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Türkiye’de tarihi kentlerin korunması ve sorunlarının çözülmesi çabaları Avrupa’daki 

çalışmalara göre oldukça geç başlamıştır. Bu durum, tarihsel nitelikli birçok alanın 

kentsel yaşamın dışına çıkmasına ya da yok olmasına sebep olmuştur. Aynı zamanda; 

hızlı kentleşme, yoğun yapılaşma, yereldeki kültürel miras ve koruma bilincinin zayıf 

olmasına bağlı olarak kentlerde bulunan kültürel miras niteliğindeki yapı ve alanların 

ciddi problemlerle karşı karşıya kaldığı ve kentsel alanda algılanamadığı da 

görülmektedir. Aksaray kenti de aynı sorunları yaşayan tarihi bir kent merkezine sahip 

olup bahsedilen koruma sorunlarının yanı sıra; diğer kentsel alanlarla fiziksel, işlevsel, 

sosyal, kültürel, ekonomik açıdan bütünleşme gibi farklı ölçek ve niteliklerdeki 

sorunları da barındırmaktadır. Dolayısıyla kent merkezindeki tarihi yapılar ve alanlar bu 

hali ile birkaç alan ve yapı dışında kent için önem arz eden odak noktaları 

olamamışlardır. Bu durumun oluşmasında kültürel miras niteliğindeki yapı ve alanların 

sunumlarının, koruma ve planlama çalışmalarında göz ardı edilmesinin etkisi büyüktür.  

 

Bu çalışmada, kent merkezlerinde yer alan kültürel mirasın korunmasına ve sunumuna 

yönelik uluslararası belgeler ve ölçütler incelenmiş, Aksaray’da bulunan kültürel miras 

niteliğindeki yapı ve alanların değer, sorun ve potansiyelleri saptanmış, uluslararası 

ilkeler çerçevesinde planlamanın bir parçası olarak bu yapıların ve alanların bütüncül 

sunumuna yönelik strateji, ilke ve öneriler geliştirilmiştir. 

 

2013, 93 sayfa 

Anahtar Kelimeler: Tarihi kentler, Kültürel Miras, Bütüncül Sunum 
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Serdar GÜNER  

 

Ankara University 
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Supervisor: Asst. Prof. Dr. Güliz Bilgin ALTINÖZ 

 

Having struggles of protecting the historical cities and solving their problems started 

very lately in comparison to Europe’s protect studies for historical cities. This situation 

has led many historical spaces to disappearance or going beyond the scope of urban life. 

Cultural heritage structures and areas faced with serious problems and couldn’t be 

perceived in urban areas as a result of fast urbanization, dense housing, weak local 

cultural heritage and weak protecting consciousness. Aksaray is also a historical city 

that contains the same problems mentioned within itself and also cultural heritage 

structures and areas contains different scale and kind of problems like transportation, 

perception and urban physical, functional, social, cultural and economical integration 

problems right along with protecting problems. Apart from few historical structures and 

areas, rest of these cultural sites couldn't be focal point that has huge impotance for the 

city. Making ignorences in representation of cultural heritage areas and structures, has 

huge effect on occurring of this case. 

 

In this study, international documents and standards about presentation and protection 

of cultural heritages in city centers is examined, value, problem and potential of cultural 

heritage structures and areas in Aksaray is determined, within the framework of 

international principles, strategy, principle and suggestions has been developed intended 

for holistic presentation of structures and areas as part of planning. 

 

2013, 93 pages 

Key Words: Historical Cities, Cultural Heritage, Holistic Presantation 
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1. GİRİŞ 

 

Kentlerde geçmişin izini sürmek, kentsel mekanı şekillendirmek için önemli verilerin 

derlenmesine fırsat sağlarken kente ait hedef ve stratejilerinin oluşturulması ve kentsel 

politikalarının belirlenmesi adına da önem taşır. Öyleki, bu veriler mekansal planlamayı 

da yönlendirebilecek nitelikteki bilgi altlıkları haline gelir. Diğer yandan kentin 

geçmişine dair izler, hem kentsel kimliğin oluşmasında hem de kentsel hafızayı 

güçlendirerek aidiyet hissinin sağlanmasında önemli bir role sahiptir. Geçmişin ayak 

izlerini sürmeden üretilen kentsel gelişim stratejileri ve politikalar, kent hafızasının da 

yitirilmesine neden olmaktadır. 

 

“Tarihin başlangıcından günümüze kadar binlerce yıllık uygarlık tarihi içinde insanın 

doğrudan ya da doğa ile birlikte yarattığı değerler, bugün kültürel miras olarak 

adlandırılır” (Madran vd. 2012) Kültürel miras, bir toplumun üyelerine ortak 

geçmişlerini anlatan, aralarındaki dayanışma ve birlik duygularını güçlendiren bir 

hazinedir. İnsanların tarih boyunca biriktirdikleri deneyimlerin ve geleneklerin 

devamlılığını, geleceğin doğru kurulmasını sağlar.1 

 

Son yıllarda Türkiye’de birçok kent, kültürel mirasını ve değerlerini öne çıkarma 

gayreti içerisindedir. Bu amaçla, yerel yönetimler tarafından tarihi kent merkezleri için 

farklı ölçeklerde projeler üretilmeye başlanmıştır. Kimi zaman kentsel hafızanın bir 

parçasını ortaya çıkarma gayreti, kimi zaman turizm hareketlerinden yararlanabilme 

isteği, kimi zaman da geçmişe saygının bir işareti ya da kentsel estetik kaygılarla söz 

konusu projelerin yürütüldüğü görülmektedir. Kültürel miras niteliğindeki yapı ve 

alanları bir arada barındıran bu tarihsel çevreler aynı zamanda birçok sorun ile karşı 

karşıyadır. Yanlış fonksiyonlar yüklenmeleri nedeniyle gereken değerin verilmemesi, 

yoğun ticari faaliyetin içinde kaybolmaları, son dönem mimarisinden kaynaklı olmak 

üzere çevresindeki yapılarla ölçek sorunu yaşamaları, geleneksel yaşam tarzının 

yitirilmesi gibi sorunlar öne çıkanlardan bazılarıdır.  

 

                                                      
1 Bakınız: http://www.cekulvakfi.org.tr/proje/cekulun-kulturel-miras-anlayisi 2013. 
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1.1 Problem Tanımı 

 

Nüfusu az, ekonomik olarak da çeşitliliği fazla olmayan sektörleri barındıran küçük 

ölçekteki kentler için tek bir kent merkezinin dışında bir ticari merkezin yaşaması 

mümkün olmamaktadır. Dolayısıyla eski ve yeni dönemlere ait yapılar, bu merkezlerde 

iç içe yaşamakta, çeşitli ekonomik kaygılar nedeniyle de ticari yapılaşmalar hep baskın 

karakterli olarak görünmektedir. Ünlü (2009)’ye göre, tarihi kent merkezlerinde 

yaşanan genel sorunlar, kentlerin tarihine ışık tutan kültürel mirasın yapılaşma içinde 

sıkışıp kalmasına ve yapılaşma baskısının sürekli hissedilmesine neden olmakta, bu 

durum özellikle kentlerdeki tarihi kimliğinin zayıflamasına kent karakterinin 

yitirilmesine neden olmaktadır.  Yoğun yapılaşma içerisinde sıkışan tarihi merkez, 

bütüncül olarak ele alınmadığında ve bu alanlara yönelik özel stratejiler 

geliştirilmediğinde, kültürel mirasın değerleri ortaya çıkarılamamakta ve kültürel miras 

kentsel doku içerisinde kaybolmaktadır. 

 

Aksaray kenti, barındırdığı nüfus ve ekonomik değerler bağlamında ancak tek bir kent 

merkezini yaşatabilme kapasitesine sahiptir. Bu merkez aynı zamanda kültürel mirasın 

da yoğunlaştığı geleneksel kent merkezidir. Aksaray kalesinin fiziksel olarak izdüşümü 

üzerindeki dairesel bir formda gelişim gösteren ticari merkez içerisinde, farklı meslek 

disiplinlerinin belirli alanlarda kendi içlerinde yığılma gösterdiği görülür. Hem ticari 

yapıların baskısı hem de kent merkezinde arsa fiyatlarının yüksek olması ve bunların 

beraberinde yatayda ve dikeydeki yüksek yoğunluklu yapılaşma nedeniyle tescilli 

yapıların bulunduğu alanlar, birbirleriyle bütünlük arz etmeyecek şekilde parçalar 

halinde geleneksel kent merkezi ve çeperleri içinde soyutlanmış halde kalmış ve bu hali 

ile de birkaç alan dışında kent için önem arz eden odak noktaları olamamışlardır. Aynı 

zamanda, fonksiyon değişikliklerine bağlı olarak bu alanlardaki geleneksel yaşam tarzı 

da yitirilmiştir. 

 

Ağırlıklı olarak geleneksel kent merkezi ve çeperlerinde konumlanan tarihsel çevre, 

kentsel gelişmeyi ve mimariyi yönlendirici unsurlar olarak değerlendirilememiştir. 

Tarihsel nitelikli eserleri çevreleyen bu yapılar topluluğunda, mimari ve teknik açıdan 

zayıf bir yapılaşma görülmüş fakat yüklendikleri ticari misyon nedeniyle daha çok 
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değer atfedilir hale gelmişlerdir. Genellikle kırk yaş üzerindeki yapılardan oluşan, 

mimari ve teknik açıdan da kötü durumdaki son dönem yapılarının bu hali ile 

sürdürülebilir olması mümkün görünmemektedir. Bu yüzden, söz konusu alanlar için 

kentsel dönüşüm projelerinin hazırlanması belediyenin gündemine girmiştir.  

 

Yerel idare tarafından tescilli yapıları kapsayan çeşitli restorasyon projeleri 

hazırlanmış/hazırlatılmış, bazı tarihsel nitelikli kentsel alanlarda da ulusal ölçekte 

yarışmalar düzenlenmiştir. Çalışmaların yürütüldüğü alanlar birbirleriyle fiziki bütünlük 

arz etmediğinden, hazırlanan ve uygulanan projeler genellikle mevcut yapıyı çevresiyle 

beraber fiziksel açıdan ayağa kaldırmayı amaçlamıştır. Dolayısıyla birbirinden kopuk 

kentsel alanlarda bulunan tescilli yapılar için fonksiyonların tariflenmesinde de 

sıkıntılar yaşanmıştır.  

 

Kültürel miras açısından bütünleşik uygulamayı güçleştiren zorluklardan bir tanesi de 

kent merkezinin yatayda ve dikeyde yüksek yoğunluklu yapılaşmaya sahne olmasıdır. 

Bu durum, tarihsel alanlar arasında fiziksel bağlantı kurulmasını güçleşmiştir. Mevcut 

hali ile çeşitli bölgelere yayılmış olan kültürel miras, en azından kendi içinde tutarlılık 

arz etmekte ve birkaç yapı ile de olsa birbirini tamamlayarak anlamlı tarihsel çevreler 

meydana getirebilmektedir. 

 

Kültürel miras odağındaki mevcut problemler ana başlıklar halinde şöyle sıralanabilir.  

 Kültür varlıklarının çevresindeki arsalarda yüksek yoğunluklu yapılaşma, trafik 

ve yayalaştırma sorunları, 

 Yapı yoğunluğuna bağlı olarak kent parçaları içerisinde soyutlanmış durumda 

kalma, buna bağlı olarak da algılanma sorunu yaşanması, 

 Bütüncül planlamaya yönelik çabaların olmayışı, 

 Halkın bilinç düzeyinin yükseltilmesi ve kültürel miras anlayışının geliştirilmesi 

gibi çabaların olmayışı, 

 Kentsel faaliyetlerin odağında yer alamamaları, 

 Kent hafızasının ve kimliğinin önemli parçaları olmalarına rağmen pozitif 

ayrımcılık görmemeleri, 

 Ticari kaygıların öne çıkmasına bağlı olarak kültürel mirasın kent merkezinde 

ikinci planda kalması, 

 Kentin tarihsel kimliğinin algılanamaması, 

 Kültür varlıklarının değerlerini yitirmesi. 
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1.2 Amaç ve Kapsam 

 

Aksaray kent merkezinde yer alan kültürel miras, yaşadığı sorunlara bağlı olarak kentsel 

yerleşik alanının arka planında kalan yapılar olarak değerlendirilmektedir. Bu durum, 

insan boyutunda zihinsel; kentsel çevrede ise fiziksel bir takım sorunlara işaret 

etmektedir. Ulaşılabilirlik, bütünsellik, tasarım sorunları, görsel kalitenin düşmesi gibi 

fiziksel sorunlar ile algılama, sahiplenme, içselleştirme, özümseme gibi insan 

boyutundaki sorunlar sayılabilecekler arasındadır. Bu sorunların birleşimi kültürel 

mirasa ait değerlerin hem fiziksel hem de zihinsel açıdan zayıflamasına, kentsel 

alanlarda ise kimlik kaybına neden olmaktadır. 

 

Bu çalışma ile Aksaray kent merkezindeki kültürel mirasın, Türkiye’nin de taraf olduğu 

uluslararası anlaşmalar ve uluslararası belgeler çerçevesinde bütüncül sunumunun 

yapılması, değerlerini ortaya çıkaracak şekilde bütüncül planlamasının yapılması, 

kültürel miras alanlarının sunumuna yönelik strateji, ilke ve önerilerin geliştirilmesi 

amaçlanmaktadır. Bu kapsamda, kent merkezinde yer alan görülebilir kültürel miras ile 

günümüzde toprak yüzeyinde göremeyeceğimiz şekilde kaybolarak çeşitli kaynaklar 

vasıtasıyla yerleri tespit edilen kültürel miras alanları ve yapıları incelenmiştir. 

Belirlenen bu amaç ve kapsam çerçevesinde de uluslararası literatür taramaları yapılmış, 

kültürel miras ve koruma anlayışının gelişimi ile kültürel miras mevzuatı incelenmiştir.  

 

Tescilli yapılar ve sit alanları için alan bütünlüğünün sağlanması, anlaşılır ve 

algılanabilir bir ölçek kurgusunun tariflenmesi, parçalı alanları birbirine bağlayarak 

fiziksel erişimin kolaylaştırılması (Yaya aksları, bisiklet yolları, turizm akslarının 

oluşturulması için önerilerde bulunulması, kent ölçeğinde projelendirilebilecek yüzeysel 

raylı sistemlerin de bu alanlarla bütünleşmesinin sağlanması.) bu bağlamda kent 

merkezinde yer alan kültürel mirasın turizm potansiyelinin de ortaya çıkarılabilmesi 

amaçlanmaktadır. Kültürel miras alanlarına yönelik bu tür müdahaleler için öngörülerde 

bulunulurken, yöntemin gerçekleşebilmesi açısından vazgeçilmez olan insan boyutu için 

de sunum ilkelerine vurgular yapılmıştır. 
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1.3 Yöntem  

 

Bu proje; literatür taramasına ve alan çalışmasına dayalı olarak geliştirilmiştir.  

 

Literatür taraması: Aksaray kent merkezi ve uluslararası olmak üzere iki başlık 

üzerinden yürütülmüştür. Aksaray kent merkezi kapsamda; öncelikle mevcut tarihsel 

çevrenin dünü ve bugünü araştırılmış, belirlenen çalışma alanı kapsamında çeşitli 

kaynaklar taranarak mevcut ve kaybolan kültürel miras verileri derlenmiştir. Verilerin 

derlenmesi aşamasında, İl Kültür Müdürlüğü kayıtlarına bağlı tescilli eserler proje alanı 

sınırlarında ayrıştırılmıştır. Bu kapsamda, kültürel mirasın tescil edildiği dönemlerde 

tarihi yapılar ve alanlar için atıf yapılan en önemli kaynak olarak öne çıkan İbrahim 

Hakkı Konyalı’nın “Abideleri ve Kitabeleri ile Aksaray Tarihi” adlı eser, araştırmada 

temel referans olarak kullanılmıştır. Aynı zamanda günümüzdeki birçok kentsel 

araştırmada da başucu kitabı olması nedeniyle kentsel hafızanın yorumlanması adına da 

kullanılmıştır. 

 

Uluslararası literatür taramaları kapsamında, uluslararası bildiriler ve şartlar 

değerlendirilmiştir. Bu çerçevede, 1964 yılında Venedik Tüzüğü ile başlayan ve 

ICOMOS (Uluslararası Anıtlar ve Sitler Konseyi) öncülüğünde devam ettirilerek 

oluşturulan tüzükler derlenmiş, kültürel mirasın sunumunun hangi kapsamda nasıl 

yapılması gerektiği yorumlanmıştır. 

 

Alan çalışmaları: Çeşitli görsel veriler ile arşivlenmek üzere arazide yapılan çalışmaları 

içermektedir. Kentin mevcut ve önceki imar planı verileri de bu kapsamda elde edilmiş 

ve koruma çalışmaları ile ilişkilendirilmiştir. Ayrıca kültürel mirasın fotoğraflanması 

çalışmaları yapılmıştır. 

 

Literatür taramaları ve alan çalışmaları kapsamında derlenen bu veriler, değer kavramı 

ile bütünleştirilerek kültürel miras ve alanları için ilkeler saptanmıştır. Bu ilkeler 

doğrultusunda planlamanın bir parçası olarak sunum hazırlanmış, kent merkezinde yer 

alan kültürel miras için stratejiler ve potansiyeller ortaya konmuştur. 
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Uluslararası bildiriler kapsamında, Aksaray kent merkezindeki kültürel mirasın 

problemleri etrafında odaklanan ve kültürel mirasın bütüncül sunumu kapsamında 

çözüm önerileri getiren bu çalışma beş bölümden oluşmaktadır. 

 

Bu çalışmanın I. bölümünde problem tanımı yapılmış bu doğrultuda çalışmanın amaç ve 

kapsamı belirlenmiştir. Belirlenen kapsamda, sonuç kısmına varılması için hangi 

çalışma yöntemlerinin kullanıldığı anlatılmıştır. 

 

Çalışmanın II. bölümünde tarihi kentlerin planlanması ve sunumu başlığı altında 

literatür taramalarına dayalı olarak; tarihi kent nedir, koruması nedir, ne zaman 

başlamış, gibi sorulara cevap veren kısa içerikli bilgiler derlenmiştir. Bu kapsamda, 

proje açısından önemli olarak değerlendirilen koruma alanındaki uluslararası bildiri ve 

şartlar incelenmiştir. Sonrasında; kültürel mirasın değerleri anlatılmış, tarihi kentlerin 

sunumu açısından en önemli belge olarak kabul edilen “Kültürel Miras Alanlarının 

Yorumu ve Sunumu Tüzüğü” incelenmiştir. Bu çerçevede olmak üzere de tarihi 

kentlerin korunması ve planlanması konularına, Türkiye’deki mevcut yasalar 

kapsamında değinilmiştir.  

 

Çalışmanın III. bölümünde literatür taramalarına bağlı olarak, Aksaray’ın tarihsel 

gelişim süreci, kültürel mirasın konumu ve işlevselliği ile planlı dönemde yaşanan 

müdahaleler derlenmiş, tarihsel çevrenin bugünkü durumu ve geleceğe dair öngörüleri 

hakkında tespitlerde bulunulmuştur. 

 

Çalışmanın IV. bölümünde literatür taramaları ve Aksaray özelinde yapılan çalışmalar 

sayesinde kültürel mirasın bütüncül sunumu için ilke kararları belirlenmiş, stratejileri 

tespit edilerek öneriler getirilmiştir. 

 

Çalışmanın V. bölümünde genel değerlendirme ve sonuç bölümüne ulaşılmış, derlenen 

bu çalışma ile planlamanın bir parçası olarak sunumun nasıl yapılması gerektiği ve kent 

merkezindeki müdahalelerin hangi stratejiler dahilinde yapılması gerektiği ortaya 

konmuştur. 
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2. TARİHİ KENTLERİN DEĞERLERİ, PLANLANMASI VE SUNUMU 

 

2.1 Tarihi Kentler ve Kentsel Koruma 

 

Tarihi kent veya tarihi kent merkezi; anıtları, yapıları ve simgeleri sayesinde, korumaya 

ilişkin çok sayıda değeri içinde barındıran, önceki dönemlere ait olması nedeniyle de 

koruma kaygılarını içeren, çeşitli tarihsel nitelikteki kentsel alanları ifade etmek için 

kullanılabilecek bir tanımlama olarak düşünülebilir.  

 

Kentlerin yaşam alanları, çeşitli sosyal, kültürel ve ekonomik etkilere bağlı olarak 

tarihsel süreç içinde biçimlenmiş, yapı elemanlarının kullanış biçimi, kullanıcıların 

ihtiyaçları, yaşayanların sosyal ve kültürel yaklaşımları, gelenekleri ve mimari üslupları 

ile kentsel yerleşik alanların fiziksel dokusu zamanla farklılaşmış, gerek eskilik enderlik 

değeri gerekse sonraki dönemlere ışık tutan eğitim, belge, anı değeri gibi çok çeşitli 

değerleri içeren tarihsel nitelik kazanmışlardır. İnsan unsuru ile meydana gelen kentsel 

alanlar, geçmişe dair yaşanmışlıkları barındırdığından; aidiyet hissi uyandırma, birlik 

duygusunu pekiştirme, ilgi çekici ve hayranlık uyandırıcı yanlarıyla insanı mutlu kılma 

gibi bir takım özellikleri de barındırmaktadırlar.  

 

Yakın bir tarihe kadar tek yapı ölçeğinde obje odaklı yaklaşımlarla açıklanan kültürel 

miras kavramının kentsel ve kırsal alanları kapsayacak şekilde içeriğinin zenginleşmesi, 

insanlık tarihi açısından çok da kısa sayılabilecek bir zaman diliminde gerçekleşmiştir. 

Sanat değerine sahip olan anıtsal yapı, tek yapı gibi belirgin yapılardan kentsel koruma 

düşüncesine geçilmesi Ahunbay’a (2009) göre; yerleşme dokusunu oluşturan öğelerin 

biçimsel ve tarihi değerlerinin anlaşılmasından sonra olmuştur. “Avrupa’da 19. yüzyıl 

sonunda önemli anıtlara fon oluşturan kentsel dokuların korunması ile başlayan tarihi 

çevre koruma uygulamaları, uluslararası nitelikte ilk kez 1931 yılındaki Atina 

Konferansı ile Tarihi Anıtların Estetik Değerinin Artırılması maddesi kapsamında dile 

getirilmiştir” (Ahunbay 2009). II. Dünya savaşının yıkıcı etkisiyle Avrupa’daki tarihsel 

çevrenin harap olması, koruma kavramının gelişimde de bir eşik olmuştur. 1949 da 

Avrupa konseyinin kuruluşu, 1959 da ICCROM (Kültür Varlıklarının Korunması ve 

Onarım Çalışmaları Uluslararası Merkezi), 1965 yılında ise ICOMOS’un kuruluşu ile 
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uluslararası sözleşme, tüzük ve bildiriler ile koruma konusunda dil birliği sağlanırken, 

ilkeler politikalar ve ortak standartlar belirlenmeye başlanmıştır. 

 

1964 yılındaki Venedik Tüzüğü’nde yapıların çevreleri ile birlikte oluşturduğu “tarihi 

anıt” kavramı kırsal ve kentsel alanları kapsayacak biçimde tanımlanmış; “Anıtın 

korunması, ölçeği dışına taşmamak koşuluyla çevresinin de bakımını içine almalıdır” 

ilkesi getirilmiştir. 1970’li yıllarda bütünleşik koruma kavramı gündeme girmiş ve 1975 

yılındaki Avrupa Mimari Miras yılı kapsamında oluşturulan Amsterdam Bildirgesiyle; 

ekonomik, sosyal, yönetimsel ve yasal yönleri gözetilen “bütünleşik koruma” bir hedef 

haline getirilirken, mimari mirasın korunması kent ve bölge planlamanın da 

hedeflerinden biri haline getirilmiştir.  

 

1987 yılında Washington Tüzüğü ile tarihi kentsel alanların diğer kentsel alanlar ile 

uyum sağlaması bir hedef haline getirilmiştir. 90’lı yıllarla birlikte, koruma, planlama 

ve gelişme politikalarının bütünleşik alan yönetimi ile ele alınması etkin hale gelmiş, 

aynı zamanda kültürel mirasın da tüm yönleriyle özgünlüğünün korunması 

benimsenmiştir.  

 

Koruma kavramının kapsamı, 80 yıla yakın bir zaman dilimi içinde tek yapılardan ve 

anıtlardan, yakın çevresine ve sonrasında kent bütününe ulaşacak şekilde genişlemiştir. 

Artık korunan yapılar ve alanlar, salt fiziki özellikleri ile değil çevresiyle, tarihsel, 

sosyal, kültürel bağlamları ile bir bütün olarak ele alınmaktadır. Öyle ki, yapılarla 

beraber geleneksel yaşamın korunmasını da itici bir güç olarak ilgi alanına katmıştır. 

Açıklanan bu durum, korumanın değerleri sürdürmek amacı ile birebir uyuşmaktadır.  

 

Türkiye’de tarihi çevrelerin alan ölçeğinde tescil edilerek korunabilmesi ancak 1710 

sayılı Eski Eserler Kanunu’nun 1973 yılında çıkarılmasından sonra mümkün olabilmiş, 

bu noktadan sonra tarihsel çevrelere sahip kent merkezleri sit alanı olarak ilan edilmeye 

başlanmıştır. Fakat çok farklı bir düzlemde üretilen koruma amaçlı imar planları, hem 

diğer planlarla bütünleşme hem de koruma anlayışındaki eksiklikler nedeniyle bu 

aşamada çok başarılı olamamışlardır. 
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Kısacık bir tarihi süreçte farklı bağlayıcılarıyla, tarihi kent ve kır kavramıyla şekillenen 

içi doldurulan koruma kavramı aslında uzun soluklu evrelerden geçmiştir. Tarihi 

kentlerin korunması için belirlenen ilkelerde, uzun yıllara dayanan ortak bir aklın 

devamlılığı söz konusudur. Bu süreç, 1964 yılında Venedik Tüzüğü ile başlayan ve 

ICOMOS öncülüğünde devam ettirilerek oluşturulan diğer belgeleri kapsar. Aşağıda 

incelenen ve ilk iki maddede yer alan belgeler uluslararası bildirilerdir. Daha sonra 

incelenen belgeler ise ICOMOS Tüzükleri olarak da adlandırılmaktadır. Bu bildirilerden 

alıntılar yapılırken, konu ile ilgili olmak üzere projeye yön verebilecek ana başlıklar 

derlenmiştir.  

