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Öz: Geçmişten günümüze nesiller arası sağlanan bir kültür köprüsüyle aktarılmış somut ve somut olmayan kültürel
miras değerleri ulusal ve uluslararası öneme sahiptir. Bu değerlerin koruma ve kullanma dengesi içinde sürdürülebilir
bir anlayışla gelecek kuşaklara aktarılması toplumların devamı için zorunludur. Niğde kenti Antik dönemden Selçuklu,
Beylikler ve Osmanlı’ya dek pek çok medeniyetle tanışmış, tarihi sürecin tüm izlerini taşıyan bir İç Anadolu kentidir.
Bu araştırmanın amacı, Niğde kentinde bulunan kentsel sit alanı içinde kalan kültürel miras niteliğindeki yapıların
mevcut durumlarının belirlenip, bu alanın neden korunması gerektiği konusunda ve sürdürülebilir bir koruma dengesi
sağlanmasında öneriler sunmaktır. Çalışmada nicel ve nitel araştırma yöntemleri (karma araştırma yöntemi)
kullanılmıştır. Çalışma kapsamında konuyla ilgili kurumlardan temin edilen veriler çalışma amacına uygun olarak
düzenlenmiş ve kullanılmıştır. Nicel araştırma kapsamında Niğde Müze Müdürlüğü’nden alınmış olan ‘’Niğde Kalesi ve
Eskisaray Mahalleleri Koruma Planı Revizyonu’’ verisi coğrafi bilgi veri tabanlı bir program olan ArcGIS 10.1
aracılığıyla düzenlenmiş olup sit alanı içinde kalan tescilli anıtsal ve mimari yapıların değerlendirileceği haritalar
çizilmiştir. Nitel araştırma çerçevesinde sit alanı ziyaretçileriyle, yerel halkla ve ilgili yöneticilerle kentsel kimlik ve
kültürel mirasın korunması konusunda düşüncelerini ölçmek için yarı yapılandırılmış görüşme formlarına bağlı kalarak
derinlemesine görüşmeler yapılmış ve elde edilen veriler çalışmanın bulgular kısmında betimsel analiz yöntemiyle
değerlendirilmiştir. Araştırma sonucunda elde edilen bulgulara göre; sit alanı içinde mutlaka korunması gereken tarihi
yapıların olduğu tespit edilmiştir. Sit alanı çevresindeki kentleşmenin düzensiz gelişmesi, alan içindeki yapıları olumsuz
şekilde etkilemektedir. Tarihi özellikte olan yapıların bakım ve onarımının yapılması, halkın bu konuda bilgilendirilerek
koruma ve kullanmaya dahil edilmesi gerekmektedir. Kültürel varlıkların pek çoğunun bir fonksiyonu bulunmayışı
sebebiyle unutulmaya yüz tutmuş olması, bazı yapılara yapıya uygun olmayan fonksiyonların verilmesiyle tahribin
artması, alanla ilgili fırsatların yeterince değerlendirilmemesi gibi nedenlerle kültürel mirasın yeterince korunamadığı
belirlenmiştir.
Anahtar kelimeler: Kentsel kimlik, Kültürel miras, Koruma, Sürdürülebilirlik, Niğde Kentsel Sit Alanı

Abstract: An abstract and intangible cultural heritage coming from ancestors to us through time plays significant role
on national and international issues. It is an obligation the fact that transferring of these values to future generations
by protecting them is extremely vital for the future of societies. Nigde having had captivating historical ruins rotten in
Seljuks, Beyliks, Ottomans and the various civilizations is a city located at the middle of Turkey. The aim of this
research is to determine the current status of the structures of cultural heritage within the urban conservation area in
Nigde and to propose the reasons why this area should be protected and to provide a sustainable protection options. In
this study, the data provided from Nigde Provincial Culture and Tourism Directorate, Nigde Municipality, Nigde
Museum Directorate, Nevsehir Cultural and Natural Assets Conservation District Board were arranged and used in
accordance with the purpose. The data taken from Nigde Museum Directorate about the ''Nigde Castle and Eskisaray
Protected Areas Protection Plan Revision '' is utilized to draw maps demonstrating registered monumental and
architectural constructions through ArcGIS 10.1, a program based on geographical information, within the scope of
quantitative research. In the framework of qualitative research, specifically prepared interview for the interview was
used to evaluate deeply thought of the local community and related administrators about the protection of urban
identity and cultural heritage. According to the findings obtained as a result of the research; it has been determined
that there are historical buildings that must be protected in the site area. The unplanned urbanization around the site
affects the structures in the area negatively. It is necessary the maintenance and repair of the structures with historical
characteristics and keep locals informed how to protect and use. It has been determined that cultural heritage is not
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adequately protected due to the fact that most of the cultural assets have been forgotten due to the lack of a function, the
increase of the destruction due to some improper functioning of the structure, and the opportunities related to the area
are not evaluated adequately.
Keywords: Urban identity, Cultural heritage, Conservation, Sustainability, Nigde Urban Site

1.Giriş
Bir toplumu diğer toplumlardan farklı kılan, geçmişteki yaşantılardan ve bugünden etkilenerek
devam eden ve gelecek nesillere aktarılan, toplumların kendine özgü inançları, örf ve adetleri, gelenek ve
görenekleri, anlayış ve davranışları ile toplumsal kimliği de oluşturan yaşama ve düşünme tarzı kültür
kavramını oluşturmaktadır. İnsanlar tarih boyunca çevreden etkilenmiş ve çevreyi etkilemişlerdir. Öncelikle
yaşanılan çevre koşullarına ayak uydurmaya çalışan insanlar koşullara uyum sağladıktan sonra sosyal
süreçlerinde etkisiyle çevreyi şekillendirmeye başlamışlardır. Sosyal süreçlerin ve öğelerin oluşmaya
başladığı bu dönemden etkilenen insan inançları, tutumları, deneyimleriyle kazanmış olduğu kültür öğelerini
yaşadığı çevreye yansıtır. Bir yörede yaşayan insanların türkülerinde, ağıtlarında, destanlarında, ninnilerinde
dahi yaşadığı çevreden etkilenildiğini gösteren izlere rastlamak yahut bir caminin ya da bedestenin
duvarlarındaki işlemede o dönemin insan davranışlarından, yaşantısından, kültüründen ve bilgisinden izler
görebilmemiz mümkündür. İnsanlar bu birikimleri kendinden sonraki nesillere aktararak toplumsal yapıyı da
şekillendirmiş olurlar. İlerleyen zamanlarda her nesil kendinden önceki nesilden almış olduğu birikime
maddi ve manevi katkılar yaparak sonrakilere miras bırakır. Miras bırakılan bu tarihsel varlıklar aynı
zamanda kent kimliklerinin oluşturulmasına da katkı sağlamaktadır.
Bu bilgiler ışığında kültürel miras ve kentsel kimlik kavramlarının önemini vurgulamak, araştırma
sahasının sınırlarını oluşturan Niğde Kalesi ve Eskisaray Mahallesi Kentsel Sit Alanı’nın ulusal kültürel
miras değerlerindeki tanımının yapılarak alandaki eksikliklerin tespit edilmesi ve sürdürülebilir bir anlayışla
korunma durumuna dikkat çekmek istenilmesi çalışmanın temel amacını oluşturmaktadır. Çalışma
konusunun bu kentsel sit alanının seçilmesinin sebebi ise; sit alanı içinde kent tarihi açısından önemli tescilli
yapıların bulunması fakat bu alanın korunmasındaki yetersizliklerin tespit edilmiş olmasıdır. Bu amaç
doğrultusunda gerçekleştirilmiş olan araştırma lisans bitirme tezinden düzenlenerek hazırlanmıştır. Araştırma
öncelikle kavramsal çerçevenin anlaşılması, daha sonra çalışma sahasının temeli olan Niğde kent tarihinin
incelenmesi ve çalışma sınırlarını oluşturan kentsel sit alanında kültürel miras değerlerinin tarihi
özelliklerinin ve mevcut durumlarının tespit edilmesi ve tespit edilen eksik yönlerin giderilmesi için
önerilerde bulunulup değerlendirme aşamalarıyla gerçekleştirilmiştir.
2. Araştırma Sahasının Yeri, Sınırları ve Başlıca Özellikleri
Niğde, İç Anadolu bölgesi güneydoğusunda, Orta Toroslar içinde yer alan Bolkarlar ve Aladağlar’ın
kuzeye doğru kıvrımlanarak sokuldukları alanın kuzeyinde kalan bir kenttir. Kuzeybatı’da Aksaray, kuzeyde
Nevşehir, kuzeydoğuda Kayseri, batı ve güneybatıda Konya ile komşu olan Niğde ili, güneyde Bolkar
Dağları ile Mersin, güneydoğu ve doğuda Aladağlar’ın oluşturduğu doğal sınırlar ile Adana kentinden ayrılır.
Nüfus bakımından ilçelerin büyükten küçüğe sıralanışı Merkez, Bor, Çiftlik, Ulukışla, Çamardı ve
Altunhisar’dır. İlde ülkemiz genelinde olduğu gibi köyden kente göç 1950’li yıllarından itibaren başlamış ve
artış göstermiştir. Böylece nüfus kent merkezinde yoğunlaşmaya başlamıştır. Kent merkezinde yoğunlaşan
nüfus barınma talebiyle kentleşmeyi etkilemiştir. Fakat 1970’li yıllardan itibaren il dışına göç artmıştır.
Sürekli olarak dışarı göç veren Niğde’nin kentleşme sürecinde 1922’de üniversitenin kurulmasıyla önemli
bir değişim yaşandığı gözlemlenmektedir (Niğde Belediyesi, 2015).
Bulunduğu coğrafi konumu sebebiyle kuzeyden güneye uzanan ticaret ve ulaşım yolu üzerinde
olması, insanların birincil ihtiyaç karşılamada zorunlu oldukları üretim için elverişli topraklara sahip olması
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gibi kendine has özellikleri olan kent tarih boyunca pek çok topluluğa ev sahipliği yapmıştır. Bu bölgede
yaşam belirtilerinin çok eski tarihlere dayandığına dair kalıntılara rastlanmıştır. Niğde-Kayseri arasında
bulunan obsidyen yataklarındaki araçlar kent tarihinin çok eski dönemlere dayandığının göstergeleri
arasındadır.1965-1966’da Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi öğretim üyelerince Niğde
kentine yapılan prehistorya inceleme ve araştırmaları sırasında obsidyenden yapılmış araçlar bulunmuştur
(Yurt Ansiklopedisi, 1982). Kent merkezi ve ilçelerinin pek çok topluluğa ev sahipliği yapması sebebiyle
kentte tarihi dönemlere ait eserlerin bulunması kaçınılmaz bir sonuç olmuştur.
Niğde kent ekonomisi geçmişten bugüne tarımsal üretim üzerine gelişmiştir. Geniş ve elverişli
tarlaların bulunması ekonomik getiriyi desteklerken yerleşme özelliklerini de şekillendirmiştir. Niğde kent
gelişimi incelendiğinde verimli arazilerin merkezinde bulunan Alaaddin Tepesi dönemin şartlarında tek
ekonomik gelir durumunda olan tarlaları etkilemeyecek ve gelişen kentte hakimiyet kurulabilecek bir
konumdadır. Bu özelliklerden dolayı kent gelişiminin başlangıç noktası bu tepedir. Bu gelişmelerle Alaaddin
tepesi tarihi kentsel doku ve tarihi anıtların yoğunlukta olduğu bir alan olarak geçmişten bugüne dek ayakta
kalabilmiş kent kimliğine katkı sağlayan kültürel miras varlıklarına da ev sahipliği yapmaktadır. Kentin
merkez ilçesinde yer alan Alaaddin Tepesi’nin miras özelliğindeki tarihi anıt ve yapıların bu tepede
yoğunlaşmasından dolayı kültürel miras açısından önemi de büyüktür. Bu özelliklere sahip olması sebebiyle
çalışma alanı sınırını Niğde Merkez Tescilli Taşınmaz Kültür Varlıkları envanterinde yer alan tescil kararı
13.07.2000/1305 olan ‘’Niğde Kalesi ve Eskisaray Mahallesi Kentsel Sit Alanı’’ oluşturmaktadır (Şekil 1).

