları yapmak durumunda idi.  İlk yıllarında ulaşım, bayındırlık, eğitim ve sanayi 

gibi bir çok alanda atılım yapmak zorunda olan Cumhuriyet, koruma sektörünü ön 

planda tutamamıştır (Madran, 2002;166). 
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Cumhuriyet’in ilanından sonra var olan idari yapı stoku bazı devlet daireleri 

arasında paylaştırılmış ancak bu kurum ve kuruluşlar tarihi değeri olan yapıları 

koruyarak kullanmak yerine; gelişigüzel eklentiler yaparak, bozarak ve yıkarak 

kullanmışlardır (Zeren 1981;31-33). 

Atatürk’ün 1931 tarihindeki Konya gezisinde Başbakan İsmet İnönü’ye 

gönderdiği telgraf koruma etkinliklerine büyük bir ivme kazandıran belge 

niteliğindedir (Özgünel, 1987;899-900). 

Atatürk, müzelerde pek çok eserin korunduğunu ancak Konya’da özellikle 

Selçuklu Devri’ne ait mimarlık eserlerinin harap olduğunu ve artık bu tür eserlere de 

eğilmek gerektiğini belirtmiştir.  

Bunun üzerine, 1931 yılında İcra Vekilleri Heyeti kararı ile kurulan 

komisyonun hazırladığı raporda; Cumhuriyetin ilk yıllarında değişik kurumlara 

dağıtılan eski eserlerin iyi korunmadığını, belediyelerin imar çalışmaları sırasında 

pek çok eski eserin tahrip edildiğine değinilmiş, konunun değerlendirilmesi için 

Abideleri Muhafaza Heyeti’nin kurulması önerilmiştir. Bu sorunları çözmek için 

zamanın Kültür Bakanlığı bir çalışma hazırlayarak müzelere bağlı olarak komisyon 

görevlendirmiş, bu komisyon 1933-1935 yılları arasında yaklaşık 3500 eserin 

tescilini yapmış ve onarım raporlarını hazırlamıştır (Akozan, 1977). 

1930’lardan sonra oldukça geniş kapsamlı ileriye dönük koruma anlayışı 

ortaya konulmuş fakat kamuoyu ilgisizliği, maddi yetersizlik, uygulanabilecek yasal 

kuramlar olmaması gibi nedenlerden dolayı kurumların ve yeni kurulan 

komisyonların çalışmaları istenilen başarıya ulaşamamıştır (Akçura, 1972). 
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Cumhuriyet’in ilk yıllarında koruma konusunun yerel yöneticilere ve geniş 

halk kitlelerine aktarılması konusunda yeterli programlar oluşturulmadığı 

söylenebilir. Korumanın bir parti sorunu olarak görülüp, koruma ve eski eser 

bilincinin Cumhuriyet Halk Fıkrası desteğinde ve onunla organik ilişki içerisindeki 

Halkevleri ve Türk Tarih Kurumu tarafından yaygınlaştırma çabaları da yetersiz 

kalmıştır (Madran, 2002;165). 

Madran, korumacılıkta Cumhuriyet’in ilk on yılını (1930’a kadar) bir geçiş ve 

hazırlık dönemi, ikinci on yılı (1930-1940) yasal ve örgütsel düzeyde en çok 

etkinliğin gerçekleştiği dönem, 1940-1950 arasını ise etkinlik açısından kısır fakat 

kurumsallaşma açısından oturmuş bir dönem olarak tanımlamıştır (Madran, 

2002;166). 

1950’li yıllardan sonra hızlı kentleşme ve canlanan imar faaliyetleri sonucu, 

eski eserler yıkıma uğramış, özellikle İstanbul’da hem tarihi eserlere hem şehir 

dokusuna aykırı bir yol izlenmiş, taşınmaz eski eserlerle ilgili sorunlar tekrar 

gündeme gelmiş, imar çabaları sırasında ortaya çıkabilecek imar ve eski eser 

sorunlarını çözmek korunmalarını denetlemek üzere 1951 yılında Gayri Menkul Eski 

Eserler ve Anıtlar Yüksek Kurulu (GEEAYK) kurulmuştur (Zeren, 1984). 

Bu kurul bünyesine aldığı devrinin konuyla yakından ilişkili kişiler ve geniş 

yetkilere rağmen kurul kararlarını uygulayacak ve denetleyecek yardımcı bir örgütün 

olmaması ve yetersiz bir mevzuat ile çalışma zorunluluğu etken bir politika 

getirememesine neden olmuştur. Yine de sorumsuz imar çabalarına tek karşı koyan 

kuvvet olarak Türkiye’de koruma tarihinin en önemli kuruluşlarındandır (Yılmaz, 

2000;57). 
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1956 yılında yürürlüğe giren İmar Kanunu bu kurulun sorumluluğunu 

artırarak, eserlerin hem tek tek, hem şehir ölçeğinde korunması için plan kapsamında 

kararlar getirebilen en yetkili kuruluş olmasını sağlamıştır. 

1960 tarihinde yürürlüğe giren 6785 sayılı “Hususi Şahıslara Ait Eski 

Eserlerle Tarihi Abidelerin İstimlakı Hakkında Kanun” ile hakiki ve hükmi şahıslar 

elinde bulunan eserlerin de korunabilmesi için kurulun kontrolü altında olmak 

şartıyla sahiplerince tamir ve restore edilmeleri şartı getirilmiştir. Bu kanun kendisini 

destekleyecek mali, idari ve hukuki değerlerin ve özel şahısların katkılarının eksikliği 

yüzünden yararlı olamamıştır (Akçura, 1972;39–40). 

1961 Anayasası’nın 50. maddesi ile devlete kültür ve tarih değeri olan eser ve 

anıtları koruma görevi verilmiştir ve bu görevlendirme ülkemiz koruma anlayışında 

önemli bir adımdır. Fakat 1961 Anayasası ile devlete verilen koruma görevi uzun 

zaman ihmal edilmiş ancak 1972 yılında yapılan kanun değişikliği ile Gayri Menkul 

Eski Eserler ve Anıtlar Yüksek Kurulu tarafından korunmasına karar verilen 

taşınmaz eski eserlerin koruma koşullarının Milli Eğitim, Turizm ve Tanıtma, İmar 

ve İskan, Maliye Bakanlıkları ve Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından belirlenmesi 

ilkesi kabul edilmiş, Milli Eğitim Bakanlığına kamulaştırma yetkisi verilmiştir 

(Zeren, 1984). 

1973 tarihinde yürürlüğe giren 1710 sayılı Eski Eserler Yasası ile korunacak 

değerler konusuna yeni tanımlamalar, kısıtlamalar getirilmiş, tek yapı ölçeğinden 

alan ölçeğinde korumaya geçilmiş, korunacak değerler ve sitler sınıflandırılarak, 

tümünün değerlendirilerek korunması esası getirilmiş, kentsel sit tanımına yer 

verilmiştir (Yılmaz, 2000;58). 
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Bütün taşınır ve taşınmaz eski eserler devlet malı sayılmış, Milli Eğitim 

Bakanlığı sorumlu kuruluş olarak gösterilmiş, koruma şeklini saptama yetkisi 

GEEAYK’a verilmiştir. 

Gayrimenkul Eski Eserler ve Anıtlar Yüksek Kurulu’nun İstanbul’da 

başlayan çalışmaları 1976 yılından itibaren Ankara’da da devam etmiş, GEEAYK’ın 

Ankara’da bulunan bürosu ile Anadolu’da yer alan kültür varlıklarına ilişkin 

işlemlerin yürütülmesi sağlanmıştır. 

Gayrimenkul Eski Eserler ve Anıtlar Yüksek Kurulu başlangıçta yurt içinde 

bulunan yalnızca mimari ve tarihi anıtların korunması, bakımı, onarımı ve 

restorasyon işlerinde uygulanacak ilkeleri belirlemek, bilimsel görüş vermek ve 

sorunlara çözüm üretmek amacıyla kurulmuş bir kurumken 1710 sayılı Kanunla 

getirilen “sit” kavramı ile kurulun görev alanı genişlemiştir. 

Koruma kavramının genişlemesiyle, planlama, turizm, gelişme ve kalkınma 

konularının koruma ile ilişkilendirilmesiyle birlikte bu konu, ilgili diğer kurum ve 

kuruluşların da sorumluluk alanına girmeye başlamıştır. Dolayısıyla planlamanın 

koruma kavramı içinde yer almasıyla Kurulun görevleri artmış, onama ve denetim 

görevini de sürdürmeye başlamıştır. 

Kurulun görevlerinin artması, sit alanları ve anıtsal yapılara ilişkin münferit 

başvuruların çoğalması ile ülke bütününde korumayı bir merkezden ayda bir kez 

toplanan bir kurul ile idare etmenin zorlaşması yeni bir örgütlenmeye gidilmesine 

ihtiyaç duyulmuştur. Bu ihtiyaç 2863 sayılı Kanunun düzenlenmesinde temel 

alınmıştır (Avcı, 2001;67). 
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Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu 

1980 Askeri Darbesi sonrasında Anayasa 1982 yılında değişmiş, Anayasa 

hükümleri doğrultusunda da mevcut yasalar değişikliğe uğramış veya değiştirilmiştir. 

1982 Anayasası’nın 63.maddesinde korumaya ilişkin “Devlet, tarih kültür ve tabiat 

varlıklarının ve değerlerinin korunmasını sağlar, bu amaçla destekleyici ve teşvik 

edici tedbirleri alır.” hükmü konulmuştur.  

Anayasa’nın söz konusu hükmü kapsamında 1983 yılında geniş kapsamlı 

olarak hazırlanan 2863 sayılı “Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu” 

yürürlüğe girmiştir.3 

2863 sayılı Kanunun hazırlık çalışmaları 1980 askeri darbesi sonrası sürece 

tekabül eder. 2863 sayılı Kanun çalışmalarında yer alan dönemin Eski Eserler ve 

Müzeler Genel Müdür Yardımcısı ve daha sonra Kültür ve Tabiat Varlıklarını 

Koruma Genel Müdürlüğü de yapmış olan Nadir Avcı, Kanun çalışmalarında 

yaşadığı sıkıntıları çeşitli toplantılarda dile getirmiştir. Avcı, o dönemde 7. 

Cumhurbaşkanı olan ve askeri darbe lideri Kenan Evren’in ‘her il veya bölgede az ve 

yeterli sayıda anıtı koruma altına alma’ önerisi getirdiğini, Evren’in fikrinin konuyla 

ilgili teknik bürokratların ve kendisinin çabası ile değiştiğini ve 2863 sayılı Kanunun 

hazırlandığını belirtir.4 

Kanun; 150 yıllık  “eski eser” kavramından farklı olarak “kültür varlığı” , 

“tabiat varlığı” tanımlarını kullanmıştır. Yedi bölümden oluşan Kanun taşınır ve 

taşınmaz olmak üzere iki ana bölümde kültür ve tabiat varlıklarına ilişkin hükümler 

içerir. 

                                                 
3 23.07.1983 gün ve 18113 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. 
4 Nadir Avcı bu görüşünü, kültür ve tabiat varlıklarını koruma genel müdürlüğü personeline yönelik 
düzenlenen çeşitli hizmet içi eğitim seminerlerinde ve 15.04.2005 tarihinde yapılan Kültür ve Tabiat 
Varlıklarını Koruma Yüksek Kurulunun 68. toplantısında da ifade etmiştir. 
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Sit kavramı 1973 yılında Eski Eserler Kanunu ile mevzuatta yer almış, sit 

türleri de Kanunda tek tek açıklanmış olmasına rağmen 2863 sayılı Kanun ve 

değişikliklerinde sadece sit tanımı ile yetinilmiş, sit türleri ve koruma- kullanma 

koşulları ise Koruma Yüksek Kurulu kararları ile açıklanmıştır. 

Tarihi ve kültürel çevreleri korumada en önemli araçlardan “planlama” ya 

ilişkin hükümler bu Kanun’da yer almış, sit ilan edilen alanlar için planlama zorunlu 

kılınmıştır. Çevre ölçeğinde korumanın bir planlama sorunu olduğunun vurgulanması 

ve ‘koruma amaçlı imar planı’ tanımı getirilmesi Kanunun olumlu yönleri olarak 

gösterilebilir. 

Kanunla, korumada diğer bir araç olan tescil ve tesbit işlemlerini yapma 

yetkisine sahip “Gayrimenkul Eski Eserler ve Anıtlar Yüksek Kurulu”  yerine 

“Taşınmaz Kültür ve Tabiat Varlıkları Bölge Kurulları” ve “Taşınmaz Kültür ve 

Tabiat Varlıklarını Koruma Yüksek Kurulu” kurularak söz konusu yetkiler bu 

kurullara verilmiştir. 

Böylece korumada 1951 yılından itibaren süregelen tek ve merkezi bir 

denetim örgütü yerine, koruma olgusunu yerel ölçeğe taşıyan ikili bir denetim 

mekanizması oluşturulmuştur. 

İlk olarak bölge ölçeğinde sorumlulukları olan sekiz adet koruma kurulu 

kurulmuştur.5 Tek yapı ölçeğinde karar alma yetkisine sahip kurullar, alan ölçeğinde 

karar alma yetkisine sahip değildir ve Ankara’da örgütlü Taşınmaz Kültür ve Tabiat 

Varlıklarını Koruma Yüksek Kurulu alan ölçeğindeki “sit” kararlarında söz sahibi 

olmuştur. 

                                                 
5 İstanbul, Ankara, İzmir, Konya, Antalya, Bursa, Diyarbakır, Adana  
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Örgütlenmede görülen bu açılım yıllar içinde merkezileşmeden yerelleşmeye 

doğru bir gelişim izleyecektir. 

Şu anda yürürlükte olan 2863 sayılı “Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma 

Kanunu” 1987 ve 2004 yıllarında olmak üzere iki kez değişikliğe uğramıştır. 2004 

yılında yürürlüğe giren 5226 sayılı Kanunla6 yapılan değişiklikler şöyle sıralanabilir: 

● Kamu yararı adına mülkiyet hakkının kısıtlandığı ve yapının koruma 

sorumluluğunun tümüyle vatandaşa bırakıldığı sistemde bir yenilenme 

sözkonusudur. 

Bu kapsamda; Belediyelerin dışında tüm kamu kurum ve kuruluşlarına tescilli 

yapıların korunması amacıyla kamulaştırma imkânı verilmiştir (2863/15. md.) 

Belediyeler ve valiliklere imar haklarının kısıtlandığı alanlardaki maliklerin imar 

haklarını imar planlarıyla aktarım alanı olarak tespit edilmiş yapılaşmaya açık 

alanlara aktarma, kendi mülkiyetlerindeki gayrimenkullerle değiştirme yetkisi 

verilmiştir (2863/17. md.). 

●Koruma planlarının yapımını desteklemek amacıyla belediyelere dağıtılmak 

üzere İller Bankası bütçesine ve il özel idarelerine ödenek aktarımı imkânı tanınmış 

(2863/17. md), 

● Koruma planlarını ve bu kapsamdaki projeleri disiplinler arası uzman 

ekiplerin hazırlaması zorunluluğu getirilmiştir (2863/17. madde).7 

                                                 
6 14.07.2004 tarih ve 5226 sayılı Kanun 27.07.2004 gün ve 25535 sayılı Resmi Gazetede 
yayımlanmıştır. 
7 Koruma Amaçlı İmar Planlarının yapımında yer alacak uzmanlara ilişkin 5226 sayılı kanunla 
getirilen hükme karşı T.M.M.O.B. Mimarlar Odası tarafından Danıştay’da dava açılmış olup henüz 
sonuçlanmamıştır. 
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●Getirilen önemli değişikliklerden bir tanesi ise yerel yönetimlere koruma 

konusunda sorumluluk veren, uzmanlık denetimine ve sorumluluğuna odaklı bir 

mekanizma kurulmasıdır. 

Bu çerçevede 2863 sayılı Kanunun 10. maddesine; 

“Büyükşehir belediyeleri, valilikler, Bakanlıkça izin verilen belediyeler 

bünyesinde kültür varlıkları ile ilgili işlemleri ve uygulamaları yürütmek üzere sanat 

tarihi, mimarlık, şehir plânlama, mühendislik, arkeoloji gibi meslek alanlarından 

uzmanların görev alacağı koruma, uygulama ve denetim büroları kurulur. Ayrıca, il 

özel idareleri bünyesinde, kültür varlıklarının korunmasına yönelik rölöve, 

restitüsyon, restorasyon projelerini hazırlayacak ve uygulayacak proje büroları ve 

sertifikalı yapı ustalarını yetiştirecek eğitim birimleri kurulur.”  hükmü eklenmiştir. 

Kanun hükmüne işlerlik kazandıran “Koruma, Uygulama ve Denetim 

Büroları, Proje Büroları ile Eğitim Birimlerinin Çalışma Usul ve Esaslarına Dair 

Yönetmelik”  ise Mart 2005’te yürürlüğe girmiştir. 

Kanun kapsamında Büyükşehir belediyeleri ile tüm valiliklere bu büroları 

kurma zorunluluğu getirilmiştir. Diğer belediyelere ise Kültür ve Turizm Bakanlığı 

izni şartı getirilmiştir. 

Yapılan bu düzenleme ile koruma, uygulama ve denetim büroları kurulması 

ve koruma amaçlı imar planı yapılması koşuluyla, esaslı onarımlar dışında tüm 

parsellerdeki inşai ve fiziki uygulamalara ilişkin izin ve denetim yetkisi belediyelere 

devredilmesi, tescilli yapılardaki basit onarımların da belediyelere aktarılması ve 

böylece basit onarım işlerinin bile esaslı onarım işleri gibi aynı sürece tabi olmasına 

son verilmesi, 
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Koruma bölge kurulları tarafından uygun görülen koruma amaçlı imar plânı, 

proje ve malzeme değişiklikleri ile inşaat denetimi de dahil olmak üzere uygulamayı 

denetlemekle yükümlü olan bu büroların, kültür ve tabiat varlıkları ile ilgili 

uygulamaların daha hızlı yürütülmesini sağlaması amaçlanmıştır. 

● Koruma kurullarındaki farklı disiplinlerden gelen uzman üye sayısı beşten 

yediye çıkarılmıştır (2863/58. md). 

● Tarihi ve kültürel çevrenin korunmasına yaşanan en önemli sorunlardan 

olan maddi yetersizlikleri azaltabilecek üç yeni kaynak/destek getirilmiştir: 

Belediyelerin görev alanlarında kalan kültür varlıklarının korunması ve 

değerlendirilmesi amacıyla kullanılmak üzere emlak vergisi mükelleflerine tahakkuk 

eden emlak vergisinin %10’u nispetinde “Taşınmaz Kültür Varlıklarının 

Korunmasına Katkı Payı” tahakkuk ettirilmiş (2863/12. md), 

Toplu Konut Fonundan verilecek kredilerin %10’unun kültürel varlıkların 

bakımı ve onarımı için kullanılması sağlanmış (2863/12. md), 

Tescilli yapıların yaşatılması amacıyla rölöve, restorasyon ve restitüsyon 

projelerine Katma Değer Vergisinde ve bu yapılar için çeşitli vergi ve harçlarda 

istisnalar getirilmiştir.8 

● Kültürel varlıklarımızın koruma, planlama, işletme ve tanıtım hizmetlerinin 

etkin bir şekilde yürütülebilmesini ve toplumun bu varlıklara sahip çıkmasını 

sağlamak amacıyla yönetişim ve yerel sahiplik ilkesine uygun şekilde yeni yönetim 

modelleri geliştirilmektedir. 

 

                                                 
8 KDV istisnası düzenlemesi KDV’ne ilişkin Kanun’da değişiklik yapılarak gerçekleştirilmiştir. 
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Bu kapsamda gerek UNESCO dünya miras listesine alınmış yerler, gerekse 

diğer ören yerleri için alan yönetimi, müzeler için müze başkanı, müze müdürü, 

işletme müdürü ve müze kuruluna dayalı müze yönetimi ile anıt eserler için anıt eser 

kurulu oluşturulmaktadır.(2863 Ek Md.2) 

 

1.2.3. TÜRKİYE’DE ALAN ÖLÇEĞİNDE KORUMA 

Tarihi ve kültürel çevreleri içeren kentlerde planlama ölçeğinde ilk 

duyarlılığın Doğan Kuban’ın hazırladığı İller Bankası’nın ‘Kent Planının Analitik 

Araştırma Raporları’nda, söz konusu kentlerin tarihi gelişmesini özetleyen, daha çok 

tek tek tescilli yapıların kent bütünü içindeki statülerini belirleyen kısa raporları 

olduğu belirtilmektedir. 1965 Sivas, 1966 Erzurum için hazırlanan kısa raporları 

daha ayrıntılı 1967 Kastamonu ve 1968 İznik raporları izlemiştir (Akın, 2006;28). 

Kuban söz konusu raporlarda öncelikle; konumu, topografyası ve tarihsel 

anıtlarıyla günümüze kadar gelmiş fakat büyük bir hızla yenileşen kentlerin neden 

korunması gerektiğinin inandırıcı bir şekilde açıklanması gerekliliği üzerinde 

durmaktadır. Bu kapsamda korumanın zorunluluğunu açıklamak için kentlerin 

kültür, ekonomi ve planlama boyutunu tartışır. (Kuban, 2001) 

Anılan raporlardaki kent tarihi ile ilgili nitelikli çalışma günümüzde de 

referans alınabilmektedir. Raporlarda önerilen koruma önerileri Gayimenkul Eski 

Eserler ve Anıtlar Yüksek Kurulunun kararları için bir altlık oluşturduğu 

söylenebilir. 
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Akın, GEEYAK tarafından Amasya Yalıboyu’nun ve 1970 yılında alınan 

Boğaz’ın iki yakasındaki tarihi yalıların tescili ve korunmasına ilişkin kentsel 

koruma kararlarını tarihi ve kültürel çevrenin korunmasına yönelik ilk adımlar olarak 

niteler. (Akın, 2006;28) 

Türkiye’de yasal temelde, alan ölçeğinde korumaya 1973’te çıkarılan 1710 

sayılı Kanunla geçilmiştir. Söz konusu Kanunda sit; ‘homojen oluşları ve özellikleri 

tarihi, estetik, artistik, bilimsel, ekolojik, etnografik, ebedi veya efsanevi önemleri 

bakımından korunmaları ve değerlendirilmeleri gereken, tabiatın veya tabiatla 

insanların müşterek eseri olan topografik bölgeler’ olarak nitelendirilmiştir. 

Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu kapsamında kurulan Koruma 

Yüksek Kurulunun tarihsel çevreye ilişkin ayrıntılı tanım ve kuralların yer aldığı  

04.10.2006 gün ve 720 sayılı ilke kararında ise kentsel sit ‘mimari, mahalli, tarihsel, 

estetik ve sanat özelliği bulunan ve bir arada bulunmaları sebebiyle teker teker 

taşıdıkları kıymetten daha fazla kıymeti olan kültürel ve tabii çevre elemanlarının 

(yapılar, bahçeler, bitki örtüleri, yerleşim dokuları, duvarlar) birlikte bulundukları 

alanlar’ olarak tanımlanmaktadır (Kültür ve Turizm Bakanlığı,2006). 

 Korumada alan ölçeğinde korumanın gerekliliğine değinen Çeçener, toplumu 

oluşturan tüm katların sosyal, ekonomik ve kültürel düzeylerini belgeleyen binaları, 

içinde oluştukları doğal ve yapay ortamla birlikte alan ölçeğinde korumayı yapı 

ölçeğinde korumaya tercih edilmesi gerektiğini belirtmiştir (Çeçener, 1997;41). 