 

a) Venedik Tüzüğü (Anıtların Korunması ve Restorasyonu İçin Uluslararası 

Tüzük-1964): Venedik Tüzüğü kültürel mirasın korunmasında, uluslararası 

kurumsallaşma ve mevzuat oluşturmanın ilk hareketi olarak değerlendirilebilir. “Tüzük, 

tarihi anıt ve çevrelerinin korunmasıyla ilgili çağdaş düşünceleri bir araya getirmiştir” 

(Palalı 1992). Bu tüzükte, anıtların sanat eseri olduğu kadar tarihi belge olarak da 

korunması gerektiği, anıtların korunmasında temel tutumun korumanın kalıcı olması, 

sürekliliğinin sağlanması olduğu vurgulanmıştır. 

 

Ağırlıklı olarak tek yapı ölçeğindeki ilkeler tanımlanmış olmakla birlikte bu yapıların 

çevrelerine ve bir araya gelerek oluşturdukları tarihi alanlara da değinilmiştir. Bu 

bağlamda, ‘tarihi yerler’, anıtların bulunduğu yerler olarak tanımlanmıştır. Bu yerlerin 

bütünlüğünün korunması, sağlıklı kılınıp yaşanır şekilde ortaya konması için özel bir 

dikkat gerektiği vurgulanmıştır. 

 

b) Amsterdam Bildirgesi (1975): Avrupa Mimari Miras Yılı etkinlikleri kapsamında 

Avrupa Mimari Miras Kongresi sonucunda somutlaşan bir bildirgedir. Avrupa mimarlık 

mirasının tüm dünyadaki kültürel mirasın bütünleyici bir parçası olduğunu kabul 

etmektedir. Buna bağlı olarak maddeler halinde temel düşünceler geliştirilmiş, öneriler 

getirilmiştir.  
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Konumuz dahilinde derlenen başlıklar şu şekildedir.2  

 

 Mimarlık mirası yalnız üstün nitelikli tek yapılar ve çevrelerini değil, tarihsel ve 

kültürel özelliği olan tüm kentsel ve kırsal alanları içerir. 

 Mimarlık mirası ancak, halk ve özellikle de genç kuşak onun değerini bilirse 

yaşayacaktır. Bu nedenle her düzeydeki eğitim programları bu konuya artan bir 

ilgi göstermek zorundadır. 

 Yeni bir koruma politikası ve bütünleşik koruma uygulanmazsa, çok yakında 

geleneksel çevresini oluşturan yapı ve sit mirasının çoğunu yitirilmiş olduğu 

görülecektir. 

 

Bildirgede; mimari mirasın korunması kentsel ve bölgesel planlamanın baş 

hedeflerinden biri olarak belirlenmiştir. Bunun için ‘bütünleşik koruma’yı öne 

çıkarırken mimarlık mirasının anlık bir koruma eylemi yerine kentsel ve bölgesel 

planlamanın bütünleyici bir parçası haline getirilmesi gerektiği üzerinde durulmuş, 

korumacılarla plancıların artık sürekli bir diyalog ve işbirliği halinde olması gerektiği 

belirtilmiştir. Bütünleşik korumanın gerçekleşebilmesi için de toplumsal etkenlerin göz 

önünde bulundurulmasının gerekliliğinden bahsedilmiştir. Ayrıca sıradan planlama 

yönetmelikleri ile korumanın gerçekleştirilmesi sorunlu bir durum olarak 

değerlendirilmiştir. Buna göre; 

 

 Bütünleşik koruma yerel yetkililerin sorumluluğunu da kapsar ve yurttaşların 

katılımını gerektirir. 

 Bütünleşik koruma yasal ve yönetimsel önlemler alınmasını gerektirir. 

 Bütünleşik koruma uygun parasal araçların varlığını gerektirir. 

 Planlama yönetmelikleri, artan yoğunlukları caydırıcı rol oynamalı ve yeni 

gelişme yerine iyileştirme çalışmalarını özendirmelidir. 

 

c) Washington Tüzüğü (Tarihi Kentlerin ve Kentsel Alanların Korunması 

Tüzüğü): 1987 yılının Ekim ayında Venedik Tüzüğünü tamamlamak üzere ICOMOS 

Genel Kurulu’nda kabul edilmiştir. Washington Tüzüğü, tarihi kentlere odaklanarak 

                                                      
2 Bakınız Amsterdam Bildirgesi. 
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korunmaları ve planlanmaları için ana ilkeleri, yöntem ve araçları tanımlayan ilk önemli 

uluslararası belge olarak nitelendirilebilir. Tüzük, tarihi kent alanlarının diğer kentsel 

alanlar ile uyum sağlamasını hedeflemektedir. Bu belgede, tanımlanan önemli ilkeler 

şunlardır.3 

 

 Etkili olabilmek için, tarihi kentlerin ve diğer tarihi kentsel alanların korunması, 

tutarlı ekonomik ve sosyal gelişme politikalarının ve her düzeydeki kent ve 

bölge planlamanın ayrılmaz bir parçası olmalıdır. 

 Koruma programının başarısı, kentlilerin katılımı ve görev almalarıyla mümkün 

olabilir; 

 

Aynı belgede kentsel koruma yöntemine ve araçlarına dair de önemli başlıklar yer 

almaktadır. Buna göre;4 

 

 Tarihi kent ve kentsel alanların korunması için yapılacak planlama çalışmaları 

öncesinde disiplinler arası araştırmalar yürütülmelidir. 

 Yeni binalar yapılması gerektiğinde veya eskileri uyarlanırken, mevcut 

mekansal oluşum saygı görmeli, özellikle ölçek ve parsel boyutuna dikkat 

edilmelidir. 

 Tarihi bir kent veya kentsel alandaki trafik denetlenmeli, park alanları tarihi 

dokuyu veya çevresini zedelemeyecek şekilde düzenlenmelidir. 

 Halkın katılımını sağlamak ve katkıları yüreklendirmek için okul yaşındaki 

çocuklardan başlayarak, bütün kentlileri bilgilendiren bir program 

hazırlanmalıdır. 

 

d) Nara Özgünlük Belgesi (Nara, 1994): Dünya Mirası Sözleşmesi çerçevesinde 

düzenlenen bu konferans; UNESCO, ICCROM ve ICOMOS’un işbirliğiyle Japonya’da 

gerçekleştirilmiştir. Nara Özgünlük Belgesi 1964 tarihli Venedik Tüzüğü’nün ruhunda 

tasarlanmıştır. Bu tüzükle, UNESCO’nun “Birimizin kültür mirası, hepimizin mirasıdır” 

temel ilkesi belirginleştirilmektedir. Küreselleşmenin getirdiği aynılaşmaya karşı yerel 

                                                      
3 Bakınız Washington Tüzüğü 1. ve 3. maddeler. 
4 Bakınız Washington Tüzüğü 5, 10. 12. 15. maddeler. 



xxi 

 

kimliklerin ve kültürlerin korunması, özgünlüğün dikkate alınması, kültürel mirasın tüm 

yönlerine saygı göstererek ortaya çıkarılması amacıyla üretilmiştir. Bu bağlamda 

kültürel miras ve çeşitliliği çok önemlidir. Değerler ve özgünlük başlıklı şu maddeler bu 

kapsamda önemlidir.5  

 

 Kültür mirasının tüm biçimleri ve tüm tarihsel dönemleriyle korunabilmesi, bu 

mirasa değerler atfedildiği ölçüde kolaylaşır. 

 Özgünlük, ulaşılabilir bilgi kaynaklarının inanılırlığı konusunda niteleyici ana 

etken olarak belirmektedir. 

 Her kültürde, kendi miras değerlerine özgü niteliklerin tanınması ve ilgili bilgi 

kaynaklarının inanılırlığı ve doğruluğu en önemli ve acil olan konudur. 

 

e) Burra Tüzüğü (Kültürel Öneme Sahip Yerlerin Korunması Amaçlı Avustralya 

ICOMOS Tüzüğü – 1999): Bu tüzük, Avustralya Milli Anıtlar ve Sit Alanları Konseyi 

tarafından, Venedik Tüzüğü ve V. Uluslararası Anıtlar ve Sit Alanları Konseyi 

sonucunda alınan kararlarla 19 Ağustos 1979’da Güney Avustralya-Burra’da 

oluşturulmuştur. 1981, 1988 ve 1999 yıllarında da geliştirilmiştir. Başlangıçta yerel 

nitelikli iken sonraki yıllarda uluslararası düzeyde kabul gören, önemli bir belge haline 

gelmiştir. Bu tüzük, kültürel miras alanlarının korunması ve yönetimi açısından bir 

rehber niteliğinde olup kültürel değere sahip alanların yöneticileri, müdürleri ve mal 

sahipleri gibi kişilerin bu yerlere dair kararlar vermesi ve uygulaması için yapılmıştır.  

 

Kültürel değere sahip yerlerin, insanların hayatına zenginlik kattığı ve topraklarına karşı 

derin bir bağlılık hissi uyandırdığı için korunması gerektiğinin ifade eder. Yapılacak 

müdahalelere ve değişime temkinli yaklaşım sergiler. Tarihi ve kültürel öneme sahip 

alanları mümkün olduğunca korumak, kullanılır hale getirmek ve kültürel özelliklerin 

kaybolmaması için mümkün olduğunca az değişime uğratmak ve ancak gerektiği kadar 

müdahalede bulunmak da tüzüğün amaçlarından biridir.  

 

                                                      
5 Bakınız Nara Özgünlük Belgesi 9, 10, 12. maddeler. 
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Kültürel mirasın öneminin anlaşılma süreci, politikaların geliştirilmesi ve yönetim 

süreci olarak üç önemli adım etrafında tanımlanır ve otuz dört alt başlıktan oluşur. 

Tüzük içinde değerlendirilen maddeler şu şekildedir6. 

 

 Bir yerin korunması, doğal ve kültürel önemini her açıdan göz önünde 

bulundurarak hiçbir değer haksız yere diğerinin önüne çıkarılmadan sağlanabilir. 

 Bir yerin kültürel değeri ve onun geleceğini etkileyen konular en iyi, karar 

vermeden önce bilgilerin toplanması ve analiz edilmesiyle anlaşılır. Öncelikle 

kültürel önemin anlaşılması gelir, daha sonra politikalar geliştirilmeli ve bu 

politikalara uygun yönetim sağlanmalıdır. 

 Bir yerin yönetimi, o yerin kültürel değerinin anlaşılmasıyla başarılı olur. 

 Politikalar geliştirilirken herhangi tarihi bir yerin sahibinin istekleri, ihtiyaçları, 

kaynakları ve fiziksel durumunu göz önünde bulundurmalıdır. 

 Tarihsel bir yerin üzerinde yapılan çalışmalardan önce, o yerin fiziksel, belgesel, 

sözlü ve yazılı kanıtlara dayanan analizleri yapılmalıdır. Bu çalışmaların 

sonuçları güncel olmalı ve sıkça gözden geçirilmelidir. 

 

f) Valetta İlkeleri (Tarihi Kent ve Kentsel Alanların Korunması ve Yönetimi için -

ICOMOS Genel Kurulu, 2011): Tarihi Kentler ve Köyler Uluslararası Komitesinin 

(CIVVIH) hedefleri, tutum ve araçları yeniden tanımlanmış, Washington Tüzüğü ile 

Nairobi Tavsiyesi’nin yaklaşımları güncellenmiştir. Bu bildirinin temel amacı, tarihi 

kasaba ve kentsel alanlarda yapılacak her tür müdahale için geçerli ilke ve stratejileri 

önermektir. Bu kapsamda, kültürel mirasın kentsel ekosistemin bir parçası olarak 

dikkate alınması esastır. Valetta İlkeleri; tanımlar, değişim yönleri, müdahale kriterleri, 

teklif ve stratejiler olmak üzere dört ana başlık altında oluşturulmuştur. 

 

Değişim yönleri başlığında; tarihi kasaba ve kentlerin canlı organizmalar gibi sürekli 

değişime uğradığı belirtilirken, doğal çevre, yapılı çevre, sosyal çevre ve somut 

olmayan kültürel miras ile değişimin ilişkileri hakkında kararlar ve öneriler getirilmiştir. 

Buna göre, değişiklikler şehrin tüm unsurlarını (insan, doğa, maddi ve maddi olamayan) 

etkilemektedir. Bu değişim koşulları aynı zamanda uygun yönetilen tarihi ve kentsel 

                                                      
6 Bakınız Bura Tüzüğü 5.1, 6.1, 6.2, 6.3, 26.1 maddeler. 
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alanların kalitesini arttırmak için fırsat olabilir. Fakat değişim doğal dengeye saygı 

içerinde yapılmalıdır. Yanı sıra bu alanlar doğal afetlere karşı da korunmalıdır. 

Değişimin bir ucunda yer alan mimari yaklaşımlar geleneksel dokuya saygılı olmalı 

tarihi bölge ile uyum içinde olmalıdır.  

 

Tarihi bölgeler için soylulaştırma sürecini kontrol etmek de önemlidir. Çünkü bu 

alanların geleneksel kültürünü ve çeşitliliğini korumak önemlidir. Bu kapsamda kitle 

turizminin, yerin özgünlüğünü ve kültürel mirası tüketme risklerine de dikkat 

çekilmiştir. Dolayısıyla, maddi olmayan çevrenin korunması yapılı çevrenin korunması 

kadar önem arz etmektedir. 

 

Müdahale kriterleri başlığı altında; yapılacak müdahalelerin maddi ve manevi kültür 

değerlerine saygılı bir şekilde yürütülmesi gerektiği belirtilir. Bu anlamda yapılacak her 

yeni müdahale yaşayan halkın standartlarının ve çevrenin kalitesinin yükseltilmesi 

amacıyla yapılmalıdır. Aynı zamanda, bu mekanların korunması; çevresel, sosyal, 

kültürel ve ekonomik dengelerin korunmasını içermelidir. Bu kapsamda, değişimin hızı 

kontrol edilecek bir parametredir. Kültürel miras alanlarında disiplinler arası bir çalışma 

yürütülerek sistematik bir yaklaşım sergilenmeli, paydaşlarla ve alanın sakinleriyle 

doğrudan danışma ve sürekli diyalog halinde olunmalıdır. Yerleşmelerin önceki 

dönemlerde de barındırdığı farklı kültürel çeşitlilik ve değerleri yansıtması da 

önemlidir. 

 

Teklif ve stratejiler başlı altında; korunacak elemanlara yer verilmiş ve kentin temel 

karakteri, özgünlük, bütünlük, tüm maddi ve maddi olmayan unsurların niteliği ve 

tutarlılığı ile ifade edilmiştir. Kültürel çeşitlilik ve yenilenemeyen kaynakların 

tüketimini en aza indirmek, geri dönüşümü teşvik etmek de korunacak elemanlar 

kapsamında değerlendirilmiştir. Yeni fonksiyonların tanımlanmasında kentsel alanın 

karakteri ile uyum öne çıkar. Bu bağlamda çağdaş mimari yaklaşımları, mevcut 

mekansal düzen ile tutarlı olmalı ve tesislerin yapımında yöre sakinlerinin ihtiyaçları 

göz önüne alınmalıdır. Tarihi alanlarda yayalara öncelik verecek bir planlama çalışması 

yürütülmeli, trafik sınırlandırılmalı, park etmeyi engelleyecek şekilde otopark imkanları 

azaltılmalıdır.  
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Turizm faaliyetleri günlük yaşama müdahale etmeden saygılı bir şekilde yürütülmelidir. 

Tarihi kentsel alanlarda tüm paydaşları içeren katılımcı bir süreç takip edilmelidir. 

Koruma planları tanımlanmalı ve bir yönetim planı ile birlikte takip edilmelidir. 

Yönetim sistemi her bir tarihi kentin kentsel alanları ve onların kültürel ve doğal bağlam 

özelliklerine göre kurgulanmış olmalıdır. Bu bağlamda, koruma planlarında diğer 

kentsel alanlar ile uyumlu bir ilişki kurulmasını hedeflemelidir. Planlar, alan araştırması 

ve ayrıntılı belgelemelerle sağlanan bilgilere ek olarak paydaşların katılımları ve ortaya 

çıkan çatışmaların analiz ve sonuçlarını da içermelidir. 

 

g) Paris Deklarasyonu (2011): Bu bildiri, ICOMOS tarafından üstlenilen bir dizi 

girişim ve eylemin bir kısmını oluşturur ve gelişime insan boyutunu katar. Bu 

bağlamda, bildiri kapsamında kültürel miras ve gelişme arasındaki ilişkileri ele alan 

ilkesel bildiri ve tavsiye kararları kabul edilmiş, ana tema ise “gelişmenin itici gücü 

kültürel miras” olarak kullanılmıştır. Ekonomi; toplum ve çevreden sonra sürdürülebilir 

gelişmenin dördüncü ayağı olarak kabul edilmektedir.  

 

Bu bildirinin tavsiyeleri dört ana başlık altında gruplandırılmıştır. Kültürel miras ve 

ülkesel gelişim başlığı altında, kentsel gelişim için paylaştırıcı ve kontrol edici bir yön 

çizilirken, ekonomileri canlandırmak amacıyla kültürel mirasın canlandırılarak 

korunması ve yenilenemeyen kaynakların korunması için bir takım önlemlerin alınması 

tavsiye edilmiştir.  

 

Yapı sanatına dönüş başlığı ile koruma ve yaratıcılığı destekleyen kültürel miras 

başlıklarına yer verilmiştir. Turizm ve gelişme başlığı ile, kalıcı bir turizm için kültürel 

mirasın korunmasına öncelik vererek, yönetim planı dahilinde turizmin kırılgan etkisine 

karşı sistematik koruma stratejisi geliştirilmesine ve araçlarına ilişkin tavsiyelerde 

bulunulmaktadır. Mirasın halk tarafından sahiplenilmesinin yanı sıra ekonomik olarak 

bu alanda yerel ve küçük girişimcilerin yaratılmasının yollarını önerir. Miras ve 

Ekonomi başlığı altında; mirasın aslında devletler içinde bir kimlik haline geleceği ve 

bunun ekonomi için bir kaldıraç görevi göreceği savunulur. Ekonomik gelişme ve 

sosyal bütünleşme üzerindeki yapıcı etkilerinin desteklemek ve miras ekonomisinin 
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ekonomik sonuçlarını geliştirmek üzere, kültürel mirasın gelişim stratejilerinin 

merkezine yerleştirilmesi tavsiye edilmektedir.  

 

2.2 Korumanın Temeli Olarak “Değer” Kavramı 

 

Değer, en genel anlamı ile bir şeye atfedilen önem olarak ifade edilebilir. Bu ifade 

subjektif bir bakış açısına dayanmaktadır. Kişiden kişiye değişmesinin yanı sıra kendi 

içinde bir takım belirsizlikleri de içerebilir. Fakat kültür varlıkları ile özdeşleşen 

“değer” kavramı genel olarak daha belirgindir, objektif yaklaşımları içerir ve birçok 

tanımlayıcı değer kavramından oluşur. Bu değer kavramlarının tariflenmesinde ortak bir 

dil oluştuğundan dolayı ortak paydaların yakalanması daha kolaydır. Kimi zaman; 

mimari değer, tarihi değer gibi somut nitelikteki kavramlarla, kimi zaman da anı değeri, 

mitolojik değer gibi soyut nitelikteki kavramlarla karşımıza çıkar. Bu kavramları tek tek 

bünyesinde barındıran mimari yapılar olabileceği gibi birçok değer kavramını içinde 

barındıran yapılar, yapılar topluluğu ve alanlar olabilir. Değeri oluşturan alt başlıklar bir 

yapıda ne kadar fazla sayıda bulunuyorsa o yapı o kadar çok değerlidir ve önemlidir. 

Kültürel miras alanları için kullanılan genel değer kavramlarını ve açıklamalarını şu 

şekilde sıralayabiliriz. 

 

Anı Değeri: Geçmişte yaşanmış olayların bıraktığı zihinsel izler, bazı yapıları ve 

mekanları insanlar açısından anlamlı kılmaktadır. Kentin bir yapısında veya bir 

mekanında yaşanan ortak duygular anı değerine bağlı olarak aidiyet hissini de 

kuvvetlendiren duygulardır. Bu bakımdan kent bilimi açısından çok fazla önemsenen bir 

değerdir. Çünkü aidiyet hissine bağlı olarak sahiplenme duygusunun da en üst notaya 

çıkması kültür varlıklarının korunması açısından beklenen ve istenen bir sonuçtur. 

Kentin meydanları, okulları, kamu binaları gibi herkesin yaşamı içinde olan alanlardaki 

yapılar bu açıdan öne çıkar. Anı değeri, kişilerin yanı sıra kimi zaman önemli bir 

toplumsal kişiliğe bağlı olarak da anlam kazanabilmektedir. Bu anlamda; önemli bir 

liderin, sanatçının, tarihsel bir kişiliğin yaşadığı evinin bulunduğu bölge için odak 

noktası olabilmesi dönemine tanıklık edebilmesindendir. Bu hali ile bulunduğu yer veya 

ülke genelinde o olaylarla birlikte anılır. 
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Belge Değeri: Yapılar yapıldıkları dönem içinde yaşayanların niteliklerini, yaşayış 

biçimlerini, sanat anlayışlarını anlatan sosyal ve kültürel hayata dair en önemli somut 

belgelerdir. Bu hali ile yörenin kültürel ve sosyal yaşama dair belleğini ifade eder. 

Geçmiş okunmasında yazılı kaynakların dışındaki görsel veriler olarak değer kazanan 

somut verilerdir. Bu değer aslında diğer tüm değerlerle de ilişkilidir. 

 

Çevresel Değer: Yapının veya yapılar grubunun çevresi ile etkileşimini ifade 

etmektedir. Bu anlamda, yapının çevresindeki diğer yapılara değer katması veya çevresi 

sayesinde aldığı değerler olarak tanımlanabilir. Estetik bir görünüme sahip olma, odak 

olabilmek, simge yapı halinde olabilmek, önemli bir kent parçasının bütünleyicisi 

olabilmek, çevresine ölçek verebilecek karakteri taşımak bu değerin ölçütleri arasında 

sayılabilir. 

 

Eğitim Değeri: Bazı yapılar ve alanlar farklı dönemler içerisinde yaşanan kültürel 

sosyal, ekonomik, siyasal dönemlere ve ortamlara ilişkin bilgileri günümüze taşırlar. Bu 

tür alanlar bize somut bilgiler veren eğitim kaynakları olarak öne çıkarlar. Geçmişe dair 

verileri, okuyarak öğrenmek yerine görerek öğrenmek bu değerin doğurduğu bir 

sonuçtur. Bilgilenme, gezme ve görme isteğine bağlı olarak da kültürel turizm 

hareketlerinin içinde yer alır. 

 

Ekonomik Değer: Madran’a (2012) göre mevcut çevrede ihtiyaçların karşılanması 

amacıyla insan eliyle meydana getirilmiş yapıların işlevselliği sayesinde 

kazandırabileceği değerler olarak düşünülebilir. Ekonomik getirileri tarifleyen bu değer, 

diğer bir açıdan da yapının, kültür varlığı olmasından ya da koruma eylemine konu 

olmasından kaynaklanan değer olarak da düşünülmelidir. Ekonomik değer sadece 

yapının getirileri üzerinden oluşmamaktadır. Bu değer işlev ve kullanabilme değeri ile 

yakından ilgilidir. 

 

Enderlik Değeri: Az sayıda bulunmak ve nadir olma durumu yapının değerini önemli 

ölçüde arttırır. Mesela, örneği bulunmayan bir mimari yapı veya önemli bir mimarın az 

sayıdaki eserinden birisi olma durumu, yapının bulunduğu kent için önemli prestij 

kaynağıdır. Bu kavram teklik değeri ile bütünlük arz edebilir. Önemli bir simge olmak, 
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az sayıda rastlanan yapılardan olmak, belirli bir bölgeye ait olmak, çok önemli bir 

olayın tanığı olmak bu değeri ortaya çıkarabilmektedir. 

 

Geleneksel Değer: “Yapıyı oluşturan toplumun yerleşmiş gelenekleri, yaşam biçimleri 

ve inanışları ile ilgili bir değerdir” (Madran, vd. 2012). Geleneksel değer en genel hali 

ile yaşam biçimlerinin mimari üzerine yansımasıdır. Bu durum bir yöreye özgü olabilir, 

bir etnik gruba veya bir ülkenin karakteristik yapılanmasına ait olabilir. Yapının 

üretiminde kullanılan yapı malzemelerinden, işçilik tarzından ve kullanım ihtiyaçlarına 

göre şekillendirilmesine kadar uzanan bir süreç içerisinde geleneksel değeri takip 

edebilmek mümkün olabilir. Aynı zamanda geleneksel değerin bu hali ile özgünlük 

değeri ve belge değeri ile de yakından ilişkili olduğu görülür. 