Şekil 1: Kentsel sit alanı lokasyonu
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3. Yöntem ve Materyal
Kentsel kimlik ve kültürel miras temalı bu araştırmada öncelikle literatür taraması yapılmıştır.
Çalışmada nicel ve nitel araştırma yöntemleri (karma araştırma yöntemi) kullanılmıştır. Çalışma kapsamında
Niğde İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü, Niğde Belediyesi, Niğde Müze Genel Müdürlüğü, Nevşehir Kültür ve
Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurullarından temin edilen veriler araştırmanın amacına uygun olarak
düzenlenmiş ve araştırmada kullanılmıştır.
Nicel araştırma kapsamında Niğde Müze Müdürlüğü’nden alınmış olan ‘’Niğde Kalesi ve
Eskisaray Mahalleleri Koruma Planı Revizyonu’’ planı altlık olarak kullanılmış olup coğrafi bilgi veri
tabanlı bir program olan ArcGIS 10.1 yardımıyla haritalar çizilmiştir. Koruma alanı içindeki yapılar tespit
edilerek tescilli yapıların sit alanı içindeki konumları sayısallaştırılmıştır. Ayrıca tescilli yapılar dışında alan
içindeki diğer sosyo-ekonomik yapıların konumları belirlenmiş ve bu yapıların kültürel miras varlıklarıyla
ilişkisi değerlendirilmiştir. Niğde İl Müze Müdürlüğü tarafından hazırlanmış olan kent envanter raporundan
yapılara dair elde edilen bilgilerle ise yapıların korunma, kullanım durumları ve mimari çağlarıyla ilgili
haritalar oluşturularak kültürel miras açısından değerlendirilmiştir. Niğde kenti 1959 ve 1992 tarihli
paftalarından yararlanılarak kent merkezi gelişimi ve bu gelişimin kültürel miras varlıklarına etkisi
değerlendirilmiştir.
Nitel araştırma çerçevesinde sit alanı ziyaretçileriyle, yerel halkla ve ilgili yöneticilerle kentsel
kimlik ve kültürel mirasın korunması konusunda düşüncelerini ölçmek için derinlemesine görüşmeler
yapılmıştır. Elde edilen sonuçlar çalışmanın bulgular kısmında betimsel analiz yöntemiyle konuyla bağlantılı
olarak analiz edilmiştir.

4. Bulgular
4.1. Niğde Kenti Kentsel Kimlik ve Kültürel Miras
Tarihin binlerce yıllık sürecine tanıklık eden ve yerleşik yaşamı günümüzden on bin yıl öncesine
kadar uzanan Niğde ili, tarihi değerleri, doğal güzellikleri, termal kaynakları ile Kapadokya bölgesinde
bulunan önemli kültürel varlıklarıyla, kentsel kimliğinin kendine has özellikleriyle değerlendirilmesi gereken
ülkemizin önemli illerinden biridir. İl merkezi olan Niğde kenti ise sözü edilen kültürel varlıkların önemli bir
bölümünü barındırmaktadır.
Kent tarihi boyunca bütün toplulukların kent dokusuna yansımaları olmuştur. Bunların bir kısmı kent
kimliğini oluşturan kültürel değerler olarak korunabilmiş bir kısmı ise yitirilmiştir. Korunabilen kültür
varlıkları kentin merkez ve çevresinde kültürel miras varlıkları olarak günümüze kadar gelmişlerdir. Niğde
Valiliği tarafından hazırlanmış Niğde Kültür Envanteri Raporu’na göre il merkez ve ilçelerinde arkeolojik sit
alanları, doğal sit alanları, kentsel sit alanları, arkeolojik sit alanları, tümülüsler, yeraltı şehirleri ve kaya
yerleşim alanları, mezarlıklar, dini ve kültürel yapılar içinde pek çok cami, mescit, türbe, medrese, kilise,
bedesten, han ve hamam, sivil mimari yapı, askeri yapı konut ve çeşme bulunmaktadır (Çizelge 1)
Çizelge 1: Niğde kenti tescilli taşınmaz kültür varlıklarının ilçelere göre dağılımı
Tescilli Taşınmaz Kültür
MERKEZ
ALTUNHİSAR
BOR ÇAMARDI
Varlığı