Türkiye’deki tarihi ve kültürel değerlerin koruyabilmenin temeli toplumsal 

kabul olduğunu öne süren Cebeci’ye göre başka ülkelerdeki koruma süreçlerinin bire 

bir adaptasyonu dayatma olarak kalır ve başarısızlığa mahkûmdur (Cebeci, 1997;33). 
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Türkiye’de tarihi ve kültürel çevrenin korunması yaklaşımının gelişmediğini, 

korumaya kişisel hak penceresinden bakıldığını belirtenler de vardır. Örneğin 

Asatekin, Türkiye’de koruma olgusunun gelişmeyi durdurduğu, kişilerin özel 

mülklerine “çivi bile çakamadıkları” böylece her türlü haklarının kısıtlandığı 

iddiasının devlet katında bile kabul gördüğü, kişisel hakların toplumun haklarından, 

kültürel sürekliliğin sağlanması hakkından üstün olduğunun demokratiklik ve eşitlik 

adına savunulduğu bir koruma yaklaşımı olduğunu iddia etmektedir (Asatekin, 

1997). 

 

1.2.4. TÜRKİYE’DE TARİHİ VE KÜLTÜREL ÇEVRENİN 

KORUNMASINDA YAŞANAN SORUNLAR  

Türkiye’de yaşanan hızlı kentleşmeye bağlı olarak büyük kentlerde tarihi ve 

kültürel çevrelerin önlenemez biçimde tahrip edilerek yok olmaları bu çevrelerin 

oluşturduğu zengin mirasın nasıl korunabileceği sorusunu giderek güncel bir konu 

haline getirmiştir (Sökmen,1992). 

Tarihi ve kültürel çevreyi oluşturan yapıların sonsuza değin belirli bir 

durumda varlıklarını sürdürmeleri ve hiçbir değişime uğramadan saklanmaları olası 

değildir. Bu nedenle korumada amaç; eskimeyi ve yok olmayı hızlandıran etkenleri 

denetim altına almak, sürekli bakımını sağlamak ve gerekli durumlarda korunan 

değerleri uygun bir şekilde işlevlendirerek, bunların topluma yeniden 

kazandırılmasını sağlamaktır. Bu amaca yönelik uygulamalarda yapıların özgün 

kimliklerinin yitirmemeleri esas alınır (Diker,1998). 
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Hersek, ülkemizde korumada yaşanan sorunları genel olarak, yasal yetersizlik 

ve bu bağlamda ekonomik sorunlar, kamu kurumlarının yetersizliği ile halkın 

katılımının eksikliği olarak sınıflandırır. Ekonomik yetersizlik ve entelektüel 

düzeydeki eğitim yetersizliği tarihi çevrenin korunmasında halkın etkin olarak bu 

konuyu desteklemediği sonucunu ortaya koyduğunu belirtir (Hersek, 2001;231-236).  

Sökmen’e göre tarihsel çevrelerle ilgili koruma kent bütününün gelişme 

dinamiğinden kaynaklanan nedenlere bağlı olarak iki grup önemli soruna yol açar. 

Bunlardan bir tanesi koruma girişimlerine bağlı olarak kentsel mekândaki yer seçme 

süreci içinde ortay çıkan tıkanıklıklar, diğeri ise koruma girişimlerinin tarihsel çevre 

alanları içindeki mülk sahiplerinin mülklerini geliştirme haklarına getirdiği 

kaçınılmaz kısıtlamalardır. İki ana başlıkta anlatılan bu sorunlara işlerliği olan 

çözümler getirilemediği takdirde tarihsel çevrelerin üzerindeki spekülatif baskılar 

giderek artmakta ve koruma kararlarının amaçlarına ulaşması büyük ölçüde 

olanaksızlaşmaktadır (Sökmen, 1989). 

Akın’a göre sorun genelde korumanın gereğine tam olarak inanmamak, 

geçmişi geleceğe aktarmakla sağlanacak faydaların boyutlarını kavrayamamaktan 

kaynaklanmaktadır. Tarihi merkezlerin esas sahibi ve denetleyicisi olması gereken 

yerel yönetimlerin konuya yaklaşımlarındaki isteksizlik, halkın bu konudaki 

bilinçsizliği ve ekonomik yetersizlik korumayı hemen hemen imkânsız hale 

getirmektedir. 

Ayrıca, tarihi çevrelerde uygulanması gerekli olan ve belirli araştırmalar 

sonunda geliştirilmiş ve ayrıntıları düşünülmüş planların, uygulama sürecinde farklı 

yorumlarla değerlendirilmesi veya bu araştırma ve çabaların göz ardı edilmesi de 

yaşanan sorunların başında gelmektedir (Akın, 1988). 
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Tarihi ve kültürel çevrelerin korunmasına yönelik planlama sürecinde 

yaşanan olumsuzluklar korumanın aleyhine bir zemin oluşturmaktadır. Türkiye’de ve 

özellikle gelişmekte olan ülkelerde tarihi kent dokularının planlanmasında çok büyük 

sorunların yaşanmakta olduğu görülmektedir. Uzun ve yorucu, bürokratik ve yasal 

süreçler tarihi dokularda yaşayan kesimlerin toplumun en yoksul kesimleri olması 

vb. sebeplerle tarihi dokuların planlama yoluyla korunması neredeyse imkânsız hale 

gelmektedir. Parçacı ve kısmi yaklaşımlarla uygulanan bazı koruma örneklerinde ise 

yalnızca somut tarihi miras korunmakta, varolan yaşam çevresi yerini ticari 

kullanımlara bırakmakta ve bütünsel uygulamaların gerçekleştirilme şansı giderek 

azalmaktadır. Refah devleti siyasalarının uygulandığı dönemde devlet bizzat kendisi 

kamulaştırma ile koruma planlarının uygulamasını gerçekleştirirken günümüzde artık 

kaynak yokluğu sebebi ile yeni uygulama araçları arayışına girilmiştir. Özellikle batı 

ülkelerinde “İmar Haklarına dayanan uygulamaların” bu anlamda doğal ve tarihi 

çevrenin korunmasına ilişkin uygulamalarda kullanıldığı görülmektedir (Şahin, 

Yalçın, 2003). 

Bunun yanında Tankut’a göre diğer sorunlar ise şöyle sıralanabilir: 

Uygulamadaki teknik yetersizlikler, koruma planlarının henüz kendine özgü bir 

metodik içine oturtulmamış olması, uygulamada imar rantı sorununun çözülememesi, 

koruma sürecinde olabilirlik sınırlarının doğru belirlenememesi, koruma 

problematiğinin genişleyen vizyonu ve sürdürülebilir korumanın temeli kamu yararı 

kavramının can çekişmesi (Tankut, 1997).  
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Korumada yaşanan sorunların politik bir öz belirlememesi çerçevesinde 

değerlendirmek de mümkündür. Sağlıklı bir koruma olabilmesi için “koruma 

politikasının” iyi belirlenmesi gerekliliği vardır. Sözen’e göre bu politikayı 

oluşturacak devlet tek başına bu misyonu yüklenemez. Kamu-özel-yerel-sivil 

birlikteliğe dayalı bir politika üretilmelidir. Böyle bir birliktelik demokratikleşmeye, 

sağlıklı hukuk devleti kimliğine olumlu yansımaları olacaktır (Sözen, 2005). 

Sağlıklı bir koruma politikasının olmamasının nedenlerinin başında, ülkedeki 

sosyal ve ekonomik alandaki çarpıklıklar sayılabilir. Bu çarpıklıklara kentsel 

planlama kararları, halkın bu konudaki bilinçsizliği, uygulamayla ilgili denetimsizlik 

ve yanlış kararlar da eklenebilir. Koruma politikasının çerçevesi çizilirken halkın 

bilinçlendirilmesine yönelik veya gerekli maddi kaynaklar üzerinde yeterince 

stratejik kararlar alınmamıştır (Tapan,1998). 

 

1.2.5. TARİHİ VE KÜLTÜREL ÇEVRENİN KORUNMASINDA YASAL 

KURULUŞLAR 

1.2.5.1.Kültür ve Turizm Bakanlığı 

Türkiye’de tarihi ve kültürel çevrenin korunmasından sorumlu en önemli 

kurum Kültür ve Turizm Bakanlığıdır.9 Bakanlığa verilen en önemli görev koruma 

kültürünün geliştirilmesine yönelik çalışmalar yapmaktır. 

 

                                                 
9 Türkiye’de siyasi ve sosyal gerekliliğe bağlı olarak Bakanlıklar birleştirilip ayrılmakta, hizmetlerden 
sorumlu kuruluşlar bu bağlamda değişebilmektedir. Bu kapsamda Kültür ve Turizm Bakanlıkları 2003  
yılında çıkarılan 4848 sayılı Yasa ile birleştirilmiştir. 



 43 

Bakanlık ilgili Genel Müdürlüğü ile kültür ve tabiat varlıklarının 

korunmasında örgütlenmeye giderek bu örgütleri aracılığı ile Kültür ve Tabiat 

Varlıklarını Koruma Bölge Kurulları ile Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma 

Yüksek Kuruluna verilen görevlerin yerine getirilmesini sağlamak amacıyla 

araştırma, tespit, değerlendirme ve planlamaya yönelik hizmetler yapmakla ve söz 

konusu kurulların kararlarının alınması ve uygulanmasına dair işlemlerin 

yürütülmesini ve koordinasyonunu sağlamakla görevlidir.10 

Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulları 

Koruma bölge kurulları, korunması gerekli taşınmaz kültür ve tabiat varlıkları 

ile ilgili parsel ölçeğinde veya alan ölçeğinde korumaya ve uygulamaya yönelik her 

türlü karar organıdır. 

Her ne kadar süreç içerisinde  ‘gayrimenkul eski eser ve anıtlar’, ‘taşınmaz 

kültür ve tabiat varlıklarını koruma’, ‘kültür ve tabiat varlıklarını koruma bölge’ gibi 

başlangıçlar içerse de, kurulların halk arasında ismi ‘Anıtlar Yüksek Kurulu’dur. 

Tarihi ve kültürel varlıklara ilişkin haber ve yorumlarda ulusal televizyon 

kanallarında halen ‘anıtlar yüksek kurulu’ ifadesi geçmektedir. Ayrıca internet 

üzerinde en çok kullanılan arama motorunda (google) ‘kültür ve tabiat varlıklarını 

koruma bölge kurulu’ ifadesinden 10500  ‘anıtlar yüksek kurulu’ ifadesinden 11700 

sonuç çıkmaktadır.11 

                                                 
10 4848 sayılı Kanunun 9. maddesi ile görev ve yetkiler belirlenmiştir. 
11 Söz konusu taramaya ilişkin veriler 06.01.2007 tarihinde elde edilmiştir. 



 44 

Türkiye çapında 29 adet “Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge 

Kurulu” kurulmuştur.12Ayrıca 536613 sayılı Kanun kapsamında iki adet (İstanbul, 

Ankara) “Yenileme Alanı” koruma bölge kurulu kurulmuş olup, Ankara Yenileme 

Alanı Koruma Bölge Kurulu 2007 yılında faaliyete geçmiştir. 

Koruma bölge kurulları mimarlık, şehir planlama, arkeoloji, sanat tarihi ve 

hukuk meslek dallarında uzmanlaşmış 7 üyeden oluşmaktadır. Bu üyelerin 5’i Kültür 

ve Turizm Bakanlığınca, 2’si ise Yüksek Öğretim Kurulunca seçilmektedir. Kurullar 

ilgili yönetmeliğe göre ayda en az iki kez toplanmak zorundadır. 

Koruma bölge kurullarının varlığı ve niteliği devamlı sorgulanmaktadır. Bu 

kapsamda Hersek, korumada yaşanan sorunlara örneklemesinde koruma bölge 

kurullarının oluşumunu ve çalışma şartlarını eleştirmiş; koruma bölge kurullarının 

yürürlükteki halleriyle sağlıklı karar oluşturmasını tartışmalı olarak nitelendirmiştir 

(Hersek, 2001,232). 

Türkiye’deki koruma bölge kurullarının oluşumuna ilişkin eleştirel yazısında 

Bektaş, koruma dendiği zaman konuyla ilgili olanların aklına gelen 3 şeyden 

birisinin “kurullar” olduğunu belirtmektedir (Bektaş, 1997;27). 

Kendisi de bir dönem koruma kurullarında çalışmış olan Arel, koruma 

sektörünün kurmayları sayıldıkları için koruma mağdurlarının boy hedefi haline 

gelen koruma kurularını, göstermelik bir mevzuatın göstermelik silahlarıyla 

donatılmış sanal cengâverler olarak nitelemiştir (Arel, 1997;30). 

                                                 
12 Bunlar İstanbul(6), Ankara, İzmir(2), Adana, Antalya, Aydın, Bursa, Çanakkale, Diyarbakır, 
Edirne, Erzurum, Eskişehir, Karabük, Kayseri, Kocaeli, Konya, Muğla, Nevşehir, Samsun, Sivas, 
Şanlıurfa, Trabzon ve Van’dadır. 
13 5366 sayılı “Yıpranan Tarihi Kentlerin Yaşatılması” Kanunu ile “yenileme alanı” ilan edilen 
yerlerde yenileme projelerini onaylamak üzere gerektiği kadar kültür ve tabiat varlıklarını koruma 
bölge kurulu kurulması hükme bağlanmıştır. 
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Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Yüksek Kurulu  

Koruma Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Yüksek Kurulu; korunması 

gerekli taşınmaz kültür ve tabiat varlıklarının korunması ve restorasyonuyla ilgili 

işlerde uygulanacak ilkeleri belirleyen, koruma bölge kurulları arasında gerekli 

koordinasyonu sağlayan kurumdur. 

Kanuna göre yılda en az iki kez toplanması gerekli kurul, 10 bürokrat ve 6 

koruma bölge kurulu başkanından oluşur. Bir üst kurul niteliğinde olan yüksek 

kurula 5226 sayılı Kanun değişikliği ile koruma bölge kurullarının kararlarına karşı 

itiraz edilme hakkı getirilmiştir.  

Yalnız plânlama yetkisi bulunan kamu kurum ve kuruluşları ile valilik ve 

belediyelere verilmiş olan itiraz hakkı, her türlü kararı kapsamayıp sit alanı, 

derecelendirilmesi, sit geçiş dönemi koruma esasları ve kullanma şartları, koruma 

amaçlı imar plânları ve revizyonlarına ilişkin kararları içermektedir. İtirazlar altmış 

gün içerisinde yapılması gerekmektedir. 

 

1.2.5.2 Bayındırlık ve İskân Bakanlığı 

Bakanlığın çeşitli birimleri koruma etkinlikleri ile ilgili doğrudan ya da 

dolaylı görevler üstlenmiştir. Teknik Araştırma ve Uygulama Genel Müdürlüğü, 

belediyelerce yapılan uygulamalara parasal katkı sağlamakla görevlendirilmiştir. Bu 

katkılarla, tarihi ve turistik eserlerin ve anıt çevrelerin açılması ile tarihi ve turistik 

eserlerin çevrelerinin düzenlenmesi için kamulaştırma, projelendirme ve uygulamalar 

gerçekleştirebilmektedir. 
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Bakanlık ayrıca iki özel kanunla korumaya ilişkin görev edinmiştir. 2834 

sayılı Yasa ile İstanbul, Bursa, Kayseri’de bulunan tarihi kapalı çarşıların mimari ve 

inşai karakteri göz önünde bulundurularak onarım ve imarı Bakanlıkça 

yapılmaktadır. 

Bununla birlikte, 5539 sayılı Karayolları Genel Müdürlüğü Kuruluş ve 

Görevleri Hakkında Kanunun 1737 sayılı Kanunla değişik 2 (F) maddesinde yer alan  

“ … tarihi yol ağlarına ait  köprü ve diğer bütün yan tesisleri … hazırlayacağı ve 

hazırlatacağı plan ve projelerine göre onarmak ve bakımlarını sağlamak” hükmü 

doğrultusunda Bakanlığa bağlı Karayolları Genel Müdürlüğünün görev, yetki ve 

sorumluluğunda bulunan tarihi köprülerin korunması tadilat tamirat ve esaslı 

onarımları koruma bölge kurulu kararı alındıktan sonra Karayolları Genel 

Müdürlüğünce yapılmaktadır.14 

 

1.2.5.3. Vakıflar Genel Müdürlüğü 

Vakıf, genel olarak bir malın bir zaman kısıtlaması olmaksızın belli bir amaca 

tahsis edilmesi ve o amaç dışında kullanılmamasının sağlanması olarak 

tanımlanmaktadır. Başka bir anlatımla, vakfı yapan kişi, mallarını ve bunların 

getireceği gelirleri belirli koşullarla kamu yararına kullanılması için kendi 

mülkiyetinden çıkarmakta ve tüzel bir kişilik oluşturmaktadır (Madran, Özgönül, 

2005,125). 

 

                                                 
14 Konuyla ilgili olarak ‘Karayolları Güzergahı Üzerinde Yer Alan Mimari ve Tarihi Değeri Bulunan 
Köprülerin Tadilat, Tamirat ve Esaslı Onarımları’ hakkındaki 03.05.2006 tarih ve 716 sayılı ilke 
kararı 11 Haziran 2006 tarih  ve 26195 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. 
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Vakıf kökeni hem doğuda hem de batıda bulunan bir örgütlenme çeşididir. 

Türkiye’de kurulmuş vakıfların kökeni ise İslam hukukudur. Vakıf, İslam 

topluluklarında hayır, sosyal yardımlaşma, dayanışma gibi, toplumsal ve dini 

düşüncelerle teşvik edilmiştir (Gönel, 1998). 

Tanzimat sonrasında vakıfların merkezi yönetim ve denetime bağlanması 

gereksinimi sonucunda, Evkaf Nezareti kurulmuştur. Bu aşamada devlet 

hazinesinden yapılan tahsislere de son verilmiş, önemli bir kısım vakfın ekonomik 

temeli ortadan kalkmıştır (Gönel, 1998). 

Türkiye Büyük Millet Meclisi toplandıktan sonra 2 Mayıs 1920 yılında 

"Büyük Millet Meclisi İcra Vekillerinin Suret-i İntihabına Dair Kanun" çıkartılarak 

11 kişilik İcra Vekilleri Heyetine Şer'iyye ve Evkaf Vekaleti de alınarak vakıf işleri 

bu Vekâlet tarafından yürütülmüştür. Şer'iyye ve Evkaf Vekaleti'nin 3 Mart 1924 gün 

ve 429 sayılı Yasa ile kaldırılmasıyla görevleri Başbakanlığa bağlı Vakıflar Genel 

Müdürlüğüne devredilmiştir.  

Tarihimizin ve kültürümüzün bir parçası olan vakıf eserlerin korunması, 

görevi belirtilen yasalarla Vakıflar Genel Müdürlüğüne verilmiştir. Kurum, 

korunacak, onarılacak vakıf eserleri yerinde inceleyip, koruma ya da restorasyonuna 

ilişkin proje aşamaları da dahil olmak üzere uygulamayı denetlemekle yükümlüdür. 

Cami, medrese, darüşşifa kervansaray, imaret gibi yapılar vakıf mülkiyetinde olup, 

tekke ve benzeri yapıların onarımı da Vakıflar Genel Müdürlüğü denetiminde 

yapılmaktadır. 
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Vakıflar idaresinde asıl değişiklikler, 5 Haziran 1935 tarihinde yürürlüğe 

giren "2762 sayılı Vakıflar Kanunu" ile yapılmıştır. Bu Kanunun 1. maddesine göre 

vakıflar; yönetim biçimine göre, Mazbut, Mülhak, Cemaat ve Esnafa Mahsus 

Vakıflar olmak üzere üç kategoride toplanmıştır. 

1- Mazbut Vakıflar: Vakfı idare edenin soyu tükenip, 10 yıl idarecisiz 

kalması, Kanunen veya fiilen hayrî hizmeti kalmaması üzerine, idaresi doğrudan 

Vakıflar Genel Müdürlüğüne bağlanan vakıflardır. Bu vakıfların tüm iş ve işlemleri 

Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından yürütülür. Bu vakıfları Vakıflar Genel 

Müdürlüğü temsil eder. 

2- Mülhak Vakıflar: Soydan gelenlere şart edilmiş, mütevellilerince idare ve 

temsil edilen tüzel kişiliğe haiz vakıflardır. Vakıf senedinde yazılı şartlara göre 

vakfın evladından olan mütevellilerce idare edilir ve Vakıflar Genel Müdürlüğünce 

de denetlenir. 

3- Cemaat ve Esnafa Mahsus Vakıflar: Cemaat ve esnafa mahsus vakıflar, 

bunlar tarafından seçilen kişi veya kurullarca yönetilir. İlgili Makamlarla Vakıflar 

Genel Müdürlüğü tarafından teftiş edilir ve denetlenir. 

Türk Medenî Kanununa Tâbi Yeni Vakıflar: Cumhuriyetin kurulmasından 

sonra, şahısların isteği üzerine, bağımsız mahkemeler tarafından kurulup, Vakıflar 

Genel Müdürlüğü tarafından kuruluş senedine uygunluk yönünden denetlenen 

vakıflardır (www.vgm.gov.tr). 
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1.2.5.4. Türkiye Büyük Millet Meclisi Milli Saraylar Daire Başkanlığı 

3 Mart 1924’te çıkarılan Kanun ile halifelik kaldırılması ile padişahın 

sarayları, köşkleri, kasırları ve her türlü emlak ile mefruşatı millete bırakıldığı hükme 

bağlanmıştır. Bu kapsamda, Dolmabahçe ve Beylerbeyi Sarayı, Yıldızşale, 

Aynalıkavak, Küçüksu, Ihlamur ve Maslak Kasırları, Yalova ve Florya Atatürk 

Köşkleri çeşitli tarihlerde ‘Milli Saraylar Müdürlüğüne’ bağlanmış, müdürlük 2919 

sayılı Kanunla Daire Başkanlığı statüsüne yükselmiştir. 

Milli Saraylar Daire Başkanlığı’nın temel amacı, belirtilen yapıları eşyaları 

ile birlikte korumak, bir kültür hazinesi, olarak halka mal etmek ve bu önemli 

kültürel ve bilimsel birikimi gelecek kuşaklara doğru aktarmaktır.  

Milli Saraylar Daire Başkanlığı, yönetiminde bulunan yapıların bakım ve 

onarımından doğrudan sorumludur. 2863 sayılı Kanuna göre, Türkiye Büyük Millet 

Meclisinin idare ve kontrolünde bulunan kültür ve tabiat varlıklarının korunması bu 

kurumca yapılır, gerektiğinde Kültür ve Turizm Bakanlığından teknik yardım ve 

işbirliği sağlanır (www.tbmm.gov.tr/saraylar/saray.htm). 

1.2.6. TARİHİ VE KÜLTÜREL ÇEVRENİN KORUNMASINDA YEREL 

YÖNETİMLER 

Yerel yönetim, siyasal, hukuki bir kavram ve sosyal idari bir kurum olarak 

geç ortaçağlar Avrupa’sının ürünü olduğu ifade edilmektedir. Bu kapsamda öz mali 

kaynaklarını kendi organlarının kararları doğrultusunda kullanan özerk bir mali idari 

yapı ve bu yapının tüzel kişilik kazanması yoluyla şehirlerin özgürleşmesi, gerçekte 

12. yüzyıl Avrupa’sında başlayan ve boyutları günümüze kadar uzanan tarihsel bir 

olgudur (Ortaylı, 2000) 
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Türkiye’de tanzimat reformlarıyla kurulan ‘mahalli idareler’ son yıllara kadar 

teknik hizmet kapsamındaki örgütsel yapısı ile ele alınmaktaysa da, söz konusu 

idarelerin demokratik sivil toplum içerisindeki rolü artık daha görünür olduğu 

söylenebilmektedir. Çünkü yerel yönetimler sadece kentlerin bayındırlığı ve sağlıklı 

yaşamını sağlayan bir örgüt değildir, aynı zamanda sağlam bir demokratik terbiyenin 

yerleşmesini hazırlayan bir toplumsal süreçtir (Ortaylı, 2000;4). 