 

İşlevsel / Kullanılabilme Değeri: Yapının yapılış amacı kapsamında sürekli olarak 

kullanılabilmesi ya da yapılış amacı dışında olmak üzere kimi zaman da başka vasıflarla 

da kullanılabilmesi işlevselliğinin bir göstergesidir. Dolayısıyla bu işlevselliğinin 

sağladığı bir değer daha ortaya çıkmaktadır. Bu sebeple ekonomik değer ile yakından 

ilgili olan bir kavramdır. 

 

Kimlik Değeri: Kentsel hafızada yer edinen ve o alanı tanımlamak için kullanılan 

yollar, yapılar, yeşil alanlar gibi fiziki öğeler, anılar ve çeşitli belgeler kentlere kimlik 

kazandıran unsurlardır. Bu unsurlar, kentsel belleğin parçaları olmalarından dolayı bir 

kimlik değeri taşırlar. Dolayısıyla yapılar ve alanlar biriktirdiği anılarıyla, tarzı ve işlevi 

ile bir kişiliğe sahip olma durumundan ötürü çevresine de değer katarlar.  

 

Mimari Değer: Dönemin tasarım anlayışını yansıtmak, sanat tarihi değeri taşımak, ünlü 

bir mimar ile anılmak, bir akımın temsilcisi olmak gibi genel özellikler ile yapının 

üzerindeki süslemeleri, cephe düzenlemeleri, cephe biçiminde özgünlük de gibi 

özellikler de mimari değerin oluşmasında etkilidir.  

 

Mitolojik Değer: Bir alanın ya da yapının bölgede yaşayanlar tarafından çeşitli 

efsanelerle ilişkilendirmeleri sonucunda ortay çıkan bir değerdir. Artık o alanın veya 

yapının kimliği bu değer üzerinden tariflenir. 
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Özgünlük Değeri: Yapının mimari biçimlenişi bu değeri ortaya çıkarmaktadır. Bir yapı 

sadece tasarımla değil, kullanılan malzemelerle, yapım tekniği ile döneminin mimari 

anlayışı ile ve diğer tüm nitelikleriyle günümüze kadar bozulmadan gelmiş ise özgün bir 

yapı olarak tanımlanmaktadır. Bu nedenle belge değeri ve tarihi değerle de yakından 

ilişkilidir. Özgünlük değeri araştırmasında ilk yapıldığı dönemden günümüze ne kadar 

kısmının korunarak geldiği de araştırılır. 

 

Sanat Değeri: “Bir taşınmazın iç ya da dış mekânının biçimlenmesinde yer alan 

süslemeler, mimari anlatımlar, döneminin üslubunu yansıtan yapısal ve mimari öğelerin 

niteliği ve bunların mimarlık ve sanat tarihi açısından değerlendirilmesi bu değeri 

oluşturur” (Madran, vd. 2012). 

 

Süreklilik Değeri: Kültürel bir varlığın günümüzde de kullanımının devam etmesi ve 

kentsel alanda kendine yer bulması ile ilgilidir. Bu şekilde yapıların kullanılarak 

korunması ilkesi de yerine getirilmiş olacaktır.  

 

Tarihsel Değer: İki tür tarihsel değerden bahsedilebilir. İlk değer anlayışına göre; 

yapılar ve alanlar bulundukları çevre içerisinde birçok olaya tanık olmuşlardır. Bu 

durum diğer yapılarda görülmeyen yalnızca o yapıya özgü olarak ilişkilendirildiğinde 

yapının tarihsel değerinden söz etmek mümkündür. Bir diğer tarihsel değer ise yapının 

eski olması ile ilgilidir. Bu yapının yıllar geçtikçe eski olma durumunun arttığını 

tarihsel değerinin de arttığını ifade etmektedir.  

  

Teklik / Benzersizlik Değeri: Bu değer birçok girdiyi içinde barındırabilir. Mesela, 

yapının yapıldığı dönem, mimari üslubu, tasarımcısı, türü gibi unsurlar bunlardan 

bazılarıdır. Bu girdilerin sayısı aynı yapı için arttıkça teklik benzersizlik değeri de 

artmaktadır. 

 

2.3 Tarihi Kentlerin Sunumu 

 

Tarihi kentlerin sunumu için, 2008 yılında ICOMOS Uluslararası Bilimsel Komitesi 

himayesinde Quebec’de hazırlanan Kültürel Miras Alanlarının Yorumu ve Sunumu 



xxix 

 

Tüzüğü yönlendirici olacaktır. Bu tüzük, Venedik Tüzüğü temelinde kültürel miras 

alanlarının yorumlanması ve sunumu için temel ilkeleri belirleyerek kültürel miras 

alanlarındaki çalışmalar için bir kılavuz oluşturulması amacını gütmektedir. Genel 

olarak, kamusal iletişimin ve eğitimin kültürel mirası korumadaki rolü vurgulanırken, 

kültürel miras alanlarının maddi olmayan öğelerle ilişkisini, geçmişi öğrenmek 

açısından bir kaynak olarak öne çıkarır. Ayrıca, bu alanların çeşitli evrelerine de saygı 

duyulması gerektiği ifade edilmektedir.  

 

Kültürel mirasın yorumlanması ve sunumu için temel ilkeleri belirlemeyi amaçlayan 

tüzük; önsöz, tanımlar, hedefler ve ilkeler başlığı altında dört bölümden oluşur.7  

 

Tanımlar bölümünde 5 maddenin açıklaması yapılmaktadır.  

 

Yorum: Kültürel miras anlayışını geliştirmek ve kamu bilincini yükseltmek amacıyla 

yapılan basılı ve elektronik yayınlar, halka açık konferanslar, yerinde ve doğrudan ilgili 

tesisler, eğitim programları, toplumsal faaliyetler ve yorumlama süreci devam eden 

araştırma, eğitim ve değerlendirme çalışmaları gibi bir dizi faaliyetleri ifade etmektedir. 

 

Sunum: Kültürel mirasın yorumlayıcı altyapısının düzenlenmesi, fiziksel erişimin ve 

yorumlayıcı bilgilerin özenle planlandığı; bilgi panoları, müze tipi görüntüler, resmi 

yürüyüş turları, konferanslar ve rehberli turlar ve çoklu ortam uygulamaları ve internet 

siteleri gibi iletişim yöntemleri şeklinde tanımlanır.  

 

Yorumlayıcı altyapı tesisleri: Yeni ve mevcut teknolojiler ile destekli tesisleri ve 

fiziksel montajları ifade eder.  

 

Alan yorumcuları: Tarihsel çevrenin değeri ve önemi ile ilgili bilgileri kamuya 

aktaran, kalıcı veya geçici personel ile gönüllüler olarak belirlenmiştir.  

 

                                                      
7 Bakınız Kültürel Miras Alanlarının Yorumu ve Sunumu Tüzüğü. 
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Kültürel miras alanı: Tarihi ve kültürel önem taşıyan bir yer olarak tanınan ve yasal 

olarak korunan, mevki, doğal peyzaj, yerleşim alanı, mimari kompleks, arkeolojik alan 

veya ayakta olan yapı şeklinde tanımlanmıştır. 

 

Tüzüğün belirlediği ilkeler; erişim ve anlama, bilgi kaynakları, bağlam ve ortamı, 

özgünlük, sürdürülebilirlik, kapsayıcılık, araştırma-eğitim ve değerlendirme başlığı ile 

yedi bölümden oluşmaktadır. 

 

a) Erişim ve anlama: Kültürel miras alanlarının fiziksel ve bilimsel erişilirliği kamu 

tarafından yorum ve sunum programları vasıtasıyla kolaylaştırılmalıdır. 

 

Bu ilke kapsamında; etkili yorum ve sunum ile kişisel deneyimin geliştirilmesi, 

kamunun bu alanlara karşı saygısını ve anlayışını arttırması ve kültürel miras alanlarının 

korunmasının önemi anlatılırken, bu amaçla daha fazla ilgi, öğrenme, deneyim ve keşif 

merakının teşvik edilmesi gerektiği belirtilmektedir. Yorum ve sunum programları ile 

demografik ve kültürel hedef kitleleri belirlenmesi ve değerlendirilmesi, yorum ve 

sunum faaliyetlerinin halk için fiziksel olarak erişilebilir olması gerekmektedir. Bir 

kültürel miras alanına fiziksel erişim; koruma endişeleri, kültürel hassasiyetler güvenlik 

sorunları gibi nedenlerle sınırlandırıldığında ise yorum ve sunum alan dışında 

geliştirilmesi önerilmektedir. 

 

b) Bilgi kaynakları: Yorum ve sunum, bilimsel ve akademik yöntemlerle elde edilen 

verilerin yanı sıra, kültürel geleneklerde yaşayan verilere de dayalı olmalıdır. 

 

Bu kapsamda; alan ve çevresi iyi araştırılmış çok disiplinli çalışmaya dayanmalı ve 

yorumları da mutlaka alternatif tarihsel hipotezleri, yerel gelenekleri, sözlü tanıklıkları 

ve hikayeleri içermelidir. Yeniden yapmaya yönelik görsel yenilemeler; yazılı, sözlü ve 

görsel kaynaklardan sistematik olarak derlenen arkeolojik, mimari ve tarihsel verilere 

dayanmalıdır. Bu bilgi kaynakları belgelenmiş arşivlenmiş ve kamuya açık olmalıdır. 

Yorum ve sunum programları ve faaliyetleri de ayrıca belgelenmeli ve gelecek nesiller 

için arşivlenmelidir. 
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c) Bağlam ve ortamı: Kültürel miras alanlarının yorumlanması ve sunumu, bu çevrenin 

tarihsel, sosyal, kültürel, doğal çevreleri ve ortamları ile ilgili olmalıdır. 

 

Bu kapsamda; yorumlama ile tarihsel çevrenin çok yönlü tarihsel, siyasi, manevi ve 

sanatsal bağlamlarda önemini keşfetmek gerekir. Bu tarihsel çevrenin kültürel, sosyal 

ve çevresel önemi ve değerleri tüm yönleriyle düşünülmeli, bir tarihsel çevrenin tüm 

dönemlerinin katkılarına saygı gösterilmelidir. Bu doğrultuda, kültürel mirasın 

yorumlanmasında alanın tarihi ve kültürel önemine katkıda bulunan tüm gruplar dikkate 

alınmalıdır. Çevredeki manzara, doğal çevre ve coğrafi ortam bir tarihsel çevrenin tarihi 

ve kültürel öneme sahip ayrılmaz parçalarıdır ve onların da yorumu dikkate alınmalıdır. 

Manevi gelenekler, hikayeler, müzik, dans, tiyatro, edebiyat, görsel sanatlar, yerel örf 

ve mutfak mirası gibi maddi olmayan unsurlar yorumda dikkate alınmalıdır. Bilimsel 

araştırma, eski kayıtlar ve yaşayan gelenekler üzerine kurgulanmış vizyonlar, yorumsal 

programların oluşturulmasında düşünülmesi gerekir. 

 

d) Özgünlük: Kültürel miras alanlarının yorumlanması ve sunumu için 1994 yılında 

ilan edilen Nara Özgünlük Belgesi’nin ruhunda yer alan özgünlük temel ilkelerine 

uyulmalıdır. 

 

Özgünlük ilkesinde; orijinallik insan topluluklarının yanı sıra maddi kalıntılarıyla da 

ilgili bir husustur. Bir miras yorumlama programın tasarımı, tarihsel çevrenin 

geleneksel sosyal fonksiyonları ve yerel halk ve ilgili toplulukların uygulamaları ile 

kültürüne ve onuruna saygı göstermelidir. Büfeler, yürüyüş yolları ve bilgi panoları gibi 

tüm görünür yorumsal altyapılar, alanın karakterine karşı hassas, kültürel ve doğal 

önemine duyarlı olmalıdır. Konser, drama gösterileri ve diğer yorumsal programlar 

yerel halka en az rahatsızlık verecek şekilde, fiziksel çevre ve alanını korumak için 

dikkatle planlanmalıdır. 

 

e) Sürdürülebilirlik: Yorumlama planının ana hedefleri arasında; sosyal, finansal ve 

çevresel sürdürülebilirliğin, doğal ve kültürel çevreye duyarlı olması gerektiği 

vurgulanmaktadır. 
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Bu kapsamda; yorumlanma ve programların geliştirilmesi ve uygulanması kültürel 

miras alanlarının genel planlama, bütçeleme ve yönetimi sürecinin ayrılmaz bir parçası 

olmalıdır. Miras etki değerlendirmesi çalışmalarında alanın kültürel değeri, fiziksel 

özellikleri, bütünlüğü, doğal çevrenin ziyaretçi sayısı ve altyapısının potansiyel etkileri 

göz önünde bulundurulmalı; sunum, geniş bir yelpazede eğitim ve kültürel amaçlarla 

hizmet etmelidir. Yorumlayıcı bir programın başarısı sadece ziyaretçi katılım rakamları 

veya gelir bazında değerlendirilme şeklinde de olmamalıdır. 

 

Bir tarihsel çevrenin yorumlayıcı altyapısının kalıcı bir parçası olmak için seçilen 

herhangi bir teknik veya teknolojik eleman, etkili ve düzenli bakım sağlanacak şekilde 

tasarlanmış olmalıdır. Yorumlayıcı programların hedefleri, eğitim, öğretim ve istihdam 

olanakları ile tüm paydaşlara eşit ve sürdürülebilir ekonomik, sosyal ve kültürel 

faydalar sağlamak olmalıdır. 

 

f) Kapsayıcılık: Kültürel miras alanlarının yorum ve sunumu; miras uzmanları, ev 

sahibi ve ilgili topluluklar ile diğer paydaşlar arasında kapsamlı bir işbirliğinin sonucu 

olmalıdır. 

 

Bu ilke kapsamında; bilim adamları, toplum üyeleri, koruma uzmanları, hükümet 

yetkilileri, alan yöneticileri ve yorumcuları, turizm işletmecileri ve diğer profesyoneller 

programların oluşturulmasına entegre edilmelidir. Alanın yorumlanmasında ve 

planlanmasında mülk sahipleri ve ilgili toplulukların çıkarlarına saygı duyulmalıdır. 

Kültürel miras alanlarının yorumlanması, programların genişletilmesi veya revizyon 

planları, kamunun yorum ve katılımı için açık olmalıdır. Fikri mülkiyet ve geleneksel 

kültürel hakları konusunda yorumlama süreci ve multimedya sunumlar, dijital medya ve 

basılı malzeme gibi çeşitli iletişim araçları ve metinleri doğru kullanılmalıdır. 

 

g) Araştırma, Eğitim ve Değerlendirme: Sürekli araştırma, eğitim ve değerlendirme 

kültürel mirasın yorumlanmasında temel bileşenlerdir. 

 

Bu ilke çerçevesinde; bir kültür mirasın yorumlanması, belirli bir yorumlayıcı 

altyapısının tamamlanması ile bittiği düşünülmemelidir. Sürekli araştırma ve analizler, 



xxxiii 

 

tarihsel çevrenin önemi anlatmak açısından önemlidir. Bu çerçevede düzenli yorum, her 

mirası yorumlama programının da bir unsuru olmalıdır. Yorumlama programı ve 

altyapı, yenilemeyi veya genişlemeyi kolaylaştıracak şekilde tasarlanmış ve inşa edilmiş 

olmalıdır. Yorum ve sunum programlarının etkileri sürekli izlenmeli ve 

değerlendirilmeli, periyodik değişiklikler bilimsel ve akademik analizlerle ve kamu geri 

bildirimi ile güncellenmelidir. Her yorum programı her yaştan insan için eğitici bir 

kaynak olarak düşünülmeli, ilişkili toplulukların yanı sıra profesyonel ziyaretçi ve 

üyeler de bu değerlendirme sürecine dahil edilmelidir  

 

Yönetim, teknoloji, rehberlik ve eğitim gibi miras yorumlanması ve ihtisas alanlarında, 

nitelikli profesyonellerin eğitimi çok önemli bir hedeftir. Buna ek olarak, temel 

akademik koruma programlarında bu derslerin yer alması da çok önemlidir. Eğitim 

programlarının ve kurslarının güncellenmesi, her düzeydeki personelin bilgilendirilmesi 

önemli olup bilgisayar teknolojilerindeki yenilikler de amaç doğrultusunda 

kullanılabilmelidir.  

 

Yorumlama yöntemleri ve teknolojilerinde standartları geliştirmek ve sürdürmek için 

deneyimin paylaşımı ve uluslararası işbirliği gereklidir. Çeşitli bölge ve kültürlerde 

yorumsal yaklaşımlar ve deneyimlerin çeşitliliği hakkında düzenli bilgi paylaşımı 

çerçevesinde fırsat sağlanması açısından uluslararası konferanslar, profesyonel personel 

atölye çalışmaları ve değişimin yanı sıra ulusal ve bölgesel toplantılar teşvik 

edilmelidir.  

 

2.4 Türkiye’de Tarihi Kentlerin Korunmasına ve Planlanmasına Yönelik Yasal ve 

Yönetsel Çerçeve 

 

Türkiye’de tarihi kentlerin korunması ve planlanması çalışmaları genel olarak;  

a) 2863 Sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu,  

b) Koruma Amaçlı İmar Planları ve Çevre Düzenleme Projelerinin Hazırlanması, 

Gösterimi, Uygulaması, Denetimi ve Müelliflerine İlişkin Usul ve Esaslara Ait 

Yönetmelik, 

c) Plan Yapımına Ait Esaslara Dair Yönetmelik, 
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d) Kültür ve Turizm Bakanlığı, Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Yüksek 

Kurulunca belirlenen İlke Kararları doğrultusunda yürütülmektedir.  

 

a) 2863 Sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu: Altı bölüm halinde 

yasalaşmıştır. Tanımlar, Korunması Gerekli Taşınmaz Kültür ve Tabiat Varlıkları, 

Korunması Gerekli Taşınır Kültür ve Tabiat Varlıkları, Araştırma-Sondaj-Kazı ve 

Define Arama, Koruma Kurulları, İkramiye ve Cezalar genel başlıklarıdır. Bu kanun ile 

koruma çalışmaları tek yapı ölçeğinden kent ölçeğine doğru genişlemiş, ayrıca Koruma 

Amaçlı İmar Planı kavramını getirilmiştir. 

 

Koruma ölçütlerinin dışındaki bir katılım sürecini, geri dönüşleri, kültürel bir 

örgütlenmeyi, bilinç düzeyini arttırmayı hedeflemez. Yalnızca, madde 3 içerisinde 

yapılan bir değişiklik ile kültür ve tabiat varlıklarının teşhiri, tanzimi, kullanılması ve 

bilimsel yöntemlerle tanıtılması, değerlendirme kavramı olarak metne girmiştir. Son 

dönemde yapılan düzenlemeler ile yönetim alanı, yönetim planı ve bağlantı noktası 

kavramları eklenerek, toplumun eğitsel ve kültürel ihtiyaçları ile buluşturulması bir 

amaç olarak belirlenmiştir. 

 

b) KAİP ve Çevre Düzenleme Projelerinin Hazırlanması Gösterimi Uygulanması 

Denetimi Müelliflerine İlişkin Usul ve Esaslara Ait Yönetmelik: Amaç, kapsam ve 

yöntem ile başlayan yönetmelikte, Koruma Amaçlı İmar Planları ile Çevre Düzenleme 

Projeleri’nin hazırlanma süreci tariflenmekte, son dört başlık altında ise proje müelliflik 

kıstasları ile usul esaslar hakkındaki sınırlar çizilmektedir. Yönetmelik, 2005 yılında 

yürürlüğe girmiştir. Koruma Amaçlı İmar Planları’ndan ne anlaşılması gerektiği 

sürdürülebilirlik ilkesi doğrultusunda koruma kavramları temelinde tanımlanmıştır. 

Bunun dışında dikkate değer bir maddesi de, kamunun bilincinin yükseltilmesi ve plana 

katılımın sağlanması açısından koruma amaçlı imar planları hazırlanmadan önce halkın 

katılımı toplantısı şartının yer almasıdır. Bu toplantılar genellikle, alandaki fiziksel 

uygulamalarının nasıl olacağına dair bir aydınlatma ve halkın söz konusu plandan 

beklentileri çerçevesinde gerçekleşen toplantılardır. Dolayısıyla uygulamada sürekliliği 

olmayan, geri dönüşlerle test edilmeyen kısa süreli bir çalışma içeriği olarak 

görülmektedir. 
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c) Plan Yapımına Ait Esaslara Dair Yönetmelik: Koruma Amaçlı İmar Planları 

hazırlanırken referans olarak en üstte duran ve planların üretilmesinde bağlayıcı bir 

yönetmelik olarak kullanılan ve 3194 sayılı imar kanununun bütünleyici parçalarından 

olan bir yönetmelik olarak değerlendirilebilir. 1985 yılında yürürlüğe girmiştir. 

Yönetmeliğin genelinde; Koruma Amaçlı İmar Planı tanımı direkt olarak yer almaz ve 

kültürel miras alanlarını kapsayacak şekilde pozitif bir ayrımcılık da söz konusu 

değildir. 

 

Çevre Düzeni İmar Planı araştırmalarında ve diğer alt ölçekli planların hazırlanması 

sürecinde, ilgili yönetmeliğin tanımına göre “bilimsel tekniklere ve yöntemlere dayalı, 

yeterli nitelikte ve kapsamda ekonomik, sosyal, kültürel, politik, tarihi, sektörel ve 

teknolojik araştırmalar yapılır, ilgili kurum ve kuruluşların görüş ve önerileri alınır ve 

değerlendirilir”. Bu kapsamda; “doğal, tarihi, kültürel çevre değerlerinin korunması, alt 

ölçekli planlamaya veri teşkil edecek politikaların oluşturulması, esastır” hükmü yer 

almaktadır. Bu tanımlarda tariflenen, kültürel ve tarihi kavramları, veri toplama 

aşamasında ilgili kurumların görüşlerinin resmi yazı ile alınmasından ibaret bir süreç 

halinde yürütülmektedir. Bu hükmün plan hazırlanma sürecinde yer alan diğer onlarca 

girdi içerisinden sıyrılarak bir özellik kazanabilmesi ise plancının ilgili yörenin 

vizyonunun saptanması ile ilgili kararı çerçevesinde olabilmektedir. Dolayısıyla daha 

üst noktada duran bu yönetmelikte, imar planı araştırma sürecini tarifleyen bir kapsam 

dışına çıkılarak kültürel miras alanlarının yorum ve sunumuna dair önemli ipuçlarının 

olduğu yönlendirici bölümler yer almamaktadır. 

Mevcut yönetmelik kapsamında tanım olarak yer almayan Koruma İmar Planı; Çevre ve 

Şehircilik Bakanlığının internet sitesinde taslak olarak yayımlanan yeni yönetmelik 

içerisine direkt bir tanım olarak girmiştir. Yanı sıra, yönetmeliğin ilk giriş bölümündeki 

amaçlar kısmında yer verilmiş, diğer alt bölümlerinde de etkin olarak anılmıştır. 

 

d) Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Yüksek Kurulu 720 sayılı ilke kararı 

(Kentsel Sitler, Koruma ve Kullanma Koşulları): 2006 yılında kabul edilen bir ilke 

kararı olup sit sınırlarının belirlenmesi, koruma esasları ve kullanma şartlarının 

belirlenmesi, bu alanlardaki uygulamanın nasıl yapılacağı, denetlemelerin hangi 
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vasıtasıyla gerçekleştirileceği konuları üzerinde durulmuştur. Sadece, koruma olgusu 

içerisinde belirlenen koruma, kullanma koşullarından oluşur. Kentsel sit alanlarının 

yorumuna ve sunumuna dair herhangi bir karar içermemektedir. 

 

Türkiye’deki koruma amaçlı imar planları, ilgili mevzuatlara dair koruma koşullarının 

plan ile yasallaştırıldığı, plan notları ile de şartlarının ve sınırlarının belirlendiği bir 

süreci tarifler. Kent ölçeğindeki imar planlarına bakıldığında ise değişen fiziki koşulları 

yansıtarak farklı bir kulvar üzerinden hareket edilen bir planlama sürecinin tariflendiği 

görülür. Dolayısıyla iki farklı mantık üzerinden yürütülen bu planların bütünleşme 

sorunları yaşadığı görülür. 

 

Sonuçta; mevcut kanun ve yönetmeliklerin, teknik usul ve esasları belirlemenin ötesinde 

kamu bilincini yükseltme, toplumdaki kültürel miras anlayışını geliştirme, kültürel 

miras alanları için fiziksel erişimi planlayan ve yorumlayıcı bilgilerin özenle planlandığı 

bir içeriğe sahip olmadığı görülür. Mevcut yasa ve yönetmelikler sit alanları ve yapıları 

için planların tanımı nasıl olmalıdır, plan nasıl hazırlanmalıdır, nasıl bir müelliflik 

kıstası olmalıdır, çerçevesindeki sorulara karşılık vermektedir. Dolayısıyla söz konusu 

yönetmeliklerdeki ara tanımlamalar üzerinden hareketle yorum ve sunuma dair 

yönlendirici açıklamaları yakalayarak koruma imar planlarının üretim sürecinde genel 

bir yol haritasının çizilmesi mümkün görünmemektedir. 
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3. ÇOK KATMANLI BİR TARİHİ KENT: AKSARAY 

 

Denizden yüksekliği 965 metre olan Aksaray, kuzey ve güney Anadolu dağlarının 

birbirinden uzaklaştığı İç Anadolu Bölgesinin, Orta Kızılırmak kesiminde yer alır. 

Aksaray, aynı zamanda uluslararası yol niteliğindeki E-90 karayolu güzergâhı 

üzerindedir. Havaalanının olmadığı kente karayolu ile ulaşım; Ankara-Adana-Konya-

Mersin-Kayseri karayollarının kesişiminde yer alması nedeniyle oldukça kolaydır. 