ÇİFTLİK

ULUKIŞLA

TOPLAM

Kentsel Sit
Arkeolojik & Doğal Sit

2
2

Arkeolojik Sit

77

11

30

8

5

12

143

Anıt Yapılar
Endüstiyel Yapılar

201
1

13

103

5

12

12

346
1

TOPLAM

283

24

133

13

17

24

494

Kaynak:Niğde İl Müze Müdürlüğü

2
2
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Kentin zengin kültürel varlıklarına sahip olmasına rağmen bu yapılar kentsel kimlik açısından
yeterince değerlendirilememektedir. Yapılan literatür taramalarında kent kimliği açısından önemli olan ve
korunmuş kültürel değerler olarak ön plana çıkmış varlıklar Niğde Kale ve Çevresi, ören yerleri, Gümüşler
Manastırı, Tyana Su Kemerleri, Roma Havuzu ve Ak Medreseden ibarettir. Roma döneminden günümüze
ulaşan Roma havuzu ve Tyana Ören Yeri içinde kalan Tyana Su Kemerleri kent kültüründeki dönemin
mimari ve sanattaki büyüleyici gücünü ortaya koymaktadır.
Kent kimliğini, doğal çevre koşulları, sosyal çevreden temel alan kültürel yapı ile inşa edilmiş
çevre birlikte üretir. Kent kimliğini oluşturan söz konusu bu üç temel yapıyı birbirinden ayırmak oldukça
güçtür. Çünkü kentin içinde yer aldığı coğrafya, iklim, topoğrafya gibi temel doğal yapının, yaşam biçimi ve
sosyal yapıyı etkilemesi kaçınılmazken, aynı şekilde sosyal yapının ürettiği yapılı çevrenin doğal yapıyı
şekillendirmesi de kaçınılmazdır (Ünlü, 2017). Birbirlerine bağlı olan bu olguların harmanlanmasından
kentsel kimlik kavramı oluşur. Niğde kenti kentsel kimliğinin oluşması üzerinde de kentin coğrafi konumu,
iklimi, topoğrafik özellikleri gibi doğal faktörler etkili olduğu kadar kentin içindeki caddeler ve isimleri,
kalesi, ören yerleri, Niğde Kalesi, Gümüşler Manastırı, Tyana Su Kemerleri gibi kültürel varlıkları, binaları,
ekonomik kaynakları gibi faktörlerin bir bütün olarak etkili olduğu söylenebilir. Kentin devamlılığı kentsel
kimlik öğeleri, kültürel ve doğal değerlerinin korunmasıyla doğru orantılıdır. Kentlerde doğal ya da sosyal
yapıların korunması öncelikle bu yapıları kullanan ve yapılara ihtiyaç duyan yerel halkın korumasıyla başlar.
Bu araştırma kapsamında Niğde kentsel kültürel varlıklarının geneli hakkında bilgi edinilmiş olsa da
çalışmanın sınırlarını ‘’Niğde Kalesi ve Eskisaray Mahallesi Kentsel Sit Alanı’’ oluşturduğu için bilhassa bu
alan içinde kalan yapılar değerlendirilmiş olup bu yapıların kentsel kültürel miras ve kentsel kimlik
üzerindeki etkileri araştırılmıştır.
Araştırma sahasında yapılmış derinlemesine görüşmelerde kentsel kimlik ve kültürel miras
tanımlarının neler olduğu hakkında halkın görüşlerine yer verilmiştir. Kültürel miras kavramı için ‘’miras’’
kavramının halk tarafından sıkça kullanılması sebebiyle özellikle yerel halkta ‘’geçmişten yadigar kalan
şeyler’’ söylemi gibi ortak bir görüş birliği vardır. Bu bağlamda verilen bazı yanıtlar şu şekildedir;
‘’…Kültürel Miras, geçmişten günümüze kadar ulaşabilen, geçmişin izlerini günümüze taşıyan
zenginliklerdir.’’ (Şengül, 2016)
‘’Yeraltı zenginlikleri (kayıp şehirler), tarihi yapıtlar, tarihi eserler, köprüler, tarihten kalma
kalıntılardır. Örneğin: Sikkeler bile kültürel mirastır.’’(Arıkan, 2016)
Kentsel Kimlik kavramının halk tarafından algılanışı da yine somut varlıklar üzerinde
yoğunlaşmaktadır.
‘’Kentsel kimlik kavramı kültürel üstünlüğü önemli olan eserlerden oluşur. Kentte üretilen elma,
soğan gibi yiyecekler de kenti temsil eder. Ayrıca kenti temsil eden el dokuması halı kilimlerde
olabilir.Kısacası o kentte üretilen ve kente has özellikler taşıyan şeylerin tümü o kentin kimliğinin
oluşmasına yardımcı olur.’’(Akkoyun, 2016)
Niğde kent kimliği tanımlamasında kimliği oluşturan bütün fiziki, sosyal ve inşa edilmiş unsurların
bir bütün olarak düşünülmesi gerekmektedir. Çalışma kapsamında yapılan derinlemesine görüşmelerde
kentsel kimliği ağırlıklı olarak kültürel varlıklar kapsamında somut yapılar düşünülüp korunması gerektiği
vurgulanmıştır. Kültürel varlıkların korunmaması durumunda kentin kimlik sorunu yaşayabileceği fikri
hakimdir.
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4.2. Niğde Kalesi ve Eskisaray Mahallesi Kentsel Sit Alanı ve Kent Merkezi Gelişimi
Kentleşme olgusu nüfusa bağlı bir büyüme, ekonomik, sosyal ve kültürel yapıda sürekli bir
değişimi ifade etmektedir. Kentleşme basit nüfus büyümesinin ötesinde ekonomik, sosyal ve politik
oluşumlarla ilişkilidir. Ancak kentsel nüfus artışı kentleşme sürecinin dağılım ve boyutuna temel
oluşturmaktadır. Kırsal alanlardaki yetersizlikler itici güç olarak insanları kentlere mahkûm ederken
kentlerde giderek gelişen imkanlar bu itici güce çekicilik katarak insanları kent merkezlerine çekmektedir.
Kentleşme sanayileşmeyle paralel olarak gelişmiştir. Ülkemiz 1950 yılından itibaren köylerden şehirlere
doğru çok yoğun ve hızlı bir göç hareketi yaşamıştır. Bu süreçte ortaya çıkan kentleşme, sanayileşmenin
sonucunda gerçekleşmiş bulunan sağlıklı kentleşme olmayıp, çoğu bölgede düzensiz kentleşme özelliği
taşımaktadır. Kültürel varlıklar da kentle birlikte gelişen çok katlı binalar arasında kalıp özelliklerini
yitirebilmekte hatta yıkımla bile sonuçlanan kültür varlıkları kayıpları yaşanmaktadır
Niğde kent tarihine bakıldığında dönemlere göre farklılar olduğu ve tarihi boyunca hakimiyet
kuran toplulukların farklı dönemlerde farklı bölge etrafında toplandıkları görülmektedir. Niğde kenti
Cumhuriyet döneminden günümüze kadar hızlı bir gelişim gösterememiştir. Fakat 1992 yılında üniversitenin
kurulmasının da etkisiyle nüfus artmış ve buna bağlı olarak yeni yerleşim alanlarına ihtiyaç duyulmuştur
(Özel 2005:134). Bu tarihlerden sonra kent nüfusunda giderek artış gözlenmiş ve kent gelişmeye başlamıştır.
Kent bu tarihsel süreç sonrasında nüfusun da giderek artmasıyla barınma ihtiyacını karşılamak zorunda
kalmıştır ve en eski yerleşilmiş birim olan kale etrafından farklı yönlere doğru gelişmeye başlamıştır. Kentin
önemli ticaret yolları üzerinde olması kent şekillenmesi üzerinde oldukça etkin olmuştur. Özellikle kentte
bulunan hanların, konutların, dini yapıların ve çeşmelerin konumlandırılması, ana güzergâhların şekillenmesi
kentin bölge içinde oldukça önemli bir merkez olduğu hakkında bilgiler vermektedir (Çetinkaya,2015).

Foto 1: Niğde kalesi ve çevresi (1950)
Kaynak:Niğde Müze Müdürlüğü

Foto 2: Niğde kent gelişimi
Kaynak:Google Earth-2017

Niğde kent gelişim görüntüleri karşılaştırıldığında 1950’lerde kent sadece kale ve yakın çevresinde
oluşum göstermektedir. Kent etrafında tamamen tarım arazileri ve boş kullanılmayan araziler bulunmaktadır.
Günümüze bakıldığında ise artık Niğde Kalesi kentin çok içlerinde kalmakla birlikte kent geniş bir alana
yayılım göstermektedir. Tarım arazilerinin yerini yerleşim alanları, sanayi kuruluşları almıştır. Sahada
yapılan gözlemlerde Niğde kent gelişimi Bor ilçesine doğru ilerlemekte ve artık günümüzde ilçe ve kent
merkezi adeta birleşmiş durumdadır.
“Alaaddin Tepesi” olarak adlandırılan tepe etrafında yapılaşmaya başlayan Niğde’de bugün;
kentsel gelişmenin, çevrede bulunan tepe bölgelerde birer köy biçimi oluşturacak şekilde mahalleler şeklinde
gerçekleştiği görülmektedir (Galanti, 1951:7).
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Şekil 2.Niğde kent merkezi (1959)

Şekil 3. Niğde Kent Merkezi (1992)

Nüfusun 1992-2000 yıllarında artış göstermesiyle birlikte kentsel gelişiminde arttığı
gözlemlenmektedir. 1959 ve 1992 yıllarına ait sayısallaştırılmış haritalarda kentin kale ve çevresinde kısa bir
zaman içinde hızla gelişim gösterdiği gözlemlenmiştir (Şekil 2 ve 3). Şekil 2’de kent merkez sınırının
alansal küçüklüğü görülürken 1992’de görülen Şekil 3’de kentsel alanın gelişimi görülmektedir. Şehirsel
gelişim ve beraberinde meydana gelen arazi kullanım değişimi planlı ve dengeli gerçekleşmediği zaman
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birçok problem yaşanmaktadır. Zamanla ortaya çıkmaya başlayan bu problemlere kontrolü güçleşen çevre
kirliliği, verimli tarım alanlarının azalması, düzensiz sanayileşme ve şehirleşme örnek olarak gösterilebilir
(Kızılelma vd, 2013). Bunun yanı sıra kentlerin bilinçsiz ve gelişigüzel gelişim göstermesi kültürel varlıklar
üzerinde etkileri düşünülmezse geri dönüşü olmayan kayıplar yaşanabilmektedir. Kent gelişiminin kale ve
çevresinde süregelmesi tarih boyunca burada kültür değeri yüksek olan binalarında varlığına sebebiyet
vermiştir. Özellikle kale eteklerinde tarihi sivil mimari konutlar fazlaca bulunmaktadır. Fakat kentin bilinçsiz
gelişmesi ve bu yapıların göz önünde bulundurulmaması gibi sebeplerden bu alanların bir kısmı tarihi
özelliklerini yitirmeye başlamıştır.
Tarihi kentlerin sahip olduğu kültürel ve doğal miraslar hızlı kentleşme, sanayileşme, nüfus artışı
ve sosyal yaşamın getirdikleriyle perdelenmiş, unutulmuş, köhneleşmiş durumdadır. Niğde tarihi kent
merkezi de sıralanan sebeplerden kaynaklanan kent içinde kaybolma riski ile karşı karşıyadır (Çetinkaya,
2015). Çalışma alanı sınırlarını oluşturan ‘’Niğde Kalesi ve Eskisaray Mahallesi Kentsel Sit Alanı’’ kent
gelişiminin tam merkezinde bulunmakla birlikte bu alanın korunmasının daha hassas olarak incelenmesi
gerekmektedir.
4.3.Niğde Kalesi ve Eskisaray Mahallesi Kentsel Sit Alanında Kültürel Miras
4.3.1. Kentsel Sit Alanında Bulunan Yapılar
Niğde kent tarihi geçmişinin zenginliğinden dolayı merkez ve ilçeler bazında oldukça çeşitli kültürel
varlığa sahiptir. Bu çalışmada sınırı oluşturan kentsel sit alanı içinde kalan somut kültürel varlıklar olarak
nitelendirilen anıtsal yapılar ve sivil mimari örnekleri incelenmiştir.
4.3.1.1. Anıtsal Yapılar
Araştırma sahası içinde kalan anıtsal yapılar olarak nitelendirilen varlıklar Niğde Müze
Müdürlüğü’nce hazırlanmış Kültür Envanter Listesi doğrultusunda tespit edilmiş olup sahada birebir gözlem
yapılarak özellikleri hakkında bilgiler edinilmiş, sahada yapıların dağılış haritaları CBS ortamında
çizilmiştir(Şekil.4)