Bu çerçevede günümüze bakıldığında, 2005 yılında yürürlüğe giren 5393 

sayılı Belediyeler Kanununda “kültür ve tabiat varlıkları ile tarihî dokunun ve kent 

tarihi bakımından önem taşıyan mekânların ve işlevlerinin korunmasını sağlamak, bu 

amaçla bakım ve onarımını yapmak, korunması mümkün olmayanları aslına uygun 

olarak yeniden inşa etmek” belediyelerin görevleri arasında sayılmıştır.15 

Tarihi ve kültürel çevrenin korunmasında yerel yönetimler çok önemli bir rol 

üstlenmektedir. Ancak Türkiye’deki mevzuatın merkezi hükümetçe belirlenmesi ve 

uygulamasının Belediyelerce yapılması kapsamında, yerel yönetimlerin yeri 

korumanın karşısında olarak algılanabilmektedir. Bu algılamayı ortadan kaldırmak, 

tarihi ve kültürel çevrenin korunması ve yaşatılmasının yerel yönetimlerin temel ve 

öncelikli görevleri arasında olduğunu vurgulamak ve belediyelerin imar 

hizmetlerinde bunu gözetmelerini teşvik etmek, söz konusu çevremizin yok olmasını 

engellemek bakımından çok önemlidir (Madran, Özgünel, 2005;129). 

Yerel yönetimlerin maddi yetersizlikler ve bazı diğer nedenlerle korumada 

tek başına bir şeyler yapamasa da bazı koruma uygulamalarında önderlik rolü 

üstlendiği de görülmektedir. 

                                                 
15 03.07.2005 tarih ve 5393 sayılı Belediye Kanunu 13.07.2005 tarih ve 25874 sayılı Resmi Gazetede 
yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. 
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Kocaeli İzmit’de Valiliğin girişimi ve belediye başkanının tutumu ile 

başlatılan İZEYAP (İzmit Evlerini Yaşatma Projesi) kapsamında Kapanca sokağında 

restorasyonlar gerçekleştirilmiş, korumada idare ve halkın korumada birlikte yer 

almasının güzel bir örneğini oluşturmuştur.  

Çanakkale’de sivil toplum girişimi ile başlayan süreçte Belediyenin katılımı 

ile tekil yapı korumadan koruma amaçlı imar planı yapımına giden bir süreç söz 

konusudur. 
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II. BÖLÜM  

SİVİL TOPLUM 

 
2.1.SİVİL TOPLUM KAVRAMI  

Sivil toplum Batı’dan dilimize geçmiş bir kavram olarak son yirmi beş yıl 

içerisinde sosyal ve siyasal bilimlerde çok fazla kullanılan bir kavramdır. Türkiye’de 

demokrasi ve siyasetin gelişimine sekte koyan askeri darbelerin en sonuncusu 12 

Eylül 1980 darbesi ile 28 Şubat 1997’deki post modern olarak nitelenen ve asker 

kökenli  olan siyasetin yeniden şekillendirilmesi  sonrası süreçlerde kavramın günlük 

literatürdeki kullanımı da artmıştır. 

Özellikle 12 Eylül dönemimde, yukardan müdahalelerle merkezi otoritenin 

denetim altına alınması karşısında bazı aydınlar sivil toplum kavramını gündemde 

tutarak toplumsal hareketliliği arttırmayı amaçladığı belirtilmektedir (Çaha, 

1994;79). 

 

2.1.1. TANIM VE KÖKENLER 

Sivil toplumun basit bir tanımı bulunmamakla birlikte kavram, farklı 

toplumlarda yaşanan tarihsel gelişmelere paralel olarak çeşitli biçimlerde 

tanımlanabilmektedir.  

Sivil topluma ilişkin pek çok tanım olmasına rağmen gerçek anlamı az bilinen 

ve bu sebeple en çok yanılgıya sebep olan kavramlardan biridir. Kavramın karşıtı 

“askeri toplum” değildir. Kavramın esası “şehir adabı, karşıtı “gayri medeni”dir 

(Mardin, 1991;9). 
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Sivil toplum kavramı, ilk kez Adam Ferguson tarafından 1767’de "Sivil 

Toplumun Tarihi Üzerine Bir Deneme" adlı çalışmasında kullanılmıştır. 

Burada şunu da belirtmek gerekir ki; sivil kelimesinin etimolojik kökenleri 

“civitas”, yani “cite” ile, kentle ve kentlilikle ilgili olmak anlamından gelmektedir. 

İngilizce’deki kullanımıyla “civil” nazik anlamına gelmekle birlikte Yunanca “kent” 

anlamına gelen “polis”ten türeyen “polite” kelimesi de nazik anlamındadır. 

Batı dillerindeki uygarlık anlamına gelen “civilization”,  “civitas” kökeninden 

geldiği gibi Arapça’da da medeniyet, “medine”den türemiştir. Türkçe’de kulanılan 

“uygar” kelimesi ise ilk yerleşik Türk topluluk Uygurlardan türetilmiştir. 

Bir toplumda sivil toplumun gelişmesi kültürel bir süreçtir ve şu unsurların 

gelişmesi ile paralellik taşır: çoğulculuk,  bağımsızlık,  dayanışma, toplumsal 

bilinçlenme, katılım, eğitim, sorumluluk ve yetki devri. 

 

2.1.2. SİVİL TOPLUM KAVRAMININ EVRELERİ 

Sivil topluma ilişkin kaynaklar incelendiğinde kavramın 12. ve 13. yüzyıllara 

kadar giden bir süreçten itibaren temellendiğini ve geliştiğini söyleyebiliriz. Bu 

yüzyıllarda Batı Avrupa’da Feodalizmle birlikte gelişen pazar ekonomisi, paranın 

geniş kullanım alanı, zenginlik ve lüks yaşamın artması ve gelişmesi, özel hayat ve 

mülkiyetin yaygınlaşması ile değişik hayat biçimlerinin ortaya çıkması sivil 

toplumun ortaya çıkmasında ve gelişmesinde temel teşkil etmiştir (Çaha; 1994;80, 

Arslanel,  2001;1). 

Kavramın esası Batı Avrupa ve 12.-13. yüzyıllar olmasına rağmen kavrama 

ilişkin bulgular antik çağa kadar götürülebilir. Antik çağda Aristo ve Çiceron’un 
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eserlerinde yer alan devlet-toplum ilişkileri, sivil toplum kavramı konusunda fikri 

temeller içermektedir (Tosun, 2001;29,30). 

Aristo’da sivil toplum kavramı herkesi kuşatan ve herkese hükmeden siyasal 

toplum anlamında kullanılmaktadır (Keane, 1988;36 akt.Çaha, 1997:81). Aristo ve 

Çiceron’un düşüncesinde sivil toplum üyesi olmak demek bir vatandaş olmak ve 

vatandaşlıkla bağlı olduğu devletin yasalarına uygun davranma sorumluluğuna sahip 

olmak demektir (Keane, 1993;9). 

 Devlet sivil toplum ayrımının temelleri baz alındığında sivil toplum kavramı, 

tarihsel gelişme süreçleri içerisindeki olgunlaşma ve bu konuda eser vermiş 

düşünürlerin bakış açıları açısından dört evrede incelenebilir (Keane, 1988):  

 Birinci evrede bireyin bir bütünün parçası olması ve ona adapte olması 

problemi vardır. Birey ancak bu bütün içerisinde yer aldığı takdirde toplumsallaşır ve 

yurttaş kimliğine bürünür. 

Bu evrede sözleşmeci düşünürler olarak nitelenen Hobbes, J. Locke, C. De 

Montesquieu ve J.J.Rousseou sivil toplumu özel alanın karşıtı kamu alanı olarak 

tanımlamışlardır. Söz konusu düşünürler bireyin hak ve yükümlülüklerinin kamu 

alanındaki ilişkilere göre düzenlenmesine dikkat çekerek, devletin meşruiyet temelini 

ve varlık nedenini açıklamaya çalıştılar. Onlara göre; sivil toplum aileden sonra 

gelen sosyal bir parça, bir topluluk yaşamıdır. Bireyler bir araya gelerek toplumsal 

mutabakata dayalı olarak sivil toplumu meydana getirir (Çaha, 1994;81). 

Bugünkü anlamda kullanılan sivil toplum kavramı esas tanımını F.Hegel’de 

bulduğu söylenebilir. İkinci evre diyebileceğimiz bu dönemde sivil toplum devletten 

ayrı bir alanı tarif etmektedir. Hegel’e göre sivil toplum uygar toplum ve yurttaşlar 

toplumu ile eşanlamlıdır. Devlet; evrensellik, rasyonellik ve nesnellik açısından 
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işbirliğini sağlayan, herkes için uygar bir yaşamı mümkün kılan tek sosyal varlık 

iken sivil toplum; kişisel çıkar, istek ve ihtiyaçların ilan edildiği bir alandır. Yani 

merkezden bağımsız olarak hareket edebilen, mülkiyet haklarına dayalı ve özünü 

toplulukların oluşturduğu bir yapılanmayı anlatan bir kavramı ifade eder (Tosun, 

2001;38–42). 

Sivil toplum, Hegel’e göre en küçük sosyal birim ailenin devlete ulaşmasında 

aracı bir basamak oluşturmaktadır. Aile ile devlet arasında kalan alanı işgal eden 

pazar ekonomisi, sosyal sınıflar, ekonomik oluşum ve şirketler, bireyler ve devlete 

bağlı olmayan her tür kurum ve kuruluş sivil toplum unsurlarını oluşturur 

(Pelczyenski, 1984;50 akt. Çaha, 1994;81). 

Üçüncü evrede devlet, sivil toplum ayrımı korunmuş ancak devlet karşıtı 

düşünce zayıflamıştır. Bunun nedeni olarak da sivil toplumun elde ettiği özgürlüğün 

kendini felç ettiği ve çatışma ürettiği ileri sürülmüştür. Buna çözüm olarak da 

devletin sivil toplumu daha katı bir biçimde düzenlemesi ve denetlemesi gerekliliği 

belirtilmiştir. 

Dördüncü evre ise üçüncü evredeki devlet müdahalesinin sivil toplumu yavaş 

yavaş boğmakta olduğu noktayı ifade eder (Keane, 1988). 

Batı Avrupa’nın on ikinci yüzyıldan başlayarak geçirdiği sosyal ve siyasi 

evreler sivil toplumun giderek güçlenmesine ve on sekizinci yüzyılda siyasal 

düşüncelerin dikkatini çekecek noktaya gelmesine yol açmıştır (Çaha, 1984;82). 18. 

yüzyıldan günümüze kadar yapılan tanımlar içinde ortak görüş sivil toplumun 

gerçekte devletle bir bütün olduğu bir tür toplumsallaşma ihtiyacı ile ortaya çıktığı 

yönündedir. Bugünkü anlamıyla ise sivil toplum farklı sosyal hareketler için bir 

araya gelmiş örgütlü bireyler topluluğu olarak tanımlanabilir. 
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Ancak modern dünyada özel alan ile kamusal alanın ve devletle sivil 

toplumun iç içe oluşu sivil toplum kavramının yeniden tanımlanması gerekliliğini 

ortaya koymaktadır (Çaha,1994;82). 

Günümüzde ise sivil toplum, demokrasi söyleminin bir parçası olarak 

demokrasinin topluma yaygınlaştırılması misyonunu üstlenmektedir. Bu dönemde 

sivil toplumun çok boyutlu bir niteliğe, çok karmaşık bir yapıya dönüştüğü 

belirtilmektedir. F. Keyman günümüzdeki sivil toplumun bu duruşunu “örgütsel 

yaşam olarak sivil toplum” olarak betimlemektedir.16  

 

2.1.3. SİVİL TOPLUMUN TEMEL ÖĞELERİNDEN SİVİL TOPLUM 

KURULUŞLARI (STK) 

Sivil toplum kavramının modernleşme tarihi boyunca biri teorik biri de 

siyasal pratik içinde kazanmış olduğu iki anlamı söz konusudur. Teorik anlamına 

katkı sağlayan çok sayıda düşünür olmuştur. Ancak modern dünyada kavramı 

popüler hale getiren Hegel ve Gramsci’dir. Bu ikisinin kavrama yüklediği ortak 

anlam sivil toplumun, politik toplumun dışında kalan bir alana işaret etmesidir.  

Kavramın siyasal pratik içinde kazandığı anlam ise Non-Governmental 

Organizations (NGO- Hükümet Dışı Organizasyonlar) ile ifade edilmektedir. 1980 

sonrasında, özellikle küresel düzeyde Amerikan eksenli kültürel yayılma ile birlikte 

sivil toplum kavramı daha çok NGO (Hükümet Dışı Organizasyon) kavramıyla 

ifadesini bulmuştur. 

 

                                                 
16 Fuat Keyman’ın sivil toplumun 1980’lerden günümüze durumuna ilişkin görüşleri için; 
http://stk.bilgi.edu.tr/docs/keyman_std_4.pdf 
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Modern dünyanın siyasi pratiği içinde NGO olarak anlam kazanan sivil 

toplum örgütlerinin iki boyutu söz konusudur: Hükümet dışı olmaları ve bir örgüt 

yapısına sahip bulunmaları. Bugün dünyada sivil toplum örgütü deyince akla bu 

türden gruplar gelmektedir (Çaha, 1999). 

1970’lerin ikinci yarısı ile birlikte giderek küreselleşen dünyada daha çok 

konuşulmaya başlanan sivil toplum hareketleri Türkiye’de 1980’ler ile gündemde yer 

almaya başlamıştır (Keyman, 2004). 

Sivil toplum kuruluşları ise sivil toplumun birer parçası olup sivil toplumu ve/ 

veya hükümet dışı organizasyonları bütünüyle ifade etmemektedir. Zaten bir 

organizasyonun “kuruluş” olarak tanımlanabilmesi için resmi olarak kayıtlı olması 

gerekmektedir. Bir başka deyişle tüzel kişilik kazanmış olması gerekir. 

Özel hukuk tüzel kişiliği olarak sivil toplum kuruluşları dernekler ve vakıflar 

olmak üzere başlıca iki kategoriye ayrılır. Bunların dışında sendikalar, meslek 

kuruluşları, kooperatifleri de sivil toplum kuruluşu olarak sayabiliriz. Bunların temel 

özelliği kazanç paylaşma amacı gütmemesi yani iktisadi amaç izlememesidir 

(Yücekök , 1998). 

 

 

2.2. TÜRKİYE’DE SİVİL TOPLUMUN GELİŞİM SÜRECİ 

Türkiye’deki sivil toplumun gelişim sürecinden bahsederken Osmanlı’da sivil 

toplumun varlığını irdelemek gerekmektedir. Çünkü günümüz Türkiye’sinin 

toplumsal yapısının ve siyasal sisteminin Osmanlı toplumsal ve siyasal sisteminin 

etkilerini taşıdığı açıktır. 
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2.2.1. OSMANLI’DA SİYASAL YAPI VE SİYASAL KÜLTÜR 

Osmanlı toplumu mutlak egemen, bağımlı iki sınıftan meydana geliyordu. 

Düzenli ordu mensupları, ulemanın tamamı ile saray ve bürokrasisi askeri sınıfı 

oluştururken, üretimle uğraşan ve vergi veren müslim, gayri müslim ve bütün halk 

grupları reaya sınıfını oluşturmaktaydı (Mardin, 1990, akt.Arslanel,2001;72). 

Bürokratik hanedan devleti olarak Osmanlı devletinin en önemli özelliği 

merkez ve çevre arasındaki uzaklıkta yatmaktadır. Çevreden bağımsızlığı ve bu 

anlamda sahip olduğu otonomi, devletin kendine özgü yapılanma biçimini 

doğurmuştur. Devlet (merkez) ile halk kesiminin (çevre) arasında daha önce 

bahsettiğimiz Hegel’in tanımladığı manada aracı yapılanmaları görmek mümkün 

değildir. Batı Avrupa’da görülen şekliyle mülkiyet haklarına ve merkezi otonomiden 

bağımsız alana sahip bir sivil toplum yoktur. Devletle toplum arasındaki ilişki bir 

sözleşme veya uzlaşma olmayıp, devletin topluma tahakküm etmesi esasına 

dayanmaktadır (Çaha, 1994;83). 

Osmanlı’da en önemli üretim aracı mülkiyet hakkı Allah adına temelde 

sultana ait olan topraktı. Toprağı vergi karşılığında halk değerlendiriyor, toprağın 

kontrolünü ise devlet adına ordunun bir parçası olan sipahiler sağlıyordu. Bu alanda 

yapılan üretim temelde devletin belirlediği önceliklere göre yapılmaktaydı. Bu 

kapsamda on altıncı yüzyıla kadar padişahın güçlü konumu korunmuştur (Çaha, 

1994;84). 

On altıncı yüzyıldan sonra ise padişahın giderek büyüyen imparatorlukta daha 

fazla söz sahibi olan ordu, sivil ve dini bürokrasi ile saray mensuplarının etkisinde 

kaldığı ve “karizmasının” kaybolduğu görülmektedir. Bu durum nizamı sağlamakla 

görevli devletin çok güçlü bir hale geldiğini göstermektedir (Çaha, 1994;84). 
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Osmanlı toplumunda önceleri Sultan’ın daha sonraları ise merkeziyetçi 

bürokratik geleneğin ağırlığı devleti “kadir-i mutlak” bir kurum haline getirmiştir. Bu 

ise Batı Avrupa’da görülen aristokrasi ve burjuvazi gibi sivil toplumun temel unsuru 

olan sınıfların ortaya çıkmasına ve devleti alttan ve üstten sınırlamasına engel 

olmuştur (Çaha, 1994;85). 

Şüphesiz otoriteler ve monarşik rejimler gibi sivil toplum eksenli demokratik 

ülkelerin de siyasal sisteminin arkasında duran en önemli unsur siyasi kültürdür. 

Osmanlı siyasal kültürünün sivil toplumu zayıf ve cılız kalmasını kalıcı bir gelenek 

haline getiren yapısı bulunmaktadır. 

Osmanlı siyasal kültürünün en önemli bir özelliği pazar kökenli değerler 

üzerine değil de statü eksenli değerler üzerinde gelişmiş olmasıdır. Ekonomik 

sınıfların yeterince gelişmemesi Osmanlı halkının devlet içinde bir makam ve mevki 

edinmeye sevketmiş, bunu kalıcı bir sav haline getirmiştir. Güçlü ekonomik pazar ve 

sınıfların olmayışı ve devletin aşkın ve kuşatıcı özelliği Osmanlı’da kültürel 

değerlerin merkeziyetçi, siyasal iktidarın “bahşettiği” itibara bağlı kalmasına yol 

açmıştır. Bu da merkezi sitemi açıkça güçlendirirken, sivil toplumun kültürel alanını 

sönük bırakmıştır (Özbudun, 1989, akt.Çaha, 1994;86). 

Osmanlı kültürünün sivil toplum gelişmesine engel teşkil eden özelliklerinden 

birisi de önceliğin bireye değil kollektiviteye verilmesidir. Bireycilik bu kültürde 

sapıklıkla özdeş tutulmuş ve devlet, ulus, millet veya bunların alt birimlerine karşı 

benzerlerinden üstün bir duyarlılık gelişmiştir (Vergin, 1981, akt.Çaha;1994;87). 
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2.2.2. OSMANLI’DA SİVİL TOPLUM UNSURLARI 

Osmanlı toplum düzeni, kapalı bir hayat süren, belirli bir hukuki, idari, mali 

imtiyazları ve görevleri olan, eğitim ve sosyal yardım alanındaki faaliyetler için 

kendi içinde örgütlenen cemaatlere dayanırdı. Osmanlı toplumunda cemaatlerin yerel 

bir örgütlenme olmaması, cemaatin başında imparatorluk düzeyinde merkezi bir 

yönetimin bulunması bugünkü anlamda bir sivil toplum modelinden bahsetmemizi 

olanaksız kılar (Ortaylı, 2000).  

Bu çerçevede Osmanlı’da sivil toplum diye nitelenebilecek unsurlar merkeze 

bağlı kalmıştır. Bu bağımlılık ekonomik, kültürel ve idari temellere dayanmıştır. 

Varlıkları itibarı ile sivil toplum unsurları ile karşılaşsak da, merkezi idare 

karşısındaki tutumları ile kendilerine özgü bir kurallar ve ilişki bütünlüğü 

geliştirememişlerdir (Arslanel, 2001). 

Sivil toplum fonksiyonu üstlenen kuruluşlarda, genellikle siyasal, etnik-dini, 

askeri ve idari veya mali ya da sosyal yardımlaşma ve dayanışma gibi amaç ve 

düşünceler iç içe çoğu zaman birbirinden ayırt edilmesi zor bir karışıklık 

içerisindedir (Doğan,2000 akt. Arslanel,2001). 

Osmanlı’daki sivil toplum unsurlarının güçlü olamamasının nedenlerinden 

biri de şehirlerin yapısı olarak gösterilmektedir. Osmanlı şehirleri sınaî ve ticari 

dinamiklerin ortaya çıkardığı birimler olmaktan çok merkezi idarenin tayin ettiği ve 

statüsünü eyalet, sancak, vilayet şeklinde tanzim ettiği yerlerdir (Faroqhui, 2000). 

Ticari üretimin olmadığı, merkezin tahakkümü altındaki şehirlerde gelişen kültürel 

değer ve normlar merkezin dayattığı kalıpların içinde kalmıştır. 
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Bundan farklı olarak, ticaretin gelişmiş olduğu şehirlerde, şehrin kalbinin 

attığı ve Osmanlı yönetiminin kamusal alan olarak nitelediği mekanlardan olan çarşı 

ve pazarlardan bahsedilmektedir. Alışveriş mekanı olmaktan çok kadın erkek tüm 

şehirli, yakın çevre ve uzak çevre tacirlerinin kısacası her kesimden insanın 

karşılaştığı yüz yüze geldiği bir mekan olan çarşı ve pazarların sivil topluma ilişkin 

veriler sunması beklenebilir (Taş, 2006;184) 

Osmanlı şehirlerinde siyasal gücü elinde bulunduran bürokrasi, ordu, dini 

kurumlar ve adli kurumların hiçbiri kökeni itibarı ile şehir yaşamında üretime 

katılmamış ve devlete karşı özerk bir kimlik geliştirememiştir. Bunların içinde en 

yaygın kurum olan ve önemli ölçüde kaynağını ve desteğini halktan alan dini 

kurumlar bile devletin adli, idari ve eğitim faaliyetlerini tamamlayıcı yönde rol 

oynamışlardır (Frederic, 1975, akt. Çaha, 1994). 

Osmanlı toplumunda yer alan çeşitli sosyal grupların sivil toplum unsurları 

olarak irdelenmesi şu şekilde yapılabilir: 

 

2.2.2.1. Loncalar 

Lonca Osmanlı toplumunda, esnafların bir araya gelerek oluşturdukları 

teşkilattır. Loncalar esnaf ile merkezi idare arasında bir köprü görevi görmekteydi. 

Kapatıldıkları tarih olan 1913 yılına kadar loncalar merkezi yönetimin Anadolu’daki 

sacayağını oluşturuyordu. 
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Daha sonraları ahilik geleneği ile bütünleşen loncalar, belirli bir grup 

tarafından yönetiliyordu ve bu yönetici grubun gerektiğinde cezai müeyyideler 

uygulama yetkisi vardı. Lonca yönetiminin üyeler tarafından seçilmesi hususu 

önemli bir sivil toplum verisi olmakla birlikte yönetimin –zanaatkar üyelerin seçtiği 

kethuda- tescilinin merkez tarafından yapılıyor olması loncaların diğer yüzünün 

devlete dönük yapısını ortaya koymaktadır (Özdemir,1988). 