 

Aksaray yerleşik alanının doğusu ve kuzeyi dağlık olup güneydoğuda Hasan Dağı ve 

Melendiz Dağı bulunmaktadır. Batısı ve güneybatısı Konya Ovası ve Tuz Gölü 

düzlükleri ile çevrilidir. Konya Ovasının doğudaki bir bölümü Aksaray idari sınırları 

içerisinde kalmaktadır. Geniş bir plato içinde akan Uluırmak, Melendiz dağlarından 

çıkarak Tuz Gölü’ne dökülür.  

 

TÜİK verilerine göre 1927 yılında 7339 kişi olarak tespit edilen kentin nüfusu, 2012 yılı 

Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi veri tabanına göre 186.599 kişidir. İl nüfusunun 

toplamı ise 379.915 kişidir. 

 

3.1 Aksaray Kentinin Tarihsel Gelişimi ve Bu Süreçteki Kırılma Noktaları 

 

Aksaray ve çevresinin tarihi, kent çevresindeki höyüklerde yapılan kazılar ve 

buluntulara göre Neolitik Dönem’e kadar inmektedir. “Neolitik dönemde Aksaray ve 

çevresi iskan görmüş olup Kalkolitik ve Eski Demir Çağı devirlerinde iskan olup 

olmadığı bilinmemekle birlikte çevre köylerde (Böget ve Koçaş) bu döneme ait 

seramiklere de rastlanmaktadır”8. Ramsay (1960) Antik dönem’de Garsaura adıyla 

tanınan şehrin M.Ö. 3000 yıllarında önemli Hitit merkezlerinden Karşaura ile aynı yer 

olduğunu kabul etmekte ve bu kentin son Kapadokya Kralı Archelaos tarafından 

yeniden kurularak krallığın başkenti yapıldıktan sonra Archelais adı ile anılmaya 

başladığını belirtmektedir.  

 

                                                      
8 Daha detaylı bilgi için bakınız: http://www.aksaraykulturturizm.gov.tr/TR,63607/tarihce.html. 
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Hild’e (1977) göre; Roma İmparatorluğu 395 yılında Doğu ve Batı Roma İmparatorluğu 

olarak ikiye ayrıldığı zaman kent Doğu Roma (Bizans) İmparatorluğunun idaresine 

geçmiş, Roma İmparatorluğu Dönemi’nde Colonia Archelais olarak adlandırılan kent, 

Bizans İmparatorluğu Dönemi’nde ise Coloneia olarak adlandırılmıştır. Bizans 

Dönemi’nde de konumu itibariyle önemli bir merkez olan şehrin, kilise kayıtlarında 14. 

yüzyıla kadar ismi geçmektedir. “Dönem kaynak ve haritalarında piskoposluk merkezi 

olarak gösterilen şehrin en eski piskoposu Erythrica 325’deki İznik Konsili’ne 

katılmıştır” (Hild ve Restle 1981). 

 

Aksaray 1077 yılında Anadolu Selçuklu Devleti topraklarına katılmıştır. Konyalı’ya 

(1974) göre; Sultan Mesut idareyi elinde tuttuğu 1116-1156 yıllarında Aksaray’ı 

Danişmentlilere karşı askeri bir üs haline getirmiş, burada camiler ve sosyal yardım 

müesseseleri ile Ulu Cami’in bulunduğu yerde de Konya’daki gibi bir cami yaptırmıştır. 

Cami, oğlu II. Kılıçarslan tarafından yenilenmiş, daha sonra büyük bir depremde 

yıkılmış olduğu için Karamanoğlu Mehmed Bey tarafından yeniden yapılmıştır. 

 

Konyalı (1974) eserinde Belleten (1946) dergisini kaynak gösterirken; II. Kılıçarslan’ın, 

Aksaray’da büyük binalar, saraylar, medreseler, zaviyeler, kervansaraylar yaptırdığını, 

oraya Azerbaycan ve başka yerlerden müslüman halkı, gazileri, mücahitleri, alimleri ve 

ticaret adamlarını getirterek yerleştirdiğini, bir ordugah ve gaza üssü haline getirdiği 

Aksaray’a Rum ve Ermenilerin girmelerine ise müsaade etmediğini belirtmektedir. 

Konyalı (1974) çoğu kaynaklarda kentin Dar-üz-zafer (gözetilen, korunan zafer evi) 

olarak isminin geçtiğini; Sultan II. Kılıçarslan’ın çok kere burada oturup seferlerine 

buradan başladığı için cihad evi/savaş evi anlamına gelen Dar-ül-cihad ve burada askeri 

kışlalar/karargahlar bulunduğundan dolayı da askerin konduğu kervansaray/kışla 

anlamına gelen Dar-ül-ribat isimleriyle adlandırıldığını söyler. Ramsay (1960) bu şehre 

Aksera-Aksaray adının sonraki dönemlerde Kılıçarslan tarafından verildiğini söyler.  

 

Kent; Sultan II. Kılıçarslan’nın veliahdlığı ve hükümdarlığı zamanında ikinci başkent 

gibi olmuştur. Konyalı’ya (1974) göre; II. Kılıçarslan şehzadeliği ve veliahtlığı 

zamanında kenti askeri ve sosyal yardım müesseseleri ile süslemiş, babasının yaptırdığı 

camiin etrafına ve yakınına aşhane ve tabhane (dinlenme yurdu) medrese, kervansaray 
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gibi yapılar yaptırarak genişletmiş ve konaklamak üzere muhteşem bir saray 

yaptırmıştır. “Caminin etrafını ay gibi saran; irfan, sosyal yardım ve hayır müesseseleri 

ise günümüze kadar ulaşamamıştır” (Konyalı 1974).  

 

Kent; Danişmendoğulları zamanında da önemli bir yer halindedir. Diğer Anadolu 

beyliklerinin siyasi hakimiyetine girdiği zamanlarda da önemli yerini muhafaza etmiştir. 

Selçuklular devlet otoritesini kaybetmeye başladıkları dönemde, birçok uç beyi devlet 

kurma yoluna girmiştir. Bunlardan birisi de 1256 yılında bölgede kurulan ve kentte 

hakimiyet sağlayan Karamanoğlu Beyliği’dir.  

 

Anadolu Selçuklular yıkıldıktan (1318) sonra bölgeye İlhanlılar denilen İran Moğolları 

hakim olmuştur. İlhanlılar 1317-1318 yıllarında idareyi Timurtaş’a vermiş, 1328 yılında 

da Ertana Bey’in idaresinde İlhanlılar ile devam edilmiştir. 1341 yılında Ertana Beyliği, 

Anadolu’da İlhanlı hakimiyetine son vermiş ve ona halef olmuştur. Evvelce İlhanlı 

hakimiyetinde bulunan Aksaray müstakil Ertana Beyliği’nin hakimiyetine girmiştir 

1365 yılından sonra Alaeddin Ali döneminde tekrar Karamanoğulları’nın eline geçmiş 

idaresi ise Kadı Burhaneddin’e bırakılmıştır. Aksaray’da Ertanaoğulları, Kadı 

Burhaneddin ve İlhanlı devrine ait mimari ve tarihi bir yapı bulunmamaktadır. Kısa 

dönemlerde görülen bu karışık siyasi yapı içerisinde dikkate değer eser ortaya çıktı ise 

bile günümüze kadar ulaşmamıştır. 

 

“Karamanoğulları; Konya Selçukluların yıkılmasından sonra ortaya çıkan 16 beylikten 

en çok dayananı, yaşayanı ve Osmanlı’ya da direnenidir” (Konyalı 1974). Şehir, 1397-

1398 yılında Yıldırım Beyazıt tarafından alınmış, 1402 tarihinde Timurlenk ile yapılan 

savaş kaybedilince Timurlenk tarafından yeniden Karamanoğlu hakimiyetine 

verilmiştir. Nihayet 1471 yılında kesin olarak Fatih Sultan Mehmed tarafından 

Osmanlı’ya dahil edilmiş ve bundan sonraki dönemlerde Cumhuriyetin ilanına kadar da 

Osmanlı hakimiyetinde kalmıştır. 

 

Konyalı (1974) Fatih Sultan Mehmed dönemindeki 1470-71 tarihlerinde, birçok 

sanatkarın, zenginin ve iş adamının ev sürgünü nedeniyle Aksaray’dan ayrılıp İstanbul’a 

yerleştirildiklerini; böylece İstanbul’da Aksaray, Ortaköy ve Laleli semtleri oluşurken, 
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kentin boşalmasına bağlı olarak da birçok tarihi yapının bu süreçte bakımsızlıktan tahrip 

olduğunu belirtir. Tüm bu verilerin ışığında; Aksaray kentini şekillendiren en önemli 

etkenlerin, yönetsel dönemler ve yönetim şekilleri olduğu görülür. Kentin 

mimarisinden, ekonomisine sosyal hayatına kadar değişikliklerin yaşandığı süreçler 

olarak sınıflandırabilecek bu dönemler, son yüzyıl içinde de belirgin olarak 

gözlenmektedir.   

 

Kentin belediye teşkilatı 1886 yılında kurulmuş ve 1920 yılına kadar Niğde’ye bağlı bir 

ilçe olarak kalmıştır. 1920 yılında il yapılan Aksaray, 13 yıl sonra 1933'de çıkarılan 

kanunla ilçe yapılarak nüfus ve gelişmişlik bakımından kendinden küçük Niğde'ye, 

kendi ilçesi olan Şereflikoçhisar da Ankara'ya bağlanmıştır. 1989 yılında yeniden il 

statüsüne kavuşmuş ve bu tarihten sonra farklı bir mecra içerisinde her açıdan çok hızlı 

bir gelişime sahne olmuştur.  

 

Nüfusun kentsel gelişmeyi yönlendiren önemli unsurlardan bir tanesi olduğu kabul 

edildiğinde, süreç içindeki nüfus artışlarına bakarak kentsel gelişmenin ipuçlarını 

yakalamak mümkündür.  TÜİK verilerine göre 1927 yılında kent merkezinde 7.339 kişi 

yaşarken 2010 yılında 179.504 kişinin yaşadığı görülür. Basit bir oranlama 

yapıldığında, ülke genelindeki nüfusun 5,5 kat arttığı 85 yıllık bu dönemde, Aksaray 

kent merkezindeki nüfusun 24 kat artışa sahne olması göçe bağlı hızlı bir kentleşmenin 

ne derecede tahribata neden olabileceğini de akıllara getirmektedir. 

 

Çizelge 3.1 Aksaray kent merkezinde nüfusun gelişimi (TÜİK 2010) 

YIL 1927 1935 1940 1945 1950 1955 1960 

Nüfus 7.339 8.344 9.144 9.558 10.966 14.345 19.979 

YIL 1965 1970 1975 1980 1985 1990 2000 2010 

Nüfus 24.414 30.138 45.564 62.927 81.056 90.698 129.949 176.504 

 

Kentin tarihsel gelişim sürecine bakıldığında, kentin fiziksel yapısında yansımalarını 

bulan bazı kırılma noktalarının olduğu görülebilir. Çünkü her yönetim dönemi, kente 

yeni bir değer biçmiş, kendi yönetim şemasının içerisinde kenti yeniden 

konumlandırmıştır. Kentte, Roma-Bizans dönemlerine ilişkin olarak kentsel yerleşimin 

http://tr.wikipedia.org/wiki/1933
http://tr.wikipedia.org/wiki/Ni%C4%9Fde
http://tr.wikipedia.org/wiki/%C5%9Eerefliko%C3%A7hisar
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alanlarının durumu çok net bir şekilde bilinmezken, bu dönem yerleşmelerine ait klasik 

yol dokularına ait özelliklerin günümüz kent merkezinde de kullanılıyor olması dikkat 

çekicidir. II. Kılıçarslan dönemine kadar ki süreçte çeşitli kereler el değiştiren kent, 

sıradan bir yerleşme iken bu dönemle birlikte belirgin bir yerleşme özelliğini de 

kazanmıştır. Bu nedenle, kentin fiziksel, sosyal ve ekonomik yapısını etkileyen kırılma 

noktaları bu dönemden itibaren daha net olarak tanımlanabilir. Buna göre, Aksaray 

kentinin tarihsel gelişim sürecindeki önemli kırılma noktaları şunlardır:  

 

 II. Kılıçarslan’ın kenti ikinci başkent konumunda görmesi, askeri ve idari değer 

atfetmesi: Selçuklular dönemindeki Aksaray’ın, kalesi ile birlikte yalnız askeri bir üs 

olmadığı, bir ticaret ve ilim merkezi olduğu değerlendirilmektedir. Kılıçarslan’ın 

kenti ikinci başkent yapması ve bu anlamda fiziki olarak ihya etmesi önemlidir.  

 

 İstanbul’da Aksaray, Laleli, Ortaköy semtlerinin kurulması: Fatih zamanında 

İstanbul’da Türk ve Müslüman nüfusun arttırılması yönelik olarak göç politikaları 

uygulanmıştır. İstanbul’da aynı adlı semtler kurulurken Aksaray’da nüfus eksilmesi 

yaşanmıştır. Bir kenti şekillendiren önemli unsurlardan bir tanesinin de nüfus olduğu 

düşünüldüğünde; nüfustaki eksilmenin kentin ticari, ekonomik, sosyal hayatını da 

olumsuz etkileyeceği görülecektir. Nüfustaki azalmanın kentteki mimari hafızayı da 

zayıflattığını akla gelmektedir. Öyleki, bu dönem boyunca kent içinde sivil mimarlık 

örnekleri dışında nadide eserler verildiği görülmez. 

 

 Hükümet meydanının oluşması: Cumhuriyetin kuruluş döneminde kentin 

merkezini şekillendiren ana karardır. İdari yapıların gelmesi ve bir meydanın 

oluşması ve yönetim şeklinin değişmesi kentsel gelişme açısından önemlidir. Kentin 

merkezi ve odak noktası eski dönemlerdeki merkezde yeniden oluşturulmuş, ticari 

hayat hep bu odağın etrafında şekillenmiştir.  

 

 Planlı gelişim süreci: Bu süreci koruma anlayışına bağlı olarak uygulamaların 

yapılmaya başlandığı 90’lı yılların ikinci yarısına kadar olan dönem ve sonrası diye 

ikiye ayırmak yerinde olacaktır. Çünkü son dönemlerde dahi önemli eserler 

kaybedilmiştir. Bu dönem yapı yoğunluğunun çeşitli sebeplere bağlı olarak 
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arttırıldığı bir dönemdir. Kültürel miras alanları yeni yapılara ölçek vermede dikkate 

alınmamış, mimariyi yönlendirici bir unsur olarak da kullanılamamıştır. Bu dönem, 

hızlı göç ve nüfus artışı nedeniyle ticari kaygıların birçok şeyin önüne geçtiği bir 

döneme de işaret eder. Kültür varlıklarını sadece parsel bazında koruyan, yeniyi ise 

bunun önünde daha güçlü hale getirerek büyüten, kültürel mirasın kentsel gelişim 

senaryosunun dışında kaldığı bir dönemdir. İlk planın yapıldığı 1948 yılından 1996 

yılına kadar geçen sürede tescilli yapılar sadece imar planının müdahaleleri ile 

korunmuştur. Sonuçta, gelinen noktada kültürel mirasın bulunduğu alanlarda, 

yatayda ve dikeyde yoğun bir yapılaşma gerçekleşmiş, teknik ve mimari açıdan ise 

rahatsız edici bir yapılaşma ortaya çıkmıştır.  

 

3.2 Tarihsel Gelişimin Mekansal Yansıması ve Katmanlar 

 

Aksaray’ın uzun zaman öncesine dayanan tarihsel geçmişi ve ticaret yolları üzerinde 

önemli bir kavşak noktası olması nedeniyle farklı kültürleri barındırdığı görülür. Aynı 

zamanda hayat kaynağı olan bir suyun kenarında yer alması yerleşmenin sürekliliğini 

sağlamıştır. Uluırmak’ın hemen doğusunda bulunan kent merkezi hafif yüksek yayvan 

bir tepe üzerindedir. Bu durum; şimdiki yoğun yapılaşmaya bağlı olarak pek de 

algılanamayan morfolojik bir durumdur. “Bu tepe yaradılışın bir eseri değildir, birbirini 

kovalayan asırların bazen pek amansız olan yıkıcılığı buradaki hafif tepeyi meydana 

getirmiştir” (Konyalı 1974). Kalenin de izdüşümü bu alan üzerindedir. Helenistik 

Dönem’e kadar gidildiğinde bu alanın sürekli kullanıldığı görülürken, Demir Çağına ait 

kalıntıların Uluırmak’ın batısında korunaklı bir alan olan Bayrambaba Tepesi civarında 

olması anlamlı görünmektedir.  

 

Kent ile ilgili yapılan çeşitli çalışmalarda bugünkü kent merkezinin farklı dönemlerdeki 

kent merkezinin bir devamı olduğu görüşü benimsenmektedir. Zaten sürekli bir şekilde 

kale surlarının içinde kalan bu merkez, zaman içerisinde çeşitli idari, sosyal, askeri ve 

dini yapıları da barındırmıştır.  

 

Tarihsel sürecindeki karışık siyasi yapısına rağmen, yalnızca Demir Çağı, Roma-Bizans 

Dönemi, Selçuklu Dönemi, Beylikler Dönemi, Osmanlı Dönemi ve Cumhuriyet 
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Dönemi eserleri bilinmektedir. Bu grubun içinde yer alan Roma-Bizans Dönemi’ne ait 

eserler toprak üstünde görülmezler. Arada kalan; İlhanlılar, Ertana, Kadı Burhaneddin 

gibi diğer dönemlere ait eserler ise bilinmemektedir. 

 

Kent merkezinde yer alan belirgin tarihsel çevre; Demirçağı, Roma-Bizans, Selçuklu, 

Karamanoğulları, Danişmentli, Osmanlı ve Erken Cumhuriyet Dönemi yapılarını 

içerecek şeklinde altı farklı döneme işaret etmektedir.  

 

Demir Çağı: Bu döneme ait bulgulara Bayrambaba Tepesi höyüğünde rastlanmıştır. 

Tekocak’a (2011) göre bu alan Demir Çağı, Helenistik ve Roma dönemlerine ait 

seramik parçalarının bulunduğu eski devirlere uzanan bir alandır. 

 

Roma-Bizans Dönemi: Çeşitli kaynaklarda piskoposluk merkezi olarak 

gösterilmektedir. Bu döneme ilişkin herhangi bir tarihi eser toprak üstünde görülmez. 

Roma-Bizans dönemdeki şehir dokusu hakkında çok az veri vardır. Bunlar da, 

Uluırmak’ın kuzeydoğusunda çok az bir kısmı görülen duvar parçaları ile özellikle 1925 

ve daha sonraki yıllarda şehir içinde yapılan hafriyatlar sırasında ortaya çıkarılan 

kalıntılardır. Konyalı (1974); yerel yöneticilerden ve halktan edindiği bilgilere göre, 

1925 yılında Ulu Cami’nin sağ köşesinde yeni minare için temel açılırken desenli 

mozaik ile kaplanmış şekilde kiliseye veya saraya ait olduğu zannedilen kalıntıların 

görüldüğünü, yeni yapılan lise binası zeminin 8 metre altında kurnası olan hamam 

kalıntılarının görüldüğünü, ayrıca Emlak Bankası inşaatı sırasında, Roma Dönemi’ne ait 

olduğu düşünülen su kanallarının ortaya çıktığının bilindiğini ifade etmektedir. 

 

Çıkan bu kalıntıların yeterince araştırılmadan ve incelenmeden ya kapatılmış oldukları 

ya da üzerlerine yol, okul gibi yeni yapıların ve müdahalelerin yapılmış olduğu da bu 

ifadelerden anlaşılmaktadır. Bu dönemlere ilişkin kaynak ve haritalarda Piskoposluk 

merkezi olarak gösterilen şehrin, üçüncü yüzyıldan önce de bir sur ile çevrili olduğu 

düşünülmektedir (Görür 2002).  
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Konumu itibariyle önemli bir merkez olan şehrin, Bizans Dönemi ve öncesindeki şehir 

dokusu çok iyi araştırılmadığından bilinmemektedir. Dolayısıyla; geleneksel merkez 

bölgesi geçmişe tanıklık eden verileri içerdiğinden hassas zon olarak itibar görmelidir. 

 

Selçuklu Dönemi: Bir askeri üs ve yönetim merkezi olarak Aksaray kenti için önemli 

bir döneme işaret eder. Bu dönem, sosyal ve kültürel açıdan da gelişmenin desteklendiği 

bir dönemdir. Aksaray bu dönemde II. Kılıçarslan’ın önderliğinde Konya’dan sonra 

ikinci başkent konumundadır. Selçuklu döneminde; saray, han, cami ve medrese 

etrafında kent merkezinin şekillendiği söylenebilir.  

 

“Sultan II. Kılıçarslan yaptırdığı ve adını verdiği tarihi Ak Saray; hükümet konağı ve 

adliye sarayının, Atatürk heykelinin bulunduğu sahanın doğusundaki bankalar caddesi 

asfaltı ve buradaki apartmanların bulunduğu yerdeydi” (Konyalı 1974). Beramuniyye 

Medresesi ve Roma hamam kalıntılarının olduğu alanda lise binası yapılmıştır. 

Medresenin taç kapısı lisenin bahçesinde durmaktadır. Bu yapının yaklaşık 20 

dönümlük geniş bir alana yayılan bahçesi ile birlikte lise civarında olduğu Konyalı 

(1974) tarafından belirtilmektedir.  

 

Kent merkezindeki Kılıçarslan Hanı tamamen yıkılarak işyeri haline dönüştürülmüştür. 

Bu yapıyı 1920’li yıllarda çekilen fotoğraflarında görmek de mümkündür. Yapı pek çok 

kez tamir geçirmiştir. Belediye tarafından 1945’de geniş çapta tamir edilmiş ve bu 

tamirden önce iki katlı olan yapının harap durumdaki üst katın yıkılmış, en son olarak 

da 1987 yılında Aksaray Belediyesi’nce alınan bir kararla yıkılarak yerine Belediye İş 

Hanı inşa edilmiştir (Anonim 2013). Yıktırılan han çok farklı isimlerle de anılmıştır. 

Çetintürk (1993) Kılıçarslan Hanı, Kapalı Han, Penbe (Pamuk) Han ve son yıllarda 

Belediye Hali olarak isimlendirilen bu hanın tuğladan yapılmış sivri kemerli ve tonozlu 

güney kapısının Selçuklu Dönemi’nde inşa edildiğini, bu kısmın dışında kalan bütün 

bölümleri ile hanın XVII. yüzyıl Osmanlı dönemi şehir içi hanı olduğunu 

belirtmektedir.  
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Aksaray lisesinin kullandığı alanda, Selçuklu Dönemi eseri Hüsamiye Medresesi’nin 

yer aldığı aynı zamanda bu medreseye Subasan Medresesi de denildiği Konyalı (1974) 

tarafından bildirilmektedir.  

 

Konyalı (1974) bugün eski Kaymakamlık Evi’nin bulunduğu alanda Cedidiye 

Medresesi’nin bulunduğunu yerel halktan aldığı bilgi üzerine aktarırken, 1923 yılında 

sokak yüzünün yıktırılarak Islah-ı Medarris-i İslamiye şeklinde yeniden yapılan binanın 

da sonradan tamamen yıktırılarak yerine bugünkü yapının yaptırıldığını belirtmektedir. 

 

Beylikler Dönemi: Danişmentliler, Karamanoğulları, İlhanlılar, Ertana Beylikleri 

arasında sık sık el değiştirmelerin yaşandığı bir dönemdir. Kentte, Danişmentli ve 

Karamanoğulları Beyliğine ait dini ve kültürel yapılar bulunmaktadır. Diğer dönemlere 

ait yapılar ise bilinmemektedir. Bu döneme ait kültür varlıklarının içersisinde dini, sivil 

ve sosyal mimari örnekleri yer alır. Ulu Cami ve Zinciriye Medresesi bu dönem 

eserlerindendir. 

 

Osmanlı Dönemi: Aksaray’ın, idari ve askeri açıdan önemini yitirdiği bir dönemdir. 

Daha çok sivil yapıların inşa edildiği bir dönemdir. Bu dönemin başlangıcı aynı 

zamanda Aksaray için ciddi oranda nüfus kaybetme dönemidir. İstanbul’daki, Aksaray, 

Laleli ve Ortaköy semtlerinin adları da bu göçlerin bir eseridir. Bu döneme ait kültür 

varlıkları dini ve sivil mimari örnekleridir. 

 

Cumhuriyet Dönemi: İdari açıdan dirilişin yeniden başladığı, ticaretin şekillendiği ve 

sanayi hamlesinin görüldüğü bir dönemi işaret etmektedir. Cumhuriyet Dönemi’nde 

inşa edilen idari yapılar kentin odak noktası olmuştur. Belediyenin de Ulu Cami’nin 

karşısında olması ile eski dönemlerdeki gibi tek merkez olma hüviyetini koruduğu 

görülür. Bu dönemde, askeri yapılar haricindeki yapı türlerinin tamamı görülebilir.  

 

Demir Çağından bu yana sürekli yerleşim yeri olma özelliğine bağlı olarak, bugün 

Aksaray’da farklı dönemlere ait yapılar bir araya gelerek kentin çok katmanlı yapısını 

oluşturmaktadır (Şekil 3.1). 

 



xlvi 

 

 

Şekil 3.1 Kültürel mirasın katmanlaşması 
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3.3 Aksaray’da Koruma ve Planlama Çalışmaları 

 

Aksaray kent bütünündeki planlama çalışmaları iki başlık halinde incelenecektir. İlk 

başlık koruma çalışmalarıdır. Bu aşamada koruma amaçlı imar planı çalışmaları 

kapsamında değerlendirmeler yapılmış ve ilk olarak 1998 yılında onaylanan planın 

gelişim süreci derlenmiştir. Yine bu başlık altında, restorasyon projeleri ve tecilli 

yapılar kapsamında hazırlanan çevre düzenleme projeleri ile ulusal ölçekteki yarışmalar 

derlenmiş, yapılan çalışmalar anlatılmıştır. İkinci alt başlık ise kentin planlı dönemini 

içeren İmar Planları dönemidir. Tarihsel gelişimi özet halinde verilmiştir. 