Şekil 4. Kentsel sit alanında anıtsal yapıların dağılışı
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Sit alanı içinde anıtsal yapı olarak Niğde Kalesi ve Saat Kulesi başta olmak üzere, 1 hamam, 6 cami,
2 çeşme, 2 kilise, 1 okul ve 1 bedesten bulunmaktadır. Niğde Kalesi, bir höyük olan Alaaddin Tepesi’nin
kuzey kısmında inşa edilmiştir. İnşa kitabesi olmadığı için yapım tarihini kesin olarak bilinmemektedir.
Niğde’de iç kalenin güneybatı köşesindeki burcun yarısı yıkılıp içi doldurularak üstüne günümüzde mevcut
halini koruyan saat kulesi yapılmıştır. Şehir ve kasabaları süsleyen birer anıt olan saat kuleleri, kentin en
yüksek yerine ya da her yerden görülen alanlara yapılmıştır (Niğde Valiliği, 2018). Kent merkezinin
gelişmesinde merkez nokta olarak seçilmiş olan kale ve saat kulesi çevresinde pek çok kültürel varlık
bulunmakta ve Niğde kent kimliği için bu yapılar oldukça önem arz etmektedir.
Sit alanı içinde bulunan camilerin her birinin üzerinde yapıldıkları dönemlere ait motiflerin
işlemelerin olması sebebiyle kültürel miras niteliğindedir. Bu camilerden önemli özelliklere sahip olan ve
halk tarafından oldukça rağbet gören Alaaddin Cami, Alaaddin tepesinde iç kalenin güney kesiminde yer
almaktadır. Alaaddin Cami ‘’Gayrimenkul Eski Eserler ve Anıtlar Yüksek Kurulu’nun 15.07.1978 tarih ve
A-1207 sayılı kararı ve Kayseri Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu’nun 31.07.1993 tarih ve
1529 sayılı kararıyla tescil edilmiştir (Özkarcı,2014). Alaaddin Cami bilinen meşhur büyüleyici hikayesiyle
kentsel kültürel miras ve kimliğin oluşmasına büyük katkı sağlar niteliktedir. Cami iki kapılıdır ve doğuya
bakan kapı üzerinde yaz aylarında 09.30 – 11.00 saatleri arasında güneş ışınlarının bıraktığı gölge, kapıda
“Taçlı Kadın Başı”nı ortaya çıkartmaktadır (Foto 4.) (Kaynak:Niğde Valiliği İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü,
2011)

Foto 3.Alaaddin cami doğu kapısı
taçlı kadın başı figürü

Foto 4.Sokullu Mehmet Paşa
Bedesteni

Foto 5. Rum Kilisesi

Alaaddin Cami yanında Rahmaniye Cami, Sungurbey Cami, Kıble mescidi, Kığılı Cami, Eskiciler
mescidi sit alanı içinde kalan anıtsal yapılar arasındadır. Camilerin yanı sıra bir bedesten vardır. Sokullu
Mehmet Paşa Bedesteni kalenin güneybatı tarafında ve Sungur Bey Camii’nin kuzeyinde yer alır. Osmanlı
Sadrazamlarından Sokullu Mehmet Paşa tarafından yaptırılmıştır(Foto 4.) (Niğde Valiliği İl Kültür ve
Turizm Müdürlüğü, 2011)
Niğde, Osmanlı döneminde gayrimüslümlerin yaşadığı önemli illerdendir. O dönemde azınlıklar
inançlarına göre bölgede çok sayıda kilise inşa etmişlerdir. Ermeni ve Rum Kiliseleri kentsel sit alanı için
önemli kültür varlıklarındandır (Foto 5). Niğde merkez ilçede yer alan H.Prodomos Kilisesi (Rum kilisesi)
Sungurbey Cami ile Dumlupınar İlköğretim Okulu yanındadır. Tekel deposu olarak kullanılmış olsa da
günümüzde boş ve harap durumdadır (Gürer, 2010). Kentsel sit alanı içinde bulunan tarihi çok eskilere
dayanan bugün hala kullanılmakta olan bir ilköğretim okulu ve bir hamam bulunmaktadır.
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4.3.1.2.Sivil Mimari Yapılar
Geçmişten günümüze kültürel yerleşim merkezlerinin akabinde kentte pek çok kültürel varlık
oluşmuştur. Bu kültürel varlıklar arasında, 19 yy. sonu ve 20 yy. başlarında tarihlenen bir devrin yaşayış
şartları ve kültürünü yansıtan ‘’konut’’ mimarisi de yer almaktadır. Niğde’de bulunan konut mimarisi,
Osmanlı ve öncesine uzanan bir geleneğin ürünüdür. Geleneksel konut mimarisi Niğde’de, üç bölgede daha
yoğun olarak yer almaktadır. Bu bölgeler: Kale ve Alaaddin Mahalleleri, Kale yakınındaki Eskisaray
Mahallesi( Akmedrese civarı ve bugünkü adıyla Sungur Mahallesi), Kaleye göre kuzeybatıda yer alan
Tepeviran-Efendibey Yöresi (Yenice Mahallesi); batıda Aşağı ve Yukarı Kayabaşı Mahallesi’dir (Niğde
Belediyesi, 2015). Çalışma alanının sınırını oluşturan kentsel sit alanı içinde geleneksel mimarinin yoğun
olduğu gözlemlenmiştir (Şekil 5). Evlerin çoğu bir ya da iki katlıdır. Konutlar genellikle toplum yaşantısını
ve aile mahremiyetini dikkate alarak içe dönük bir planla yapılmıştır. Bahçe duvarları oldukça yüksektir.

Şekil 5: Sit alanı içinde tescilli geleneksel evlerin dağılışı

Niğde Kültür Envanteri 2016 yayınına göre Niğde Merkez Tescilli Taşınmaz Kültür Varlıkları
listesinde kent merkez ve ilçelerinde 83 konut bulunmakla birlikte kentsel sit alanı içindeki tescilli konut
sayısının 13 olduğu tespit edilmiştir. 12 mimari konut bugün sit alanı içinde mevcutken bir tanesi ise
yıkılmıştır. Bu konutlar eski kent yaşantısını, yerleşim düzenini yansıtması ve sokak dokusuyla birlikte
kentin kültürel varlıklarına yaptığı katkı açısından önemlidir. Bu konutların bünyesinde bulunan süslemeler,
tavan ve kapı işlemeleri de kentin kültürel mirasına ve kent kimliğine katkı sağlamaktadır. Niğde geleneksel
konutlarındaki giriş düzenlemeleri, anıtsal kapı geleneği içinde yer alan ve ev sahibinin zenginliğini, yaşam
tarzını, inancını vb. gösteren bir mimari elamandır. Konutların bahçe ve avlu girişleri, günlük ihtiyaçların
karşılanmasında kolaylık sağlamak için genellikle çift kanatlıdır ve boyutu buna göre ayarlanmıştır. Niğde
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kent dokusuna özgünlük katan bu mimarilerin kentsel kimlik ve kültürel miras değerlerine katkısı büyüktür.
Bu sivil mimari yapıların kullanım durumları ilerleyen bölümlerde tartışılacaktır.
4.4.Kentsel Sit Alanındaki Tescilli Anıtsal Yapıların Mimari Dönemleri
Niğde kentinin yerleşim merkezini oluşturan Alaaddin Tepesi’nde şehrin tarihsel geçmişini
yansıtan birçok anıtsal yapı yer almaktadır. Karaçay ve Kayaardı sırtları arasında bulunan ve her yanından
muhteşem görünüşlü olan Alaaddin Tepesinde Hitit ve Firig kültürlerinin varlığı tahmin edilmiştir. Fakat
1963 yılıında ünlü Mimar Arkeolog Mahmut Akok yapmış olduğu rölövler ve ön sondajlarla bu tepenin
temel kaynaklarında Bizans kışla mağara odaları ve üzerinde ise Selçuklu yapıları olduğunu saptamıştır. Bu
çalışmada bol miktarda Selçuklu devrine ait çanak, çömlek parçalarını gün yüzüne çıkarmıştır (Niğde İl
Yıllığı, 1967). Alaaddin tepesinde yapılan diğer kazı sondajları sonucunda ele geçen seramik parçalarından
tepenin; Frig, Roma, Bizans, Selçuklu ve Osmanlı dönemlerinde iskan gördüğü tespit edilmiştir. Her bir
yapının ait olduğu dönemi izlerini taşıdığı görülmüştür. Bu alan içindeki tescilli yapıların Niğde Kültür
Envanter raporuna göre çoğunlukla Selçuklu ve Osmanlı dönemlerine ait oldukları bilinmektedir(Şekil 6).