 

2.2.2.2. Dini Kurumlar 

Osmanlı’da din kurumu da özünde sivil toplum olmakla beraber devlet 

karşısında bir rolü olduğundan bahsedilemez. Dini kurumların Osmanlı siyasal 

yaşamındaki örgütlenişi bugünkü diyanetten farklı olmayan bir biçimdeydi. Yani din 

tümüyle devlete bağımlı ve devlet alanı içinde yer alan bir kurumun -şeyhülislamlık- 

çatısı altında örgütlenmiştir. 

Ulemanın statüsü, atanması ve varlığını idame ettirmesi hususunun tamamen 

devletin elinde olduğundan, ulema devlete karşı sadakat ve bağlılığın simgesi haline 

gelmiştir. Ulema bu çerçevede siyasal sistemin meşruiyetini ve yönetimin 

tasarruflarını halka kabul ettirmede önemli görev üstlenmişti (Sunar, 1973, akt. Çaha, 

1994). 

Osmanlı’da halkın temel kodlarından biri olan din hiçbir zaman devleti 

frenleyici ve devlet alanının dışında bir kurum olmadığı, aksine devletin 

koruyuculuğu altında ve devleti destekleyici nitelikte bir sivil kültür kodu teşkil ettiği 

de belirtilmektedir. 
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2.2.2.3. Ayan 

Tımar sisteminin dağılmasıyla kendiliğinden ortaya çıkan Ayan –taşradaki 

soylu kesim- özellikle 19. yüzyılın başlarında merkezi yönetim karşısında önemli bir 

güç odağı haline geldi. Ayan merkez otorite karşısında önemli bir güç odağı olmakla 

beraber aslında resmi otoriteyi temsil edici bir güçtü. Varlık sebebi halktan vergi 

toplamak ve asker teşkil etmekti. Merkezi idarenin sorumluluğunu yürüttükleri 

sürece varlıkları söz konusu olmuş, bunu aşınca da faaliyetleri yasaklanmıştır. 

Dolayısı ile kökeni itibarı ile halka ait olan bu kesim Batı Avrupa’daki feodal beyler 

gibi devlete karşı özerk bir bünye geliştirememiştir (Çaha, 1994;93). 

 

2.2.2.4. Azınlıklar 

Osmanlı’da ekonomik hayat gayri müslim azınlıkların elinde idi. Islahat 

Fermanı ve Osmanlı’da Yenileşme Hareketlerine kadar da gayri müslim azınlıklar 

etnik kökene bağlı olarak değil dini kökene bağlı olarak tanımlanıyordu. Özünde 

özerk bir statüye sahip olan millet sistemi örgütsel yapısı itibarı ile bir sivil toplum 

yapısını oluştursa da, devletin taşradaki yükümlülüklerini yerine getirmesi ve bu 

sistemde yer alan “milletbaşı”nın cemaat lideri sıfatı ile merkezi yönetimle 

oluşturduğu dikey ilişki biçimi özerk sivil toplum bünyesini bağımlı hale getirmiştir. 

(Çaha, 1994;90-91) 
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Toplumla devlet arasında sivil toplum elementleri niteliğindeki lonca, ayan, 

dini kurumlar, yerel halk gibi unsurlar varlık itibarı ile sivil topluma yönelik bir 

potansiyel teşkil etmiştir. Bu aracı kurumlar kökenlerini toplumda bulmalarına 

rağmen devlet adına yürüttükleri sorumlulukları nedeniyle devlete bağımlı kurumlar 

haline gelmiştir. 

Mardin bu durumu iki hususa bağlamaktadır. Bunlardan ilki Osmanlı’da Batı 

Avrupa’dakilere benzeyen özgün şehirlerin olmayışı ikincisi ise Osmanlı 

toplumunun modernleşme yaşamamış ve bunun sonucu olarak ortaya çıkan 

sınıflardan yoksun kalmış olmasıdır. Özellikle pazarda faaliyet gösteren burjuvazinin 

gelişmemesi sivil toplumdan söz etmeyi zorlaştırır. Burjuvazinin gelişmemesi, 

devletten bağımsız girişimci kesimin Batı’dakine benzer bir yapıya sahip olmaması 

sonucunu doğurmuştur. Bu durum dernekler, yazılı basın ve fikir kulüplerinin 

gelişmemesine neden olmuştur. Dolayısıyla sivil toplumun Avrupa’daki gibi 

ekonomik ve sosyal yaşamı içeren bir kamusal alanı oluşmamıştır (Mardin, 1987;11-

13). 

 

2.2.3.  OSMANLILARDA MODERNLEŞME İLE BAŞLAYAN SÜREÇTE 

SİVİL TOPLUM 

Günümüzde sivil toplumu anlatabilmek için Osmanlı’nın on dokuzuncu 

yüzyıl modernleşme çabaları ile başlayan süreci ele almak gerekmektedir. Gerileme 

dönemi sonrası Osmanlı on dokuzuncu yüzyıldan itibaren başlayan atakla devlet 

kurumlarının yüzünü Batı kurumlarına çevirmeye başladılar. Modernleşme 

çabalarının yürütücüsü ise Batı’daki Rönesans ve Aydınlanma dönemlerinin aksine 

sivil toplum kurumları değil devletti. Bu çabaların ise iki önemli sonucu olmuştur: 
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Anayasal bir sisteme kademe kademe geçiş ve devletçi seçkin, entelektüel bürokrat 

kesimin ortaya çıkması.  

On dokuzuncu yüzyıldan önce sivil toplum ile devlet içi içe geçmiş fakat aynı 

zamanda farklı iki alana sahiptiler. Modernleşme çalışmaları ile beraber öncelik 

devlete verilerek devletin kurtarılması hedeflenmiştir. Açılan yaygın eğitim 

kurumları ile yetiştirilen ve Batı’da eğitim görerek devlet bürokrasisinde çeşitli 

kademelerinde mevkiler elde eden seçkin kesim devletin kurtarılması projesinde 

görevlendirilmiştir. Bu entelektüel- bürokratik iktidar sivil topluma tahakküme dayalı 

bir anlayışı yasallaştırdı. Osmanlı modernleşmesinin bir aracı niteliğinde olan, 

kendilerini değişimin simgesi ve kanalı olarak gösteren bu iktidar anlayışı, toplumu 

dönüştürme amacıyla toplumun tüm kesimleri üzerinde mutlak bir baskıya yönelmiş 

ve devleti kendilerine ait özel bir aygıt şeklinde algılamışlardır (Çaha, 1994;94-99). 

Kuşatıcı devlet anlayışı getiren ve demokrasinin sağlam dayanaklara 

oturmasına engel teşkil eden bu izdüşümün günümüzde de etkileri görüldüğü 

belirtilmektedir. 

Tanzimat’ın ilanı sonrasının başlıca özelliklerinden biri olan ekonomik 

değişim ticaret kesimini örgütlenme konusunda önder yapacaktır. Ancak, kurumsal 

olarak ilk örgütlenme ‘küçük burjuvazi’den değil ‘aydın kesim’den gelmiştir. 1815 

yılında kurulan bilimsel kültürel amaçlı olarak kurulan Beşiktaş Cemiyet’i17 İlmiyesi 

örgütlü bir yapıya kavuşamadan hükümet tarafından dağıtılmıştır. 1856 yılında 

kurulan ‘Cemiyet-i Tıbbiye’yi Şahane’ ilk tüzüğü, sürekliliği ve etkinlikleri olan 

kurum olarak ilk sivil toplum kurumu kabul edilir (Alkan, 1998;88). 

                                                 
17 Osmanlı İmparatorluğu döneminden itibaren sivil toplum örgütleri için kullanılan sözcüklerin 
başında cemiyet kavramı gelmektedir. Bir araya gelen insan topluluğu için kullanılan bu kavram 
1860’lı yılların başından itibaren günümüzdeki dernek anlamına yakın bir içeriğe kavuşacaktır. 
Dernek kelimesi esasen 1908 yılından itibaren ulusçu Türkçülük ideolojisinin dilde Türkçeleştirme 
anlayışına uygun olarak cemiyet sözcüğü yerine kullanılmaya başlamıştır.  
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Tanzimat’ın getirdiği önemli özelliklerden biri de kamuoyu’nun ortaya 

çıkmasıdır. 1831’de ilk resmi gazete Takvim-i Vekayi ve ilk özel gazete Ceride-i 

Havadis, ilk mesleki yayın Vekay-i Tıbbiye ile Tercüman-ı Ahval ve Tasvir-i Efkar 

gibi günlük yayımlar kamuoyu oluşumuna katkıda bulunmuş, söz konusu yayımların 

yazarları da ilk örgütlü siyaset hareketi olan Yeni Osmanlılar Cemiyeti’ni 

kurmuşlardır (Alkan, 1998;89). 

Tanzimat devriyle kurulan yapılardan birisi ise mahalli idareler, bugünkü 

karşılığı ile yerel yönetimlerdir. Bu dönemdeki mahalli idareleri irdeleyen özgün 

çalışmasında Ortaylı, yerel yönetim olgusunun bir siyasi katılma bilinci olduğunu 

belirtmekte ve yerel yönetimlerin bir sivil toplum unsuru olması konularını 

irdelemektedir. (Ortaylı, 2000) 

Tanzimat ve sonrası I. Meşrutiyet döneminde sivil toplum unsuru 

sayılabilecek derneklerin azaldığı görülmekle birlikte II. Meşrutiyet’in ilanı ile 

dernek sayısında bir patlama olduğu söylenebilir. Ancak, tüm bunların sivil 

toplumun veya örgütlü toplumun gelişmesi yorumlarına ihtiyatlı yaklaşmak 

gerekmektedir. Çünkü çeşitli kaynaklara göre toplumun okur yazarlık oranı %2–5 

aralığındadır ve serbest meslek veya esnaf örgütlenmeler yıllar içinde azalma 

eğiliminde iken, memur/aydın kesimin kurdukları cemiyet/dernekler oransal olarak 

artma eğilimindedir. 

I. Dünya Savaşı ve Kurtuluş savaşı sürecinde dernek ve örgütlenmeler var 

olan siyasi başıbozukluk ortamında toplumda daha görünür olmuşlar yeni bir devlet 

ve yönetim sürecinde önemli rol oynamışlardır (Alkan, 1998). 
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2.3. GÜNÜMÜZ TÜRKİYE’SİNDE SİVİL TOPLUM ve SİVİL TOPLUM 

KURULUŞLARI (STK’LAR) 

Osmanlılarda sivil toplum olgusunu dönemin sosyal ve siyasi yapısı 

üzerinden açıklamaya çalıştık. Cumhuriyet devrimi sonrasından günümüze kadar 

gelen süreçte sivil toplum olgusu yine siyasi yapı çerçevesinde ve kurumsal bazda 

ele alınacaktır. 

 

2.3.1.CUMHURİYET SONRASI  

Cumhuriyet ilan edildikten sonra sivil toplum kurumları konusunda yeni 

düzenlemelere gidilmiştir. Dernekler yasasındaki düzenlemeler sürerken, meslek 

örgütleri, esnaf örgütleri konusunda yeni düzenlemeler yapılmış ve bu örgütler 

denetim altına alınmışlardır (Alkan, 1998;119). 

Bununla birlikte, Cumhuriyetin ilk yıllarında çok partili yaşama geçiş 

deneyiminin başarısızlıkla sonuçlanması sivil toplumun örgütlenmesi hususunu da 

güçleştirmiştir. Cumhuriyet Halk Partisinin yönetime hâkim olmasının ardından 

dernekleşmede düşme başlamıştır (Alkan, 1998;120). 

1935 yılında genel olarak derneklerin kapatılması ya da faaliyetlerinin tam 

denetim altına alınmasının ardından yeni bir yasalaşma süreci başlamıştır. 1950’lerde 

yeniden denenen çok parti yaşam ve demokrasiye geçiş sürecinde siyasal iktidarın, 

sivil topluma nüfuz edebilmek için var olan sosyal yardım ve kültür derneklerini 

kullandığı görülmektedir (Alkan,1998;126). 

Türkiye’de 1950’lerde çok partili siyasal sisteme geçildikten sonra 1980’lere 

kadar sivil topluma ilişkin, devletin baskın rolü ile denetlediği meslek odalarının yer 

aldığı bir katılım modelinden bahsedilmektedir. Bu dönem sivil toplum hareketlerine 
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baktığımızda da ‘halk’ adına ortaya konmaya çalışılan bir meşruiyet arayışı ve 

toplumsal sorunlara ilgi gözlemlenmektedir. Ancak bu ilginin aynı zamanda iktidar 

karşıtı bir muhalefet, siyasetin dışına kayma eğilimi ve zaman zaman da devlet -

bürokrasisi- ile ittifak arayışları ile biçimlendiğini belirten Gümüş, bunun nedenleri 

asında iktidarın sivil toplum kesimlerini temsil kabiliyeti ve yarattığı dönüştürücü 

enerjinin karşısında sivil toplum kuruluşlarının zayıf kalmasını sayar 

(Gümüş,2004;3). 

1980’lere kadar ‘Soğuk Savaş’ döneminin getirdiği siyasi havanın, sivil 

toplumun temsil kabiliyetini siyasi kimliklerle sınırlandırdığı da belirtilmektedir. Bu 

dönemde gelişen meslekçi sivil toplum hareketi benzer bir temsil modelini 

paylaşmaktadır. Meslek odaları, sendikalar, öğrenci dernekleri etrafında örgütlenen 

sivil toplum hareketi ‘halk adına planlama, bilim’ başlıkları altında kendi kamu 

yararlarının temsili ile sınırlı bir model üretmiştir (Gümüş, 2004; 4). 

Türkiye’de 1980 askeri darbesi sonrası dönem sivil toplum kavramının 

oldukça yoğun olarak tartışıldığı bir dönem olmuştur (Gümüş, 2004, Keyman, 2004, 

Kılınç, 2002). Bir başka ifadeyle 80’ler sivil toplum hareketlerinin doğmasına ve 

güçlenmesine tanık olunan dönemdir. 

 

2.3.2. GÜNÜMÜZDE STK KAVRAMI 

Türkiye’de sivil toplum kuruluşları (STK) kavramının çok kısa bir geçmişi 

olduğu söylenebilir. 1992 yılındaki STK’ların yönetimler tarafından kabul gördüğü 

en önemli dönüm noktalarından Rio Çevre ve Kalkınma Zirvesinin Türkiye’de fazla 

etkileri olmamıştır. Ancak, 1996 yılında BM Habitat Zirvesi’nin İstanbul’da 

düzenlenecek olması sivil topluma ilişkin kurumları hareketlendirmiştir. 
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1994 yılında bazı sivil toplum kuruluşlarına üye olan kişilerin bir araya 

gelerek ve kendi imkânları ile oluşturdukları ‘Evsahibi Komite’, BM Zirvesi 

öncesinde uluslararası standartlara göre katılımcı taraflardan biri olan İngilizce ‘non 

governmental organizations (NGO)’ kavramına bir karşılık aramıştır. Bu tarihlerde 

‘devlet dışı kuruluşlar (DDK)’, ‘hükümet dışı kuruluşlar (HKD)’ gibi kavramlar öne 

çıkmaktadır. Ancak bu tarihlerde bir takım çeviri yayınlarda yer alan ‘sivil toplum’ 

kavramının yanına ‘kuruluşu’ eklenmiş ve böylece STK, NGO kavramının karşılığı 

olarak kabul görmüştür (Gümüş, 2004;13). 

Sonuçta meslek kuruluşları, sendikalar, uzmanlık kuruluşları, kitle temsiline 

dayanan kuruluşlar, yerel inisiyatifler, hepsi STK kavramına girdiler ve bundan 

böyle kendilerine ‘sivil toplum kuruluşu’ olarak adlandırdılar. Bu süreçte de STK 

kavramının ‘iktidar dışı’ olma değil, ‘sivil toplum’ ve temsil vasfı belirginlik 

kazanmıştır (Gümüş, 2004;14). 

Türkiye’de batılılaşma sürecinin başlangıcından beri sivil toplum 

hareketlerinin var olmaya çalıştığı söylenebilir. Ancak yasalarla sürekli denetim 

altına alınmaya çalışılan bu hareketlerin gerçek anlamda birer sivil toplum hareketi 

niteliği kazanmaları genellikle mümkün olmamıştır. Günümüzde, demokratik toplum 

arayışlarının artması, sivil toplum hareketlerini de güçlendirmiş ve giderek gerçek 

anlamda bağımsız bir sivil toplum hareketinin varolmasını sağlayacak koşullar 

yaratılmaya başlanmıştır (Kılınç, 2002;405). 
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III. BÖLÜM 

KORUMADA SİVİL TOPLUMUN ROLÜ 

 

 

3.1.TARİHİ VE KÜLTÜREL ÇEVRELERİN KORUNMASINDA 

ULUSLAR ARASI SİVİL TOPLUM DENEYİMİ 

Günümüzde kültürel varlıkların korunmasında etkin yasal kuralların yeterli 

olmadığı açıktır. Bu kuralların halk tarafından benimsenmesi, desteklenmesi ve 

uygulamalara halkın etkin katılımının sağlanması gerekmektedir. Böyle bir katılım, 

halkın eğitilmesinden geçen bir bilinçlendirme sonucu olur. 

Bu kapsamda özellikle Avrupa ülkelerinde sanayileşme ile birlikte eski kent 

merkezlerinin yenilenmesinde önceleri merkezi otorite ağırlıklı olan koruma 

çalışmaları yerel yönetimler ile hükümet dışı örgütler (non governmental 

organization) sivil toplum örgütleri tarafından yerinden yürütülmeye başlanmıştır 

(Ayten, 1996).  

Tarihi ve kültürel çevrelerin korunmasında sivil toplum; öncelikle uluslararası 

kurumlar ve örgütler bazında bir değerlendirme yapılarak, daha sonra bu çevrelerin 

korunmasında Türkiye’deki örgütsel yapı ortaya konarak irdelenecektir. 

 

3.1.1. ULUSLAR ARASI KURUMLAR VE SİVİL TOPLUM ÖRGÜTLERİ 

Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü UNESCO bilim ve kültür 

alanında uluslar arası bir örgüttür. Türkiye’nin kurucu ilk on üyesinden biri olduğu 

örgütün en önemli işlevi sorumlu olduğu alanlarda uluslar arası işbirliğini 
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sağlamaktır. 1998 yılında Stockholm’de düzenlenen konferansın ardından üye 

devletler tarafından onanan metinde ‘yaratıcılıkla bütünleştirilen kültürel mirasın 

korunması ve yaygınlaştırması’na vurgu yapılmaktadır (Topuz, 1998 ;akt. Sey,2004). 

UNESCO’ya üye ülkelerin imzaladığı 1983 tarihli ‘Dünya Kültürel ve Doğal 

Mirasın Korunması Sözleşmesi’ne göre taraf ülkeler, ülkelerindeki kültürel ve doğal 

varlıkların korunmasını taahhüt eder. Bu kapsamda ülkemizdeki altı doğal alan, bir 

kültürel ve tarihi alan (İstanbul Tarihi Yarımada) ve bir adet yapı Dünya Miras 

Listesinde yer almaktadır. 

Dünya Miras Listesi, Dünya Miras Komitesince belirlenmekte olup, komite 

ICOMOS’u kültürel değerler için danışman olarak görevlendirilmiştir. 

1964 yılında kabul edilen Venedik tüzüğü sonrasında 1965 yılında kurulan 

Uluslararası Anıtlar ve Sitler Konseyi- ICOMOS korumayla ilgili önemli bir 

uluslararası örgüttür. Kuruluşunda 15 üyenin yer aldığı ICOMOS, bugün içinde 

Türkiye’nin de bulunduğu 107 üyeyle koruma çalışmalarında ortak bir dil ve düzey 

oluşturulmasını sağlamakta ve koruma ilke ve uygulamalarının her yıl çeşitli 

toplantılarda tartışıldığı, uluslar arası görüş alış verişinin olduğu bir platform 

hazırlamaktadır. 

Kuruluşun çok önem verdiği tarihi çevreye ilişkin birçok panel ve bildirileri 

bulunmaktadır. 1967 İspanya, 1975 Amsterdam, 1976 Nairobi toplantılarında tarihi 

çevrenin önemi, kent planlamasında çok önemli bir kriter ve planlamanın bütünleyici 

bir parçası olması konuları vurgulanmıştır (Sey, 2004). 

 

 

 



 72 

3.1.2. ÜLKE DENEYİMLERİ 

Günümüzde çevre ölçeğinde korumanın erken aşamada farkına varan İtalya 

ve Fransa gibi refah düzeyi yüksek Avrupa ülkelerinde gönüllü kuruluşların kentsel 

planlama ve düzenlemelerde yani tarihi ve kültürel çevrenin korunmasında etkin rol 

oynadıkları görülmektedir. Fransa’da gönüllü sivil toplum kuruluşları halkı 

bilinçlendirme çalışmalarında festival, eğlence gibi araçları kullanmaktadır. Ayrıca 

üyelik sisteminin bir parçası olan aidatlarla korumada insanların katılım duygusunu 

canlı tutmaktadır (Hersek,  2001). 

İtalya’da ise çok sayıda kültürel mirası koruma örgütü bulunmaktadır. Söz 

konusu örgütlerin üyeleri mimar, şehir planlama gibi konu ile ilgili mesleklerdendir. 

İngiltere’de 19. yüzyılın ikinci yarısından sonra başlayan koruma 

hareketlerinde sivil toplum idareyi yönlendirici olmuş ve öncülük etmiştir. Bu 

kapsamda; bir sivil toplum kuruluşu olan ve William Morris tarafından kurulan 

‘Tarihi Binaları Koruma Cemiyeti’, korumaya ilişkin ilk yasal düzenleme olan  

‘Anıtları koruma Yasası’nın yürürlüğe girmesinden beş yıl önce faaliyete geçmiştir. 

1967 yılında kabul edilen ’Şehir Estetiği Yasası’ ile birlikte yasal bazda 

koruma, yapısal ölçekten çevresel ölçeğe geçmiştir. Korumaya ilişkin kurumsal 

yapının esas unsuru; resmi adı Tarihi Binalar ve Anılar Komisyonu olan ‘English 

Heritage’dır. Bu kurum; merkezi hükümet, kamu kurumları, yerel yönetimler, 

gönüllü kuruluşlar ve özel sektörle işbirliği içerisinde, bağımsız, hükümetin yasal bir 

danışma kurumu olup tarihi çevrenin koruma ve geliştirilmesi, insanların bu alandan 

faydalanmasının kolaylaştırılması, halkın geçmişini anlamalarının sağlanması 

amacındadır. Mali kaynakları hükümetten aldığı ödenekler ve kendi gelirlerinden 

oluşmaktadır.  
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8000’in üzerinde koruma alanı olan İngiltere’de (Ross, 1996; akt. Hersek, 

2001) bunlardan yalnızca dört adedi birinci derece koruma bölgesi olup içerdikleri 

1.300.000 yapı stoğu ile ülkenin koruma politikasında oldukça önemli bir yer tutar. 

Bütün bu koruma alanları ile ilgili her türlü belgeleme, planlama ve uygulama 

çalışmalarında etkin olarak gönüllü kuruluşlar ve vakıflar yer almaktadır 

(Ayten,1996; Hersek,2001). 

Bu hükümet dışı örgütlerin kuruluş tarihi 19. yüzyılın başına denk 

gelmektedir. Halkın büyük bölümünde uyanan edebiyat ve tarih merakı ile birlikte 

gelişen gezip görme tutkusu anıtların ve tarihi çevrenin korunması fikrini 

geliştirmiştir (Erder, 1975).  