 

3.3.1 Koruma çalışmaları 

 

Bu kapsamda öncelikle kentte bulunan tescilli yapılar ve alanlar hakkında genel bilgi 

verilmiş, tescil geçmişleri ve sit alanı ilan edilmeleri hakkındaki yasal süreçler 

derlenmiştir.  

 

a) Kentsel Sit Alanları: Kent merkezinde iki tane Kentsel Sit Alanı bulunur. Konya 

Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulu’nun 13.08.1992 gün ve 1404 sayılı kararı 

ile sınırları belirlenen bu alanlar sit alanı olarak ilan edilmişlerdir. 

 

a1-Ticari Kentsel Sit Alanı: Minarecik Mahallesi’nde bulunan bedestenler 

bölgesidir. Burada ticari faaliyetler halen devam ettiği için ticari sit alanı olarak 

tescillenmiştir. Alanda, 44 adet tescilli dükkan bulunmaktadır. 

 

a2-Taşpazarı Mahallesi Kentsel Sit Alanı: Sivil mimari örneklerini, dini 

yapıları ve idari binaları bir arada barındıran bir alandır. 

 

b) Arkeolojik Sit Alanı: Bayrambaba Tepesi Höyüğü Arkeolojik Sit Alanı bu 

kapsamda değerlendirilen bir alandır. 13.08.1992 tarihinde sit alanı ilan edilmiştir.  

 

c) Tek Yapı Ölçeğinde Korunması Gerekli Taşınmaz Kültür Varlıkları: Kent 

merkezindeki tarihi yapıların tescil tarihi ve bazı alanların sit alanı olarak ilan edilmeleri 
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çok eski tarihlere kadar uzanmaz. Yapılardaki, tescil dönemlerini; 1973-1979-1991-

1992-1996 dönemleri şeklinde sıralamak mümkündür. En eski tescil tarihi 1973 yılında 

Adliye-Jandarma Binası ve Hükümet Konağına aittir. En son 1996 yılında Azmi Milli 

Un Fabrikası tescil edilmiştir.  

 

Tescilli yapılar, imar planlarında parsel bazında ve süreç içindeki koruma politikalarına 

bağlı olarak çevresindeki yapılaşma kısıtlamalarına bağlı olarak parsel bazında 

korunmuştur. Tescil numaraları işlenmiş ve mevzuata uygun gösterimleri yapılmıştır. 

 

Kent merkezindeki Kentsel ve Arkeolojik Sit Alanları 1996 yılında Koruma Amaçlı 

İmar Planı kapsamında değerlendirmeye alınmış; 1999 yılında Koruma Amaçlı İmar 

Planları onaylanmıştır. 

 

Aksaray’da 1973 yılına kadar uzanan tescil çalışmaları dışında, kentteki kültürel miras 

niteliğindeki yapı ve alanların korunmasına yönelik birçok çalışma yapılmıştır. Bu 

çalışmaları ‘Koruma Amaçlı İmar Planları’, ‘Restorasyon Çalışmaları ve Düzenleme 

Projeleri’ başlıkları altında sınıflandırabiliriz.  

 

I - Koruma Amaçlı İmar Planları 

 

Kent merkezindeki sit sınırlarını ve tescilli yapıları kapsayacak şekilde; ilk Koruma 

Amaçlı İmar Planı, 1983 yılı Revizyon İmar Planının müellifleri Bülent Berksan ve 

Mehmet Ali Topaloğlu tarafından hazırlanmış ve 21.06.1995 tarihinde belediyesine 

sunulmuştur. Nevşehir Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulu tarafından 

08.11.1998-954 tarih ve karar ile kurul tarafından düzeltilmiş hali ile uygun olduğuna 

karar verilmiştir.  

 

Hazırlanan bu plan; “Aksaray kent merkezinde bulunan Gayrimenkul Eski Eserler ve 

Anıtlar Yüksek Kurulunun 08.06.1979 gün ve A-1692 sayılı kararı ile ‘Tescilli 

Taşınmaz Kültür Varlıkları Liste I’de bulunan 36 adet tescilli yapıyı kapsamaktadır”   

(Berksan ve Topaloğlu 1995). Şehrin muhtelif yerlerindeki eserler genelde çevresiyle 

beraber düzenleme yapılarak imar planlarına işlenmişlerdir. Diğerleri ise, “Konya 
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Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulu’nun 13.08.1992 gün ve 158-1404 sayılı 

kararlarıyla ‘Liste II ve III’ de belirtilen tescilli dini ve kültürel yapılardır” (Anonim 

1992). Sivil mimarlık örnekleri 13.08.1992 gün ve 158-1404 sayılı karar ile tescil 

edilmiş olup Liste III’ de 16 adettir. Hepsi II. grup yapı olarak tanımlanmışlardır. Ticari 

Kentsel Sit Alanında bulunan korunması gerekli sivil mimari örnekleri; dükkanlar, idari 

yapılar, mezarlıklar, askeri yapılar ve Bayrambaba Tepesi Höyüğü’dür. 

 

Daha sonraki yıllarda Selçuk Üniversitesi tarafından Revizyon İmar Planı kapsamında, 

‘Kentsel Koruma Kararları ve Plan Notu’ başlığı ile hazırlanan Koruma Amaçlı İmar 

Planı Revizyonu, Nevşehir Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulu’nun 

27.02.2004 gün ve 2571 sayılı onaması ile kesinleşmiştir. Plana ve kat düzenlemelerine 

ilişkin son düzenlemelerin yapıldığı plan notları 2008 yılında onaylanmış ve plan son 

halini almıştır. 

 

II - Restorasyon Çalışmaları ve Düzenleme Projeleri 

 

Tescilli yapılar için restorasyon süreçlerine bakıldığında, son on yıllık dönem göze 

çarpmaktadır. Bu süreçteki restorasyon ve çevre düzenleme projeleri şu şekilde 

sıralanabilir. 

 

Belediyenin finansmanı ile düzenlenenler 

 Ulu Cami Çevre Düzenlemesi: Caminin güney bahçesinde bulunan kız meslek 

lisesinin yıkılması ve mevcut arsasının park alanına dönüştürülerek Ulu Cami 

bahçesine katılmasını, mevcut peyzaj düzenlemesinin de yenilenmesini içerir. 

 Selçuklu Dönemi Köprülerinin Restorasyonu: Çalışmaları halen devam etmekte 

olan Başköprü, Debbağlar ve Nakkaş Köprülerini kapsamaktadır.  

 Kent Meydanı Çevre Düzenleme Projesi: Ulusal ölçekte bir yarışma projesi 

sonucunda tescilli yapıların bulunduğu alanın çevre düzenlemesi yapılmıştır. 

 Sivil Mimari Örneklerinin Restorasyonu: Zinciriye Medresesinin kuzeyinde 

bulunan 3 konağın restorasyonunu kapsar. Evler belediye tarafından 

kamulaştırılmıştır. Restorasyon çalışmalar halen devam etmektedir.  
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 Eğri Minare Çevre Düzenleme Projesi: Aksaray Park ve Bahçeler 

Müdürlüğü’nce 2009 yılında tamamlanmıştır. 

 Somuncu Baba Türbesi Çevre Düzenleme Projesi: Somuncu Baba için gelenlere 

hizmet etmesi amacıyla çok fonksiyonlu bir yapının inşası ve mevcut eserin 

restorasyonu için yapılan bir çalışmadır.  

 Hacılar Hanı: Koruma Kurulu tarafından mevcut hanın restore edilmesi uygun 

görülmediğinden, bir kopyasının uzakta bir alanda inşa edildiği bir çalışmadır. 

 Azm-i Milli Bilim ve Teknoloji Müzesi: Projelendirme aşamasındadır. 

 Kılıçarslan Hamamı: Restorasyon aşamasındadır. 

 

Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından düzenlenenler (restore et-işlet-devret) 

 Zinciriye Medresesi Restorasyon Projesi: Vakıflar Genel Müdürlüğü’nce 

‘restore et-işlet-devret’ çerçevesinde özel sektör eliyle yürütülmüştür. Bir süre 

restoran/kafe olarak işletilmiştir. 2012 yılında özel sektörün elindeki haklar 

Belediye tarafından satın alınmıştır.  

 Paşa Hamamı Restorasyon Projesi: 2009 yılında ihale edilen proje 2011 yılında 

tamamlanarak faaliyete geçirilmiştir. 

 

Mimarlar Odası tarafından düzenlenenler  

 Mimarlar Odası Hizmet Binası Restorasyonu: Akata Konağı olarak bilinen yapı, 

hizmet binası olarak kullanılması amacıyla Mimarlar Odası tarafından alınmış 

olup restorasyonu yapılmaktadır. 

 

3.3.2 Planlama çalışmaları 

 

a) Celal Esat Arseven Planı (1948-1972 Dönemi): Aksaray kentinin ilk imar planı 

1948 yılında Celal Esat Arseven tarafından hazırlanmış ve 12/02/1948 tarihinde 

yürürlüğe girmiştir. Bu planda kent tek merkezli olarak öngörülmüştür. Sadece merkez 

mahallelerini oluşturan Şamlı, Şeyh Hamit ve Dere Mahallelerindeki 60.000 m² lik alan 

planlanmıştır.  
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b) İller Bankası Planı (1972-1983 Dönemi): İkinci İmar Planı 1967 yılında İller 

tarafından hazırlanmıştır. Bu plan ile kentin en canlı noktası olan merkez 

oluşturulmuştur9. 

 

c) Bülent BERKSAN - Mehmet Ali TOPALOĞLU Planı (1983-2003 Dönemi): 1983 

tarihinde Bülent BERKSAN ve Mehmet Ali TOPALOĞLU tarafından hazırlanmıştır. 

Aynı müellifler tarafından tescilli yapıları içerek şekilde koruma amaçlı imar planı ise 

1990’lı yıllardan sonra hazırlanmıştır. 

 

d) Selçuk Üniversitesi - Şehir ve Bölge Planlama Bölümü Planı (2003-2012 

Dönemi): Kentin yaklaşık 8.000 hektarlık alanında revizyon imar planı hazırlanmıştır. 

Kent merkezinin merkezi iş alanı özelliği aynı hali ile korunmuştur. 

 

e) Doğukan İmar Planı (2012-): Kentin yönetimine katılan iki belediye de dahil olmak 

üzere yaklaşık 11.000 hektar alanda hazırlanmıştır. Kent merkezinin iş alanı özelliği 

korunmuştur. Mevcut Koruma Amaçlı İmar Planı aynı şekli ile korunmuştur. 

 

Bu planların dışında kent merkezinin planlarını direkt olarak etkilemeyecek şekilde, 

çeşitli ilave imar planları, TOKİ planları ile Gecekondu Önleme Bölgesi Planları da 

hazırlanmıştır.  

 

Bölüm Değerlendirmesi: Planlama süreçleri fiziksel gelişimi şekillendirecek olan 

kentsel gelişme senaryolarını içermektedir. Oysaki Koruma Amaçlı İmar Planlarının 

sadece fiziksel yaklaşımları değil, halkın katılımını ve çeşitli senaryoları da içeren 

öncelikleri olmalıdır. Ancak bu şekilde atfedilen bir değerin yansımalarını görmek ve 

karşılığında somut sonuçlar elde etmek mümkün olabilecektir. Koruma çalışmaları 

kapsamında gerçekleştirilen planlarda yapılaşmayı yönlendirici ve belirleyici teknik 

kararlar görülmekte, bu planlarda Aksaray’daki kültürel miras niteliğindeki alanların ve 

yapıların sunumuna dair kararlar ise yer almamaktadır.  

                                                      
9 Celal Esat Arseven Planı ve İller Bankası Planına dair veriler, mevcut plan raporlarından aksettirilmiş, 

görsel bir veriye ulaşmak ise mümkün olamamıştır. Bu verilerin Belediye Binası yangınında yok olduğu 

düşünülmektedir. Dolayısıyla, araştırmaya konu olan tarihsel çevrenin ilk plan çalışmasında ve sonraki 

süreçte nasıl planlandığını, nelerin dikkate alındığını yorumlamak da mümkün olamamıştır.  
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3.4 Günümüz Kentinde Kültürel Mirasın Dağılımı ve Mevcut Durum 

 

Kent merkezinde yer alan bu yapıları kendi içinde askeri, idari, dini, sosyal ve kültürel, 

endüstriyel ve sivil yapılar halinde altı gruba ayırmak mümkündür. Gruplama 

yapılırken, her yapı bulunduğu dönem içinde değerlendirilmiştir.  

 

Çizelge 3.2 Tarihsel süreç içinde kültürel miras 

     Askeri Yapılar      İdari Yapılar 

                                   Dini Yapılar      Sosyal ve Kültürel Yapılar 

                              
     Endüstriyel Yapı      Sivil Yapılar 
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3.4.1 Demir çağı  

 

Bayrambaba Tepesi Höyüğü: Bedir Muhtar Mahallesinde yer alır. Tekocak  (2011), 

höyüğün üzerindeki seramik kalıntılarının amorf durumdaki Eski Demir Çağı, 

Helenistik, Roma dönemlerine ait bulgular olduğunu ve herhangi bir yapı izine de 

rastlanılmadığını belirtmektedir. Höyük, Kılıçarslan Parkının kuzey sınırlarında 

kalmaktadır. Çevresindeki doğal yapıya göre fiziksel olarak belirgin bir yüksekliğe 

sahip olup tepesi düz bir alan şeklindedir. Mülkiyeti Aksaray Belediyesine aittir. Etrafı 

yerleşim yerleri ile çevrilidir. Halihazırda korumasız bir arazi parçası olarak 

durmaktadır. 

 

 

 

Şekil 3.2 Bayrambaba tepesi höyüğü 

 

3.4.2 Roma-Bizans dönemi 

 

Bu döneme ilişkin herhangi bir tarihi eser toprak yüzeyinde görülmez. Alanda daha 

önceden inşaat çalışmaları sırasında fark edilen ve dönemin gazetelerine yansıyan kilise 

mozaikleri, hamam kalıntısı ve su kanalları kalıntılarının konumları bilinmekle beraber 

elimizde bunlara dair herhangi somut bir belge yoktur.  

 

3.4.3 Selçuklu dönemi  

 

Kent yerel halk tarafından bir Selçuklu kenti olarak tanımlanmaktadır. II. Kılıçarslan’ın 

inşa ettirdiği çok önemli eserler günümüze ulaşamamış olsa da az sayıdaki dönem eseri 

bu baskın karakterin oluşmasında önemli yer tutar. 
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Cıncıklı Mescidi: Muhsin Çelebi mahallesinde Taşpazarı Kentsel Sit Alanı 

içerisindedir. Kültür Envanterine göre (2010) 13. yüzyıl Selçuklu dönemi eseri olan 

mescid sonradan tamamlanmış ve iki direğin desteklediği düz ahşap dam örtüyle 

kapatılmıştır. Adını aldığı çinili duvarlarından orijinal bir duvarı kalmış olan mescidin 

planı hakkında bilgi de mevcut değildir. 1846 ve 1921 yıllarında onarım görmüştür. 

 

Kızıl (Eğri) Minare: Çerdiğin mahallesinde yer almaktadır.  Konyalı (1974), Niğde 

Tarihi adlı esere dayanarak minarenin 1221-1236 tarihleri arasında  kırmızı sırlı 

tuğladan yaptırıldığını belirtir. Kültür Envanteri’ne (2010) göre, gövdesi kuzey-doğu 

istikametinde 27° eğik olup bazı yüksekliklere kadar kesme taştan yapılmış, kübik 

kaideli silindirik gövdelidir. 1973 yılında yıkılma tehlikesine karşı gövdesinden çelik 

halatlarla eğimin aksi yönünde yere bağlanarak sağlamlaştırılmıştır (Anonim 2013). 

 

Pir Ali Mescidi: Taşpazar mahallesindedir. Kültür Envanterine (2010) göre 

Sinanbeyoğlu Hamza Bey tarafından duvarları ve kubbesi taştan yaptırılan mescid kare 

planlıdır. 

 

   

 

Şekil 3.3 Cıncıklı mescidi, Kızıl (eğri) minare, Pir Ali mescidi 

 

Ervah Kabristanlığı (Evliyalar Mezarlığı): Dünyada 3 yerde bulunan Ervah 

Kabristanlığı hakkında Konyalı (1974)  Evliya Çelebi Seyahatnamesi’nden yaptığı alıntı 

ile “Bu şehirde yedi binden fazla büyük evliyânın yattığı "Dâril-Ervâh" denilen bu yere 

nice defalar nur inmiştir. Üzüntülü olan bir kimse burayı ziyaret etse üzüntüsü gider” 

şeklinde anlatır. 
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II. Kılıçarslan Türbesi ve Kırkkızlar Köşkü: Bugün Aksaray’lılar tarafından 

Kılıçarslan Tepesi olarak adlandırılan bir tepe üzerindedir. Yakın tarihlerde define 

arayıcılarının tahrip ettiği türbe ve köşk, Vakıflar Genel Müdürlüğü’nce onarılmış olup 

2013 yılı içerisinde çevre düzenlemesi için ihaleye çıkılmıştır. Konyalı (1974)  türbenin 

üzerinde kitabe yeri olmasına rağmen, kitabenin günümüze kadar ulaşamadığını I. 

Dünya Savaşı sırasında bu tepede müttefik Alman askerlerinin karargâh kurduğunu ve 

türbenin çini ve sandukalarının ise bu sıralarda Almanya’ya kaçırıldığını belirtir. Türbe, 

Kültür Envanterine (2010) göre; sekizgen planlı ve konik kubbeli olup Selçuklu 

Kümbetleri tarzında inşa edilmiş, hemen yanı başında bulunan dikdörtgen planlı köşk 

ise kesme taştan yapılmıştır.  

 

Şekil 3.4 Kılıçarslan türbesi ve Kırkkızlar köşkü 

 

Darphane: Şeyh Hamit mahallesinde yer alır. Konyalı’ya (1974) göre Selçuklu sultanı 

II. Süleyman Şah zamanında 1196 yılında yapılmış olma ihtimali yüksek olup İlhanlılar, 

Karamanoğulları, Ertanaoğulları, Selçuklular paralarını burada basmışlardır. Kesme taş 

ve tuğladan yapılan darphane binası aslında beş kubbelidir. Kubbeleri ayakta değildir. 

 

 

Şekil 3.5 Darphane 
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Kılıçarslan Hamamı (Eski Hamam): Sofular mahallesindedir. Tuğla ve kesme taş 

kullanılarak yapılmıştır. Kültür Envanteri’ne (2010) göre II. Kılıçarslan döneminde 

yapılmış, dört eyvanlı,  dört köşe odalı plan tipinde olup üzerleri iki küçük kubbe ile 

örtülüdür. Restorasyon çalışmaları Aksaray Belediyesi himayesinde devam etmektedir. 

 

 

Şekil 3.6 Eski hamam 

 

Debbağlar Köprüsü: Azmi Milli’nin kuzey sınırında kalmaktadır. Debbağlar 

Mahallesinde bulunduğu için bu adı almıştır. Mimarisinden Selçuklu Dönemi eseri 

olduğu anlaşılmaktadır. Kültür Envanteri’ne (2010) göre 1528 tarihinde onarım gören 

yapı, doğu batı doğrultusunda üç gözlü olup, iki ayak ve üç beşik kemer üzerinde 

taşınmaktadır. Taşıt trafiğine açıktır. 

 

 

Şekil 3.7 Debbağlar köprüsü 
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Nakkaş (Orta) Mahallesi Köprüsü: Nakkaş Mahallesi ile Meydan Mahallesini 

birbirine bağlayan köprü kesme taştan yapılmıştır. Yuvarlak üç kemerin biri büyük ikisi 

küçüktür. Kültür Envanteri’ne (2010) göre Uluırmak kanalı yapılırken gözlerden birisi 

tamamen diğeri ise yarısına kadar duvar içerisinde kalmıştır. Bu köprünün hiçbir 

yerinde yapanı, yapıldığı tarihi ve yaptıranını gösteren bir kitabe yoktur. Taşıt trafiğe 

kapalı olup yaya trafiğine açıktır. 

 

 

Şekil 3.8 Nakkaş mahallesi köprüsü 

 

Başköprü: Dere ve Çerdiğin mahallelerini birleştirir. Kesme taştan üç gözlü olarak inşa 

edilmiştir. Kültür Envanteri’ne (2010) göre küçük kemerlerden biri Uluırmak’ın 

duvarları içine alınırken, diğeri de neredeyse toprağa gömülmüştür. Biri büyük ikisi 

küçük olmak üzere üç sivri kemeri vardır. Taşıt trafiğine açıktır. 

 

 

Şekil 3.9 Başköprü 
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Kalanlar Köprüsü: Kalanlar mahallesinde yer almakta olup dört gözlü bir köprüdür. 

“Suyun geliş tarafındaki gözü müşterek ayaklarına konan çıkıntılar, mahmuzlar, suların 

getirdiği ağaç dallarının ve otların takılarak gözleri kapatmamaları için yapılmıştır” 

(Konyalı 1974). Kalanlar yerleşik alanı ile kent merkezinin birbirine bağlar Taşıt 

trafiğine açıktır. 

 

 
 

Şekil 3.10 Kalanlar köprüsü 

 

Hacılar Hanı: Kurtuluş mahallesindedir. Kesme taştan yapılmış, yıkık durumdadır. 

Hacıların, hacca giderken ve dönerken toplandığı bir yer olarak kullanılmıştır. Koruma 

Kurulu’nun restorasyona izin vermemesi üzerine 2012 yılı sonlarında Aksaray 

Belediyesince bir kopyası yakınında bir yere yaptırılmıştır. Kültürel tesis olarak 

kullanılmaktadır. 

 

 
 

Şekil 3.11 Hacılar hanı 
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3.4.4 Beylikler dönemi  

 

Kale Sur Duvarı Kalıntısı (Aksaray Kalesi): Konyalı’ya (1974) göre, kalenin surları, 

Ulu Cami’nin doğusundaki Kalealtı Mahallesi’ni takip ederek Cumhuriyet İlkokulu 

binasının batısına doğru gelir. Zincirli Mahallesi’nin kuzeyinden Zincirli Medresesi’nin 

önüne kadar uzanıp, adliye binasının güneyinden Hamidiye Mahallesi’nin doğusuna 

doğru devam ederek Ulu Cami’de son bulur.  

 

 

 

Şekil 3.12 Aksaray kalesinin tahmini sınırları 

 

 

 

Şekil 3.13 Aksaray kalesi, kale duvarı kalıntısı 
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Kale; bir başka deyişle bu gün pek algılanamayan Aksaray’ın ortasındaki tepe ve civarı 

bu kalenin bulunduğu alandır. Bu tariflemeye göre; Zincirli, Minarecik, Hamidiye ve 

Hacı Hasanlı Mahalleleri içinde olduğu kabul edilen ve bugün fark edilebilir düzeyde 

sadece Zincirli Mahallesi’ndeki tescilli sur kalıntısı dışında yüzeysel kalıntıları 

görülmeyen Aksaray Kalesi’nin ne zaman yapıldığını gösteren herhangi bir kitabe ve 

kayıt mevcut değildir. 

 

 “Aksaray’ın çok eskiden beri kalesi bulunduğu Uluırmak kenarındaki kalıntılardan 

anlaşılmaktadır” (Konyalı 1974). II. Kılıçarslan döneminde de bir kalenin olduğunu ve 

sultanın şehri bir kale ile çevrelediğini belirten Konyalı (1974) eseri için yaptığı arazi 

araştırmaları sırasında bularak okuduğu kitabeden hareketle, kayıtlardaki son kalenin 

Ulu Caminin inşasından iki yıl önce 1406 yılında Karamanoğulları tarafından 

yapıldığını belirtir. Konyalı (1974) Aksaray Kalesi için Evliya Çelebi’nin 

Seyahatnamesinden yaptığı alıntı ile Uluırmak kenarında dört köşeli taştan yapılmış bir 

kale olduğunu, doğuya bakan Küçük Kapı, kıbleye açılan Demir ve Kiçi Kapı, güneye 

bakan Ereğli Kapısı ve batıya bakan Konya Kapısı adlarında beş kapısının olduğunu da 

belirtmektedir. Konyalı (1974) Osmanlı zamanında da faal olarak kullanılan kalenin, 

kale komutanının adının 1630 yılındaki kayıtlarda da bulunduğunu belirtir. 

 

Ulu Cami: Konyalı (1974) arazi araştırmaları esnasında bulduğu kitabeden okuduğu 

yazılarda caminin Karamanoğulları’ndan Alaeddin Bey’in oğlu Sultan Mehmed Bey 

tarafından 1408-1409 yıllarında yaptırıldığını ve yenilendiğini, aynı yazıtın sol 

kenarındaki ibareye göre de mimarının Firuz olduğu belirtmektedir. Dolayısıyla, 

yenileme denildiğinden dolayı burada eskiden bir cami olduğu kabul edilmektedir. 

Konyalı (1974) bu durumu; “Ulu Cami, Selçuklu hükümdarı Sultan Mesud tarafından 

yaptırılmış, oğlu Kılıçarslan ve sonra Karamanoğlu II. Mehmed Bey tarafından iki defa 

yenilenmiştir” şeklinde anlatmaktadır.  