Şekil 6. Sit alanında kalan mirasların mimari çağları

Niğde Kültür ve Envanter raporuna göre kentsel sit alanı içinde kalan varlıklardan Osmanlı
mimarisini yansıtan eserler; Saat kulesi, Rahmaniye Cami, Kığılı Cami, Çarşı Hamamı, Sokullu Mehmet
Paşa Bedesteni, Nalbantlar Çeşmesi, Ermeni ve Rum Kiliseleri, Kıble Mescidi ve Çeşmesi ve Dumlupınar
İlköğretim Okulu iken Selçuklu dönemine ait eserler ise Niğde Kalesi, Alaaddin Cami, Hatıroğlu Çeşmesi,
Sungurbey Cami’dir.
Niğde Kalesi’nin en eski tarihle oluşmuş ilk aşaması XI. Bizanslar zamanına dayandığı bilinse de
Anadolu Selçuklu hükümdarları II. Kılıçarslan (1155–1192), II. Rüknettin Süleyman Şah (1196–1204) ve I.
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Alaaddin Keykubat (1220–1237) dönemlerinde son halini almıştır. Niğde kültür envanter kayıtlarında
dikdörtgen planlı, üç kubbeli Selçuklu dönemi olan Alaaddin Cami, dikdörtgen planlı çifte minareli Selçuklu
stilinde cami ise Sungurbey Cami olarak tanıtılmaktadır. Bir diğer Selçuklu dönem eseri Hatıroğlu
Çeşmesidir. Niğde'de Hatiroğlu Şerafeddin Bey'in 1276 yılında yaptırdığı çeşme, Anadolu Selçuklu
Devleti'nin güçlü sultanı I. Alaeddin Keykubad'ın 1233 yılında inşa ettirmiş olduğu Alaaddin Camii'in
hemen giriş kapısının karşısındadır (Kihtir, 2012). Bunlar yanında sit alanı içinde Osmanlı yapıları başında
saat kulesi gelmektedir. 1747 yılında Abdurahman Paşa tarafından yaptırılmış dikdörtgen planlı, düz damlı
camiler gurubuna giren Rahmaniye Cami, 1694-1695 yıllarında Hacı Hasan Ağa tarafından kare planlı ve tek
kubbeli olan Kığılı Cami, 1886 yılında yapılmış Eskiciler Mescidi, kare planlı, tek kubbeli mescit olarak
tanımlanan Kıble Mescidi ve Çeşmesi, Osmanlı sadrazamlarından Sokullu Mehmet Paşa tarafından
yaptırılan Sokullu Mehmet Paşa Bedesteni de kentsel sit alanı içinde kalan Osmanlı yapılarındandır. Süsleme
unsurları zengin, mermerden müteşekkil çeşme olarak kültür envanteri kayıtlarına geçmiş Nalbantlar çeşmesi
de Osmanlı döneminde yapılmıştır. Osmanlı son dönemlerinde yapılmış olduğu bilinen Dumlupınar
İlköğretim okulu günümüzde aktif olarak kullanılan eserler arasındadır.
4.5. Sit Alanındaki Yapıların Korunma ve Kullanım Durumları
Kentsel Sit Alanı içinde kalan geçmişin izlerini taşıyan, kentin peyzaj özelliğinin iyileşmesine
yardımcı olan, eğitim ve bilgi alanında sakladığı ipuçlarıyla geçmişe dair bilgilere götüren kültürel
varlıkların hepsinin kendine özgü yapılış tarzı ve özelliği vardır. Özgünlüğe sahip bu eserlerin bulunduğu
saha ve çevresinin bir bütün olarak düşünülüp genel koruma yapılmalı, bunun yanında tüm varlıkların
eksiklikleri, tahrip durumları tespit edilip tek tek varlıkların korumaları da göz ardı edilmemelidir. Kültürel
varlıkları korumada ilk iş yerel halka düşmektedir. Bir yapının korunması onu kullanan insanların
bilinçlenmesiyle doğru orantılı olarak artar.
Çalışma sahası içinde kalan bütün yapılar tarihleri boyunca bakım onarım işlemleri görmüşlerdir.
Günümüzde ise bu bakım onarım işlemlerine rağmen bazıları iyi durumda iken bazılarında tam bir koruma
sağlandığını söylenemez. İlk hali ile üç burçlu olan kalenin bugün ayakta kalan tek burçtan ibaret ana kulesi
tepenin en yüksek noktasına yapılmıştır. Nispeten daha iyi korunmuş olan bu ana kule dikdörtgen burçlara
yaslanan surlardan daha yüksektir. Osmanlı Devleti’nin son döneminde, Cumhuriyet dönemi ilk yıllarında
hapishane olarak kullanılmış olan kalenin 2006-2007 yıllarında hazırlanan ve Nevşehir K.T.V.K. Bölge
Kurulunca onaylanan proje çerçevesinde, rölöve, restitüsyon, restorasyon, Çevre Düzenlemesi Projelerinin
uygulanması tamamlanmıştır. Şu anda Kent Müzesi olarak hizmet vermektedir. Halihazırda kalenin batısında
ve Sungurbey Camii karşısındaki bölümde sur ve burç kalıntıları vardır (Niğde Kültür Envanteri, 2016).
Araştırma sahasını kullanan halk ve ziyaretçilerde de kalenin kent için önemli olduğu ve korunması gerektiği
düşüncesi yaygındır.
‘’Niğde Kalesi, Alaaddin Camii, bedesten, türbeler. Geçmişten günümüze taşınan bu değerlerin
korunması gerektiğini düşünüyorum.Çünkü insan geçmişiyle var olur. Geleceğe yön verebilmemiz için
geçmişimizi ve onun izlerini bilmemiz, korumamız ve yeni nesillere aktarmamız, kimliğimizi ve benliğimizi
yitirmemek için bu yapıları korumamız gerekir.’’ (Akkoyun,2016).
‘’Niğde Kalesi korunması gereken yapıların başında. Şehir geliştikçe binalar yapıldıkça şehrin
tam ortasında kaldı. Etrafını hep yüksek evler sardı. Bu evler giderek artmaya devam ediyor. Her yer ev
oldu. Bu kadar değişken zamanda bu yapıların korunması oldukça önemli. Bir de il dışından gelen
misafirlerimizi ilk kaleye götürürüz. Kale’nin içi güzel park var çay bahçesi var. Tarihi camilerde var.
Şehrin tam ortasında ulaşımı da çok kolay. Hemen oraya gidiyoruz gezdiriyoruz hem bize değişiklik oluyor
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hem de tarihimizi tanıtmış oluyoruz. Fakat alanda büyük eksiklikler var bunların düzeltilmesi alana olan
ilgiyi daha da artırır.’’ (Yılmaz,2016).
Halk tarafından benimsenen korunması gerekliliği konusunda ortak görüşe sahip olunan bu
yapının tarihi boyunca pek çok tadilat geçirdiği günümüze sadece belli bir kısmının korunarak geldiği
bilinmektedir. Alaaddin tepesinin en yüksek kısmına oturmuş olan kalenin dış duvarları gayet sağlam
olmakla birlikte kulenin iç katları yıkılmıştır. Alaaddin tepesinin etrafını çeviren dış surlardan çok az bir
parça Sungurbey Cami önünde dış giriş kapısıyla ayakta kalmış ve restore edilmiştir. Günümüze gelinceye
dek Osmanlı Niğde kalesinde bakım onarım işlemleri yapılmış olsa da yapıda işlev bakımından
olumsuzluklar tespit edilmiştir. Alanın tarihi dokusuna uygun olmayan harabelik kısımda olan yerleri vardır.
Bu hem tarihi peyzajın bozulmasını hem de alanı ziyaret edenlerin memnuniyetsizliğine sebep olmaktadır.
Bir kültürel varlığın mimari özelliklerinin korunması kadar çevresinin de korunması ve güzelleştirilmesi
gerekmektedir. Niğde kenti için önemli olan bu tarihi yapının çevresinde de olumsuzluklar vardır. Kale ve
çevresinde tarihi önemi olan konutların boş ve bakımsız kalması sebebiyle harabe durumda olup bu evler
gençlerin kötü amaçlarla kullandıkları mekanlara dönüşmüştür. Araştırma alanında yapılan saha gözlemleri
ve görüşmelerde de kale ve çevresinin koruma-kullanma ve yenileme de eksikliklerin olduğu sonucuna
varılmıştır.
‘’Niğde kalesi aslında çok güzel ferah bir yer tüm şehir ayaklarınızın altında. Ama şimdilerde
çocukların, gençlerin buluşma mekânı oldu. Bir bekçi yok, denetleyen kimse yok. Herkes kafasına göre
istediğini yapabiliyor. Özellikle kale çevresindeki yollarda Allah’a emanet gidiyorsunuz. Ben çocuğumu tek
başına gönderemem oraya. Haliyle gidere eski özelliğini kaybetti. Halbuki bakılsa korunsa ne güzel olur.
Şehrimiz için güzel vakit geçirilecek, aynı zamanda çocuklarımızın eğlence için değil de tarihi öğrenmek için
gittikleri bir mekan olsaydı çok güzel olurdu.’’ (Özmen,2016)