Resmi bir kimlik taşımayan gönüllü kuruluş ve vakıflar 1968 yılında hükümet 

tarafından yayımlanan bir genelge ile birer danışma kurulu olarak tek yapı 

ölçeğinden kentsel planlamaya kadar her türlü yeni uygulama ve değişiklikte söz 

sahibi kılınmıştır (Ross,1996; akt. Hersek,2001). Böyle bir oluşumu olmayan 

yörelerde de lokal grupların oluşturulması istenmiştir. Mevzuattaki tek kısıtlama her 

lokal grubun üyeleri arasında o bölge üzerinde ileri sürülen değişik fikirlerin 

temsilcilerinin bulunmasıdır. Aynı üyeler özellikle bölge tarihi ve çevre gibi 

konularda yakından ilgilenen vakıflardan seçilmektedir. Bunların dışında o bölgenin 

sakinlerince oluşturulmuş kiracı birlikleri ve ticari birlikler gibi örgütlerden de üye 

alınmaktadır. 

İngiltere’deki gönüllü kuruluşlar iki ana grupta ele alınabilir: Koruma 

konusunda lobi faaliyeti yapanlar -Civic Trust, Victorian Society, Ancient 

Monuments Society vb.- ile halkı ve idarecileri bilinçlendirme çalışmalarının yanı 
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sıra koruma uygulamalarını yapan ve maddi  katkı koyarak faaliyet gösterenler      -

National Trust, The Land Mark Trust vb. - (Hersek, 2001). 

Merkezi hükümet koruma politikasının genel çerçevesini çizerken yapıların 

ve koruma alanlarının listelerini hazırlamakta ve yapılan uygulamaların denetimini 

de yapmaktadır. Bu süreçte gönüllü kuruluşlar genellikle ekspertiz görevini 

yüklenirken çoğu zaman fiziki uygulamaları da yürütmektedir. Bölgesel otoritelerin 

görevi ise merkezi hükümete bağlı resmi organlar ile gönüllü kuruluşları bir araya 

getirip o bölgenin kültürel mirasını korumak ve gerektiğinde onarıp sağlıklaştırmak 

için en iyi çözümün bulunmasını sağlamaktır (Hersek, 2001). 

Toprağın çok kısıtlı olduğu ve bu nedenle değerli olduğu Hollanda’da sivil 

toplum kuruluşları son derece güçlü ve etkindir. Amsterdam’ın tarihi merkezinde yer 

alan çarşının bulvar yapılması amacıyla yıkılması, sivil girişimlerin kamuoyu 

oluşturmasıyla engellenmiştir (Kumcu, 2001;41). 

 

3.2. TÜRKİYE’DE TARİHİ VE KÜLTÜREL ÇEVRELERİN 

KORUNMASINDA SİVİL TOPLUM DENEYİMİ 

Bugün dünyada tarihi ve kültürel varlıkların ve çevrelerin korunmasında 

yalnızca yasal düzenlemelerin yeterli olmadığı görülmektedir. Söz konusu yasal 

kuralların uygulayıcıları olan sivil toplum tarafından da benimsenmesi, 

desteklenmesi ve uygulamalara etkin katılımının sağlanması gereklidir. Böyle bir 

destek de halkın bilinçlendirilmesinde yatmaktadır (Hersek, 2001;234). 

Koruma konusunda uzun yıllar üst düzey idari görevlerde bulunmuş Avcı, 

ülkemizde korumada gelinen yetersiz düzeyin nedenlerinden en önemlisinin konu ile 
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ilgili eğitim ve bilincin yaygınlaştırılamaması olduğunu ifade etmektedir (Avcı, 

2001;69). 

Tarihi ve kültürel çevrelerin korunmasında önemli rol oynayan sivil toplum 

örgütleri cumhuriyeti temel alan bir yaklaşımla irdelenecektir: 

 

3.2.1.CUMHURİYET ÖNCESİ SİVİL TOPLUM ÖRGÜTLERİ 

Osmanlılarda devlet ve halk arasında halkın temsilcisi niteliğindeki şehir 

kethüdasının yanında mahalle teşkilatının da şehrin yerel yöneticileri olduğu 

belirtilmektedir. (Ergenç, 2006;168, Taş, 2006;201) Mahallelinin bağışlarıyla oluşan 

bir vakıf fonundan yapılan ortaklaşa masraflardan, mahallenin cami, mescid, okul, 

çeşme gibi yapılarının onarımının gerçekleştirilmesi bugünkü anlamda olmasa da 

korumaya ilişkin bir sivil toplum dayanışmasını göstermektedir. (Ergenç, 2006;170-

172) 

Osmanlılarda korumanın günümüzde kullanıldığı anlamdan farklı olarak eski 

eserlerin özellikle taşınır eserlerin korunması olduğunu ve kaba anlamda 

müzecilikten bahsedilebileceğini belirtmiştik. Bu kapsamda elde edilebilen belgeler 

ışığında 19. yüzyılda bir örgütlenmeden bahsedebiliriz. 

Koruma ile ilişkilendirebileceğimiz sivil toplum örgütlerinden, 1878 (H.1295) 

öncesinde kurulduğu anlaşılan ‘İzmir Kütüphane ve Müze Cemiyeti’ Aydın 

Valiliğine başvurarak İzmir yöresinde arkeolojik kazı ve araştırma izni istemiştir (Su, 

1965;67). 

Osman Hamdi Bey tarafından kurulan ‘Sanat Dostları Cemiyeti’nin de 

korumaya dolaylı katkıları olmuştur. İstanbul’da bulunan Çemberlitaş, bu cemiyet 

üyelerinin verdikleri maddi destekle onarım görmüştür (Madran, 2002;79). 
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Dolaylı yönden korumayla ilişkilendirebileceğimiz diğer bir oluşum ise 6 

Ocak 1909’da kurulduğu belirlenen ‘Türk Derneği’dir. Kendi adıyla çıkardığı 

derginin 6. sayısında, İstanbul dışında da açtığı şubelerinden bölgelerinde bulunan, 

Türklerin yaptığı eski tarihi eserleri tespit etmeleri istenmektedir (Koçsoy, 

1999;438). 

Bir diğer örgüt olan ‘İstanbul Asarı Atika Mühipleri Cemiyeti, 27 Kasım 

1911 (H. 12 Şubat 1326) tarihinde kurulmuştur ve bu dönemde karşılaştığımız tarihi 

ve kültürel çevrenin korunması konusunda en ilişkili oluşumdur. 

Cemiyet, nizamnamesinde belirtilen amaçlarına göre; öncelikle İstanbul’un 

değerlerini ve güzelliklerini her aracı kullanarak tanıtacak, kente ilişkin sanat 

eserlerinin kamunun yararına sunulması için gerekli yayınları yapacaktır. Bir diğer 

amaç ise kentin tarihi anıtlarının, tanınmış yapılarının, doğal ve tarihi görünümünün 

korunması için idareye öneri sunmak ve yardım önemek olarak belirtilmiştir 

(Madran,2002;80). 

Bu amaç doğrultusunda, Amcazade Hüseyin Paşa Yalısının röleveleri 

çıkartılmış, Jüstinyen Sayrında araştırma ve onarım yapılmış, Ayasofya Hamamının 

yıkılmasının önlenmesi ile ilgili çalışmalar gerçekleştirilmiştir. Cemiyet 1914 yılında 

I. Dünya Savaşı nedeniyle kapanmıştır (Madran, 2002;80). 

 

3.2.2. CUMHURİYET SONRASI SİVİL TOPLUM ÖRGÜTLERİ 

Cumhuriyet’in ilk yıllarında tarihi ve kültürel çevrelerin korunması ile ilgili 

örgütlerin olmamasını 1940’lara kadar devam eden sivil toplumun denetim altına 

alınması sürecine bağlayabiliriz. 
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Ancak, cumhuriyet devriminin başarıya ulaşması için halkın gerekli 

konularda bilinçlendirilmesi konusunda, sivil toplum örgütleri aracılığı dışında başka 

yöntemler işlerlik kazanmıştır. Konuyla ilgili olarak Cumhuriyet Halk Partisi ile 

Atatürk’ün kurduğu ve halkın bilinçlendirilmesine ilişkin misyonu bulunan Türk 

Tarih Kurumunun çabaları aşağıda belirtilmektedir: 

Cumhuriyet sonrası, çok partili yaşama geçiş deneyiminin başarısızlığı 

sonrası Cumhuriyet Halk Partisinin yönetimdeki baskın karakterinin ve Partinin 

yönetim ile devletteki yeni örgütlenmenin yansıması halkevleri, tarihi ve kültürel 

çevrelerin korunmasında toplumun bilinçlenmesi açısından önemli bir misyon 

üstlenmiştir (Alkan;1998;120, Madran,2002;149). 

Cumhuriyet devrimi sonrasında, devrimin niteliğini, kazanımlarının topluma 

ulaştırma amacında olan, toplumun uluslaşmasına ve ulusal amaçlar doğrultusunda 

gelişmesine hizmet edilebilmesi için eğitim kurumlarının yanında, özellikle yetişkin 

eğitimi yoluyla hizmet veren kuruluşlar olarak tanımlanan halkevlerinin bir kolu da 

tarih ve müze koludur. 

 1943 yılında, 405 halkevinin 90 tanesinde bulunan tarih ve müze kolunun 

görevleri arasında tarihsel ve kültürel zenginliklerin korunması, ortaya çıkarılıp 

tanıtılması, tarihsel yapı ve kalıntılara zarar verilmesine, yok edilmesine veya 

ülkemizden çıkarılmasına engel olunması sayılmıştır (Ozankaya;1995;456). 

Bununla birlikte, tarihi ve kültürel çevre koruma konusundaki bilinçlendirme 

çabalarına Cumhuriyet’in ilk yıllarında kurulan Türk Tarih Kurumunun çalışmaları 

da sayılabilir. 1935 yılında ortaya konan Türk Tarihi Araştırma Kurumu Programı 

Avan Projesi ilkelerinden aşağıda sıralananlar koruma kültürü ile doğrudan ilgilidir 

(İğdemir, 1973;26): 
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• Her türlü tarihi vesika, malzeme ve abideleri bulmak, toplamak, 

muhafaza ve restore etmek, 

• Memleket içinde ve dağınık bir halde açıkta tarihi eserleri tahrib 

edilmek, çalınmak, satılmak, zarara uğratmak ve zamanla kendi 

kendine tahrip olmasının engellenmesi için hükümetçe bütün 

tedbirleri almak, 

• Çeşitli tanıtım etkinlikleri ve yayınlarla milli tarih mallarının asıl 

sahibi olan Türk halkına muhafaza ettirmek. 

• Ankara, İstanbul, Bursa, İzmir ve Edirne’de belirli dönemlere ve 

kültürlere ait serleri toplayarak bu kentleri ‘Eski Eserler ve Abideler 

Merkezi’ haline getirmek. 

• Türk Mimarisini ve bunu yaratan ulusal birikimi yeniden 

uyandırmak, bu ulusal eserleri yararlı ve etkin kılmak için tüm ülkede 

bu eserlerin fotoğraflarını dağıtmak. 

 

Cumhuriyetin ilk yıllarında 1940’lar sonrası dönemde tarihi ve kültürel 

çevrenin korunması konusunda faaliyet gösteren bazı sivil toplum örgütleri arasında; 

Tüm ülke çapında çalışma yapan ‘Türkiye Tarihi Anıtların Korunması ve 

Onarılmasına Yardım Derneği, günümüzde de faaliyetlerini sürdüren ve bu konudaki 

en eski kurum ‘Türkiye Turing ve Otomobil Kurumu’, yöresel olarak faaliyet 

gösteren ‘Edirne ve Yöresi Eski Eserleri Sevenler Kurumu’, ‘Bursa Eski Eserleri 

Sevenler Derneği’ sayılabilir (Madran;2002). 
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1950’li yıllar çok partili yaşam sürecinin tekrar denendiği yıllar olmuştur. Bu 

yıllarda çeşitli kanunlarla kurulan meslek odalarının, sivil toplum örgütlerinden farklı 

bir yapısı olduğu, üyelik yapısının homojen değil heterojen olduğu, gönüllü üyelik 

yerine zorunlu üyelik sisteminin olduğu, yasa ve yönetmelikler kapsamında bir kamu 

kurumu hüviyetinde göründüğü de vurgulanmaktadır.18 

Tarihi ve kültürel çevrelerin korunması konusunda odaklanan ve 

faaliyetlerine devam eden sivil toplum kuruluşları ve sivil girişimler, giderek artan 

bir ivme ile halkın bilinçlenmesinde etkinliklerine devam etmektedir. 

Aşağıda konu ile ilgili sivil toplum unsurları ve kuruluşları tanımlanacaktır: 

 

3.2.2.1.Tarihi Kentler Birliği 

Türkiye’deki tarihsel kentler arasında kültürel mirası ve kimliği oluşturan 

dokuların işbirliği ve dayanışma içerisinde korunmasını sağlamak üzere örgütlenme 

çalışmalarını başlatan ve belediyelerin oluşturduğu bir platform olan Tarihi Kentler 

Birliğinin ilk toplantısı Temmuz 2000’de Bursa’da yapıldı.  

Tarihi Kentler Birliğinin bir ‘Belediyeler Birliği’ şeklindeki örgütlenmesini 

düzenleyen tüzük taslağı tüm katılımcı belediye başkanları tarafından onaylanırken, 

aynı tüzük uyarınca Mimarlar Odası, Çekül, Marmara ve Boğazları Belediyeleri 

Birliği ve Arkeoloji ve Arkeologlar Derneği gibi sivil toplum kuruluşları Tarihi 

Kentler Birliği Meclisinin doğal üyesi kabul edilmiştir (Ekinci, 2003;17). 

İlk toplantıda alınan ilk kararda tarihi ve kültürel çevrenin korunmasında sivil 

toplumun rolüne yapılan vurgu dikkat çekmektedir: 

                                                 
18Bkz. Mimarlar Odası Genel Başkan Yardımcısı Erkan Karakaya’nın 17.10.2006 tarihinde Adana’da 
düzenlenen ‘Meslek Örgütlerinin Toplumsal Sorumlulukları’ başlıklı panelde sunduğu konuşması. 
TMMOB Mimarlar Odası Haber Bülteni, Aralık 2006. 
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“Ülkemizi dünyada ve Avrupa’da farklı ve ayrıcalıklı kılan ve en önemli ve 

eşsiz özelliği başka hiçbir ülkede bulunmayan ve elde edilmesi de mümkün olmayan 

tarihsel, kültürel ve kentsel mirasımızın zenginliğidir. Bu zenginliğin korunarak 

yirmi birinci yüzyılı kimlikli kentlerle yaşamak ve Avrupa ailesinde de kültürel 

değerlerini yitirmemiş güçlü ve saygın bir üye olarak yer almak hedefinde en önemli 

sorumluluk da yerel yönetimlere düşmektedir…” 

Tarihi Kentler Birliği; 1999’da Strazburg’da kurulan ve Avrupa Konseyine 

üye ülkelerin Tarihi Kent Birliklerinin işbirliği yapmalarını sağlamayı amaçlayan 

Avrupa Tarihi Kentler ve Bölgeler Birliğinin de asil üyesidir. 

 

3.2.2.2. Çevre ve Kültür Değerleri Koruma Vakfı (ÇEKÜL) 

ÇEKÜL, ülkemizin doğal ve kültürel mirasını korumak amacıyla 1990 

yılında vakıf statüsünde kurulmuş, bir sivil toplum kuruluşudur. Kültürel mirası, 

insan ve çevresiyle bir bütün olarak ele alan ÇEKÜL, kültürel ve doğal çevreyi 

korumak için kent- havza- bölge- ülke ölçeği sıralamasını temel alan projeler 

gerçekleştirmektedir. ÇEKÜL’ün koruma-değerlendirme-yaşatma amaçlı projelerinin 

hayata geçirilebilmesi ve sonuç alınabilmesi için benimsenen strateji kamu-yerel-

sivil-özel birlikteliğine öncelik verilmesidir. 

ÇEKÜL’ün gönüllülük esasına dayalı kültürel çevrenin korunması başlığı 

altında; 7 Bölge 7 Kent, Kendini Koruyan Kentler Projesi, Sinan’a Saygı Projesi, 

GAP Bölgesinde Kültürel Mirasın Gelişimi Projesi çalışmaları tüm çalışmaları içinde 

öne çıkmaktadır. 

Kendini Koruyan Kentler Projesinde birçok kimlikli yapının kurtarılması ve 

korumaya alınması çerçevesinde Antalya, Amasya, Bursa, Çanakkale, Diyarbakır, 
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Edirne, Eskişehir, İzmit, Kütahya, Muğla, Mardin, Malatya, Tokat, Safranbolu 

kentlerinde; 7 Bölge 7 Kent Projesi çerçevesinde Mudanya, Birgi, Akseki, Midyat, 

Kemaliye, Talas, Kastamonu kentlerinde çok yönlü çalışmalar yapılmaktadır. 

En kapsamlı çalışmalarından GAP Bölgesinde Kültürel Mirasın Gelişimi 

Projesi Avrupa Birliği Komisyonu tarafından finanse edilmektedir ve GAP 

Bölgesinde yer alan dokuz kenti kapsamaktadır (www.cekulvakfi.org.tr). 

 

3.2.2.3. Turizm, Anıt, ve Çevre Değerlerini Koruma Vakfı (TAÇ) 

Taç Vakfının amacı, Türkiye’nin, Türk ulusunun ve Anadolu uygarlığının 

sanat ve kültür varlıklarını ve mimari mirasını, doğal, tarihsel, kültürel, estetik ve 

turizm değerlerini ve bu kavramlar içine girecek her çeşit belgesel değerleri 

korumak, yaşatmak, bu değerlerin geçmişle gelecek arasında, kültürel bir bağ dokusu 

şeklinde devamlılığını sağlamak için her türlü çalışmayı yapmaktır. Vakfın çalışma 

alanı ülkemizdeki korunması gerekli ve risk altındaki tüm kültür ve doğa 

varlıklarıdır. Çalışmalar ağırlıklı olarak korunması gerekli kültür varlıklarının onarım 

ve yenilenmesi üstünde yoğunlaşmıştır. 

Vakıf onarım ve yenileme uygulamalarının yanı sıra tarihi ve kültürel 

çevrenin korunmasında kuramsal temelde bilinçlendirme ve özendirme çalışmaları 

da vardır. Konuyla ilgili pek çok kitap basılmış, bir süreli dergi çıkarılmıştır. En 

önemli etkinliklerden birisi de, Türkiye’de mimarlık eğitimi yapan kurumlarda 

öğrenim gören ve bu konuda tasarım çalışması yapan öğrenciler arasında 1979 

yılından beri sürdürülen ödüllendirmedir. 
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TAÇ Vakfı merkezi Londra’da bulunan Europa Nostra19 adlı Avrupa Kültür 

ve Tarih Mirasını Koruma Dernekleri Uluslar arası Federasyonunun üyesidir 

(www.tacvakfi.org.tr). 

 

3.2.2.4. Türkiye Mimar ve Mühendis Odaları Birliği, Mimarlar Odası 

Mimarlar Odası 1954 yılında çıkarılan 6235 sayılı Türk Mühendis ve 

Mimarlar Birliği yasası ile kurulmuştur. 1980’li yıllara kadar çalışmalarını ülkenin üç 

büyük kenti İstanbul, Ankara ve İzmir’de kurulan Şubeler ile yürüten Mimarlar 

Odasının bugün 21 ilde şubesi 79 kentte Temsilciliği ve 145 kentte Oda Temsilcisi 

bulunmaktadır. 

Mimarlar Odasının tarihi ve kültürel çevrenin korunmasına ilişkin şu 

etkinlikleri gerçekleştirmektedir: 

• Oda yayın organları yolu ile koruma kültürünün gelişmesini sağlamak, 

• Konferans, seminer veya sempozyumlar düzenleyerek korumanın güncel 

gündemi üzerinde değişik yaklaşım ve görüşlerin oluşmasını sağlamak, 

• Doğal ve kültürel değerlerin bozulması ya da yok olmasına yol açacak 

girişimleri engellemek için yasayla kendine tanınan görevleri yerine getirmek 

• Koruma alanındaki yeni mevzuat düzenlemeleriyle ilgili olarak görüşlerini 

kamuoyuna ve ilgili birimlere bildirmek 

• Korumanın değişik alanlarında diğer meslek odaları ve sivil toplum örgütleri 

ile işbirliği yapmak 

 

 

                                                 
19 Bizim Avrupa’mız 
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3.2.2.5. Koruma ve Restorasyon Uzmanları Derneği (KORDER) 

Kültür varlıklarının korunması konusunda yetkili restorasyon uzmanlarının 

sosyal, ekonomik, kültürel ve mesleki gereksinimlerinin karşılanması için 1998 

yılında kurulan dernek; koruma konusunda bilimsel araştırma yapmak ve öğrenci 

yetiştirmek, koruma kültürünün gelişmesini sağlamak amacındadır (Madran, 

Özgönül, 2005;138). 

 

3.2.3.TÜRKİYE’NİN DE TARAF OLDUĞU ULUSLARARASI 

ANTLAŞMALAR 

Tarihi ve kültürel çevrenin korunması kapsamında uluslar arası platformda 

Türkiye de sorumluluklarının gereği çeşitli antlaşmalara taraf olmuştur. 

1932  Atina Uluslararası Konferansı 

1933  Atina Sözleşmesi/ Şehir Planlama Sözleşmesi 

1954 Avrupa Kültür Konvansiyonu / Strazburg 

1954 Kültür Varlıklarının Silahlı Mücadele Hallerinde Koruna 

Sözleşmesi (Unesco) 

1964 Venedik Sözleşmesi 

1965 ICOMOS’un kurulması kararı 

1970 Kültürel Anıt ve Yerleşmeleri Korunması Yılı (Avrupa 

Konseyi) 

1972 Dünya Kültürel ve Doğal Mirasın Korunmasına Dair Sözleşme 

(Paris Sözleşmesi) 

1975 Avrupa Mimari Miras Yılı 

1985  Avrupa Mimari Mirasının Korunması Sözleşmesi / Granada 
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IV. BÖLÜM 

ALAN ARAŞTIRMASI: HAMAMÖNÜNDE HALKIN KORUMAYA 

KATILIMI 

 

4.1. ALANIN TANIMI 

Tarihi ve kültürel çevrenin korunmasında halkın katılımının sivil toplumun 

duruşunu büyük oranda belirlediği daha önceki bölümde belirtilmiştir. 

Tezimizde halkın korumadaki rolünün sorgulanması için bir alan araştırması 

yapılmıştır. Alan araştırması için seçilen yer Ankara’nın eski kent dokusunu yoğun 

bir şekilde -hala- barındıran Hamamönü semti seçilmiştir. Ankara’nın ve 

Hamamönü’nün tarihteki yerine ilişkin bilgiler alan araştırması için seçilen yerin 

anlamlı olasına ilişkin veriler barındırmaktadır. 

 

4.1.1. ANKARA’NIN TARİHSEL ARKA PLANI 

Ankara, belirli bir plana bağlı olmadan gelişmiş, bununla birlikte gelişiminde 

siyasi ve kültürel olayların esas rol oynadığı kentler arasında sıralanmaktadır. Ankara 

kentinde tarihten önceki dönemlere ait arkeolojik buluntuların eksik olması, yanı sıra 

yazılı metinlerin de yokluğu şehrin kuruluşu konusunda kesin bir tarih 

verilememektedir. Var olan buluntulardan kentin M.Ö. 12000 yıllarında Hititler 

döneminde ve daha sonra Frigler döneminde yerleşime konu olduğu görülmektedir 

(Ergenç,1995). 
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Şehrin kuruluşuna ilişkin Keleş, Avram Galanti’den aktarımla, Ankara’nın 

milattan önce 8. yüzyılda Frigya Kralı Kordios tarafından kurulduğunu belirtir. Tarih 

boyunca Galatlar, Romalılar, Araplar ve Bizanslıların da bulunduğu bir çok topluma 

mekân olan Ankara, Osmanlıların eline İstanbul’un fethinden yüz yıl kadar önce 

geçmiştir (Tekeli,1971;1). Osmanlı döneminin de en kalabalık şehirlerinden biri 

olarak nitelendirilmektedir (Ergenç, 1995, Taş, 2006). 