 

Anadolu Ulu Cami plan şemasına göre yapılmış olan yapı, eğimli bir arazide yer alması 

sebebiyle doğu yönünde büyük payandalarla desteklenmiştir (Anonim 2010). Batı 

cephesindeki taç kapı caminin ana giriş kapısı olup büyükçe bir meydana açılır. Kuzey 
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cephesindeki kapı ise daha küçük olup girişin önünde Cumhuriyet Dönemi’nin ilk 

kütüphanesi olan Aksaray Kütüphanesi yer alır. Güney sınırındaki meslek lisesi, 2007 

yılında Belediyesi’nin çevre düzenleme projeleri kapsamında yıktırılarak arazisi Ulu 

Cami arazisine katılmıştır. İl Kültür Envanteri’ne (2010) göre düzgün kesme taştan 

yapılan, kare plana sahip Ulu Cami 12 ayak üzerine oturmakta ve bu ayaklar birbirine 

kemerlerle bağlanmaktadır. “Gayr-i İslami ve İslami devirlerin çeşitli yapılarından 

alınmış, üzerlerinde kitabe, harç, süs parçaları bulunan çeşitli taşlar kullanılmış 

olduğundan bunların arasında som ak mermerler dikkati çeker” (Konyalı 1974). Konyalı 

(1974) caminin 1925 yılında, taç kapısının yıkılan kısmının aslına uygun olmayan 

biçimde tamirat gördüğünü mevcuttaki minaresinin ise üçüncü defa yapılan minare 

olduğunu belirtir. Cami, Aksaray’ın sembol yapıları arasında olup halen faal olarak 

kullanılmaktadır. 

  

 

Şekil 3.14 Ulu cami 

 

Zinciriye Medresesi: Zinciriye Mahallesinde, Azmi Milli’nin karşısında yer alır. 1337-

38 tarihlerinde yapılmış olup Karamanoğulları Beyliği Dönemi eseridir. Kültür 

Envanteri’ne (2010) göre kesme taş ve tuğladan yapılmış olan medrese açık avlulu dört 

eyvanlı, sekiz odalı bir plan şemasına sahip olup odalardan ikisi kubbe diğerleri beşik 

tonoz örtülüdür 

 

1918 yılına kadar medrese olarak işlevini sürdürmüş, 1940 yılından itibaren bir süre ağır 

cezalı mahkumlar için hapishane olarak kullanılmıştır. 1969 yıllarında gördüğü tadilat 

sonrası Niğde müze deposu olarak kullanılmaya başlanmış, 1985 yılından sonra ise 

Aksaray Müzesi olarak hizmet vermiştir. 1975 ve 1992-93 yıllarında küçük çapta 

yapılan onarımlardan sonra 1997 yılında yeniden restorasyon geçirmiştir. Müze'nin yeni 
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yerine taşınmasının ardından ise bir süre boş kalmıştır. O dönem mülkiyeti Vakıflar 

Genel Müdürlüğü’ne ait olan yapı, müze müdürlüğüne kira karşılığı tahsis edilmiştir. 

Bir süre müzenin deposu olarak kullanılmıştır. 2006 yılında bir özel şirkete 20 yıllığına 

''restore et, işlet, devret'' modeliyle verilmiş. 2007 yılında başlayan restorasyon 

çalışmaları 2010 yılında tamamlanmıştır. Sosyal tesis olarak kullanıma açılan bu tarihi 

eser içerisinde; 600 kişilik restoran, fast food, kafeterya, Osmanlı kahvesi, pastane, 

düğün salonu, kültür standları ve Anadolu’nun özgün yemek mutfağı burada 

bulunmuştur. Aksaray Belediyesi tarafından 2012 yılında restorasyonu yapan firmadan 

hakları satın alınarak Aksaray Belediyesi Kültür Müdürlüğü olarak kullanılmaya 

başlanmıştır.  Yapının tarihi süreç içindeki işlevleri şu şekilde olmuştur. 

 

1337-1918 Medrese, Osmanlı’nın son dönemlerde hapishane 

1918-1939 Harabe 

1940-1969 Hapishane  

1970-1984 Niğde Müze Deposu 

1985-2005 Müze  

2006-2010 Restorasyon Dönemi 

2010-2011 Lokanta 

2011-2013 Aksaray Belediyesi Kültür Müdürlüğü 

 

  

 

Şekil 3.15 Zinciriye medresesi, Beramuni medresesi taç kapısı 
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Beramuni Medresesi Taçkapısı: Sofular mahallesindedir. Konyalı (1974) bugün 

sadece taç kapısı kalan medresenin Danişmendoğulları tarafından yaptırıldığını kabul 

etmekte ve bir depremle yıkıldığını belirtmektedir. Halen ayakta kalan “kapı kalıntısı 

üzerinde taşa oyularak yapılmış geometrik ve bitkisel bezeme ile birlikte ayetler yer 

alır” (Anonim 2010). Bugün, Atatürk Lisesi bahçesindedir. 

 

3.4.5 Osmanlı dönemi 

 

Yerleşme bu dönemde, idari ve askeri önemini yitirmiştir. Daha çok sivil yapıların 

görüldüğü bir dönemdir. Bu dönemin başlangıcı aynı zamanda Aksaray için ciddi 

oranda nüfus kaybetme dönemidir. İstanbul’daki Aksaray, Laleli ve Ortaköy semtlerinin 

adları da bu göçlerin bir eseridir.  

 

Yusuf Hakiki Baba Türbesi: Şeyh Hamit Mahallesi’nde bulunan türbe 15-16. 

yüzyıllarda kesme taştan yapılmış, dikdörtgen planlı, dört kubbelidir. İl Kültür 

Envanteri’nde (2010), mescit ve türbeye sivri kemerli üçgen alınlıklı avlu kapısından 

girildiği, yapı son cemaat yeri mescit ve türbeden oluştuğu son cemaat yerini avluya 

bakan cephesi açık olup üzeri taştan iki küçük kubbe ile örtülmüş olduğu ve Mescidin 

ise büyük bir kubbe ile örtülü olup dikdörtgen şeklinde altı küçük pencere ile 

aydınlatıldığı belirtilmektedir. Restore edilmiş ve kültürel tesis olarak kullanıma 

sokulmuştur.  

 

  

 

Şekil 3.16 Yusuf Hakiki Baba türbesi, Eğri Minare camii 
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Kızıl (Eğri) Minare Camii: Çerdiğin mahallesindedir. “Tek katlı kiremitle örtülü Kızıl 

Minareye ait camiyi I. Keyhüsrev'in yaptırdığı sanılmaktadır” (Anonim 2010). Konyalı 

(1974) eski caminin çok harap durumda olduğu için 1883'te yıktırıldığını yerine bu yeni 

cami yaptırıldığını belirtmektedir. 1937 yılında yenilenen cami faal olarak 

kullanılmaktadır. 

 

Şeyh Hamid Veli Mescit ve Türbesi (Somuncu Baba): Kurtuluş mahallesinde olup 

15. yy başlarında yapılmıştır. Tekke, mescit, çilehane ve türbeden oluşan bir yapı 

grubudur. Mescid ve türbenin bulunduğu yere Somuncu Baba Kabristanı'da 

denilmektedir. Kesme taştan yapılmış olup dikdörtgen planlıdır. 

 

Pir Ali Türbesi: Taşpazar mahallesinde yer alır. Kültür Envanteri’ne (2010), göre Pir 

Ali Burhanüddin tarafından 1538 yılında kare planlı duvarları ve kubbesi taştan olan 

yapı dört kenarındaki duvarlara ve köşelerindeki pandantiflere oturan bir kubbe ile 

örtülüdür. 

 

Salih Ağa Camii: Konyalı (1974), Meydan mahallesinde bulunan yapının 1894 yılında 

Aksaray eşrafından olan Salih Ağa tarafından yaptırıldığını belirtir. Kültür Envanteri’ne 

(2010) göre kesme taştan kare planlı üzeri tek kubbeyle örtülü olarak yapılan caminin 

yüksek sekizgen kaide üzerine oturduğu, bu kaidede dikdörtgen sekiz adet pencere 

olduğu belirtilir. 

 

   

 

Şekil 3.17 Somuncu Baba, Pir Ali türbesi, Salih Ağa camii 
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Cemalettin Aksaray-ı Türbe ve Zaviyesi: Ervah kabristanlığının içinde yer alan yapı 

19. yy. eseridir. Zincirli Medresesi Müderrisi Aksaray'lı Mehmed Cemali'nin açık 

türbesi olan yapı, İl Kültür Envanteri’ne (2010) göre, kesme taştan yapılmış olup 

mescid ve zaviye bölümlerinden oluşmaktadır. Mescid, kare planlı, tek kubbelidir. 

 

Pamucak Cami: Pamucak mahallesinde yer alır. Konyalı (1974), 1908 yılında yerinde 

bulunan eski caminin yıktırılarak halkın yardımıyla şimdiki caminin yaptırıldığını 

belirtir. Camii dikdörtgen planlı olup kesme taştan inşa edilmiştir. Tek katlı olup 

dikdörtgen pencereli ve çatısı kiremit örtülüdür. 

 

Rıza Hasan Camii: Pamucak mahallesinde yer almaktadır. Konyalı (1974) caminin I. 

Dünya savaşı sıralarında Perekzade İbrahim Efendi tarafından yıktırılarak yerine bu 

caminin yaptırıldığını, önceki dönem camisinin Evliya Çelebinin Seyahatnamesinde 

anlatıldığını ve caminin eski dönem su setleri veya kale kalıntıları üzerine oturduğu 

anlatır. 

 

   

 

Şekil 3.18 Cemalettin Aksaray-ı Türbesi, Pamucak camii, Rıza Hasan camii  

 

Köprü Başı Camii: Pamucak Mahallesi’ndeki beton köprünün tam karşısındadır. İl 

Kültür Envanteri’nde (2010) caminin eski yerinin Bölcek Köprüsü’nün tam karşısında 

olduğu bu cami yıkıldığından dolayı yeni yerine eski adı ile inşa edildiği 

belirtilmektedir. Halen cami olarak kullanımına devam edilmektedir 
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Bedriye Medresesi (Kadıoglu Medresesi): Taşpazar mahallesinde yer alır. Konyalı’ya 

(1974) göre, asıl medrese Danişmentli eseri olup Kadıoğlu İbrahim Efendi tarafından 

1528 tarihinde yeniden yaptırılmış olan kesme taştan "L" planlı, yedi odalı bir medrese 

yapısıdır. Odaların önünde revaklar yer almaktadır. Üçgen çatı ahşap örtülü ve eski tip 

tuğlalarla örtülüdür. 

 

Paşa Hamamı: Dere mahallesinde, Azmi Milli Un Fabrikasının karşısında yer alır. İl 

Kültür Envanteri’nde (2010), Ortaköylü Hacı Ali Paşa tarafından 19. yüzyılda yaptırılan 

yapının kare planlı, kesme taştan altı odalı olarak yapıldığı ve odalarının üzerinin 

kubbeyle örtülü olduğu belirtilmektedir. Kadın ve erkek bölümü olmak üzere faal olarak 

kullanılmaktadır. 

 

   
 

Şekil 3.19 Köprübaşı camii, Bedriye medresesi, Paşa hamamı 

 

Ekecik Konağı: Nakkaş Mahallesi’nde bulunan yapı 19. yy eseridir. Kesme taştan iki 

katlı ve dikdörtgen planlı olarak yapılmıştır. Kültür Envanteri’nde (2010), binaya güney 

cephede bulunan avludan girildiği, ana kapının batı cephesinde tek kemerli olduğu üst 

katında çıkma olduğu belirtilir Faal olarak kullanılmaktadır. 

 

Akata Konağı: Çerdiğin Mahallesi’nde bulunan yapı 19. yüzyıl eseridir. Kesme sarı 

taştan yapılmış olup iki katlıdır. İl Kültür Envanteri’nde (2010), binanın ön cepheden 

yarısı tamamen yıktırılıp yeniden modern bir şekilde yaptırıldığı alt ve üst katta dörder 

penceresi olmak üzere toplam sekiz pencereli plana sahip olduğu belirtilir. Faal olarak 

kullanılmaktadır. 
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İbrahim Kaya Konağı: Meydan Mahallesi’nde bulunan yapı 19. yüzyıl eseridir. Akata 

konağının yanında ve Başköprü’nün kuzeybatı ayağındadır. İki katlı ve kare planlıdır. İl 

Kültür Envanteri’ne (2010) göre, ön ve güney cephesi aynı mimari unsurları içeren 

yapının ön cephesinde çift kemerli ortasında sekizgen köşeli yüksek kaideli taş sütun 

olan giriş vardır. Restore edilmektedir. Mimarlar Odası tarafından şube olarak 

kullanılacaktır. 

 

   

 

Şekil 3.20 Ekecik konağı, Akata konağı, İbrahim Kaya konağı   

 

İlerilerin Konağı: Şeyh Hamit mahallesinde 19. yüzyılda yaptırılan bu eser, kesme taş, 

ahşap ve kerpiçten yapılmıştır. İki katlı ve dikdörtgen planlıdır. İl Kültür Envanteri’ne 

(2010) göre, tek sıra merdivenle çıkılan yapıdaki alt pencereler yuvarlak kemerli üst kat 

pencereleri semerdam biçimlidir. 

 

Pereklerin Konağı: Şeyh Hamit Mahallesi’nde bulunan yapı iki katlı olarak inşa 

edilmiştir. İl Kültür Envanteri’ne (2010) göre, 1897 yılında kesme sarı taştan yapılmış 

olup dikdörtgen planlı, balkon kapısı kemerli, pencere kenarları ise testere ağzı şeklinde 

kabartmalıdır. Restore edilmeyi beklemektedir. 

 

Ünsallar Konağı: Taşapazar mahallesinde bulunan yapı 19. yy eseridir. İl Kültür 

Envanteri’ne (2010) göre, güney cephede yer alan giriş iki kemerli ve tek sütunlu olup 

iki sıra merdivenle çıkılmaktadır. Faal olarak kullanılmaktadır. 
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Şekil 3.21 İlerilerin konağı, Pereklerin konağı, Ünsallar konağı 

 

3.4.6 Cumhuriyet Dönemi  

 

Kurşunlu Camii: Taşpazar mahallesinde yer alır. Konyalı (1974), kapının üzerinde 

1958 tarihin yazılı olduğunu, sağındaki minaresiyle beraber muntazam kesme taşla 

yapıldığını ve 1964 yılında caminin Kıble tarafına beton bir kısım eklendiğini belirtir. 

Konyalı’nın kitabına koyduğu Kurşunlu Camii resmi günümüz camisinden tamamen 

farklıdır. Çünkü mevcut cami 1987-1989 yıllarında yıkılarak dönemin Niğde Valisi 

öncülüğünde Selçuklu mimarisine uygun olarak yeniden yapılmıştır. Selçuklu eseri 

olduğunu zannedilen cami aslında yakın tarihte yapılmış bir kopyadır (Kaya 2013). 

Yapı halen cami olarak kullanılmaktadır. 

 

 
 

Şekil 3.22 Kurşunlu camii 
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Azm-i Milli Un Fabrikası: Muhsin Çelebi Mahallesi’nde olup 1924 yılında 4 katlı 

olarak yapılmıştır. İl Kültür Envanteri’ne (2010) göre, kesme taştan dikdörtgen biçimli 

inşa edilmiş olup 2. ve 3. kat s pencereler semerdam, diğer kat pencereleri dikdörtgen 

biçimindedir. Tesis kullanıldığı süre içerisinde; un fabrikası, elektrik üretim yeri ve 

soğuk hava deposu olarak hizmet vermiştir. 1926 yılında kente elektrik sağlamaya 

başlamış ve Aksaray’ı elektriği kullanan dördüncü kent olma lüksüne kavuşturmuştur.  

 

1996 yılında üretimini durdurulan fabrika 2000 yılında Başbakanlık Özelleştirme 

İdaresi Başkanlığı ile Aksaray Belediyesi arasında imzalanan hisse sözleşmesi ile 

Aksaray Belediyesi'ne hibe edilmiştir. Belediyesinin öncülüğünde Sanayi ve Bilim 

Müzesi olarak projelendirilme çalışmaları devam etmektedir. Azmi Milli’nin bulunduğu 

bu alan; Paşa Hamamı, Zinciriye Medresesi ve tarihi konakları sayesinde kent 

merkezindeki önemli bir açık kentsel alandır. 

 

 

Şekil 3.23 Azmi milli un fabrikası 

Adliye: Minarecik Mahallesi’ndeki hükümet meydanında yer alır. 1923-1932 yılları 

arasında dönemin valisi, Yusuf Ziya Gülnar tarafından yaptırılan bina İl Kültür 

Envanteri’ne (2010) göre gri kesme taştan bodrum dahil üç katlı ve dikdörtgen planlı 

olarak yapılmıştır. Halen resmi kurum olarak kullanılmaktadır. 

Maliye (Defterdarlık): Minarecik Mahallesi’ndeki hükümet meydanında yer alır. 

1923-1932 yılları arasında dönemin valisi, Yusuf Ziya Gülnar tarafından yaptırılmıştır.  

İl Kültür Envanteri’ne (2010) göre Sarı kesme tüf taşından üç katlı olarak dikdörtgen 

plan şeklinde yapılmış olup önde ek arkada iki kademeli olarak dışa çıkma vardır. 

Resmi kurum olarak kullanılmaktadır. 
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Hükümet Konağı: Minarecik Mahallesi’nde olup 1927-1929 yılları arasında dönemin 

valisi, Yusuf Ziya Gülnar tarafından yaptırılmıştır. İl Kültür Envanteri’ne (2010) göre; 

bodrum dahil dört katlı olarak gri kesme taştan yapılan bina öne ve arkaya çıkmaları 

olan dikdörtgen planlıdır. Avrupa neoklasik üslubunu yansıtır. Resmi kurum olarak 

kullanılmaktadır. 

 

   

 

Şekil 3.24 Adliye, Hükümet Konağı, Maliye  

Vali Konağı: Meydan mahallesinde yer alır. 1923-1932 yılları arasında dönemin valisi, 

Yusuf Ziya Gülnar tarafından yaptırılmıştır. İl Kültür Envanteri’ne (2010) göre; kesme 

taştan, iki katlı, dikdörtgen planlı olarak inşa edilen yapının pencere üstü ve balkon 

kapısı kenarları kabartma süsleme ile balkon altı ve kemer kısımları mavi, beyaz, 

kahverengi çinilerle süslenmiştir. 

Yollar İdaresi Binası: Meydan mahallesinde yer alır. 1923-1932 yılları arasında 

dönemin valisi, Yusuf Ziya Gülnar tarafından yaptırılmıştır. İl Kültür Envanteri’ne 

(2010) göre; kesme taştan iki katlı olarak yapılmış olup üst kat odaları kademeli olarak 

dışa çıkıktır.  Kültür Turizm İl Müdürlüğü olarak hizmet vermektedir. 

Çorakçı Konağı: Taşpazar mahallesinde bulunan bu yapı Erken Cumhuriyet dönemi 

eseridir. İl Kültür Envanteri’ne (2010) göre; kesme taştan ve iki katlı olarak inşa edilen 

yapı dikdörtgen planlı olup giriş kapıları dikdörtgendir. Alt ve üst katın gömme 

balkonları semerdam biçimli olup balkon destek direkleri ahşaptır. Faal olarak 

kullanılmaktadır.  
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Şekil 3.25 Vali konağı, Yapı Yollar binası, Çorakçı konağı  

 

44 Adet Tescilli Dükkan: Bu yapılar geleneksel çarşı içerisinde yer alır. Daha önceki 

dönemlerde de çarşı olarak kullanılan geleneksel çarşı ızgara sisteminde tasarlanmıştır. 

Bu alandaki yapılar Cumhuriyet dönemi yapılarından oluşur. Sıkışık doku ve çatı 

örtüleri nedeniyle algılanamaz durumdadırlar. 

 

 
 

Şekil 3.26 Bedestenler çarşısı 

 

Konut: Taşpazar mahallesindedir. İl Kültür Envanteri’ne (2010) göre; mimari çağı 

Cumhuriyet Dönemi olarak belirlenen yapı, kesme taştan, dikdörtgen planlı ve iki katlı 

olarak yapılmış olup pencereleri dikdörtgen biçimlidir. Tescil numarası 3.4’tür.  Harabe 

durumdadır. 

 

Konut: Taşpazar mahallesindedir. İl Kültür Envanteri’ne (2010) göre; mimari çağı 

Cumhuriyet Dönemi olarak belirlenen yapı, kesme taştan, dikdörtgen planlı ve iki katlı 

olarak yapılmış olup pencereleri dikdörtgen biçimlidir. Tescil numarası 3.5’dır.  
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Konut: Taşpazar mahallesindedir. İl Kültür Envanteri’ne (2010) göre; mimari çağı 

Cumhuriyet Dönemi olarak belirlenen yapı kesme taştan, tek katlı olarak yapılmış olup 

sokak tarafına bakan pencerelerin birisi dikdörtgen ve büyük, diğeri kare ve küçüktür, 

giriş avlu içindedir. Tescil numarası 3.6’dır. Boş olarak durmaktadır. 

 

   
 

Şekil 3.27 3.4 tescil nolu konut, 3.5 tescil nolu konut, 3.6 tescil nolu konut 

 

Konut: Taşpazar mahallesindedir. İl Kültür Envanteri’ne (2010) göre; mimari çağı 

Cumhuriyet Dönemi olarak belirlenen yapı kesme taştan, dikdörtgen planlı ve iki katlı 

olarak yapılmış olup pencereleri dikdörtgen biçimlidir. Tescil numarası 3.7’dir. Harabe 

halindedir. 

 

Konut: Taşpazar mahallesindedir. İl Kültür Envanteri’ne (2010) göre; mimari çağı 

Cumhuriyet Dönemi olarak belirlenen yapı kesme taştan, dikdörtgen planlı ve iki katlı 

olarak yapılmış olup pencereleri dikdörtgen biçimlidir. Tescil numarası 3.8’dir. Boş 

olarak durmaktadır. 

 

Konut: Taşpazar mahallesindedir. İl Kültür Envanteri’ne (2010) göre; mimari çağı 

Cumhuriyet Dönemi olarak belirlenen yapı bodrum dahil iki katlı, kesme taştan 

dikdörtgen biçimli ön cephe pencereleri dikdörtgen yan cephe pencereleri küçük ve 

karedir. Tescil numarası 3.11’dir. Boş olarak durmaktadır. 
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Şekil 3.28 3.7 tescil nolu konut, 3.8 tescil nolu konut, 3.11 tescil nolu konut  

 

Konut: Zincirli mahallesindedir. İl Kültür Envanteri’ne (2010) göre; mimari çağı 

Cumhuriyet Dönemi olarak belirlenen yapı kesme taştan, dikdörtgen planlı ve iki katlı 

olarak yapılmış olup pencereleri cumbalı ve dikdörtgen biçimlidir. Aksaray Belediyesi 

tarafından satın alınarak 2010-2012 yıllarında restore edilmiştir. Kültürel amaçlı olarak 

kullanılmaktadır. Tescil numarası 7.4’tür. 

 

Konut: Zincirli mahallesindedir. İl Kültür Envanteri’ne (2010) göre; mimari çağı 

Cumhuriyet Dönemi olarak belirlenen yapı iki katlı kesme taştan yapılmış olan evin alt 

ve üst kat planlan aynıdır. Aksaray Belediyesi tarafından satın alınarak 2010-2012 

yıllarında restore edilmiştir. Kültürel amaçlı olarak kullanılmaktadır. 

 

Mehmet Turgut Konağı: Zincirli mahallesindedir. İl Kültür Envanteri’ne (2010) göre; 

mimari çağı Cumhuriyet Dönemi olarak belirlenen yapı kesme taştan, dikdörtgen planlı 

ve iki katlı olarak yapılmıştır. Aksaray Belediyesi tarafından satın alınarak 2010-2012 

yıllarında restore edilmiştir. Kültürel amaçlı olarak kullanılmaktadır. 

 

   

 

Şekil 3.29 7.4 tescil nolu konut, 7.5 tescil nolu konut, 7.7 tescil nolu konut  
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Konak: Nakkaş mahallesindedir. İl Kültür Envanteri’ne (2010) göre; mimari çağı 

Cumhuriyet Dönemi olarak belirlenen yapı kesme taştan, dikdörtgen planlı ve tek katlı 

olarak yapılmış olup çatısı ahşap ve kiremit kaplıdır. Tescil numarası 3.2’dir. Faal 

olarak konut şeklinde kullanılmaktadır. 

 

Konak: Kalanlar mahallesindedir. İl Kültür Envanteri’ne (2010) göre; mimari çağı 

Cumhuriyet Dönemi olarak belirlenen yapı kesme taştan yapılmış olup kare planlı ve iki 

katlıdır. Tescil numarası 3.16’dır. Faal olarak kullanılmaktadır. 

 

Çorakçılar Hanı: Hamidiye mahallesinde bulunan yapı erken Cumhuriyet Dönemi 

yapısıdır. Konyalı’ya (1974) göre; Muntazam kesme taşla yapılmış olup alt katında 

dükkanlar, ikinci katında ise açık balkonlu konuk odaları yer alır. Şu anda tamamı ticari 

amaçla kullanılmakta olup bütün cepheleri, tabela levha ve çeşitli reklam elamanları ile 

tamamen kapanmış durumdadır. 

 

   

 

Şekil 3.30 3.2 tescil nolu konak, 3.16 tescil nolu konak, Çorakçılar Hanı   

 

Kütüphane: Binanın yapımına Aksaray Valisi Abdullah Sabri Karter zamanında 

1924’te başlanmış olup 1926 yılında Vali Ziya Gülnar’ın zamanında tamamlanmıştır. İl 

Kültür Envanteri’ne (2010) göre; Cumhuriyet Döneminin ilk kütüphanesi olan bu yapı 

bölgesel kesme taştan yapılmış olup bodrum kat dahil iki katlı, dikdörtgen planlı, giriş 

cepheden ve tek sıra merdivenlidir. Halen Kütüphane olarak kullanılmaktadır. 