Şekil 7. Sit alanı içindeki tescilli yapıların korunma dereceleri

1003

TÜCAUM 30. Yıl Uluslararası Coğrafya Sempozyumu
International Geography Symposium on the 30 th Anniversary of TUCAUM
3-6 Ekim 2018 /3-6 October 2018, Ankara

Niğde Kültür Envanter Raporu bilgileri doğrultusunda hazırlanmış olan şekil 7’de yapıların korunma
durumlarının çoğunlukla iyi ve orta şeklinde olduğu görülmektedir. Fakat arazide yapılmış olan gözlemlerde
ve derinlemesine görüşmelerde alanın korunma durumuyla ilgili olumsuzlukların olduğu tespit edilmiştir.
Yapılan derinlemesine görüşmelerde ve alan gözlemleri sırasında kale ve çevresindeki yapıların harabe
durumda oldukları ve kültürel miras değeri yüksek olan sivil bir konutun tamamen yıkılmış olduğu tespit
edilmiştir (Foto 6 ve 7). Kent için önem arz eden alanın peyzaj özelliği bozulmadan, bu yapıların
iyileştirilmesi kentsel kültürel miras açısından tarihi değeri olan alan içinde kalan bu yapıların yıkımlarının
yapılmasından ziyade bu alanları kaybetmeden nasıl iyileştirilebileceği konusunda çalışmalar yapılmalıdır.
Zira mevcut durum kalenin tüm tarihi özelliğinin önünü kesmekte aynı zamanda kentsel kültürel mirası
zedelemekte ve giderek yok etmektedir.

Foto 6: Sit alanı içinde harabe
evlerin olduğu bir sokak

Foto 7: Niğde Kalesi çevresinde Foto 8. Alaaddin Camii
harabelik

Foto 9. Alaadin Camii kapısı

Kültür varlıkları içindeki yapıların kullanım durumları ve korunma durumları arasında bir
paralellik olduğu görülmüştür. Kullanılmayan ama tarihi değeri yüksek olan yapıların ne kadar korunmaya
çalışılsa da başarılı olunamadığı ama kullanılan, bir fonksiyonu olan yapıların daha çok sahiplenilip
korunmaya çalışıldığı tespit edilmiştir. Sit alanı içinde bulunan en iyi korunma özellikleri gösteren
camilerdir. Kültürel varlıklar içinde alanda kullanılmakta olan camiler iyi durumdadır. Alaaddin tepesinin
güneyinde bulunan Alaaddin Camii alanda yapılan gözlemler sırasında tespit edilen cami duvarlarındaki
rutubetler ve yıpranmalar olsa da günümüze kadar orijinalliğini büyük ölçüde korumuştur. (Foto 8 ve 9)
Caminin her ne kadar orijinalliği büyük ölçüde korunmuş olsa da bakım ve onarım işlemlerinin sürekli takip
edilip aksatılmamalıdır. Bunun yanı sıra bazı kültürel varlıklar tarihi dönemler boyunca büyük boyutlarda
tahriplere maruz kalabilmektedir.
Çalışma alanı içinde kalan sivil tescilli mimarilerin de korunma durumlarının kullanım
durumlarıyla bağlantılı olduğu gözlemlenmiştir. Günümüzde halen kullanıma açık olan evlerde sahiplenme
duygusuyla birlikte mülk sahibi tarafından da olsa bir koruma söz konusudur. Lakin bu koruma türünde
yapının orijinalliğinin göz önünde bulundurulup bulundurulmadığı cevabı net olmayan bir sorudur.
Fonksiyonel özelliğe sahip olan yapıların orijinalliği bozulmadan korunması gerekmektedir. Çalışma
kapsamında yapılan görüşmelerde de genellikle fonksiyonel olarak aktif olan yapıların daha çok korunduğu
konusunda görüş birliği vardır.
‘’Güzelim tarihi evler korunmuyor maalesef. Tarihi yansıtan binaların üzerinde koruma altında
olduğunu gösteren bir levha olsa dahi üzerine sprey boyayla yazı yazıyorlar. Hoş o belgenin olup olmaması
da önemli değil insan bu yapıların tarihsel değeri olduğunu korunması gerektiğini öğrenmiş olmalı ve ona
göre hareket etmeli. Bazı evlerde de bu sprey boyaları kapatmak için tekrar boya yapıyorlar binanın tarihi
özelliği böylece ortadan kayboluyor.’’
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Kültür envanter raporuna göre sit alanı içinde kalan tescilli mimariler, Konut E11, E12, E13, E14,
E15, E16, E17, E18, E19 E59 (yıkılmış), E60 ve Konut 51.00.1.3.4, Konut 51.00.1.3.5 isimleriyle kayıt
altına alınmıştır. Şekil 7’de sit alanı içinde bulunan sivil mimarilerin korunma durumlarının tamamı orta
olarak gösterilmişse de alanda yapılan tespitler bu duruma ters düşmektedir. Özellikle kullanılmayan sivil
yapıların harabe durumda olduğu gözlemlenmiştir. Kullanımda olmayan yapıların durumu daha kötüdür.
Konut E11 olarak isimlendirilmiş olan mimari kullanılamamaktadır. Bu bakımdan gerekli bakım ve onarım
yapılmadığı için harap durumdadır. Örtü sistemi yıkılmış, camları kırılmış, yer yer gövde de çökmeler
olmuştur.

Foto 10. Kullanılmayan harabe
durumunda olan Konut E11

Foto 11. Konut 51.00.1.3.5

Tarihi yapıların bakım ve onarım işlemlerinde gerek kurumlarca yapılmış olsun gerekse mülk
sahipleri tarafından yapılsın en çok dikkat edilmesi gereken şey tarihi özelliğinin orijinalliğinin bozulmaması
yahut üzerinde yapılan değişikliklerin orijinal haline en yakın şekliyle o yapıyı yansıtacak şekilde olması
gerekliliğidir. Yapının dokusunu hiçe sayarak üzerine boyayla sıvanması özelliğinin neredeyse tamamını
yitirmesine sebep olabilmektedir. Konut E18’de günümüzde konut olarak kullanılmaktadır. Fakat üzerinde
yapılmış değişikliklerle tarihi özelliğinin çoğunu kaybetmiş durumdadır. Alanda yapılan görüşmelerde alanla
ilgili kurumlarda çalışanlar bu konuda yaptıkları çalışmalardan bahsetseler de halk ve yöneticilerde dahil
olmak üzere genel kanı bu düzenlemelerin yetersiz olduğu ve mutlaka korumanın artırılması gerektiği
yöndedir.
‘’Korunuyor dersek doğru bir şey söylemiş olmayız. Ama Kültür Bakanlığının şartları diğer
kurumların şartlarına göre geçmiş zamanlardan daha iyi bir koruma aşamasında olduğunu söyleyebilirim.
Ülkenin ekonomik durumu, insanların kültür varlıklarına bakış açıları, bu mirasa yeterince sahip
çıkmayışları, bu alanların rant alanı olarak görülmesi korunmasına engellerdendir. Örneğin; yurtdışına
gittiğimiz zaman daha iyi bir korunmanın olduğunu görebiliyorsunuz. 200-300 yıllık binalara bir çivi dahi
çakılmamış o zaman ki özgün haliyle duruyor. 2.Dünya savaşı gibi büyük bir yıkımdan çıkmış ülkeler bile
eski kent dokularını gayet iyi korumuşlar. Ama bizde maalesef bir şehirleşme özentisi olduğu için düzenli
şehir planı olmadığı için tarihsel yapılar ya yok oluyor ya da kıyıda köşede sıkışıp kalıyor.’’(Arkeolog,2016).
Korunması gerekli kültürel değerlerin bu halde yıkık dökük olması kentin dokusunu bozmakta ve
kentsel kimliğini zedelemektedir. Kullanılmayan tarihi mimarilerde bakımsızlık, onarım ve bakımın olmayışı
gibi sebeplerle harabe durumuna dönüşmektedir. Niğde kalesinin çevresindeki konutların kullanımının
olmaması ve çoğunun boş harabe durumunda olmasından dolayı halkın bu alanla ilgili olumsuz görüşleri
yoğunluktadır. Tarihi özelliğinin farkında olunması durumu sevindiricidir ancak yapılarla ilgili yapılması
gerekenlerin yapılmaması alanda kayıplara sebep olabilir ve bu durumun kent tarihinde olumsuz etkiler
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yaratması istenilmeyecek bir durumdur. Çalışma sahası sınırları içinde kalan Konut E59 ise kültür envanter
raporuna göre yıkılmış olarak belgelenmiştir. Kültürel miras varlıklarının koruma ve bakım onarım
işlemlerinin olmayışı bu varlıkların yitirilmesine sebep olmaktadır.
Alanda tamamen özelliğini yitirmiş olan kültürel varlıklar da mevcuttur. Bunların başında Eskiciler
Mescidi gelmektedir. Vakıflar tarafından özel mülkiyete satılmış olan mescit dikdörtgen planlı olup, dış
durum itibariyle tamamen yeniden inşa edilmiştir. Yalnız güneye bakan girişin iki tarafında araları taş örgü
ile kapatılmış revak mevcut olup, burada basit antik sütunlar kullanılmıştır. Enine ekseni üzerinde bir mihrap
bulunmakta ve halen depo olarak kullanılmaktadır (Foto 12). Tarihi mimarilerin güncel kullanımları
yapılırken yapının fonksiyonel özellikleri dikkate alınmalıdır. Eğer yapının durumuna uygun bir fonksiyon
seçilmezse kullanımdan kaynaklı tahriplerde yaşanacaktır. Eskiciler mescidinin depo olarak kullanılması
yapının bozulmasına ve tahrip edilmesine hız kazandırmıştır.