Ankara şehri, İç Anadolu’da yerleşime elverişli bir düzlükte yer almaktadır. 

İç Anadolu çevresindeki sıradağlar gerek su birikintileriyle denizden uzak Anadolu 

bozkırına bitki örtüsü ve tahıl ekimi olanakları sağlaması açısından gerekse korugan 

olması açısından bölgeye yararlı olmuş, tarih boyunca bu yörede kentleşmeye olanak 

yaratmıştır.  

Çevresini yaklaşık 100 metre yükseklikten seyreden volkanik bir tepe 

üstündeki Ankara, eski çağlardan beri bir kale kenti idi. Üç akarsuyun, Hatip Suyu, 

İncesu ve Çubuk Suyu’nun birleştiği yerde kurulan kent Osmanlı döneminde iki surla 

çevriliydi (Georgeon,1992;101). 

Eski Ankara’yı sembolleştiren yapı; Ankara Kalesi ve onu çevreleyen 

surlardır. Şehrin eskiliğinin ve feodal karakterinin bir göstergesi olan kalenin her 

yeden görülebilmesi ilkesi Ankara’nın ilk imar planı müellifi Hermann Jansen’in 

önemli plan kıstaslarından biridir (Keleş,1971;13). 

Tarihsel olarak belirtilmesi gereken bir diğer olgu da; Ankara’nın geniş 

alandaki ilişkilerini belirleyen, tiftik keçisinden üretilen sof üretimi ve ticaretidir. 

Tiftik keçisi simgesel olarak da Ankara ve yakın çevresini uzun süre karakterize 

etmiştir (Taş, 2006;45) 
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4.1.2. ANKARA’NIN PLANLAMA AÇISINDAN GELİŞİMİ VE TARİHİ, 

KÜLTÜREL ÇEVRELER 

Cumhuriyet öncesinde, Ankara’nın sof üretimi ve ticaretine dayanan geniş 

çevre ilişkisinin, şehir planına nasıl yansıdığını en iyi şekilde ortaya koyan mekânlar 

hanlardır. Mekânsal organizasyon açısından şehir planının hanlar ve ticaret alanları 

olan çarşılar etrafında gelişim gösterdiği söylenebilir (Taş, 2006;122) 

20. yy.’ın başlarında Ankara yirmi bin nüfuslu bir Orta Anadolu kasabası 

iken, Türkiye Cumhuriyeti’nin başkenti olduğunda kaderi umulmadık biçimde 

değişmiştir. 

Cumhuriyet’in ilanı ve Ankara’nın başkent oluşu ile birlikte, kent diğer 

Anadolu kentlerinden farklılaşmış ve eskisiyle kıyaslanamayacak biçimde bir 

dinamizm kazanmıştır. Bu yıkık, dökük kentin uygar bir başkente dönüştürülmesi ve 

çok zayıf olan altyapısının oluşturulması için bir imar planının yapılması çalışmaları 

başlamıştır. 

Öncelikle Ankara’nın başkent olmasından dört ay gibi kısa süre sonra 417 

sayılı Kanunla, İstanbul Şehremaneti örneğinden hareketle Ankara Şehremaneti 

kurulmuştur. Daha sonra Ebniye Yasası ve diğer yasal engellerin aşılması 

maksadıyla, Ankara için özel olarak 583 sayılı Yasa çıkarılmıştır. Yasa “eski 

Ankara’ya pek dokunulmayacağı, eskisinin üstüne değil yanına yeni bir kent 

kurulması yoluna gidileceği” temel kararını içermektedir. 

583 sayılı Yasada ne belirgin bir tarihsel çevre koruma endişesi, ne de 

benimsenmiş bir koruma politikası vardır. Ama geleneksel kent dokusunun 

günümüze kadar bir ölçüde ulaşmasında üstü örtülü de olsa payı vardır. 
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Eski Ankara’da kamu eliyle yapılan kentsel yenileme çalışmaları da olmuş, 

ancak anıtsal yapıları onarma ve çevre ölçeğinde koruma çabaları yetersiz kalmıştır. 

583 sayılı Yasanın temel tutumu geleneksel dokuyu bir açıdan koruyucu olmuş, ama 

yenileme, işlev değiştirme gibi süreçlerle değişikliğe uğratılarak başka açıdan da 

tahrip edilmesine olanak hazırlamıştır (Tunçer, 1999). 

Ankara’nın ilk imar planı Ankara Şehremaneti tarafından açılan bir yarışma 

sonucunda 1928 yılında elde edilmiş ve Prof. Herman  Jansen birinciliği kazanmıştır. 

Jansen Şehremaneti tarafından belirlenen ‘geleneksel dokunun korunması’ koşuluna 

uymuş ancak geleneksel dokuya gösterdiği duyarlılık tarihi çevre koruma 

endişesinden değil, daha çok geleneksel dokuda uygulanabilir gerçekçi bir imar 

yaklaşımı getirebilmek kaygısından ileri gelmiştir (Ankara Büyükşehir Belediyesi 

İmar Dairesi Başkanlığı, 1986). 

Ankara’nın planlı imarının 1929–1930 yılları arasındaki öyküsü, Osmanlı 

kasabasından modern kente, mahallelikten kentliliğe, geleneksel bürokrasiden 

kalkınma bürokrasisine geçişi ifade eder. Bu sürecin en önemli unsuru ise, bu büyük 

hamleye çok kısıtlı maddi imkânlar ile az gelişkin yasal ve yönetsel araçlarla 

girişilmesidir (Tankut;1990;231). 

1930-1950 yılları arasında ‘yeni Ankara’nın’ eskisi yanında kurulmasıyla 

kent bütününün tek ana merkezi durumuna giren Ulus ve çevresinde ‘eski şehir’ 

‘yeni şehir’ bağlantıları boyunca ve eski şehrin yeni kullanışlara komşu bölgelerinde 

spekülatif baskılar yoğunlaşarak dokuda yenilemeler yapılmıştır (Tunçer, 1999). 
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Kentin nüfus artışı beklenenden çok fazla olması, gecekondulaşmanın 

başlaması, spekülasyonların artışı ve planın uygulanması sürecinde yaşanan 

olumsuzluklar 1950’lere gelindiğinde Ankara’ya sanki plansız gelişmiş kent 

görünümü kazandırmıştır (Ankara Büyükşehir Belediyesi İmar Dairesi Başkanlığı, 

1986). 

Bu kapsamda 1955 yılında yine bir yarışma sonucu elde edilen Yücel-

Uybadin planı 1957 yılında onaylanarak yürürlüğe girdi. Plana göre 2006 yılı Ankara 

nüfusu 750.000 olarak tahmin edilmiş ve Kızılay yeni merkez olarak planlanmıştır. 

1961 yılında getirilen ‘bölge kat nizamı planı’ uygulaması ile tarihi çevreye 

uygun olmayan 6-8 katlı yüksekliklere izin verilmiş, küçük parseller birleştirilerek 

taban alanları arttırılmıştır (Tunçer, 1999). 

1957-1969 yılları arasında Uybadin – Yücel Planı uygulamaları çerçevesinde, 

cadde boyunca yapılaşan 6-8 katlı bloklar ardında Eski Ankara tarihi kent dokusu 

sıkışıp kalmış, kullanım değişikliği, çevre kalitesindeki düşüş, sosyal dönüşüm, doğal 

yıpranma ile getirilen bölüntü ve eklentilerle çöküntü bölgesi niteliği kazanmıştır. 

 

4.1.3. HAMAMÖNÜ 

Hamamönü semti adını, Ankara’nın en eski tarihi eserlerinden birisi 

konumunda olan ve II. Murat’ın Kadı Askeri olan Celalettin Karacabey İbn-i 

Abdullah tarafından yaptırılan tarihi Karacabey Hamamından almıştır. 

Alan araştırmasının da yapılacağı Hamamönü semti, kuzeyde Ulucanlar 

Caddesi, güneyde Talatpaşa Bulvarı, doğuda Ruhi Su Caddesi, batıda ise Altındağ 

Belediye Başkanlığı ile sınırlıdır. 



 89 

 Ankara’nın en eski yerleşimlerinden biri olan Hamamönü semti İç Kale ile 

birlikte geleneksel konut dokusunun en yoğun olduğu yerdir. Sit alanı ilan 

edilmesinin üstünden on yıllar geçmesine rağmen uygulanan bir plan elde 

edilememiş olması, gelir grubu daha iyi olan kesimin bölgeyi terk etmesi ve yapıların 

onarım ve bakımlarının çok az yapılması bölgeyi giderek çöküntü mahallesi 

konumuna getirmiştir. 

Bölge, konutsal kullanım ve günlük kent hayatı bakımından oturanlara 

gelişmiş alanlarda bulunmayan çeşitlilik sunmaktadır. Gerçek anlamda düzenlenmiş 

bahçe ve avlu sayısı çok azdır. Ancak bunlar gene de geleneksel Osmanlı evi plan 

şemasına uygun ev hayatına bütünleşmiş olmuş durumdadır (Önen Mimarlık, 2006). 

Hamamönü, vakıfların koruması altında günümüze kadar varlıklarını 

sürdürmüş anıtsal nitelikli çok sayıda mescit ve cami barındırmaktadır. Çevrede 

korumaya değer bulunmuş ve tescil edilmiş sivil mimarlık örnekleri de yoğun olarak 

bulunmaktadır (Resim 1–6). 
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Resim - 1   
İnci Sokak. No:15 (78 Pafta, 429 Ada, 14 Parsel)  
 
 
 
 
 

       
 
Resim-2 
Vardar Sokak No:3 (77 Pafta, 410 Ada, 8 Parsel) 
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Resim - 3  
Yeşil Ahi Camii ( 80 Pafta, 427 Ada, 12 Parsel) 
  
 
 
 

                
 
Resim- 4 
Vardar Sokak No:9 (77 Pafta, 410 Ada, 4 Parsel) 
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Resim- 5 
Ev Kadını Sokak No: 19 (78 Pafta, 429 Ada, 10 Parsel) 
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Resim- 6 

Ev Kadını Sokak No: 10 (71 Pafta, 390 Ada, 4 Parsel)20 

 

                                                 
20 Resimlerde tescilli binaların 1980’lerin başında çekilmiş fotoğrafları ile aynı yapının 2007 
yılında elde edilmiş fotoğrafı bulunmaktadır. Sol sütunda yer alan fotoğraflar T.C. Kültür ve 
Turizm Bakanlığı, Ankara Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü 
arşivinden elde edilmiştir. 
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Bununla birlikte, esaslı onarım gerektiren yapıların çokluğu, geleneksel 

dokuya uyumsuz eklentiler, tanımsız boş alanlar, harap, sağlıksız, yok olma sürecine 

girmiş, olumsuz bir çevre etkisi yaratmaktadır.  

Hamamönü’nün de içinde yer aldığı Ankara eski kent dokusu Gayrimenkul 

Eski Eserler ve Anıtlar Yüksek Kurulunun 12.04.1980 tarih ve A-2167 sayılı kararı 

ve Taşınmaz Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Yüksek Kurulunun 10.07.1986 

tarih ve 2458 sayılı kararı ile kentsel sit ilan edilmiştir. 

Yasalar gereği sit alanı ilanı sonrası yapılması gerekli Koruma Amaçlı İmar 

Planı ilgili belediyesince yıllarca elde edilememiş olup alanın bugünkü çöküntü 

bölgesi görünümüne bu plansızlığın neden olduğu öne sürülebilir.  

1986 yılında yarışma yoluyla “Ulus Tarihi Kent Merkezini İyileştirme, 

Sağlıklaştırma, Koruma, Yenileme Projesi” başlığı altında elde edilen ilk plan 

Ankara Büyükşehir Belediyesi İmar Dairesi Başkanlığı’nca 1989 yılında onanmış 

ancak uygulamaya geçirilememiştir. 

Daha sonra “Ankara Kalesi Koruma ve Geliştirme İmar Planı” yarışma yolu 

ile elde edilmiş ancak tamamlanamamıştır (Önen Mimarlık, 2006;7). 

Kültür ve Turizm Bakanlığınca alana ilişkin plan yapımı için tekrar bir 

çalışma yürütülmüş ve 2000 yılında başlayan plan çalışmaları 2004 yılında 

tamamlanmış ve “Ankara Eski Kent Dokusu Koruma Planı” Ankara Kültür ve Tabiat 

Varlıklarını Koruma Bölge Kurulunca onaylanmıştır. Planın Altındağ Belediyesince 

onayı sonrasında alanın 5366 sayılı Kanun kapsamında “yenileme alanı” olarak ilanı 

onaylanan son planı geçersiz kılmış, Hamamönü’nün yıllardır devam eden plansızlık 

sürecini uzatmıştır. 
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5366 sayılı Kanun kapsamında, Hamamönü’nün de içinde bulunduğu 

‘yenileme alanı’nın planlama çalışmaları Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığınca 

yürütülmektedir. 

 

4.2. ARAŞTIRMANIN YÖNTEMİ 

Araştırmamızın konusu; tarihi ve kültürel çevrelerin korunmasında sivil 

toplumun rolüdür. Çalışmanın genel niteliği betimsel olarak tanımlanabilir. Ayrıca; 

konuya ilişkin Ankara’nın en eski kentsel doku özelliklerini barındıran ve sit alanı 

olan Hamamönü bölgesinde alan araştırması / anket çalışması yapılarak kentsel ve 

tarihi bir dokuda yaşayanların koruma sürecindeki rolü sorgulanmıştır. 

Tez çalışması dört aşamada gerçekleşmiştir. 

1. Literatür taraması ve veri toplama, 

2. Arazi çalışması, 

3. Anket, 

4. Verilerin değerlendirilmesi, sonuç ve öneriler. 

 

4.2.1. ANKET ÇALIŞMASI VE SONUÇLARININ 

DEĞERLENDİRİLMESİNDE KULLANILAN TEKNİKLER 

Araştırma alanında yaşayan kişilerin, tarihi ve kültürel çevre konusunda 

bilinç ve duyarlılığını tespit etmek ve bu bilincin Hamamönü’nün bugünkü olumsuz 

görünümüne etkisi olup olmadığını belirlemek için anket yapılmıştır. 

Anketi uygulamaya başlamadan önce yapılan işlemler aşağıda sıralanmıştır: 

• Literatür çalışması sırasında toplanan veriler alanda yapılacak ankette 

kullanılacak soruların hazırlanmasında önemli bir rol oynamıştır. 
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• Öncelikle sosyoloji bölümü öğretim üyesi ve eğitim fakültesinden bir 

öğretim görevlisi ile görüşülmüş, anket sorularının nasıl hazırlanacağı ve 

uygulanacağı konusunda bilgi alınmış; daha önceden hazırlanan sorular 

değerlendirilmiştir. 

• “Küme örneklemesi” tekniği ile anket yapılmasına karar verilmiştir. 

Araştırma evrenini oluşturan Hamamönü’nde tüm hane halkalarına ulaşılmasının 

maliyet ve zaman açısından zorluğu dikkate alınarak bölge beş ayrı kümeye 

bölünmüş, heterojen nitelik gösteren bölümlerden tesadüfî belirlenen üç alandaki 

kamusal mekânlarda anket uygulanmıştır.  

• Araştırma alanı içine giren Sakarya Mahallesinin muhtarı ile görüşülmüş, 

Hamamönü’nde yukarıda belirlenen alanlarda muhtardan edinilen bilgiler 

kapsamında heterojen özellikler göstermesi muhtemel kahvehanelerde daha çok 

katılımcıya ulaşılmıştır. Alanın nüfusu, mahalle muhtarının verdiği bilgilere göre 

yaklaşık 4000–4500 civarındadır. Nüfusun yaklaşık %2’sini oluşturan 83 kişi ile 

anket gerçekleştirilmiştir. 

• Anket sorularının anlaşılabilirliğini denemek için 5 kişi ile pilot araştırması 

yapılmıştır. 

•Anketler araştırmacı tarafından yüz yüze gerçekleştirilmiştir. 

 

Anket sorularını hazırlarken dikkat edilen noktalar ise; 

• Anket soruları; büyük bölümü kapalı uçlu sorulardan olmak üzere iki bölüm 

halinde hazırlanmıştır. 

I. bölümde, alanda yaşayan kişilerin profilini tespit etmek için cinsiyet, eğitim 

durumu, meslek, aylık gelir durumu ve yaşa yönelik sorular sorulmuştur. 
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II. bölümde alanda yaşayan kişilerin yaşadığı mekânlar ve tek yapı ölçeğinde 

yapıların korunmasına ilişkin görüşleri ile mahallesi ve Hamamönü’ne ilişkin 

görüşleri sorulmuş alan ölçeğinde koruma bilinçleri tespit edilmeye çalışılmıştır. 

III. bölümde Hamamönü’nde yaşayan halkın sivil toplum örgütleri ile ilişkisi 

tespit edilmeye çalışılmıştır. 

• Anketin uygulama süresi 5–6 dakika olacak şekilde sorular hazırlanmıştır. 

• Kişilerin özel yaşantısına yönelik sorulara yer verilmemiştir. 

• Tarihi çevre koruma bilincin düzeyi araştırmanın ana hedeflerinden olduğu 

için 18 yaş ve üzerindeki kişiler ankete dâhil edilmiştir. 

 

Araştırmanın Hipotezi 

Hamamönü’nde yapılan anketin temel hipotezi, söz konusu çevrede 

yaşayanların tarihi ve kültürel çevre bilinç ve duyarlılığı eksik olduğundan 

Hamamönü’ndeki tarihi ve kültürel çevrenin yeteri kadar korunamadığının tespitidir. 

 

 

4.3. ARAŞTIRMA SONUÇLARI 

Tarihi ve kültürel çevrelerin korunmasında en önemli araçlar yasal kurallar ve 

yasal kuralları uygulayıcıları olan bürokratik ve sivil idaredir. Konuyla ilgili yasal 

kurallar her zaman değiştirilip geliştirebilir. Ancak bu kuralların uygulanmasında 

halkın konuya ilgisi ya da ilgisizliği sonucu belirlemede önemli rol oynayacaktır. 
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Bu temel görüşle yapılan çalışma da,  uygulama alanında küme örneklemesi 

tekniği ile yapılan anketin sonuçları aşağıda değerlendirilmiştir. 

 

4.3.1. ANKETE KATILANLARIN SOSYO EKONOMİK DURUMLARI 

Ankete katılanların cinsiyete göre dağılımı tablo 1’de verilmiştir. Ankete 

katılan 83 kişiden 33’ü (%39,8) kadın, 50’si (%60,2) erkektir. Erkeklerin daha fazla 

ankete katılım nedeni ise erkeklerin anket yapılan kamusal mekânları daha çok 

kullanıyor olmasından kaynaklanmaktadır. 

 
Tablo 1- Katılımcıların cinsiyete göre dağılımı  
 
Cinsiyet  Sayı %  

Kadın  33  39,8 

Erkek  50  60,2 

Toplam  83  100  

 

Tablo 2’de ankete katılanların eğitim durumları incelendiğinde ilk sırayı % 

41,0 ile ilkokul mezunları almaktadır. Bunu sırasıyla %22,8 ile lise mezunları,  

%15,7 ile ortaokul mezunları, % 14,5 ile de yüksekokul veya üniversite mezunları 

takip etmektedir. Ankete katılanlardan 5’i ise herhangi bir eğitim almamıştır. 

Tablo 2- Katılımcıların eğitim durumuna göre dağılımı  
 

Eğitim Durumu  Sayı %  
Okur-yazar değil 2 2,4 

Okur-yazar 3 3,6 

İlkokul mezunu  34  41,0 

Ortaokul mezunu 13  15,7 

Lise mezunu 19  22,8 

Yüksekokul veya üniversite mezunu 12  14,5 

Toplam  83  100  
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Ankete katılanların meslek gruplarına göre dağılımları (tablo 3) 

incelendiğinde ilk sırayı ev hanımları (%31,3) almaktadır. Diğer meslek grupları 

esnaf (%18,0), serbest meslek (%16,9) , işçi (%15,7) ve memur (%13,3) birbirine 

yakın oranda temsil edilmektedir. 

Tablo 3- Katılımcıların meslek gruplarına göre dağılımı  
 

Meslek Grupları  Sayı %  

Memur  11 13,3 

İşçi  13  15,7 

Esnaf  15  18,0 

Serbest meslek  14 16,9 

Ev hanımı  26 31,3 

Öğrenci  2  2,4 

Emekli  2 2,4 

Toplam  83  100  

 
 

Ankete katılanların % 42,2’si ev sahibi, % 49,4’ü ise kiracıdır, ebeveyn 

mülkünde ikamet edenlerin oranı ise % 8,4’dür (Tablo 4).  

Tablo 4- Katılımcıların mülkiyet durumlarına göre dağılımı  
 

Mülkiyet Durumu  Sayı %  

Ev Sahibi  35 42,2 

Kiracı  41 49,4 

Diğer 7 8,4 

Toplam  83  100  
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  Tablo 5’te ankete katılanların Hamamönü’nde oturmalarında öncelikli 

nedenlerine göre dağılımı incelendiğinde, ikamet edilen konutun mülkiyet durumuna 

ilişkin değerlendirme büyük bir oranda belirleyici olmuştur. Ankete katılanların 

%36,1’i Hamamönü’nde kendi evi olduğu için, %20,5’i ise Hamamönü’nde kiralar 

uygun olduğu için oturduğunu ifade etmektedir. Diğer katılımcılardan sırasıyla 

%15,7’si aile büyükleri/ akrabalara yakınlığı, %13,3’ü merkezi bir yer olmasını, 

%10,8’i hemşerilere yakınlığı Hamamönü’nde  oturmada öncelikli neden olarak 

belirtmiştir. 

Tablo 5- Katılımcıların Hamamönü’nde oturmalarında öncelikli nedenlerine göre 
dağılımı 

 
Hamamönü’nde oturmada öncelikli nedeniniz nedir Kişi Sayısı  %  

Aile büyüklerine/akrabalara yakın 13 15,7 

Kiraları uygun 17 20,5 

Kendi evleri  30 36,1 

Hemşerilere yakın  9 10,8 

Merkezi bir yer  11 13,3 

Ulaşımı kolay 1 1,2 

Sessiz-sakin 1 1,2 

Diğer 1 1,2 

Toplam  83 100,0 

 

 

 Ankete katılanların yaş ortalaması 39, aylık ortalama gelirleri ise 691 

YTL’dir. Ayrıca ankete katılanların evinde hane halkı ortalaması yaklaşık 4 kişidir 

ve ankete katılanlar ortalama olarak yaklaşık 21 yıldır Hamamönü’nde oturmaktadır. 