 

Lise Binası: Dere mahallesindedir. Vali Abdullah Sabri Karter tarafından 1923 yılında 

yaptırılmaya başlanmış 1925 yılında Y. Ziya Gülnar zamanında tamamlanmıştır. İl 

Kültür Envanteri’ne (2010) göre; kesme taştan, bodrum dahil üç katlı olarak yapılmış 
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olan yapının, ahşap olan taban ve ara bölmeleri daha sonra beton olarak yenilenmiştir. 

Halen lise binası olarak kullanılmaktadır. 

 

  

 

Şekil 3.31 Kütüphane, Aksaray Lisesi  

 

Tescilli yapıların içerisindeki bazı konutların oturulamaz derecede harabe olduğu 

görülür. Genel olarak şahıs mülkiyetindeki bu konutlar halen restore edilmeyi 

beklemektedir. Bu aşamada belediyesi restorasyon çalışmalarına öncülük ederek iki 

konağı satın almış ve restorasyonunu tamamlamıştır. Belediyesince restore edilen bu 

evler kültürel amaçlı olarak kullanılacaktır. Yine Mimarlar Odası’nın şubesi olarak 

kullanacağı tescilli konak da restore edilerek fonksiyonu değiştirilmiştir. Bunların 

dışında kalan diğer yapılar; köprüler, camiler, hamamlar, eğitim tesisleri, kültürel 

tesisler işlevlerini mevcut hali ile devam ettirmektedirler. 

 

Kent merkezinde yer alan tescilli yapılar, mevcut mevzuat gereğince imar planları 

üzerinde tanımlanmışlardır. Süreç içerisinde de sit alanları için Koruma Amaçlı İmar 

Planları hazırlanmıştır. Ruhsatlandırma işlemleri, onaylanan bu planlar çerçevesinde 

yürütülmektedir. Koruma Amaçlı İmar planının ilk teklif edildiği hali çevresindeki 

yapılaşma koşullarının beğenilmemesi ve 2008 onaması ile değiştirilmesi bu aşamada 

önemlidir.  
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Hem mevcut imar planları, hem de Koruma Amaçlı İmar Planları kentteki tarihsel 

nitelikteki alanlar için bir gelişim senaryosu, stratejisi ve buna bağlı politikaları 

barındırmamaktadır. Hal böyle olunca, kültürel mirasa dair gelişim senaryolarını 

öngörmeyen fiziksel gelişmeye yönelik hazırlanan imar planı kararları ile parsel 

bazındaki koruma anlayışı arasında sıkışıp kalınmış durumdadır. Koruma Amaçlı İmar 

Planları hazırlanırken ilkeler, stratejiler, katılımın sağlanması gibi geniş bir perspektif 

içerisinde değerlendirmeler yapılmadan üretilen planlar da fiziki planlar kapsamında 

kalmıştır. 

 

Kent merkezinde yer alan yapılara işlev kazandırılması ve restorasyon önem arz 

ederken, yetmiş yıldan beri ikinci planda kalan kültürel mirasın öncelik kazanması için 

bütüncül çözümlere ve gerekirse yeniden mekan organizasyonuna ihtiyaç duyulacaktır. 
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Şekil 3.32 Kültürel mirasın mekansal dağılımı ve katmanlar 
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3.5 Yeni Merkez Arayışları ve Geleceğe Yönelik Varsayımlar 

 

Aksaray’da tek bir tane kent merkezi bulunmaktadır. Alt merkez oluşumları ise 

görülmemektedir. Nüfusun artması, ekonomik yapının güçlenmesi, ticari fonksiyonların 

boyut değiştirmesi ve talebe bağlı eğilimler gibi nedenlere bağlı olarak geleneksel 

merkezin dışındaki alanlar, merkeze bir şekilde ticari bütünlük ile bağlanan konut altı 

ticaret gelişimi biçiminde görülmektedir. Kent merkezi, mevcut imar planında “Merkezi 

İş Alanı” olarak tanımlanmaktadır. Ticari faaliyetler üst katlarda da yaygın olarak 

görülmektedir. Dershaneler, bürolar, günübirlik ticari yapılar bunların içerisindedir. 

Mevcut çarşının bulunduğu geleneksel kent merkezi, önceki dönemlerde de merkez 

olabilme özelliğine sahiptir. Söz konusu alan, dönemler içerisinde de çeşitli kentsel 

fonksiyonlar yüklenerek merkezi konum özelliğini korumuştur. Gerek günübirlik 

ticaretin alandaki yoğunlaşması, gerekse resmi dairelerin merkezde yer seçmeleri, 

geleneksel merkezin korunmasındaki en önemli unsurlar olarak dikkat çekmektedir. 

Adliye, valilik, belediye gibi kamu kurumlarının varlığı, yaya dolaşımının sürekliliği 

açısından ticareti de tetikleyen bir durumdur. Fakat son yıllarda yönetim merkezinin 

odağı olabilme özelliğini kaybetmektedir. Adliye ve valilik hizmet binaları, personel 

sayısının artmasıyla birlikte mevcut yapıların yetersiz kalması, hizmet kalitesinin 

arttırılması için daha geniş alanlara ihtiyaç duyulması gibi nedenlere bağlı olarak, kent 

merkezini terk etmişlerdir. Adliye hizmet binası, Hükümet Meydanı proje çalışmaları 

kapsamında yıkılmış, buradan boşalan alan ise meydana katılmıştır. Valiliğin merkezde 

bulunan binası ise daha çok sembolik resmi daire özellikleriyle kalmıştır. 

 

Son olarak, Aksaray Belediyesi’nin de taşınması gündemdedir. Bu taşınma işleminin de 

ciddi bir etkisi olacaktır. Alandaki son resmi kurum olan Belediye taşındığı takdirde 

geleneksel kent merkezinin yönetim fonksiyonu ortadan kalkacak sadece bir ticari 

merkez haline gelecektir. Hele ki; Valilik ile aynı alanda, imar planlarında ticari merkez 

olarak tariflenmiş kent merkezine oldukça uzak ve fiziksel olarak kopuk, geleneksel 

merkez ile yaya ulaşımının kurulamadığı alternatif bir alanda olduğu 

değerlendirildiğinde, geleneksel kent merkezindeki kentsel gelişmeyi de şekillendiren 

bir etkiye bürüneceği açıktır. Buradaki en önemli sorun kent merkezinin ticari 

fonksiyonlarını da kaybederek çöküntü bölgesi haline gelmesi tehlikesidir.  
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4. AKSARAY    KENT     MERKEZİNDEKİ     KÜLTÜR    VARLIKLARININ 

BÜTÜNCÜL PLANLANMASI VE SUNUMU 

 

4.1 Karakter Bölgeleri 

 

Bütüncül sunuma yön göstermek, görsel ve zihinsel algılanabilirliği arttırmak amacıyla 

kültürel miras alanları için karakter bölgeleri oluşturulmuştur. Bu kapsamda kent 

merkezi ve çeperlerinde yer alan tarihsel çevre, güney-kuzey uzanımlı olacak şekilde 

stratejilerin de daha anlaşılır olması açısından on ayrı gruptan oluşan yapılar topluluğu 

şeklinde sınıflandırılmıştır. Bu gruplar, aynı zamanda kültürel mirasın grup değerini 

önemli kılacak şekilde düzenlenmiştir. Gruplanan yapıları, kendi içerisinde askeri, idari, 

dini, sosyal ve kültürel, endüstriyel ve sivil yapılar halinde altı gruba da ayırmak 

mümkündür.  

 

Kent merkezinde altı tarihsel dönem kapsamında sınıflandırılan bu yapılar, genellikle 

mekansal olarak da bir arada yer alırlar. İstisna olarak, Cumhuriyet Dönemi yapılarının 

bulunduğu hükümet meydanı dikkat çeker. Fakat bu bölgede de tarihsel bir 

katmanlaşma söz konusudur.  

 

Alt bölgeler oluşturulurken; yapılar arasında mekansal bütünlüğün sağlanması, kentsel 

gelişim anlamında yapılaşmaya yön ve ölçek verebilecek birlikteliğe ve kapasiteye 

sahip olma, birliktelik sayesinde fonksiyon yüklenerek odak ve alt odak noktası 

olabilme potansiyelini barındırma ve grup değerini en iyi şekilde sağlayabilme 

özellikleri göz önünde bulundurulmuştur. Kent merkezinde yer aldığı halde mekansal 

açıdan bütünlük arz etmeyen tekil yapılar, yoğun yapılaşmaya bağlı olarak parsel 

bazında sınırlandırıldığından ve genel bir düzenlemeye konu olamayacağından proje 

kapsamında, değerlendirmeye alınmamıştır. Fakat fiziksel olarak yok olduğu halde, 

çeşitli kaynaklarda zikredilen ve bugün sadece yeri bilinen eserler, mevcut kültürel 

mirasın olduğu noktalarda katmanlaşmaya konu olduğundan dolayı değerlendirmeye 

alınacaktır. Bu kapsamda düzenlenen alt bölgeler ve barındırdıkları yapılar sırasıyla şu 

şekildedir. 
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a)  Taşpazar Mahallesi Kentsel Sit Alanı: Daha çok sivil mimari örneklerinin 

bulunduğu, kültürel mirasın mekansal bütünlüğe sahip olduğu alandır. 

 Dini Yapılar   : Pir Ali ve Cıncıklı mescidi, Pamucak camii 

 İdari Yapılar   : Yapı yollar binası 

 Sosyal ve Kültürel Yapılar : Kadıoğlu Medresesi 

 Sivil Mimarlık Örnekleri : 7 konut ve Ünsallar konağı ile Çorakçı konağı 

 

b)  Ana Odak - Cumhuriyet dönemine vurgu yapan Kent Meydanı: Kurşunlu Camii 

ve Erken Cumhuriyet Dönemi yapıları olarak tescillenen eski kamu binalarının 

bulunduğu Hükümet Meydanı. 

 Dini Yapılar  : Kurşunlu cami 

 İdari Yapılar  : Adliye ve Jandarma, Defterdarlık (Maliye) 

      Hükümet Konağı 

 

c)  Minarecik Mahallesi Ticari Kentsel Sit Alanı: Kentin odak noktası ile 

katmanlaşmış aksı bağlayan günübirlik ticaretin odağında olan bir alan. 

 Sosyal ve Kültürel Yapılar : Çorakçılar hanı 

 Sivil Mimarlık Örnekleri : 44 tescilli dükkan 

 

d)  Türkiye’nin orijinal sanayi makineleri ile korunmuş tek tescilli yapısının 

bulunduğu alan: Önemli bir kentsel açık alan karakteri sunabilme potansiyeline 

sahipken, fonksiyon sorunu yaşayan; peyzajı, altyapısı, ulaşım ilişkileri gibi 

etmenlere bağlı olarak kötü bir arazi kullanım sürecini devam ettiren alan. 

 Dini Yapılar  : Köprübaşı (Debbağlar) camii 

 Endüstriyel Yapılar  : Azmi Milli Un Fabrikası 

 İdari Yapılar  : Vali Konağı 

 Sosyal ve Kültürel Yapılar : Debbağlar köprüsü, Paşa Hamamı, Zinciriye M. 

 Sivil Mimarlık Örnekleri : Mehmet Turgut, Şükrü Aktaş konağı ve 2 konut  

 

e)  Ulaşımda bağlantı ve geçiş noktası: Kuzey-güney aksında ilerlerken tarihle 

buluşulan Uluırmak çeperindeki sürpriz alan. 

 Dini Yapılar  : Salih Ağa Camii 

 Sosyal ve Kültürel Yapılar : Nakkaş (Orta) mahallesi köprüsü  

 Sivil Mimarlık Örnekleri : 1 konut ve Ekecik konağı 
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f)  Katmanlaşmış aks: Kötü kurgulanmamış arazi kullanıma sahip en büyük kentsel 

açık alan. Beramuniye Medresesi, eski bir kilise ve eski hamam üzerine kuruludur. 

 Askeri Yapılar  : Kale sur duvarı kalıntısı 

 Dini Yapılar  : Kızıl Minare ve camisi, Rıza Hasan ve Ulu Cami 

 Sosyal ve Kültürel Yapılar : Başköprü, Kılıçarslan Hamamı, Beramuni  

      Medresesi Taç Kapısı, Lise, Kütüphane 

 Sivil Mimarlık Örnekleri : İbrahim Kaya konağı, Akata konağı 

 

g)  Demirçağı ve Helenistik Çağ’a uzandığı tespit edilen en eski alan: Çok daha az 

yoğunluklu bir yerleşme düzenine sahip panoramik görüntü de sunabilen alan. 

 Arkeolojik Sit Alanı  : Bayrambaba Tepesi Höyüğü 

 Dini Yapılar   : Yusuf Hakiki Baba Mescidi ve türbesi 

 İdari Yapılar   : Darphane (Melik Mahmud Gazi Hangahı) 

 Sivil Mimarlık Örnekleri : Perekler konağı, İleriler konağı 

 

h)  Kentsel geçmişi barındıran Kalanlar Mahallesi: Rekreasyonel imkanlar sunan, 

yüksek kentsel yoğunluğun dışında kalabilmiş düşük yoğunluklu doğal alan.  

 Sosyal ve Kültürel Yapılar : Kalanlar köprüsü 

 Sivil Mimarlık Örnekleri : 1 Konut 

 

i) Somuncu Baba Türbesi, Hacılar Hanı ve Ervah Kabristanı: Sadece dinsel 

nitelikli yapıları barındıran tarihsel alan. 

 Dini Yapılar  : Ervah mezarlığı, Somuncu Baba türbesi,  

      Cemalettin Aksaray-i  Türbe ve Zaviyesi 

 Sosyal ve Kültürel Yapılar : Hacılar Hanı 

 

j) Kente ait panoramik görüntüsü sunan Kılıçaslan Tepesi: Yerleşik alanın 

tamamına hakim bir tepe üzerinde panoramik görünüm sunan kent için simgesel bir 

alan. 

 Dini Yapılar  : II. Kılıçarslan Türbesi 

 Sivil Mimarlık Örnekleri : Kırkkızlar Köşkü 
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Şekil 4.1 Karakter bölgeleri 
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4.2 Değerler-Sorunlar-Potansiyeller 

 

Bu kapsamda karakter bölgesi olarak tespit edilen on bir bölgenin değerleri, sorunları ve 

potansiyelleri ayrı ayrı incelenmiş ve yorumlanmıştır. 

 

a) Taşpazar Mahallesi Kentsel Sit Alanı: Günlük ticari yaşamın dışında kalan, sadece 

işi olanların uğradığı bir alandır. Konut grupları ile iç içe yer alır. Farklı dönemlere 

işaret eder. İl Kültür Turizm Müdürlüğü tescilli bir yapı olan, Yapı Yollar İdaresi 

Binası’nda hizmet vermektedir.  

 

a1) Değerleri: Grup değeri yüksektir. Tarihi değeri destekleyecek en önemli değeri ise 

ekonomik değere sahip olma potansiyelidir. Kimlik değeri ve geleneksel değer 

önemlidir. 

 

a2) Sorunları: Yapılar sadece kulanım amacı ile işlevlerine devam etmektedirler. 

Fonksiyonlarının alansal olarak yeniden tanımlanmaması büyük eksikliğidir. 

 

a3) Potansiyelleri: Günübirlik kullanıma, ticari faaliyetlere ve konaklamaya uygun 

yapıları barındırır. Ticari faaliyeti barındırmak için uygun bir alandır. Konaklama 

imkanı da sunabilecek bir alandır. Grup değerine bağlı olarak sanat merkezi olma 

potansiyeline de sahiptir.  

 

b) Ana Odak - Cumhuriyet dönemine vurgu yapan Kent Meydanı: İdari yapıların 

bulunduğu yönetsel alandır. Kentin toplanma mekanı olup kent ölçeğindeki tek 

meydandır. Ticari faaliyetin tam da merkezinde yer alır. Bulundurduğu dört tescilli yapı 

ile kent kimliğinde önemli bir alandır. Ulu Cami, bedestenler çarşısı ve belediye için 

giriş kapısı niteliğindedir. Çevresindeki yapıların uyumsuzluğu göze çarpar. 

 

Kent aslında iki meydana sahiptir. Birisi bu ölçekte bir kent için kısmi yayalaştırma 

yapılarak bir meydan haline getirilmiş hükümet meydanıdır. Çevre yapılardan, 

yayalaştırmanın tam olarak uygulanmamış olmasından kaynaklanan eksikliklere bağlı 

olarak, tam da gerçek bir meydan hüviyetine kavuşma noktasında kalmıştır. Diğeri Ulu 



84 

 

Cami’ye ait bir meydandır. Daha pasif, daha büyük bir açıklıktır. Ticari faaliyetin yer 

almadığı bu alan caminin bütünleyici parçası ve açık alanı gibi kullanılır. 

 

b1) Değerleri: Kentin tam merkezinde yer alması dolayısıyla; tarihi, geleneksel, 

çevresel, mimari, sanat, özgünlük, enderlik, işlevsel, süreklilik, anı, eğitim, belge değeri 

vardır. Anı değerinin en fazla yaşandığı 3 mekandan biridir.  

 

b2) Sorunları: Çevresindeki yapılar, kütle, hacim, yönlendirme, cephe düzenlemeleri 

ve yaya kurgusu açısından tamamen uyumsuzdur. Kenarından geçen trafik aksları 

nedeniyle tam da bir meydan bütünlüğü sağlanamamıştır. 

 

b3) Potansiyelleri: Yaya dolaşımının en yüksek olduğu bölgedir. Stratejik olarak da 

merkez konumundadır. Bütüncül sunumda toplayıcıdır. Günübirlik kullanıma uygundur. 

Bir şekilde bütün kent halkının içinden geçtiği yayalaştırılmış bir mekandır. 

 

c) Kentin odak noktası ve katmanlaşmış aksı bağlayan minarecik mahallesi ticari 

kentsel sit alanı: 44 tescilli dükkanı barındırır. İklime bağlı olumsuz etkileri bertaraf 

etmek amacıyla her sokağın üzeri çelik yapı ve branda ile örtülmüştür. Tescilli yapıları 

bakarak anlayabilme olanağının pek de kalmadığı bir alandır. Kuyumcuların bir arada 

bulunması ile bilinen bir alandır.  

 

c1) Değerleri: Süreklilik ve ekonomik değeri en dikkat çeken yanlarıdır.  

 

c2) Sorunları: Üzeri kapalı olduğundan algılanma ve görülebilme sorunu vardır. 

Değerleri görülmez. 

 

c3) Potansiyelleri: Günübirlik ihtiyaçları karşılamaya yönelik ticari fonksiyonlar 

yoğunlukla yer alır. Kent merkezi dışından gelenlerin de uğrak yeri olan bir alandır. 

Kent meydanı ile yan yanadır. 
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d) Türkiye’nin orijinal sanayi makineleri korunmuş tescilli tek yapısının 

bulunduğu sanayi alanı: Hem yaya hem de araç trafiği açısından bir geçiş bölgesidir. 

Konutlar ve ticari yapılarla çevrili bir alandır. Yayalaştığı takdirde; kentin üçüncü 

meydanı ve etkinlik alanı haline gelebilir. 

 

d1) Değerleri: Grup değeri çok yüksektir. Sanayi ekipmanları açısından tarihsel nitelik 

taşır. Teklik değeri, belge değeri, enderlik değeri, teknik ve mimari değeri önemlidir.  

 

d2) Sorunları: Misyon yetersizliğinden dolayı kullanım sorunları görülür. Araç trafiği 

nedeniyle hızla geçilir ve ikinci plana düşer. 

 

d3) Potansiyelleri: Bütün tescilli yapı tipleri görülür. Fiziksel bütünlüğün sağlanması 

açısından geniş ve açık alanlara sahiptir. İyi bir ulaşım planlaması ve yayalaştırma ile 

büyük bir açık alan düzenlemesine konu olabilir.  

 

e) Ulaşımda bağlantı ve geçiş noktası: Uluırmak kenarında kalır. Konutlar ile 

çevrilidir. Yaya ve trafik açısından merkezden biraz kopuktur. Mevcut 

düzenlemelerdeki gibi Uluırmak kanalının tamamı içinde rekreatif düzenleme ve 

yayalaştırma ile kullanıma açılması benimsenmiştir.  

 

e1) Değerleri: Anı değeri, belge değeri gibi değerler öne çıkar. 

 

e2) Sorunları: Transit olarak geçilen bir alan niteliğindedir. Yaya ve bisiklet ulaşımının 

olabileceği bir ırmağın çeperinde olmasına rağmen, bu kullanımlara yönelik düzenleme 

olmaması ve alan içinde tanımlanmaması nedeniyle yalnızlaşan bir alandır. 

 

e3) Potansiyelleri: Genel stratejideki yaya dolaşımı, bisikletli ulaşım türündeki ana 

ulaşım arterinin tam da ortasında yer alır. 

 

f) Katmanlaşmış Aks: Arkeolojik katmanların en çok bilindiği alandır. Roma-Bizans, 

Selçuklu, Danişmentli, Osmanlı ve Cumhuriyet yapılarının yer aldığı büyükçe bir 

alandır. Yatay düzlemde panoramik görüntü sunabilecek potansiyelde olmasına rağmen, 
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mevcut arazi kullanıma bağlı olarak yapıların tamamını tek bir hamlede yatay düzlemde 

algılama olanağı bulunmamaktadır. Bir ucunda belediye hizmet binası yer alır. Trafik 

düzeninin oluşmasında önemli etkisi vardır. Ulu Cami aynı zamanda kentteki cenaze 

namazları için toplanma alanıdır. Lise anı değerine sahip önemli bir yapıdır. 

 

f1) Değerleri: Bütün değerleri barındıran bir alandır. Anı değeri çok yüksektir. Belge 

değeri, eğitim değeri, mimari değeri, grup değeri, teklik değeri de çok önemlidir. 

 

f2) Sorunları: Tamamının bütün olarak algılanmasını sağlayacak bir düzenleme 

görülmez. Araç trafiği odaklı olduğundan çabukça boşaltılan ve terk edilen bir alandır. 

Alan içinden araç trafiğinin geçmesi bütünlüğü bozan en önemli etkendir. 

 

f3) Potansiyelleri: Arkeolojik katmanların ortaya çıkartılması değerinin daha yukarılara 

taşıyacaktır. Yaya ve bisiklet ulaşımına oldukça uygun olup kent meydanı ile direkt 

bağlantı kurulabilecek bir alandır. Kentin odak noktalarını ve kentsel kimliği yeniden 

tanımlayabilecek potansiyele sahiptir. 

 

g) Demirçağı ve Helenistik Çağ’a uzandığı tespit edilen en eski alan: Merkezden 

kopuk durumdadır. Konut gruplarının içinde yer alır. Keşfetme amaçlı çıkıldığında alanı 

yakalamak pek de mümkün görünmemektedir. Kentsel ölçekteki Kılıçaslan Parkı’na 

giriş verir. Park için bir silüet oluşturur 

 

g1) Değerleri: Tarihsel değeri ve belge değeri önemlidir. 

 

g2) Sorunları: Alana ulaşmak için güzergah tariflenmesine ihtiyaç duyulur. Höyük ile 

ilgili herhangi bir düzenleme görülmez. 

 

g3) Potansiyelleri: Uluırmak uzantısında yer aldığından güzergah düzenlemesi ile 

kolaylıkla ulaşılabilir. Kentsel ölçekteki rekreasyon alanı olan Kılıçarslan Parkı ile yan 

yanadır. 
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h) Kentsel geçmişi barındıran Kalanlar Mahallesi: Kentin asıl sahiplerinin 

bulunduğu bir mekan olmaktan çıkmış durumdadır. Kiracıların ve düşük gelir grubunda 

yer alanların yaşadığı bir alandır. Kısmen de olsa bahçe tarımı yapılmaktadır.  

 

h1) Değerleri: Konyalı’nın eserlerinde kesin bir dille ispatlanarak çürütülse de, 

İstanbul’a göç etmediklerinden dolayı Fatih Sultan Mehmed tarafından edilen beddua 

ile fakir olarak kaldıklarına dair halk arasında devam ede gelen inanışa bağlı olarak 

mitolojik değeri olduğu söylenebilir. Mitolojik değerine bağlı olarak oluşan bir kimlik 

değeri vardır. Tarihsel değeri önemlidir. 

 

h2) Sorunları: Tarihsel nitelik taşımasına rağmen, günübirlik tesislerin olmaması ve 

mekan organizasyonun zayıflığı, ziyaret edilmesini engeller. 

 

h3) Potansiyelleri: Kılıçaslan Parkı ile bütünleşik olması ve yoğun kentsel dokudan 

ayrışması en önemli potansiyelidir. Rekreatif uygulamalarla beraber kullanıma 

müsaittir. Uluırmak alanın içinden geçer. Kentin içinde olmakla beraber çevresel 

değerlerine bağlı olarak sessizliğini ve sakinliğini sürdürebilme potansiyeline sahiptir. 

 

i) Somuncu Baba Türbesi Hacılar Hanı ve Ervah Kabristanı: Somuncu Baba, Hacı 

Bayram Veli’nin hocasıdır. Dini ilimler açısından önemli bir kimliktir.  

 

i1) Değerleri: Tarihsel değer ve teklik değeri önemlidir. Ayrıca dini/ruhani değeri, 

mimari değer, sosyal değer gibi değerleri de vardır. 

 

i2) Sorunları: Sürekli bakım ile ilgili sorunlar yaşamaktadır. 