Foto 12. Eskiciler Mescidi

Foto 13. Rum kilisesi ( kamyon parkı
olarak kullanımı)

Foto 14. Rum kilisesi yangın izleri

Sit alanı içinde kültür varlığı olarak bulunan kiliseler kullanılamaz durumdadır. En büyük kilise
durumunda olan Rum kilisesi 1990’larda belediye tarafından yapılan bir ‘çevre düzenlemesi’ ile kilisenin
etrafındaki manastıra ait müştemilat yok edilerek, kamyon parkına dönüştürülmüştür (Pekak, 2009). Bu
şekilde bir kullanım yapılması kültür alanın peyzaj özelliğinin azalmasına sebep olmaktadır. Çalışma
kapsamında yapılan arazi gözlemlerinde ise günümüzde bu anıtın daha kötü bir durumda olduğu tespit
edilmiştir. Camlarından yukarı doğru çıkan izlerle küçük çaplı bir yangın geçirdiği anlaşılmaktadır. Aynı
zamanda anıtın yanında bulunan duvarlarında neredeyse tamamen yıkılma durumunda olduğu
gözlemlenmiştir (Foto 14 ve 15).

Foto 15. Rum kilisesini
çevreleyen yıkılmış duvarlar

Foto 16. Hatıroğlu Çeşmesi

Foto 17. Nalbantlar Çeşmesi

Kentsel sit alanı içinde bulunan iki çeşme de bugün fonksiyonlarını yitirmiş ve iki yapıda da
tarihsel orijinalliklerini bozacak şekilde tahripler söz konusudur. Üzerine yazılmış yazılar özellikle Hatıroğlu
Çeşmesi’nde tarihsel özelliği üzerinde olumsuz etki yaratmıştır. Nalbantlar çeşmesinde ise varlığın ihtiyacı
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olan bakım eksikliğinden kaynaklı tahrip olduğu gözlemlenmiştir. Yapıların üzerinde küf, pas gibi ortak
sorunlar tespit edilmiştir.
Sit alanı içinde kalan bu yapılar dışında tarihsel özelliğini günümüze kadar korumuş yapılarda
bulunmaktadır. Bunlara en güzel örnek Dumlupınar İlköğretim Okuludur. Yıllara meydan okuyarak ayakta
kalan okul işlevini kaybetmeden kullanılmaktadır. Bunun yanında Rahmaniye cami de geçmişte onarımlar
görse de orijinalliği bozulmadan korunma sağlanmış yapılar arasındadır.
Vakıflar Genel Müdürlüğünce 2007 yılında restorasyonu yapılmış üst örtü kurşun levhalarla
kaplanmış olan Sokullu Mehmet Paşa Bedesteni günümüzdeki durumu iyidir. Fakat bu bedesten içinde bir
dönem halk tarafından yöresel ürünlerin satıldığı bir pazar yeri açılmış olsa da kısa bir süre içinde
kapatılmıştır. Burada dikkat edilmesi gereken husus koruma kullanma dengesi içinde yapının orijinalliğini
bozmadan, kültür değerini yitirmesine sebebiyet vermeden varlığın gelecek nesillere bırakılmasını
sağlamaktır. Çalışma alanı içinde bulunan Çarşı Hamamı bugün faaliyet gösterse de orijinal özelliğini büyük
ölçüde yitirmiş, özellikle bir kısmı iki katlı betonarme olarak yeniden yapılmıştır. Bu tarihsel yapının
korunması ve sürdürülebilirliği açısından olumsuz bir durumdur.
Alan korumasında ve yönetiminde halk ve yöneticiler bir bütün olmalıdır. Birbirlerine destek
vererek bir koruma dengesi sağlanırsa korumanın sürdürülebilirliği sağlanabilir. Halkı bilinçlendirme
çalışmalarının olmayışı, kurumlarca gerekli önlemlerin alınmayışı gibi sebeplerden sit alanı içinde
korunamamış yapılar korunmuş yapılara göre çok daha fazladır. Alan korunması için gereken yasal
işlemlerin zamanında ve eksiksiz yapılması önemlidir. Bu gereklilikler sağlanmazsa alanda sürdürülebilir bir
koruma sağlanamaz. Alandaki tehditler engellenmeli, alan fırsatları kent için planlanıp düzenlemeler
yapılmalıdır. Kent içinde sit alanıyla ilgili yeterli bilgilendirme çalışmalarının olmadığı, alanlar ilgili
kurumsal düzenlemelerin gecikmeli olarak yapıldığı tespit edilmiştir. Bu olumsuzlukların giderilmesi sit
alanının korunmasını hızlandıracaktır.
‘’Bu bölgenin en önemli sorun; koruma amaçlı imar planını 25 Yıl önce yapılmış olmasıdır. Bu
durum sit alanının revizyona ihtiyacı gösterir.’’ (Niğde Belediye Başkan Yardımcısı,2016).
‘’Yeterli tanıtımın bilgilendirmenin olduğunu düşünmüyorum, şehrin en temel yerlerinde restore
edilen alanların fotoğrafları sergilenebilir bu bir çekicilik ve farkındalık yaratır. Halkta bu alanların
korunması gerektiği düşüncesi oluşabilir. Bu alanlar aktif hale getirilebilir. Yani bir fonksiyon yüklenebilir.
Var olan güzelliklere sahip çıkılmalı en başta halk bilinçlendirilmelidir.’’(Özbek,2016)
Halk ve yöneticilerle yapılmış olan görüşmelerde alan ilgili tanıtım ve bilgilendirme çalışmalarının
yetersiz olduğu tespit edilmiş olup kurumlarca düzenlenen yasal işlemlere hız kazandırılması gerektiği
anlaşılmaktadır. Bununla birlikte halkın genel görüşü bu alanlar ilgili bilgilendirme çalışmalarının olmaması
halkın yeterince bilinçlenmesini engellemekte ve bu alanların korunmasını yakından ilgilendirmektedir.
Bilgilendirme tabelaları, kentin tarihiyle ilgili tanıtım günleri, kent içi kültür turları, yerel tanıtım gazete ve
ya dergileri gibi çeşitli isteklerde bulunan halkın görüşlerine yer vermek alan korunmasında oldukça derece
önemlidir.
4.6. Kentsel Sit Alanında Bulunan Sosyo-Ekonomik Yapılar ve Bu Yapılara İlişkin
Hükümlerin Kültürel Mirasa Etkisi
Sit alanında bulunan tescilli yapıların tarihi özellikleri, mevcut durumları, koruma, kullanma
durumları incelenmiş olup yapılar ve saha hakkında genel çıkarımlar yapılmıştır. Fakat bir alanın
yönetiminin sürdürülebilir olması için o alanın bir bütün olarak düşünülmesi gerekmektedir. Bütün olarak ele
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alınan bu alanlarda kültürel varlıkların korunması kadar tescillenmemiş ama sit alanı içinde kalan bütün
yapıların peyzaj özellikleri göz önünde bulundurularak korumasının yapılması gerekmektedir. Bu
düşünceden hareketle Niğde İl Müze Müdürlüğünden alınan ‘’Niğde Kalesi ve Eskisaray Mahalleleri
Koruma Planı Revizyonu’ndan’’ elde edilmiş bilgiler doğrultusunda incelemeler yapılmıştır. Ayrıca planın
ArcGIS 10.1 programıyla sit alanı içinde kalan yapıların tamamı özellikleriyle birlikte sayısallaştırılmış ve
yapılar hakkında literatür taraması yapılmıştır (Şekil 8). Alanın içinde tescilli yapılar dışında bir pazar yeri,
çeşitli ticari binalar, çay bahçeleri, konutlar bulunmaktadır. Alan içinde yapılacak düzenlemelerde alınacak
kararlarda alanda bulunan bu yapıların özellikleri de dikkate alınmalıdır. Tarihi bir binanın etrafındaki
binaların özellikleri tarihsel özelliğin bozulmasına imkân vermemelidir. Tarihi binalarda yapılan koruma ve
bakım onarım işlemleri bu yapılar üzerinde de uygulanmalıdır. Yapıların görünüşlerinin iyileştirilmesi ve
alanın tarihsel özelliğine zıt olmaması alanın çekiciliğini artırır. Alanın çekiciliğinin artması burada koruma
dengesinin de artması anlamına gelmektedir.