Konuya ilişkin ayrıntılı bilgiler sırasıyla tablo 6, 7, 8 ve 9’da yer almaktadır. 
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Tablo 6- Katılımcıların yaş gruplarına göre dağılımı  
Yaş  Kişi Sayısı  %  

18–25  9  10,8 

26–35  22 26,6 

36–45  32 38,6 

46–55  8 9,6 

56–65  8 9,6 

<65  4 4,8 

Toplam  83  100  

 

Tablo 7- Katılımcıların gelir durumlarına göre dağılımı  

Aylık Gelir Durumu  Kişi sayısı  %  

≤ 500 YTL  37  44,6 

500–750 YTL 19  22,9 

750–1000 YTL 22  26,5 

>1000YTL 5 6,0 

Toplam  83 100  

 

Tablo 8- Katılımcıların oturduğu evde yaşayan nüfusa göre dağılımı  

Oturulan Evdeki Nüfus Kişi sayısı % 

1  2 2,4 

2  4 4,8 

3  25 30,1 

4  22 26,5 

5  19 22,9 

6  8 9,6 

7 1 1,2 

8 2 2,4 

Toplam 83 100 

 

Tablo 9- Katılımcıların Hamamönü’nde yaşadıkları yıllara göre  dağılımı  
Yıl   Kişi Sayısı   %  

0–10 24 28,9 

10–20 20 24,1 

20–30 21 25,3 

30–40 13 15,7 

>40 5 6,0 

Toplam  83  100  



 102 

4.3.2. ANKETE KATILANLARIN TEK YAPI ÖLÇEĞİNDEKİ GÖRÜŞLERİ ve 

KORUMA BİLİNCİ 

 Tablo 10’da ankete katılanların oturdukları evi tanımlamalarına göre 

dağılımları incelendiğinde katılımcıların üçte biri oturduğu evi gecekondu olarak 

nitelediği görülmektedir. Katılımcılardan 22 kişi oturdukları evi bakımsız tarihi ev, 

17 kişi bakımsız ev ve 11 kişi tarihi ev olarak nitelemiştir. 

 
Tablo 10- Ankete katılanların oturduğu evi tanımlamalarına göre dağılımları  

  
Oturduğu evin tanımı Kişi Sayısı % 
Tarihi ev 11 13,3 
Bakımsız tarihi ev 22 26,5 
Gecekondu 29 34,9 
Bakımsız ev 17 20,5 
Diğer 4 4,8 
Toplam 83 100,0 

 
 

 

Ankete katılanların %56,6’sı oturduğu evden memnun değilken %43,4’ü 

oturduğu evden memnun olduklarını ifade etmiştir (Tablo 11). 

Oturdukları evden memnun olmayanların yaklaşık yarısı (% 51,1) oturdukları 

evin konfor durumunun kötü olduğunu, oturduğu evden memnun olmayanlardan 15 

kişi memnuniyetsizlik nedeni olarak onarım ihtiyacını, 7 kişi ise diğer sebepleri 

belirtmiştir (Tablo 12). 

Oturdukları evden memnun olmayanlara ne tür bir evde oturmak istedikleri 

sorulmuş; 23 kişi bahçeli evde, 14 kişi apartman dairesinde, 8 kişi onarım görmüş bir 

tarihi evde oturmak istediklerini belirtmiştir (Tablo 13). 
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Tablo 11- Katılımcıların oturduğu evden memnuniyetine göre dağılımları 

Oturduğunuz evden memnun musunuz?  Kişi Sayısı  %  

Evet  36 43,4 

Hayır 47 56,6 

Toplam  83  100  

 
 
Tablo 12- Ankete katılanlardan oturduğu evden memnun olmamama nedenlerine 

göre dağılımları  

Oturduğu evin memnun olmama nedenleri Kişi Sayısı % 

Onarıma ihtiyacı var/ bakımsız 15 31,9 

Konfor durumu kötü (banyo- wc, vb. yetersizliği veya eksikliği 24 51,1 

Yapım malzemesi olumsuz (ahşap, yığma yapı vs) 1 2,1 

Diğer 7 14,9 

Toplam 47 100,0 

 
Tablo 13- Ankete katılanlardan oturduğu evden memnun olmayanların oturmak 

istedikleri eve göre dağılımları  
 

Ne tür bir evde oturmak istersiniz? Kişi Sayısı % 

Apartman dairesinde  14 29,8 

Bahçeli ev    23 48,9 

Onarım görmüş tarihi ev  8 17,0 

Diğer 2 4,3 

Toplam 47 100,0 

 

 

Tablo 14’te ankete katılanların tarihi ev kavramı anlayışlarına göre 

dağılımları incelendiğinde, 42 kişi tarihi evi eskiye ait özellikleri taşıyan ev olarak 

nitelendirirken, 14 kişi onarılmayıp kaderine bırakılmış, içinde oturulmayan ev, 14 

kişi ata yadigârı olarak tanımlamaktadır. 
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Tablo 14- Katılımcıların tarihi ev kavramı anlayışlarına göre dağılımı  
 
Sizce tarihi ev ne demektir?  Kişi Sayısı  % 

Ata yadigârı  14 16,9 

Eskiye ait özellikleri taşıyan ev 42 50,6 

Tescilli ev 5 6,0 

Onarılmayıp kaderine bırakılmış, içinde oturulmayan ev  14 16,9 

Diğer  8 9,6 

Toplam  83 100,0 

 

Ankete katılanların % 72,3 gibi büyük bir çoğunluğu tarihi bir evde oturmak 

istediğini belirtmiştir, % 27,7’si ise tarihi bir evde oturmak istememektedir (Tablo 

15). 

Tablo 15- Katılımcıların tarihi evde oturma isteğine göre dağılımları 
 
Tarihi bir evde oturmak ister misiniz?  Kişi Sayısı  %  

Evet  60 72,3 

Hayır 23 27,7 

Toplam  83 100,0 

  

Taşınmaz kültür varlığı niteliğindeki yapılar 2863 sayılı Kanun kapsamında 

tespiti sonrasında ilgili koruma bölge kurulunca ‘tescil’ edilmektedir. Devletin sivil 

mimarlık örneği yapıları bir anlamda korunacak yapı olarak nitelendirmesi anlamına 

da gelen ‘tescil’ işlemine ilişkin ankete katılanların görüşleri tablo 16, 17, 18 ve 

19’da belirtilmiştir. 

 Ankete katılanların  % 30,1’i tescil kavramını bilmediğini ifade ederken 

%44,6’sı bir evin tescil edilmesini devlet tarafından korunmaya alınması olarak 

nitelemiştir. Tescil kavramına ilişkin olumsuz çağrışımlar içeren boya-badanaya bile 

izin alınması gerekmesi ve mülkiyet hakkının mal sahibinden alınması ifadelerini 

ankete katılanların sırasıyla % 3,6’sı ve % 2,4’ü belirtmiştir (Tablo 16 ). 
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 Ankete katılanların % 71,1 ‘i tescilli bir evde oturmanın güçlüklerini 

bilmediğini ifade etmiştir. Bu konuda bir görüş ifade eden anket katılımcılarından 11 

kişi boya-badanaya bile izin alınması gerekmesini, 7 kişi mülkiyet hakkının 

sınırlanmasını, 6 kişi de yapım malzemesinin eski olmasını tescilli bir evde 

oturmanın güçlüğü olarak nitelendirmiştir (Tablo 18). 

Ankete katılanların % 89,2’si tescilli bir evde oturmanın avantajlarını 

bilmemektedir. Bu konuda bir görüş ifade eden anket katılımcılarından 4 kişi emlak 

vergisi muafiyetini, 3 kişi onarım için karşılıksız yardımı, 2 kişi de onarım için düşük 

faizli kredi imkânını tescilli bir evde oturmanın avantajı olarak ifade etmiştir (Tablo 

19). 

 

Tablo 16- Katılımcıların tescil kavramı anlayışlarına göre dağılımı  

Bir evin devlet tarafından tescil edilmesi sizce ne 
demektir?  

Kişi Sayısı  % 

Korunmaya alınması 37 44,6 

Yenilenmesi 15 18,1 

Boya-badanaya bile izin alınması gerekmesi 3 3,6 

Mülkiyet hakkının mülk sahibinden alınması 2 2,4 

Bilmiyorum  25 30,1 

Diğer  1 1,2 

Toplam  83 100,0 

 
 
 
Tablo 17- Katılımcıların oturdukları evin tescil durumu bilgilerine göre dağılımları 

Oturduğunuz ev tescilli mi?  Kişi Sayısı  %  

Evet  16 19,3 

Hayır 40 48,2 

Bilmiyorum 27 32,5 

Toplam  83 100,0 
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Tablo 18- Katılımcıların tescilli bir evde oturmanın güçlükleri konusundaki 
görüşlerine göre dağılımı  

Tescilli bir evde oturmanın güçlükleri sizce nelerdir? Kişi Sayısı  % 

Mülkiyet hakkının sınırlanması  7 8,4 

Boya-badanaya bile izin alınması gerekmesi 11 13,3 

Yapım malzemesinin eski olması 6 7,2 

Bilmiyorum 59 71,1 

Toplam  83 100,0 

 
 
Tablo 19- Katılımcıların tescilli bir evde oturmanın avantajları konusundaki 
görüşlerine göre dağılımı  

Tescilli bir evde oturmanın avantajları sizce nelerdir? Kişi Sayısı  % 

Emlak vergisi muafiyeti  4 4,8 

Onarım için karşılıksız yardım 3 3,6 

Onarım için düşük faizli kredi imkânı 2 2,4 

Bilmiyorum 74 89,2 

Toplam  83 100,0 

 

 

 

4.3.3. ANKETE KATILANLARIN ÇEVRE ÖLÇEĞİNDEKİ GÖRÜŞLERİ ve 

KORUMA BİLİNCİ 

 Tablo 20’de ankete katılanların tarihi ve kültürel çevre algısı incelendiğinde 

ankete katılanların hemen hemen yarısı (% 49,4) tarihi ve kültürel çevreyi gelenek, 

görenek ve tarih değerleri ile geçmişin izlerini taşıyan yerler olarak nitelemiştir. 

Katılımcılardan 24 kişi tarihi ve kültürel çevreyi turistlerin ziyaret ettiği yerler 

olarak, 11 kişi ise eski, yıkılmış ve içinde oturulmayan evlerin olduğu yerler olarak 

belirtmiştir. 
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Anket katılımcılarına Türkiye’de tarihi ve kültürel çevre denilince akıllarına 

ilk gelen yeri belirtmesi istenmiştir. Açık uçlu bu soruya katılımcıların % 18,1’i 

İstanbul, % 13,3’ü Safranbolu, % 8,4’ü Beypazarı cevabını vermiştir. 

Katılımcılardan 25 kişi (% 30,1) bir yer belirtmezken, 21 kişi ise (% 25,3) 17 farklı il 

veya ilçe belirtmiştir (Tablo 21). 

 Aynı şekilde anket katılımcılarına Ankara’da tarihi ve kültürel çevre denilince 

akıllarına ilk gelen yeri belirtmesi istenmiştir. Açık uçlu bu soruya % 71,1 gibi büyük 

bir çoğunluk Kale ve çevresini Ankara’da tarihi ve kültürel çevre denilince akıllarına 

ilk gelen yer olarak bildirmiştir (Tablo 22). 

Tablo 20- Katılımcıların tarihi ve kültürel çevre kavramı anlayışlarına göre 
dağılımı  
Tarihi ve kültürel çevre sizce ne demektir?  Kişi Sayısı  % 

Gelenek, görenek ve tarih değerleri ile geçmişin 
izlerini taşıyan yerler 

41 49,4 

Eski, yıkılmış ve içinde oturulmayan evlerin olduğu 
yerler 

11 13,3 

Turistlerin ziyaret ettiği yerler  24 28,9 

Diğer  7 8,4 

Toplam  83 100,0 

 
 
Tablo 21- Katılımcıların Türkiye’de tarihi ve kültürel çevre olarak ilk belirttikleri 
yerlere göre dağılımı  

Türkiye’de tarihi ve kültürel çevre denince 
aklınıza ilk neresi gelir?  

Kişi Sayısı  % 

İstanbul 15 18,1 

Safranbolu 11 13,3 

Beypazarı 7 8,4 

Hamamönü 4 4,8 

Diğer  21 25,3 

Bilmiyorum 25 30,1 

Toplam  83 100,0 
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Tablo 22- Katılımcıların Ankara’da tarihi ve kültürel çevre olarak ilk belirttikleri 
yerlere göre dağılımı  

Ankara’da tarihi ve kültürel çevre denince aklınıza ilk 
neresi gelir?  

Kişi Sayısı  % 

Ankara Kalesi ve çevresi 59 71,1 

Beypazarı 7 8,4 

Hamamönü 11 13,3 

Diğer  4 4,8 

Bilmiyorum 2 2,4 

Toplam  83 100,0 

 
 Tablo 23’te, ankete katılanların Hamamönü’nde yer alan binaları nitelemesine 

ilişkin dağılım incelendiğinde katılımcılardan 38 kişi Hamamönü’ndeki binaları 

bakımsız tarihi binalar olarak tanımlarken, 25 kişi gecekondu, 5 kişi ise tarihi binalar 

tanımlamaktadır. 

Tablo 23- Katılımcıların Hamamönü’ndeki binaları nitelendirmesine göre dağılımı  

Yaşadığınız yerdeki (çevrenizdeki)  binaları genel 
olarak nasıl tanımlarsınız?  

Kişi Sayısı  % 

Tarihi binalar   5 6,0 

Bakımsız tarihi binalar  38 45,8 

Gecekondu 25 30,1 

Diğer  15 18,1 

Toplam  83 100,0 

  

Anket katılımcılarının % 57,8’i yaşadığı çevreden memnun olduğunu 

belirtirken, % 42,2’si yaşadığı çevreden memnun olmadıklarını belirtmiştir (Tablo 

24). 

 Hamamönü’nde yaşadığı çevreden memnun olmayanların % 62,9 gibi büyük 

bir çoğunluğu bunun nedeni olarak Hamamönü’nün güvenli bir yer olmamasını ifade 

etmiştir (Tablo 25).  
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 Tablo 26’da, anket katılımcılarından Hamamönü’nde yaşadığı çevreden 

memnun olmayanların oturmaya devam etme şartlarına göre dağılımını 

incelediğimizde, söz konusu kişilerden 17’si (%48,6) binaların yıkılıp yerine 

apartmanların yapılması halinde Hamamönü’nde oturmaya devam edeceğini 

belirtmiştir. 13 kişi (37,1) binalar onarım görüp altyapı eksiklikleri giderilirse 

Hamamönü’nde oturmaya devam edeceğini, 5 kişi ise (14,3) her koşulda 

Hamamönü’nden ayrılmak istediğini ifade etmiştir. 

 

Tablo 24- Katılımcıların Hamamönü’nden memnuniyetine göre dağılımları 

Yaşadığınız çevreden  memnun musunuz?  Kişi Sayısı  %  
Evet  48 57,8 
Hayır 35 42,2 
Toplam  83 100,0 

 
 
Tablo 25- Ankete katılanlardan Hamamönü’nde yaşamaktan memnun olmamama 
nedenlerine göre dağılımları  

Hamamönü’nde yaşamaktan neden memnun değilsiniz? Kişi Sayısı % 
Binalar çok bakımsız 2 5,7 
Güvenli bir çevre değil 22 62,9 
Altyapısı kötü ( doğalgaz yok, kanalizasyon sistemi iyi değil) 6 17,1 
Diğer 5 14,3 
Toplam 35 100,0 

 
 
 

Tablo 26- Ankete katılanlardan Hamamönü’nde yaşamaktan memnun olmayanların 
oturmaya devam etme şartlarına göre dağılımları  

 
Memnun değilseniz hangi şartlarda oturmaya devam 
edersiniz? 

Kişi Sayısı % 

Binalar onarım görür, altyapı eksiklerimiz giderilirse kalmak 
isterim 

13 37,1 

Binalar yıkılıp yerine apartmanlar yapılırsa kalmak isterim 17 48,6 
Her koşulda oturmak istemem 5 14,3 
Diğer 0 0 
Toplam 35 100,0 
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Tablo 27 incelendiğinde, ankete katılanlardan 41 kişi Hamamönü’nden başka 

bir yere taşınırsa en çok komşuluk ilişkilerini, 21 kişi ise arkadaşlık ilişkilerini 

özleyeceğini belirtmiştir. Hamamönü’nden başka bir yere taşındığına oturduğu evi 

veya tarihi çevreyi özleyeceğini ifade eden 3’er kişi olmuştur. 

Tablo 27- Katılımcıların Hamamönü algısına göre dağılımları  
 

Hamamönü’nden başka bir yere taşınırsanız en çok neyi 
özlersiniz? 

Kişi Sayısı % 

Komşuluk ilişkilerini 41 49,4 
Arkadaşlık ilişkilerini 21 25,3 
Oturduğum evi 3 3,6 
Tarihi çevreyi 3 3,6 
Diğer 15 18,1 
Toplam 83 100,0 

 
 Ankete katılanlara Hamamönü’ndeki binaların korunma gerekliği sorulmuş, 

korunması gerektiğini belirtenlere binaların ne şekilde, neden ve kim tarafından 

korunması gerekliği hususlarına ilişkin bulgular tablo 28, 29, 30 ve 31’de yer 

almıştır. 

 Söz konusu tablolar incelendiğinde, ankete katılanların %68,7’si 

Hamamönü’nün korunması şeklinde görüş belirtmiştir. Hamamönü’nün korunması 

gerektiğine inananların; %52,6’sı tarihi binaların mahallesiyle birlikte korunması 

gerekliliğini ifade etmiş, korunma nedeni olarak %43,9’u gelecek nesillere kültür 

mirası olmasını göstermiştir. 

 Ankete katılanlardan Hamamönü’nün korunması gerekliliğini ifade 

edenlerden %38,6’sı korumanın devlet tarafından yapılmasını yine %38,6’sı 

korumanın devlet, mülk sahibi, belediye ve sivil toplum kuruluşlarının hepsi 

tarafından yapılması gerektiğini belirtmiştir. 
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Tablo 28- Katılımcıların Hamamönü’ndeki binaların korunması gerekliliği 
görüşlerine göre dağılımları 

Sizce yaşadığınız yerdeki (çevrenizdeki)  binalar 
korunmalı mı? 

Kişi Sayısı  %  

Korunmalı  57 68,7 

Korunmamalı 23 27,7 

Bilmiyorum 3 3,6 

Toplam 83 100,0 

 
 
Tablo 29- Katılımcıların Hamamönü’deki binaların korunma şekillerine ilişkin 

 görüşlerine göre dağılımları 
 

Sizce yaşadığınız yerdeki (çevrenizdeki)  binalar 
ne şekilde korunmalıdır? 

Kişi Sayısı % 

Sadece tarihi binalar 15 26,3 
Tarihi binalar bahçesiyle birlikte 10 17,6 
Tarihi binalar sokağıyla 2 3,5 
Tarihi binalar mahallesiyle 30 52,6 
Toplam 57 100,0 

 
 
 
Tablo 30- Katılımcıların Hamamönü’deki binaların korunma nedenlerine ilişkin 
görüşlerine göre dağılımları  

 
Sizce yaşadığınız yerdeki (çevrenizdeki)   binalar 
neden korunmalı? 

Kişi Sayısı % 

Eski oldukları için   5 8,8 
Tarihimizi hatırlattıkları için 22 38,6 
Gelecek nesillere kültür mirası olduğu için 
(çocuklarımıza kalması için)  

25 43,9 

Turistlerin ziyaret etmesi için 3 5,2 
Diğer 2 3,5 
Toplam 57 100,0 
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Tablo 31- Katılımcıların Hamamönü’deki binaların korunmasının kim tarafından 
yapılması gerektiğine ilişkin görüşlerine göre dağılımları  

 
Sizce yaşadığınız yerdeki (çevrenizdeki) binalar 
kim tarafından korunmalı? 

Kişi Sayısı % 

Devlet 22 38,6 
Belediye 6 10,5 
Mülk sahibi 4 7,0 
Sivil toplum kuruluşları 1 1,8 
Hepsi 22 38,6 
Diğer 2 3,5 
Toplam 57 100,0 

 
 

4.3.4. ANKETE KATILANLARIN SİVİL TOPLUM KAVRAMINA 

İLİŞKİN GÖRÜŞLERİ 

Alan araştırmamızın yapıldığı Hamamönü semtinde birkaç adet hemşeri 

derneği bulunmaktadır. Bu dernekler de birbirini tanıyan insanların çay içtiği ve 

oturup sohbet ettiği bir mekân niteliğindedir. Bununla birlikte, Türkiye İnsan Hakları 

Vakfı tescilli bir bina restore ettirerek anket yapılmadan birkaç hafta önce 

Hamamönü’nde faaliyetlerine başlamıştır.21 

 Tablo 32’de ankete katılanların sivil toplum kuruluşlarının varlığına ilişkin 

bilgilerine göre dağılımları incelendiğinde 34 kişi mahallede bir sivil toplum 

kuruluşu olmadığını, 29 kişi bir sivil toplum kuruluşu olduğunu, 20 kişi ise konuyla 

ilgili bilgisi olmadığını belirtmiştir. 

 

 

 

                                                 
21 Ankete katılanlara sorulan mahallenizde sivil toplum kuruluşu var mı? sorusuna olumlu cevap 
verenler anket yapılmadan birkaç hafta öncesinde açılan İnsan Hakları Vakfı’nı konuyla ilgili örnek 
olarak belirtmiştir. 
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Ankete katılanlardan 4 kişi (% 4,8) Hamamönü’ndeki binaların korunması 

konusunda çalışma yapan sivil toplum örgütlerinin varlığını bildiğini, 39 kişi 

(%47,0) bu konuda çalışma yapan bir sivil toplum kuruluşu olmadığını, 40 kişi de 

(%48,2) konuyla ilgili bilgisi olmadığını belirtmiştir (Tablo 33). 

Tablo 32- Katılımcıların sivil toplum kuruluşlarının varlığına ilişkin bilgilerine göre 
dağılımları 

Mahallenizde sivil toplum kuruluşu (dernek, vakıf vs. ) 
var mıdır?  

Kişi Sayısı  %  

Evet  29 34,9 

Hayır 34 41,0 

Bilmiyorum 20 24,1 

Toplam  83 100,0 

 

Tablo 33- Katılımcıların sivil toplum kuruluşlarının Hamamönü’ndeki koruma 
çalışmaları hakkındaki bilgisine göre dağılımları 

Hamamönü’ndeki binaların korunması konusunda 
çalışma yapan sivil toplum kuruluşları (dernek, vakıf 
vs.)  var mıdır?  

Kişi Sayısı  %  

Evet  4 4,8 

Hayır 39 47,0 

Bilmiyorum 40 48,2 

Toplam  83 100,0 

 
Ankette son olarak Hamamönü’nde oturan halka; mahallelerinde bulunan 

tarihi binaları korumak için bir çalışmaları veya çabaları olmadığı sorulmuştur. Bu 

konuda % 95,2 gibi bir çoğunluk bir çalışması ya da çabası olmadığını belirtmiştir 

(Tablo 34). 

Tablo 34- Katılımcıların Hamamönü’nün korunması konusunda katkısına göre 
dağılımları 

Hamamönü’ndeki tarihi binaları korumak için sizin bir 
çalışmanız / çabanız var mı?  

Kişi Sayısı  %  

Evet  2 2,4 

Hayır 79 95,2 

Bilmiyorum 2 2,4 

Toplam  83 100,0 
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V. BÖLÜM 

SONUÇ ve DEĞERLENDİRME 

 

5.1. ANKET SONUÇLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ 

Araştırma alanında yaşayan kişilerin, tarihi ve kültürel çevre konusunda 

bilinç ve duyarlılığını tespit etmek ve bu bilincin veya bilinçsizliğin Hamamönü’nün 

bugünkü olumsuz görünümüne etkisi olup olmadığını belirlemek için anket 

yapılmıştır. 

 “Küme örneklemesi” tekniği ile yapılan anketin sayısal sonuçları bir önceki 

bölümde açıklanmıştır. 

Söz konusu anket çalışması sonucundan şu değerlendirmelere varılmıştır: 

●Ankete katılanların aylık ortalama gelirleri 691 YTL’dir. Çeşitli sivil toplum 

örgütlerinin açıkladığı yoksulluk sınırının çok alında olan bu rakam, Hamamönü’nde 

gelir düzeyinin çok düşük olduğunu göstermektedir. 