 

i3) Potansiyelleri: Şehir dışından ziyaretçisi fazladır. Yakın zamanda büyük bir kültürel 

ve dini tesis inşa edilmiştir. Hacılar hanının da bir kopyası belediye tarafından bu alanda 

yaptırılmıştır. Ülke çapında farklı şehirlerde düzenli olarak adına sempozyumlar ve 

toplantılar düzenlenmektedir. Bu alan tam anlamıyla dinsel kimlik taşır. 
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j) Kente panoramik görüntüsü sunan Kılıçaslan Tepesi: Kılıçaslan Türbesi ve 

Kırkkızlar Köşkü; Vakıflar Genel Müdürlüğüne ait bir alandadır. Kılıçaslan Türbesi 

restore edilmiştir. Diğer yapılar ise beklemektedir. Ağaçlandırma çalışmaları 

kapsamında çevresi orman ağaçları ile ağaçlandırılmıştır. 

 

j1) Değerleri: Tarihsel değeri, arkeolojik değeri, belge değeri, manzara değeri ve II. 

Kılıçarslan ile ilgili söylentilere dayanan mitolojik değeri önemlidir.  

 

j2) Sorunları: Sürekli bakım sorunu vardır. Çok cazip bir yükseklikte ve rekreatif 

özelliği olmasına rağmen henüz değerlendirilmemiştir. Alt yapı imkanları olmadığından 

dolayı ziyaret edilen bir alan değildir. 

 

j3) Potansiyelleri: Bütün kente hakim bir tepededir. Rekreatif amaçlı kullanıma 

uygundur. Mera alanı içinde yer almasından dolayı yapılaşmaya konu olamayacak bir 

alandır. 

 

Karakter bölgeleri, korumanın temelinde yatan değer kavramlarının tümünü içerecek 

nitelikteki alanlardan oluşmaktadır. Karakter bölgelerindeki genel sorunlar ve 

potansiyeller ise şu şekilde sıralanır. 

 

Genel Sorunlar: 

 Algılanma ve bütünsellik sorunu 

 Karakter bölgelerinin birbirine bağlanamaması sorunu 

 Yoğun yapılaşmanın gölgesinde kalınması, 

 Tarihsel katmanların hiçbir şekilde ortaya çıkarılamamış olması ve gündelik 

yaşamda artık bilinmiyor olması 

 Proje ve çevre düzenlemelerinin bütüncül stratejiler dahilinde yapılmaması, 

noktasal çözümlerle üretilmesi, 

 Yayalaştırma ve trafik sorunu (ulaşılabilirlik kapsamında yaya yolları, tur 

güzergahları bisiklet kullanımı ve yolları raylı sistemler) 

 Fonksiyon yüklenmelerindeki eksiklikler ve zayıflıklar. 
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Potansiyeller: 

 Kentin, önemli bir turizm arteri üzerinde yer alması 

 Son dönemdeki koruma çabaları 

 Bütüncül sunumu gerçekleştirebilecek fiziki düzenleme için Uluırmak gibi bir 

nehir yatağının varlığı 

 Yaya dolaşımını sağlayabilecek fiziki şartları uygun olması. 

 

4.3 Sunum İlkeleri, Stratejileri ve Önerileri 

 

Kent merkezinde yer alan kültürel mirasın bütüncül sunumu; kültürel mirasın 

değerlerini ortaya çıkarmayı, alanda yer alan karakter bölgelerinin kimliğini 

güçlendirmeyi, uluslararası tüzükler ile belirlenen ilkeler doğrultusunda planlamanın bir 

parçası olarak sunumunu içermektedir.  

 

4.3.1 Sunum ilkeleri  

 

Aksaray kent merkezindeki kültürel miras alanları için belirlenen sunum ilkeleri, 

raporun II. bölümünde derlenen uluslararası ilkelere paralel olarak saptanmıştır. Bu 

bağlamda; karakter bölgeleri için aşağıdaki ilkeler belirlenmiştir. 

 

a) Yorum ve sunum programları yoluyla fiziksel ve bilimsel erişilebilirlik 

kolaylaştırılmalıdır. Bu kapsamda; kullanıcıların ve halkın katılımının sağlanacağı 

süreklilik arz eden çeşitli kültürel etkinliklerin tertiplenmesi, öğrenciler için görsel 

etkinliklerin, yerinde organizasyonların tertiplenmesi, yarışmaların düzenlenmesi, 

kültürel mirasın kentsel alanda önem kazanabilmesi ve bütünlüğün sağlanabilmesi 

açısından alt bölgeler arasında erişilebilirliğin güçlendirilmesi (yeni ulaşım arterleri/ 

güzergahları belirlenmesi, yön levhaları ve işaretlemelerden faydalanılması), ağırlıklı 

olarak yaya ve bisiklet ulaşımına dönük altyapının hazırlanması beklenmektedir. 

 

b) Akademik yöntemlerle derlenen verilerin beraberinde kültürel geleneklerde yaşayan 

verilere de dayanmalıdır. İbrahim Hakkı Konyalı tarafından 1950-1795 dönemine 

yayılarak 25 yıl boyunca incelenen kültürel mirasın altyapısı ile sağlam bir bilgi 
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kaynağına erişim imkanı tanıması önemlidir. Kaynak gelenek ve görenekleri anlatan tek 

başına bir eserdir. Yine de tarihsel dönemlere ilişkin çok sayıdaki soru işaretleri 

açıklanmayı beklemektedir. 

 

c) Kültürel miras alanlarının yorumlanması ve sunumunu bu alanların geniş sosyal, 

kültürel, tarihsel ve doğal bağlamları ve ortamları ile ilgili olmalıdır. Sadece fiziksel 

düzenlemeler yapmak yerine yapının/yapıların önemi ve değerleri tüm yönleri 

değerlendirilerek düşünülmeli, çevresinin sosyal ve kültürel yapısı da yorumlanmasında 

dikkate alınmalıdır. Mevcut çevrenin toprak yüzeyinde görülmeyen önceki dönem 

tarihsel çevresi de birlikte düşünülmelidir. 

 

d) Nara Özgünlük Belgesi temel ilkelerine uyulmalıdır. Özgünlüğün korunmasında, 

doğal ve kültürel değerler olumsuz etkilenmeyecek ve kültürel mirasın karakterine karşı 

hassas olacak şekilde alanın anlamıyla ilişki kurularak katkıda bulunulmalıdır. Bu 

bağlamda, aynı zamanda ticari merkez olarak da bilinen alandaki altyapı ve üstyapıya 

ilişkin müdahaleler ile ticari reklam panoları da özgünlüğü bozmayacak formatta 

düzenlenmelidir.  

 

e) Sosyal, ekonomik, çevresel sürdürülebilirlik, kültürel miras alanlarına ve yapılarına 

duyarlı olmalıdır. Sürdürülebilirlik, sadece ekonomik getiriler bağlamında 

düşünülmeden tüm yaşayanları kapsayacak şekilde sosyal, kültürel, finansal faydalar 

sağlamalıdır. 

 

f) Alanda ve kentte yaşayan halk ile idari birimler, akademik çevre, alan yöneticileri ve 

diğer katılımcıları da kapsayan geniş bir yelpazeye sahip olunmalıdır. Alana ilişkin 

düzenlemelerde, yorum ve sunumlardaki revizyonlarda kamuoyunun katılımı için açık 

olmalıdır. 

 

g) Eğitim, araştırma ve değerlendirme çalışmalarında süreklilik sağlanmalıdır. Bu 

alanlar için belediyesinde uzmanlar yetiştirilmelidir. Yorum ve sunum programlarında 

genişlemeyi, bunları daha nitelikli ve kapsamlı hale getirmeyi amaçlayacak bir 

süreklilik sağlanmalıdır. 
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4.3.2 Sunum stratejileri ve önerileri 

 

Tarihi kent merkezini ve yapıları çevreleyen yapılar; ölçek, mimari ve görsellik gibi 

kriterler bakımından aynı dili konuşmamaktadır. Hem ölçek hem de cephe 

düzenlemeleri açısından peyzaj düzenlemeleri ve kentsel tasarım projeleri 

hazırlanmalıdır. Sunum stratejileri genel olarak şu başlıkları da içerir. 

 

 Alanların tarihsel karakterlerinin güçlendirilmesi için tarihi alanların öncelikli 

olarak ele alınması; bu kapsamda alanların kendi içerisinde bütünlüğünü 

sağlayacak mekansal düzenlemelerin yapılması. 

 Çevrelerindeki kültür varlıkları ve karakter bölgeleri ile fonksiyonel ilişkilerinin 

kurulması. 

 Karakter bölgelerindeki fonksiyonların kentle birlikte yaşayacak şekilde 

tariflenmesi. 

 Kentsel alanda önem kazanabilmesi ve bütünlüğün sağlanabilmesi açısından alt 

bölgeler arasında erişilebilirliğin güçlendirilmesi (yeni ulaşım arterleri/ 

güzergahları belirlenmesi, yön levhaları ve işaretlemelerden faydalanılması ) 

 Kullanıcıların ve halkın katılımının sağlanması için etkiliklerin düzenlenmesi. 

 

 

I – Ulaşılabilirliğin sağlanması 

 

Nehir ile bağlanması, alanların birbiri ile bağlanması adına esas kurguyu içerir. Bir 

diğeri ise yayalaştırma yolu ile alansal bütünlüğün sağlanmasıdır. İlk katman topografya 

olup alansal bağlayıcı ana eleman olarak değerlendirmektedir. Doğal eleman ise ırmak 

olarak değerlendirilmiştir. 

 

a) Karakter bölgeleri arasında bağlanma: Burada en önemli unsur topoğrafyadır. 

Alansal bağlayıcı olarak dikkat çeker. Topoğrafyanın doğal elemanı ise Uluırmak’tır. 

Karakter bölgelerini ve önemli odak noktalarını birbirine bağlayan, yaklaştıran çok 

dikkatli bir şekilde yeniden projelendirilmesi gereken aks olarak belirginleşir. Bu aks, 

bölgeler arası bağlanma için ulaşımda ana omurga olarak değerlendirilmelidir. Vali 

konağı ve Nakkaş Orta Köprü arasındaki 300 metrelik mesafede uygulaması yapılan 
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Uluırmak düzenlemesi aynı koşullarda bisiklet yollarını da içerir şekilde ırmak 

kenarındaki küçük yeşillerle birleştirilerek Taşpazar Mahallesi ile Kılıçarslan Parkı 

arasındaki mesafede düzenlenmelidir. Bu noktadan; güneybatı-kuzeydoğu istikametinde 

olmak üzere Kalanlar Mahallesi’ne rekreatif amaçlı fiziksel bağlantı kurmak 

kolaylaşacaktır. Yapılacak bu uygulama ile kent içinde sürekliliği olan uzunca bir yaya 

ve bisiklet aksı da elde edilmiş olacaktır. Bu ana düzenleme, merkez çevresindeki ticari 

yapıların ve konaklama yapılarının şekillenmesinde itici güç oynayacaktır. 

 

 

Şekil 4.2 Ulaşım bütünlüğünün sağlanması 

 

Aksaray kalesi izdüşümü içinde kalan tarihi merkez tamamen yayalaştırılarak alan 

bütünlüğü sağlanmalı öncelik yayalara verilmelidir. Hükümet Konağı, Ulu Cami, Lise 

binası, Beramuniye Medresesi kalıntısı, Kılıçarsalan Hamamı, Başköprü ve Eğri Minare 

arasında sürekliliği olan; güney kuzey uzanımlı yaya akslarından ve bisiklet yollarından 

oluşan yeni bir bütünleşik alan daha elde edilecektir. Aynı şekilde Minarecik Mahallesi 

Kentsel Sit Alanı’nın güneyinden geçen trafik yolu yaya arterine dönüştürülmeli ve kent 

meydanına, doğusundaki trafik aksı düzenlenerek Ulu Cami’ye bağlanmalıdır. Bu 

durumda kendi içinde dahi parçalanan 2, 3 ve 6 nolu karakter bölgeleri tek bir bölge 

haline gelecek, aynı zamanda çok ciddi bir yaşama alanı olacaktır. 
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b) Kentin önemli noktalarına bağlanma: Kentin birinci odak noktası kent meydanıdır 

ve tescilli yapıları barındırır. İkinci odak noktası ise Ulu Cami’dir. İyi şekillendirildiği 

takdirde üçüncü odak noktası da Azmi Milli ve çevresi olacaktır. Bu noktalar, kentin 

önemli kentsel odakları olduğundan bu alanlara bağlanılması diğer önemli noktalara da 

bağlanılmasında önem arz eder. Bu alanlar, yaya ve araç trafiğinin de dağıldığı alanlar 

olarak dikkat çeker. Yayalaştırma, bisiklet yolu gibi ulaşım planlamalarının yapılması 

gerekmektedir. Görülebilirliğin ve ulaşılabilirliğin sağlanması ile kent merkezindeki 

yapıların grup değeri önemli ölçüde artacaktır. 

 

II - Kullanılabilirliğin sağlanması 

 

Birbirinin bütünleyicisi olarak değerlendirilen; Taşpazar Sit Alanı’nda, kent 

meydanında, Ulu Cami ve civarında, Azmi Milli civarındaki düzenlemeler aynı 

zamanda ‘nasıl bir kent istiyoruz?’un da cevabı olacaktır. Bu açıdan, küçük ölçekli 

kentlerde kültürel miras alanlarının değerli kılınması ve alanların yaşaması açısından 

arz talep dengesinin iyi kurgulanması gerekecektir. Kullanılabilirlik bir ölçüde bilinirlik 

ve ulaşılabilirlikle de ilişkilidir. Ulaşıma dair şartlar yerine getirildiğinde yaya dolaşımı 

arttırılacak bu da ticaretin şekillenmesine imkan tanıyacaktır. Bu noktada fonksiyon 

yüklenmeleri de grup değerine bağlı olarak kendiliğinden de ortaya çıkacaktır. Çünkü 

fonksiyon tariflenmesi çevresel ilişkilerin de bir yansıması olmalı, birçok sosyal 

ekonomik, kültürel veriler ile yaşanan değerleri de barındırmalıdır. 

 

III - Görülebilirliğin/algılanabilirliğin sağlanması 

 

Tasarım ölçeği ile çok yakından ilgili olan bir stratejidir. Tarihsel çevreyi saran yapılar; 

ölçek, mimari ve görsellik gibi kriterler bakımından tarihi doku ve dokuyu oluşturan 

yapılarla uyumlu ve çevresine saygılı değillerdir. Hem ölçek hem de cephe 

düzenlemeleri açısından müdahaleler yapılmalı; peyzaj düzenlemeleri yapılmalı; kentsel 

tasarım projeleri hazırlanmalıdır. Aynı zamanda mevcut yapıların teknik açıdan sona 

doğru yaklaştığı düşünülürse, bu yapıların yerine yeni inşa edilecek yapılarda, 

belirlenen ilkeler doğrultusunda mimari yönlendirmeler yapılmalıdır. 
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Yukarıda tanımlanan müdahaleler sayesinde kültür varlıklarının kullanılırlığı, 

görülebilirliği ve ulaşılabilirliği sağlanarak mevcut değerlerinin ortaya çıkarılması 

mümkün olacaktır. Ancak, bu kültür varlıklarının Aksaray halkı tarafından da bilinmesi 

ve değerlerinin kabul edilmesi gereklidir. Bu doğrultuda; sınırlar içerisinde tanıtım ve 

bilgilendirme kitapçıklarının basılması, Aksaray Kalesi izdüşümü içinde kalan alanda 

yayalaştırma yapılması, Uluırmak boyunca peyzaj düzenlemelerinin yapılması, tur 

güzergahlarının belirlenmesi, tarihsel katmanların gündelik hayatın içine girmesini 

sağlayacak düzenlemelerin yapılması, bu yapı ve alanların kentin bütünleşik ve yaşayan 

bir parçası haline getirilmesi önemlidir. Bütün bu şartlar korumada sürekliliği 

sağlayacak unsurlardır. Bütünleşik koruma politikasının yanı sıra kültürel miras odaklı 

bir stratejik planın hazırlanması; imar planının bu doğrultuda yeniden gözden 

geçirilmesi gereklidir. 

 

4.4 Sunumun Değere Etkisi ve Değer ile İlişkisi 

 

Kültürel miras niteliğindeki yapı ve alanların doğru bir şekilde sunulmasının birçok 

olumlu fiziksel, sosyal, ekonomik ve kültürel yansımaları olacağı muhakkaktır. Bu 

sayede, kültürel miras niteliğindeki yapı ve alanların değerlerinin ortaya çıkması ve 

algılanabilir hale gelmesi, kent kimliğinin, aidiyet hissinin ve birlikteliğinin 

kuvvetlenmesi, fiziksel üstyapıda ve altyapıda iyileşme olması, ekonomik fayda 

sağlanması ve buna bağlı olarak hane halkı gelirlerinin artması gibi birçok olumlu 

gelişme olması mümkündür. Kullanılır hale gelen, görülebilirliği olan, fiziksel 

erişilebilirlik imkanları arttırılarak, önemli ulaşım çözümlemeleri yapılarak kentle 

bütünleşik hale gelen kültürel mirasın anı değeri, işlevsel değeri, grup değeri, eğitim 

değeri gibi değerleri çok önemli hale gelirken, bunun dışında kalan tüm değerler de 

daha tanımlanabilir ve insanlar tarafından daha algılanabilir hale gelecektir.  

 

Bütüncül sunum; kültürel mirasın mimari ve kullanım değerlerinin yanı sıra, çevresel, 

ekonomik, sosyal ve kültürel değerlerinin de ortaya çıkmasına yardımcı olarak kentsel 

alanda toptan bir iyileşmeyi desteklemektedir. Ancak bu durum, kentte bölgesel olarak 

arsa değerlerinin artışı ile kendini gösterecektir ki; bunun olumlu olduğu kadar olumsuz 

sonuçları da doğurabileceğinin farkında olunmalı ve bu konu dikkatle ele alınmalıdır.  
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Kültürel mirasın sunumu, taşınmaz değerlemenin ilgi alanındaki hangi konulara 

girdiğine bakıldığında ise sunum çerçevesinde belirlenen ilkelerin aslında çok boyutlu 

bir proje geliştirme çalışması olduğu görülür. Bu durum ekonomik değerlerin dışındaki 

değerleri de kapsadığından kültürel miras alanlarında değer artışlarının görülmesi 

beklenebilir. Değer artışlarının alanda yaşayanların yerini yüksek gelir gruplarına 

bıraktığı soylulaştırma şeklinde kendini göstermemesi için bu yöndeki önleyici 

stratejilerin de geliştirilmesi gerekecektir. 
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5. GENEL DEĞERLENDİRME VE SONUÇ 

 

Hızlı bir gelişim ve değişim sürecinden geçen tarihi kentler, yoğun göç baskısı altında 

hızlı ve düzensiz kentleşmeye sahne olmuşlardır. Ülke nüfusunun beş kat arttığı 

Cumhuriyet Dönemi’nde, Aksaray kentinin nüfusunda yirmi dört katlık bir artış 

yaşanması, kültür varlıkları üzerinde yapılaşma baskısı ile kendini göstermiştir. Öyle ki; 

Cumhuriyetin ilk dönemlerine ait fotoğraflarda görülen birtakım tarihi yapıların bu 

yapılaşma baskısı ile birlikte yok olduğu görülür. Kentin 1948 yılında planlı döneme 

geçmiş olması, yerel yönetimlerin kentsel gelişme üzerindeki tutum ve davranışları da 

tarihsel eserlerin yok olmasına sebep olmuştur. Bir yandan koruma mevzuatının 

gelişimi ve uygulamaları, bir yandan da koruma olgusunun toplumsal tabanda, ancak 

son dönemlerde karşılık bulması önemli etkenlerdir. 

 

Kentin ilk Koruma Amaçlı İmar Planının 1998 yılında hazırlandığı, süreç içerisinde 

mevzuat uyarınca düzenlenen imar planlarının da fiziksel planlar olarak hazırlandığı 

düşünüldüğünde; kültür varlıkların yaşatılmasında, korunmasında, gündelik hayata 

katılmasında senaryosuzluğa doğru yol alınan dönemlerden geçildiği görülecektir.  

 

Aksaray kent merkezinin herhangi bir şekilde kültür turizmi ile alakası olmayan bir kent 

imajı bulunmaktadır. Kentin tarihsel varlığı kent dışından gelenlerce algılanamamakta, 

tarihi bir kent olduğu ise bilinmemektedir. Aynı zamanda katmanlaşmış bir kent 

dokusuna sahip kentin, geçmiş değerleri yerel halk tarafından da pek fazla bilinmeyen 

bir durum olarak ortada durmaktadır. 

 

İnceleme ve literatür taramalarının sonuçlarına göre, kentin tarihsel geçmişinin Demir 

Çağı’na kadar uzanan kanıtlarına ulaşılmıştır. Bugün kent merkezinde olan ve olmayan 

birçok tarihi eser hakkında bilgiye ulaşabiliyorsak bunun en büyük sağlayıcısı da yirmi 

beş yıl boyunca kent merkezini inceleyen ünlü tarihçi İbrahim Hakkı Konyalı tarafından 

1974 yılında yayımlanan “Abideleri ve Kitabeleri ile Aksaray Tarihi” adlı eserdir. Eser; 

Aksaray ile ilgili birçok yüksek lisans ve doktora tezinin ana kaynağı konumundadır. 

Fakat yine de bu bilgi kaynağına erişim akademik düzeylerde kalmıştır. Birçok 
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Aksaraylının evinde var olan bu kitaba rağmen, tarihsel açıdan kentsel hafızanın çok 

zayıf kaldığı görülür. Bunun en genel nedenlerini şu şekilde sıralamak mümkündür. 

 

 Gündelik yaşamda kültürel mirasa erişim ve anlama olanaklarının olmaması, 

 Bilimsel kaynaklarda yer alan bilgilerin halka ulaşamaması ve günlük hayata 

girememesi, 

 Kültürel mirasın tarihsel ve güncel fiziksel, sosyal ve kültürel bağlamları ile 

birlikte yorumlanmaması ve sunulmaması, 

 Eserlerin orijinalliğine zarar veren müdahaleler nedeniyle zayıflaması, 

 Tarihsel, kültürel ve sosyal çevreye duyarlı yeni bir yapılaşma 

gerçekleştirilememiş olması, 

 Kültürel varlıkların bütün kentin ortak paydası konumuna erişememesi, 

 Sürekli yayınlarla ve kültürel mirasın içinde yaşayan; eğitim, kültür, ibadet 

yerlerinde araştırma, değerlendirme ve eğitim çalışmaları yapılmaması. 

 

Kente özel derlenen bu maddeler aslında ICOMOS tarafından yıllardır vurgulanan 

koruma ve sunum ilkeleri baz alınarak oluşturulmuştur. Kent merkezindeki en büyük 

sorun kültürel mirasın bütüncül yaklaşımla çözülmemesidir. Buna bağlı olarak; hem 

yerel halk hem de kente gelen ziyaretçiler açısından Aksaray kent merkezinde yer alan 

Kültürel Mirasın algılanamaması sosyal hayatta da çok belirgin olarak hissedilir. 

Konunun salt fiziki planlar kapsamında çözülmeye çalışılması ya da tarihi eseri restore 

ederek ayağa kaldırmayı amaçlaması, kütle bazında var olan sorunları hafifletirken 

kentin bir parçası olan bu yapılar için çözüm noktasında kesin bir sonuç üretememiştir. 

Dolayısıyla; kültürel miras politikalarının üretilmesi, kentsel gelişim ve dönüşüm 

stratejilerinin oluşturulması, ulaşım politikalarının oluşturulması her haliyle eksik 

kalmakta; bu durum hem tarihsel çevreye zarar vermekte hem de kentin sosyal, 

ekonomik, kültürel, çevresel zafiyetlerle birlikte yaşayarak kimliksizleşmesine neden 

olmaktadır. Bu durum, kültür varlıklarının sürekli olarak fonksiyon değişikliği ile 

sıradan ve niteliksiz müdahalelerle hafızalarda yer etmesi ile sonuçlanmaktadır. Belirli 

ilkelere uygun olarak yapılmayan müdahaleler kültürel mirasın değerlerinin de 

yitirilmesine neden olmaktadır. Bu dönem projesi sırasında, mevcut durumun 

yansımaları arazide etüt edildiğinde, böylesi kıymetli bir alandan prestij kurumlarının 
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çıkmaya çalıştığı; yerel halkta da yeni bir kent merkezinin hayalleri olduğu dikkat 

çekmiştir. Çünkü kentin çok önemli bir bölgesi olan tarihi kent merkezi 

sunulamamasından dolayı, yıpranan bir kent parçası olarak değerlendirilmekte ve 

toplumsal bir bağlılığa konu olmamaktadır. 

 

Bütüncül sunumun göz ardı edilmesi; tarihsel çevrenin değerlerini de azaltmaktadır. 

Grup değeri, ekonomik değeri, işlev değeri, anı değeri gibi birçok değer 

önemsizleşmektedir. Kentte süregelen koruma yaklaşımına bakıldığında; tek yapı 

bazında tescil ve koruma müdahalelerinin öne çıktığı, bunun da tarihi yapıları korurken 

bir yandan da müze objeleri gibi yalnızlaştırdığı görülür. Alan ölçeğinde korumanın ise 

tarihiyi dokuyu bir bütün olarak ele alması nedeniyle algılanabilir ve sürdürülebilir 

çevreler ortaya konulmasına yardımcı olduğu değerlendirilmektedir.  

 

Yaşanabilir ve algılanabilir olan değerler bütününü hissettiren, kimlikli bir kentsel alana 

ulaşmak için tarihi kentlerde sunumun planlama ve koruma çalışmalarının bütünleşik 

bir parçası olarak görülmesi; bu doğrultuda, kültürel miras niteliğindeki yapı ve 

alanların değer, sorun ve potansiyellerinden hareketle sunum ilkelerinin ve 

stratejilerinin belirlenmesi gerekliliği vardır. Yerel yöneticiler bağlamında konunun 

gündeme taşınması için çalışmalar yürütülmesi ve bu alanlar için geniş katılımlı 

toplantılar düzenlenmesi faydalı olacaktır. 
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