Şekil 8. Sit alanı içindeki kalan sosyo-ekonomik yapılar

Alan revizyon planında sit alanı içinde kalan yapılar için Niğde Belediyesi tarafından düzenlenmiş
hükümler vardır. Bu hükümler tarihi anıtsal yapıları kapsadığı gibi sit alanı içinde kalan tüm binaları da
kapsamaktadır. Plana göre sit alanında özel bir proje alanı vardır ve bu proje alanı sit alanın kuzeyinde kale
ve çevresini kapsamaktadır. Bu özel proje alanı içinde kale duvarlarının eklentilerden kurtarılarak kale
eteklerinde gerekli yeşillendirme çalışmaları yapılacağı, çevresel değeri olan yapıların durumları
iyileştirilmesi, Kale ve Alaaddin Mahalleleri ana akışını oluşturan yolun devamlılığının sağlanması için yol
kenarı bahçe duvarları eklentilerinden kurtarılarak özgün duruma getirileceği, yer yer açıklıklar yapılarak
kalenin görüntüsünün yeniden düzenleneceğine dair düzenlemelerin olacağından bahsedilmektedir. Sit alanı
içinde kalmış yıkıntı ya da harabe durumda olan yapılar için çevreyle uyumlu yenilemelerin yapılacağı, sur
içi kale ve Alaaddin mahallelerinde yıkıntılar temizlenip kullanılabilir cepheler korunarak eski yapılar
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üzerine yapılaşmanın Kültür Varlıkları Koruma Kurulu onayı ile yapılabileceği, sur dışı Eskisaray
mahallesinde ise çevreye uyumlu yeni yapılaşma yönetmelik koşullarına uygun yapılması gerekliliği
vurgulanmaktadır. Sit alanı içinde kalan anıtsal yapılar için ise; restore edilerek korunması gerekli yapıların
olduğu, iç kalede bilimsel restorasyon çalışmalarının yapılacağı gibi hükümler yer almaktadır. Tescilli,
özgün özellikte olan sivil mimari yapıların cephe özellikleri, çıkmaları ve kapı pencere oranları korunacak
niteliksiz kötü eklentilerinden arındırılacak hükümleri yer alırken bunların Bölge Kültür Varlıkları Koruma
Kurulunun onayıyla olacağı belirtilmiştir. Mevcut olmayan tescilli yapılarda yapı kalıntısı, rölöve, arşiv
belgesi, fotoğraf vb. yararlanılarak parselde daha önce bulunduğu yerde ve yapı oturma alanında eski cephe
özelliklerinin aynı şekilde yapı, çatı ve malzemeler kullanılarak yeniden koruma kurulu kararıyla
yapılandırılacaktır. Alan içindeki aykırı yapıların çevreye uyumlu hale getirilmesi gerektiği vurgulanmıştır.
Yapılan tüm bu gözlemler ve elde edilen bilgiler sonucunda kurumların ve halkın kültürel miras
değerlerine ilgisinin fazla olduğu ve bu alanların korunması gerektiği konusunda fikir birliği içinde oldukları
tespit edilmiştir. Alanda yapılan gözlemlerde ise bu alanla ilgili iyi bir alan yönetiminin olmadığı, korunması
gerekli olan bu alanın korunma durumlarının yeterince sağlanamadığı sonucuna varılmıştır. Yapılması
planlanan eylemlerin ise zamanında yapılmayarak kültürel miras varlıkların yitirilmeye müsait konumda
oldukları ve tamamen ortadan kaybolmadan koruma çalışmalarının yapılması gerekliliği tespit edilmiştir.
5. Sonuç ve Öneriler
Geçmiş dönemlerden günümüze kadar çeşitli tahriplerle gelmiş olan tarihi kültürel miras
değerindeki yapıların kentsel kimlik ve kentin devamlılığı için korunma gerekliliği vardır. Bu yapılar
geçmişteki yaşantıların ekonomik, sosyal, kültürel, yaşayış biçimlerini yansıtan bir belge niteliğindedir.
Kültürel miras varlıklarının korunması milletlerin benlik duygularını yitirmelerine engel olur. Toplulukların
geçmişten miras alınan değerler üzerinde kendilerinden eklemeler yaparak ama köklü değişiklikler
yapmayarak bu değerlerin korumayı sağlaması gerekmektedir. Bu kültürel miras varlıkları kentin tüm
alanında yayılmış olsa da çalışma sınırını oluşturan ‘’Niğde Kalesi ve Eskisaray Mahallesi Kentsel Sit
Alanı’’ içinde toplu bir şekilde yoğunlaşmıştır. Bu alanda yapılan gözlemler, derinlemesine görüşmeler, alan
hakkında yapılmış detaylı literatür taramaları sonucunda, kentsel sit alanı içinde kalan kültürel miras
durumundaki yapıların alanın tarihsel özelliklerini yansıtmakta olduğu görülmüştür. Sit alanının kentin
merkezinde olması halk ve ziyaretçiler tarafından kolaylıkla görülüp gezilebilecek bir konumda olması alan
için avantajlı bir durumdur. Fakat Niğde Kalesi’nin kent için bir simge durumda olması ve etrafındaki
olumsuzluklardan dolayı kötü bir durum olarak düşünülmesi kentsel kimliği de olumsuz etkilemektedir.
Yapılan görüşmeler sonucunda bu alanın korunmasının gerekliliği ön plana çıkmış olup bu anlamda bir
çalışmanın yürütülmeyişi alan korunması için büyük bir tezatlık oluşturmaktadır.
Alanda yapılan gözlemler sırasında özellikle kullanılmayan tarihi evlerin harabe durumunda olması
ve bu durumdan rahatsız olan halkın burayı ziyaret etme sıklığının düştüğü tespit edilmiştir. Kültürel
varlıklar üzerinde yapılan onarım ve bakım işlemlerinin yetersiz olmasından kaynaklı yıpranmalar ve
tahripler söz konusudur. Alanla ilgili kültürel miras yönetimine uygun bir korumanın yapılmayışı harabe
evlerden, yıkık duvarlardan, rutubetli cami duvarlarından, kullanılmayan çeşmelerden anlaşılmaktadır.
Mevcut durumda kullanılan yapıların ise birçoğunun orijinalliğinin bozulduğu görülmüştür. Alanla ilgili
çevre düzenlemeleri ve bu alana ilişkin hükümler olsa da bire bir yapıların korunma durumları oldukça
kötüdür.
Alanla ilgili sıkıntılar şu şekilde özetlenebilir:
• Nüfus artışı ile eski binaların yerine yeni binaların yapılması ve bu binaların en eski yerleşim birimi
olan kale ve çevresinde olurken kültürel değerli varlıkların özelliklerinin değerlendirilmemiş olması,
1009

TÜCAUM 30. Yıl Uluslararası Coğrafya Sempozyumu
International Geography Symposium on the 30 th Anniversary of TUCAUM
3-6 Ekim 2018 /3-6 October 2018, Ankara

• Yasa ve yönetmeliklerdeki eksiklikler,
• Halkta bu alanla ilgili koruma bilincinin yetersiz olması,
• Yeterli bilinçlendirme çalışmalarının yapılmaması, kültürel varlıkların pek çoğunda bir fonksiyonun
olmayışı sebebiyle unutulmaya yüz tutmuş olması,
• Bazı yapılara yapıya uygun olmayan fonksiyonların verilmesiyle tahribin artması,
• Alanla ilgili fırsatların yeterince değerlendirilmemesi gibi nedenlerle kültürel mirasın yeterince
korunamadığı görülmektedir.
Çalışma alanıyla ilgili kurum ve kuruluşların kültürel miras koruma ve miras alan yönetimi
kurallarına uygun şekilde alan özelliklerini iyileştirip bu durumun devamlılığını sağlanmalıdır. Sit alanı
içinde yapılacak bütün yapılar üzerindeki değişikliklerde alan bir bütün olarak düşünülmelidir. Yöneticiler sit
alanı koruma ve tarih bilincini gelişmesi için halk talepleri göz önünde bulundurularak ve alana uygun olarak
bilgilendirme, konferans gibi etkinlikler yapmalıdır. Sit alanı içinde bulunan tarihi sivil mimarilerin bakım ve
onarım işlemlerinin tarihsel özelliklerine uygun olarak yapılmalıdır. Kültürel varlıklara yapısına uygun
fonksiyonel bir özellik kazandırılarak halkın kullanımına açılmalıdır.
Sonuç olarak Niğde kenti kültürel miras yapılarında korunma durumu halk ve yöneticilerin birlikte
hareket etmesiyle mümkün olacaktır. Kentte halkın koruma bilincinin gelişmesi ve kent kültürel mirası
alanında çalışan kurum ve kuruluşların sit alanı içindeki düzenlemeler ve onarım bakım işlemlerini kültürel
miras alan yönetimi kurulları kapsamında yapması, kentin tarihine, kentsel kimliğine büyük katkı
sağlayacaktır. Bu durumun tersine işlemesi sonucunda mevcut durum tespitlerine dayanarak kültürel
değerlerin yok olması ve kentsel bir çözülmenin olmasıyla sonuçlanacaktır.
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