Binaların restorasyon maliyetlerinin çok yüksek olması bir yana, var olan 

tarihi binaların bakım veya onarımlarının bile bu evlerin kullanıcıları tarafından 

yapılması çok zor gözükmektedir. 

2863 sayılı Kanunun 12. maddesinde yer alan ‘Tescilli Yapılara Yardım 

Fonu’ndan ve belediye vs. gibi kurumların kaynaklarından katkıların sağlanması 

önem arz etmektedir. Bunun için öncelikle tablo 12’de yer alan ankete katılanların % 

90’a yakınının tescilli yapılara ilişkin yapılan yardımlardan haberinin olmadığı göz 

önüne alınarak Hamamönü’nde oturan halkın bu konuda bilgilendirilmesi gerektiği 

düşünülmektedir. 
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● Ankete katılanların Hamamönü’nde oturmalarında öncelikli nedenlerine 

göre dağılımı incelendiğinde, ikamet edilen konutun mülkiyet durumuna ilişkin 

değerlendirme büyük bir oranda belirleyici olmuştur.  

  

●Anket katılımcılarının tarihi ev kavramına vermiş olduğu cevaplardan genel 

bir ‘tarihi ev’ kavramına sahip oldukları belirtilebilir. 

 

●Bununla birlikte, anket katılımcılarının üçte biri oturduğu evi gecekondu 

olarak nitelemektedir. Ankete katılanların %56,6’sı oturduğu evden memnun değildir 

ve oturdukları evden memnun olmayanların yaklaşık yarısı (% 51,1) oturdukları evin 

konfor durumunun kötü olduğunu, oturduğu evden memnun olmayanlardan 15 kişi 

ise (%31,9) memnuniyetsizlik nedeni olarak onarım ihtiyacını belirtmiştir. 

Oturdukları evden memnun olmayanların % 78,7’si gibi büyük bir oranı 

apartman dairesinde veya bahçeli bir evde oturmak istediklerini belirtmiştir. Anket 

formunda belirtilen onarım görmüş bir tarihi evde oturmak isteyenlerin düzeyi ise % 

17’dir.  

Hamamönü’nden bağımsız olarak tarihi bir evde oturma istekleri 

sorulduğunda % 72,3’lük bir çoğunluğun evet cevabını vermesi çelişki gibi gözükse 

de Hamamönü’nde onarım görmüş nitelikli bir sivil mimarlık örneğinin olmaması ve 

son dönem televizyon dizi ve yapımlarında tarihi evlerin mekân olarak 

kullanılmasının halk tarafından ilgi görmesi de bu verinin yüksekliğine ilişkin bir 

açıklama olarak değerlendirilebilir. 
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Hamamönü’nde onarım görmeyen binaların yıkılması veya statik durumunun 

iyi olmaması nedeniyle içinde oturulamaması gibi nedenler ve yukarıda yer alan 

istatistiksel veriler çerçevesinde, Hamamönü’nde oturanların çevrelerindeki tarihi 

yapıların korunmasında tek yapı ölçeğinde gelişmiş bir bilince sahip olmadığı 

söylenebilir. 

 

●Ankete katılanların verdikleri cevaplara ilişkin verilerden  ‘tescil’ kavramını 

duydukları söylenebilmekteyse de, katılımcıların % 71,1’inin tescilli bir evde 

oturmanın güçlüklerini, % 89,2’si tescilli bir evde oturmanın avantajlarını 

bilmediğini ifade etmesi tescil kavramı konusunda bir bilince sahip olmadıklarını 

göstermektedir.  

Konuyla ilgili olarak Mimarlar Odası’nın Kültür ve Turizm Bakanlığı ile 

ortak başlatmak istediği tescilli ev sahiplerinin bilgilendirilmesi projesinin hayata 

geçirilmesi önem kazanmaktadır. 

  

●Anket katılımcılarının % 71,1 gibi büyük bir çoğunluğu Kale ve çevresini 

Ankara’da tarihi ve kültürel çevre denilince akıllarına ilk gelen yer olarak 

belirtmiştir. Hamamönü cevabı ise % 13,3 gibi az bir orana sahiptir.  

 Bununla birlikte katılımcılardan Hamamönü’nde yer alan binaları nitelemesi 

istendiğinde katılımcılardan % 45,8’i Hamamönü’ndeki binaları bakımsız tarihi 

binalar olarak tanımladığı görülmüştür. 
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●Hamamönü’nde yaşadığı çevreden memnun olmayanların % 62,9 gibi 

büyük bir çoğunluğu bunun nedeni olarak Hamamönü’nün güvenli bir yer 

olmamasını ifade etmiştir. Bu oran Hamamönü’nün giderek bir çöküntü bölgesi 

anlamına geldiğine ilişkin söylemimizi destekler niteliktedir. 

 ●Ankete katılanlardan 41 kişi Hamamönü’nden başka bir yere taşınırsa en 

çok komşuluk ilişkilerini, 21 kişi ise arkadaşlık ilişkilerini özleyeceğini belirtmiştir. 

Hamamönü’nden başka bir yere taşındığına oturduğu evi veya tarihi çevreyi 

özleyeceğini ifade eden 3’er kişi olmuştur. 

 Söz konusu veriler çerçevesinde, ankete katılanların mahalle algısının 

Hamamönü özelinde tarihi ve kültürel mekan boyutlu olmadığı, kişisel ilişkilerin bu 

konuda ağırlık kazandığı belirtilebilir.  

  

●Ankete katılanların %68,7’si Hamamönü’ndeki binaların korunması 

şeklinde görüş belirtmiştir. Hamamönü’ndeki binaların korunması gerektiğine 

inananların; %52,6’sı tarihi binaların mahallesiyle birlikte korunması gerekliliğini 

ifade etmiştir. 

●Ankete katılanlardan Hamamönü’nün korunması gerekliliğini ifade 

edenlerden %38,6’sı korumanın devlet tarafından yapılmasını yine %38,6’sı 

korumanın devlet, mülk sahibi, belediye ve sivil toplum kuruluşlarının hepsi 

tarafından yapılması gerektiğini belirtmiştir. 

 Ankete katılanların kümülatif olarak %77,2’si tarihi ve kültürel çevrenin 

korunmasında devletin ya tek başına ya da çeşitli kurumlar ve sivil toplum 

örgütleriyle beraber olarak yetkin olmasını istemektedir. 
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 Devletin korumada baskın bir karakter olması talebi, sivil toplum, sivilleşme 

kavramlarının toplumumuzda henüz yeni gelişmekte olduğu ve halkın sivil toplum 

kuruluşları ile çalışma ve işbirliği olanaklarının henüz başlangıç aşamasında olduğu 

şeklinde yorumlanabilir.  

 

●Ankete katılanların % 41,0’ı mahallede bir sivil toplum kuruluşu 

olmadığını, % 34,9’u mahallede bir sivil toplum kuruluşu olduğunu, % 24,1’i ise 

konuyla ilgili bilgisi olmadığını belirtmiştir. 

IV. bölümde de ifade edildiği üzere, Hamamönü’nde anket yapıldığı süreçte 

açılışı yapılan bir vakfın ‘mahallenizde sivil toplum kuruluşu var mı? sorusuna 

verilen olumlu cevaplarda payının olması da göz önüne alındığında, Hamamönü’nde 

yaşayan halkın sivil toplum kuruluşlarının varlığı ve niteliği konusunda yeterli bir 

bilgiye sahip olmadıklarını göstermektedir. 

 

●Ankette yer alan bilgiler kapsamında, Hamamönü’nde oturan halkın hemen 

hemen tamamı (% 95,2) mahallelerinde bulunan tarihi binaları korumak için bir 

çalışmaları veya çabaları olmadığını belirtmiştir. 

Bu yüksek oran Hamamönü’nün bugünkü durumunun aslında bir 

göstergesidir. Çünkü; devlet tarafından tescil edilen yapılara yıllardır yardım 

yapılmamasının ve belediyelerde görev yapan siyasilerin çeşitli partilerden olmasına 

rağmen Hamamönü’nü plansız olarak bırakma konusunda gösterdiği ortak tavrın 

sonuçlarının yanında halkın korumada devletin yetkin olmasını bekleyerek 

kendisinin bu konuda bir çaba göstermemesi Ankara’nın eski kent dokusunun 

bozularak yok olma sürecine girmesi ile sonuçlanmaktadır. 
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5.2. GENEL DEĞERLENDİRME 

●Anket yapılırken edinilen en önemli gözlem, katılımcılardan bir kısmının 

sorulara verdiği cevaplardaki samimiyet eksikliğidir. Alan araştırmalarında yüz yüze 

anket uygulamalarında karşılaşılan bu sorunun oluşmaması için anketi uygulayan 

kişinin davranış biçimlerine ilişkin kaynaklardaki bilgi ve tekniklere azami dikkat 

edilmiştir. 

Ancak katılımcılardan bir kısmı (daha önceden konuyla ilgili görüşleri 

hakkında bilgi sahibi olunanlar) soruları kişisel görüşleri yerine kültür düzeyi 

duyarlılığı kapsamında cevaplandırmıştır. Örneğin Hamamönü’ndeki tarihi binaların 

çoğunun yıkılarak “imar gelmesini” isteyen bir kısım katılımcının Hamamönü’ndeki 

binaların yıkılmaması konusunda görüş belirttiği görülmüştür. 

Konuyla ilgili olarak; bu tür anket ve görüşmelerde halkın gerçek fikrini 

yansıtmasının halkın kendi çıkarları açısından daha iyi bir yöntem olacağı konusunda 

sivil toplum örgütlerinin halkı bilinçlendirmesi gerektiği ortaya çıkmaktadır. 

 

●Tarihi ve kültürel çevrenin korunmasında daha önce de belirtmiş olduğumuz 

sorunlardan halkın korumaya katılımındaki eksiklik veya isteksizlik bilinçlendirme 

çabaları ile aşılabilecek bir sorundur. 

 

●Bu konuda Avrupa’da halkın sivil toplum kuruluşları ve diğer sivil toplum 

unsurları ile ilişkisinde yaşanan sürecin iyi tahlil edilmesi, Türkiye’nin sosyo- 

ekonomik ve diğer faktörlerine bağlı olarak doğru yorumlanması bir örnek teşkil 

edebilir. 
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 Ancak, 1950’lerden sonra yaklaşık her 10 yılda bir yaşanan sivil iktidarın 

görevden uzaklaştırılması süreçlerinde halkın gösterdiği tutum, sivilleşme ve 

halk/sivil toplum ilişkisinin güçlenmesinin zaman alıcı bir süreç alacağını 

düşündürtmektedir. 

  

●Korumada rol oynayan sivil toplum kuruluşlarının bu aşamada devlet 

tarafından olmasa bile belediyeler kanalı ile öncelikle mali konularda olmak üzere 

desteklenmesi sivil toplum kuruluşlarının halkla ilişkilerinin güçlenmesine fayda 

sağlayacaktır. 

 

●2004 yılı Temmuz ayında Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanununda 

yapılan değişiklikle artan mali kaynakların idarelerce tarihi kent dokusunun 

korunmasında etkin kullanımının sağlanması hızla başlatılması gereken bir süreçtir. 

Mali kaynaklardan ‘Tescilli Yapılara Yardım Yapılmasına Dair Yönetmelik’ 

kapsamında yararlanılabilecek fon bilgilerinin ilgili muhtarlara anlatılması ve bunun 

halka aktarımının sağlanması gerekmektedir. 

Yapılan en son değişiklikle tarihi ve kültürel çevreye ilişkin sağlanan en 

önemli kaynak olan ve emlak vergilerinin % 10’u oranında ‘Taşınmaz Kültür 

Varlıklarının Korunmasına Ait Katkı Payına Dair Yönetmelik’22 kapsamında 

toplanan miktarların Hamamönü’ndeki tarihi çevrenin korunmasında kullanılmasının 

sağlanması gerekmektedir. 

 

                                                 
22 13.04.2005 tarih ve  25785 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. 
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Bu katkı paylarının kullanımında Altındağ belediyesinin aktif unsur olması 

gerekmektedir. Çünkü ilgili Yönetmelik hükümleri kapsamında, Valilikler katkı 

paylarını sadece idarelere ve en öncelikli olarak ilgili belediyelerin projelerinde 

kullandırabilmektedir. 

2006 yılında tüm Türkiye’de toplanan katkı payı miktarının yaklaşık 125 

milyon YTL23 olduğu ve Ankara’da da bu miktarın yaklaşık 10 milyon YTL olduğu 

göz önünde bulundurulduğunda Altındağ Belediyesinin bu konuda aktif rol 

üstlenmesi gerekmektedir. 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
23 Türkiye’de ve Ankara’da 2006 yılında elde edilen ‘Taşınmaz Kültür Varlıklarına Katkı Payı’ 
miktarları ve bilgileri Kültür ve Turizm Bakanlığından alınmıştır. İlgili Yönetmelik hükümleri gereği 
de toplanan katkı payları kamuya açık olmak zorundadır. 
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ÖZET 
  

Yüksek Lisans Tezi 
 

TARİHİ VE KÜLTÜREL ÇEVRELERİN KORUNMASINDA SİVİL 
TOPLUMUN ROLÜ: HAMAMÖNÜ ÖRNEĞİ 

 
Hasan Hüseyin ÖZTÜRK 

 
Ankara Üniversitesi 

Sosyal Bilimler Enstitüsü 
Sosyal Çevre Bilimleri Anabilim Dalı 

 
Danışman: Prof. Dr. Coşkun ÖZGÜNEL 

 
 

1800’lerin başında anıtsal nitelikli yapıların onarım gerekliliği ile başlayan ve 

tarihi çevrelerin korunması yönünde gelişim gösteren koruma faaliyetlerinin 

Türkiye’deki süreci de tek yapıdan çevreye doğru bir gelişim şeklinde olmuştur. 

Tarihi ve kültürel çevrenin temel öğesi geçmişten günümüze kalan nitelikli yapılar 

olduğu kadar yapıların varlıklarını sürdürebilmesini sağlayan kullanıcılar yani halk 

da bu çevrelerin temel öğelerindendir. 

Tarihi ve kültürel çevrelerin korunmasında yaşanan sorunların başında 

ekonomik yetersizliklerin geldiği bilinmektedir. Bununla birlikte, bu çevrelerin 

korunmasına ilişkin yasal kuralların halk tarafından benimsenmesi, desteklenmesi ve 

uygulamalara halkın etkin katılımı günümüzde önem kazanmıştır.  

Tezimizde kentsel ve tarihi bir dokuda yaşayanların koruma sürecindeki 

rolünün sorgulanması amacıyla bir alan araştırması yapılmıştır. Araştırma alanı 

olarak da Ankara’nın en eski kentsel doku özelliklerini barındıran ve sit alanı olan 

Hamamönü bölgesi seçilmiştir. 

Araştırma sonucunda halkın sivil toplum kuruluşlarının da desteği ile eğitimi 

ve bilinçlendirilmesi gerekliliği tespit edilmiştir. 

2007, 136 sayfa 

 

Anahtar Kelimeler: Hamamönü, koruma, tarihi ve kültürel çevre, sivil 

toplum, 
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ABSTRACT 
 

Master Thesis 
 

THE ROLE OF CIVIL SOCIETY IN THE CONSERVATION OF THE 
HISTORICAL AND CULTURAL ENVIRONMENT: THE CASE STUDY 

HAMAMONU 
 

Hasan Hüseyin ÖZTÜRK 
 

Ankara Üniversitesi 
Sosyal Bilimler Enstitüsü 

Sosyal Çevre Bilimleri Anabilim Dalı 
 

Advisor: Prof. Dr. Coşkun ÖZGÜNEL 
 
 

In the early 1800’s starting with the necessity of restoration of monumental 

buildings and getting development to the conservation of historical environment, the 

conservation activities in Turkey has got similar development in paralel to the world 

from monuments to environment. The basic component of the historical and cultural 

environment is not only the buildings inherited from the past but also the inhabitants 

who live in these environment and make them alive. 

Although the major problem in conservation of historical and cultural 

environment is the economic insufficiency, public awareness as well as insufficient 

participation to conservation activities among public, have constituted the other  

problematic issues in the field. 

With this assumption in the thesis, a case study examining the role of the 

people living in historical and cultural environment in the conservation period is 

done. Hamamönü, the oldest settlement and a unique urban site in Ankara is choosen 

for the study. 

In the conclusion part of the study, it’s claimed that public education and 

public consciousness is necessary with the support of non governmental 

organizations. 

2007, 136 pages 

Key words: Hamamönü, conservation, historical and cultural environment, 
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ANKET SORULARI 
 
Kişisel bilgilere ilişkin sorular: 
1-) Yaşınız? 
( ) 
 
2-) Cinsiyetiniz? 
( ) erkek  ( ) kadın 
 
3-) Eğitim durumunuz? 
( ) okur-yazar değil ( ) okur-yazar  ( ) ilkokul mezunu   ( ) ortaokul 

mezunu 
( ) lise mezunu ( ) yüksekokul veya üniversite mezunu 
     
4-Herhangi bir yerde çalışıyor musunuz? 
( ) evet   ( ) hayır  
 
5-) Mesleğiniz?   
 
6-) Gelir durumunuz? 
 
7-) Oturduğunuz evin mülkiyet durumu? 
( ) ev sahibi  ( ) kiracı ( )diğer 
 
8-) Oturduğunuz evde kaç kişi yaşıyorsunuz? 
( ) 
 
9-) Kaç yıldan beri bu mahallede yaşıyorsunuz? 
( )  
 
10-) Bu mahallede oturmada öncelikli nedeniniz nedir? 
( ) aile büyüklerine/akrabalara yakın 
( ) kiraları uygun     
( ) kendi evleri    
( ) hemşehrilere yakın      
( ) merkezi bir yer  
( ) ulaşımı kolay 
( ) sessiz-sakin 
( ) diğer 
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Konuya ilişkin sorular: 
1-) Oturduğunuz evi genel olarak nasıl tanımlarsınız? 
( ) tarihi ev  ( ) bakımsız tarihi ev ( ) gecekondu   ( ) bakımsız ev ( )diğer 
2-) Oturduğunuz evden memnun musunuz? 
( ) evet   ( ) hayır    
 a-) Neden memnun değilsiniz? 

( ) Onarıma ihtiyacı var/ bakımsız 
 ( ) Konfor durumu kötü (banyo- wc , mutfak yetersizliği veya eksikliği)  

( ) Yapım malzemesi olumsuz (ahşap, yangın tehlikesi vs) 
 ( ) Diğer 
 b-) Memnun değilseniz ne tür bir evde oturmak istersiniz? 
 ( ) apartman dairesinde ( ) bahçeli ev   ( ) onarım görmüş tarihi ev ( ) 
diğer 
3-) Sizce ‘tarihi ev’ ne demektir? 
( ) ata yadigarı  ( ) eskiye ait özellikleri taşıyan ev  
( ) tescilli ev  ( ) onarılmayıp kaderine bırakılmış, içinde oturulmayan ev 
( ) diğer 
4-) Tarihi bir evde oturmak ister misiniz? 
( ) evet   ( ) hayır  
5-) Bir evin devlet tarafından tescil edilmesi ne demektir? 
( ) korunmaya alınması 
( ) yenilenmesi   
( ) boya-badanaya bile izin alınması gerekmesi 
( ) mülkiyet hakkının mülk sahibinden alınması    
( ) bilmiyorum       
( ) diğer 
6-) Oturduğunuz ev tescilli mi? 
( ) Evet   ( )Hayır  ( )Bilmiyorum 
7-) Tescilli bir evde oturmanın güçlükleri sizce nelerdir? 
( ) mülkiyet hakkının sınırlanması  ( ) boya-badanaya bile izin alınması 
gerekmesi  
( ) yapım malzemesinin eski olması  ( ) bilmiyorum 
8-) Tescilli bir evde oturmanın avantajları sizce nelerdir? 
( ) emlak vergisi muafiyeti    ( ) onarım için karşılıksız yardım 
( ) onarım için düşük faizli kredi imkânı ( ) bilmiyorum 
 
9-) Tarihi ve kültürel çevre sizce ne demektir? 
( ) Gelenek, görenek ve tarih değerleri ile geçmişin izlerini taşıyan kent ve kasabalar 
( ) Eski, yıkılmış ve içinde oturulmayan evlerin olduğu yerler 
( ) Turistlerin ziyaret ettiği evler 
( ) Diğer 
10-) Türkiye’de tarihi ve kültürel çevre denince aklınıza ilk neresi gelir? 
( )  
( ) Bilmiyorum/ hatırlamıyorum 
11-) Ankara’da tarihi ve kültürel çevre denince aklınıza ilk neresi gelir? 
( )  
( ) Bilmiyorum/ hatırlamıyorum 
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12-) Yaşadığınız yerdeki (çevrenizdeki)  binaları genel olarak nasıl tanımlarsınız?  
( ) tarihi binalar ( ) bakımsız tarihi binalar ( ) gecekondu    ( )diğer 
13-) Yaşadığınız çevreden memnun musunuz? 
( ) evet   ( ) hayır    
 a-)Neden memnun değilsiniz? 
 ( ) binalar çok bakımsız 
 ( ) güvenli bir çevre değil 
 ( ) altyapısı kötü ( doğalgaz yok, kanalizasyon sistemi iyi değil)  

( ) diğer 
b-) Memnun değilseniz hangi şartlarda oturmaya devam edersiniz? 
( ) binalar onarım görür, altyapı eksiklerimiz giderilirse kalmak isterim 
( ) binalar yıkılıp yerine apartmanlar yapılırsa kalmak isterim 
( ) her koşulda oturmak istemem 
( ) diğer 

14-) Hamamönü’nden başka bir yere taşınırsanız en çok neyi özlersiniz? 
( ) komşuluk ilişkilerini   ( ) arkadaşlık ilişkilerini 
( ) oturduğum evi    ( ) tarihi çevreyi 
( ) diğer 
15-) Sizce yaşadığınız yerdeki (çevrenizdeki)  binalar korunmalı mı? 
( ) korunmalı  ( ) korunmamalı  ( ) bilmiyorum 
16-) Sizce yaşadığınız yerdeki (çevrenizdeki)  binalar ne şekilde korunmalıdır? 
( ) sadece tarihi binalar 
( ) tarihi binalar bahçesiyle birlikte 
( ) tarihi binalar sokağıyla 
( ) tarihi binalar mahallesiyle 
17-) Sizce yaşadığınız yerdeki (çevrenizdeki)   binalar neden korunmalı? 
( ) eski oldukları için   
( ) tarihimizi hatırlattıkları için 
( ) gelecek nesillere kültür mirası olduğu için (çocuklarımıza kalması için)  
( ) turistlerin ziyaret etmesi için 
( ) diğer 
18-) Sizce yaşadığınız yerdeki (çevrenizdeki) binalar kim tarafından korunmalı? 
( ) devlet (kültür ve turizm bakanlığı)  ( ) belediye   ( ) hepsi 
( ) mülk sahibi     ( ) sivil toplum kuruluşları ( ) diğer 
 
 
19-) Mahallenizde sivil toplum kuruluşu (dernek, vakıf vs. ) var mıdır? 
( ) evet   ( ) hayır   ( ) bilmiyorum 
20-) Hamamönü’ndeki binaların korunması konusunda çalışma yapan sivil toplum 
kuruluşları (dernek, vakıf vs.)  var mıdır? 
( ) evet   ( ) hayır   ( ) bilmiyorum 
 a-) Bu sivil toplum kuruluşlarının (dernek, vakıf vs.) tarihi evlerin korunması 
konusunda yapıkları çalışma yeterli mi? 
 ( ) evet   ( ) hayır   ( ) bilmiyorum 
21-) Hamamönü’ndeki tarihi binaları korumak için sizin bir çalışmanız / çabanız var 
mı?  
( ) evet   ( ) hayır   ( ) diğer 
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