
124124

HARPUT TARİHİ KENTİNİN SAKİN KENT “CITTASLOW” YAKLAŞIMI 
AÇISINDAN ARAŞTIRILMASI 1

INVESTIGATION OF THE HISTORICAL CITY OF HARPUT IN TERMS 
OF THE “CITTASLOW” APPROACH

Ömer Faruk BAŞGÜN1, Fürüzan ASLAN2

1Elazığ Belediyesi, Park ve Bahçeler Müdürlüğü, Elazığ / Türkiy 
2Kırklareli Üniversitesi Mimarlık Fakültesi, Kıklareli / Türkiye

ORCID ID: 0000-0002-3315-01821, 0000-0001-7981-87772

Öz: Amaç: Dünyada özellikle Sanayi Devrimi’nden sonra ya-
şam hızlanmıştır. Yerel gıda, zanaat ve ev yapımı ürünler yerini 
makinelerin seri üretimine dayalı endüstriyel ürünlere bırakmış 
ve şehirler hızlı bir büyüme sürecinden geçmiştir. Günümüzde 
plansız büyüme ve hızlı nüfus artışı şehirlerde ciddi sorunlara 
yol açmış ve kentsel yaşamı olumsuz etkilemiştir. Bu plansız 
kentleşme faaliyetlerinde kentlerin doğal çevresine ve kültürel 
mirasına zarar verebilecek uygulamalar ortaya çıkmıştır. Bu fak-
törler, günümüzde kentlerde yerel kimliğin yitirilmesi sorununu 
yaratmaktadır. Bu durumda ortaya çıkan sorunların önlenmesi 
için şehirlerdeki yerel kimlik, kültürel, doğal ve tarihi mirasın 
korunması gerekir. Bu bağlamda, amacı “doğayı, yerel ve var 
olan tüm kültürel değerleri korumak” olan Cittaslow hareketinin 
vaatleri ve hayata geçirilirse getireceği faydalar son dönemde 
dikkat çekmektedir. Cittaslow, küreselleşmenin dayattığı hızlı 
yaşam tarzına bir tepkidir. Cittaslow günümüzde dünya üzerinde 
birçok yerleşim yerinde uygulanmaktadır. Bu çalışmada Cittaslow 
hareketinin Harput’a nasıl uygulanabileceği ve Harput bölgesinin 
Cittaslow kriterleri ile elde edebileceği kazanımların araştırılması 
amaçlanmıştır. Yöntem: Araştırma kapsamında anket yöntemi ile 
elde edilen uzman görüşleri değerlendirilerek ve alanın mevcut 
durum analizi yapılarak, Cittaslow kriterleri kapsamında Harput 
için öneriler geliştirilmiştir. Bulgular: Çalışma kapsamında elde 
edilen bulgular cittaslow yaklaşımının direkt veya prensip olarak 
Harput’a uygulanması halinde olumlu sonuçlar elde edileceği 
yönünde olmuştur. Sonuç: Harput Cittaslow ilan edildiği takdirde, 
tarihi yerleşke gördüğü tahribatlardan ötürü tarihte ki önemine tam 
anlamı ile kavuşmasa da tekrar önemli bir antik kent konumuna 
gelecektir. Bu konudaki bir başka yöntem ise yalnızca Cittaslow 
kriterlerinin Harput’a kentsel bir politika olarak uygulanmasıdır.

Anahtar Kelimeler: Tarihi Kent, Sakin Kent, Yerel Kimlik, Sür-
dürülebilirlik, Elazığ

Abstract: Aim: Life has accelerated in the world, especially after 
the Industrial Revolution. Local food, craft, and homemade prod-
ucts have been replaced by industrial products based on the mass 
production of machines and cities have gone through a period 
of rapid growth. Today, unplanned growth and rapid population 
growth have caused serious problems in cities and negatively af-
fected urban life. In these unplanned urbanization activities, prac-
tices that can harm the natural environment and cultural heritage 
of the cities have emerged. These factors create the problem of los-
ing local identity in cities today. To prevent the problems that arise 
in this situation, it is necessary to protect the local identity, cul-
tural, natural, and historical heritage in the cities. In this context, 
the promises of the Cittaslow movement, whose aim is to “protect 
nature, local and all existing cultural values”, and the benefits it 
will bring if implemented, have attracted attention recently. Cit-
taslow is a reaction to the fast lifestyle imposed by globalization. 
Cittaslow is applied in many settlements around the world today. 
This study, it is aimed to investigate how the Cittaslow movement 
can be applied to Harput and the achievements that the Harput re-
gion can achieve with the Cittaslow criteria. Method: Suggestions 
for Harput were developed within the scope of Cittaslow criteria 
by evaluating the expert opinions obtained by the survey method 
within the scope of the research and analyzing the current situation 
of the field. Results: The findings obtained within the scope of the 
study were that positive results would be obtained if the cittaslow 
approach was applied directly or in principle to Harput. Conclu-
sion: If Harput is declared as Cittaslow, the historical settlement 
will become an important ancient city again, although it does not 
fully regain its importance in history due to the destructions it has 
suffered. Another method in this regard is to apply only the Cit-
taslow criteria to Harput as an urban policy.

Keywords: Historical City, Quiet City, Local Identity, Sustainabil-
ity, Elazig
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GİRİŞ

Birleşmiş Milletlerin 2018 yılı Dünya Şe-
hirleşme Raporlarına göre dünya nüfusunun 
%55.3’ü kentlerde yaşamaktadır. Dünya ge-
nelinde kentlerde yaşayan nüfus oranı 1950’li 
yıllarda %30 civarında iken, 2030 yılına kadar 
% 60’a ulaşması beklenmektedir. Özellikle 
sanayi devriminden sonra hızlı bir nüfus artı-
şı yaşanmıştır. 800 milyon olan dünya nüfusu 
kısa sürede katlanarak günümüzde yaklaşık 
7 milyar gibi büyük bir rakama ulaşmıştır. 
Sanayi devrimiyle birlikte kırsal alanlardan 
kentlere hızlı bir göç dalgası başlamıştır. Bu 
plansız büyüme ve nüfus artışı kentlerde cid-
di sorunlara yol açmakla birlikte kent hayatını 
da olumsuz yönde etkilemiştir. Özellikle Tür-
kiye gibi gelişmekte olan ülkelerde bu durum 
çarpık kentleşme ve altyapı ile ilgili birçok 
olumsuzluğu meydana getirmiştir. Bu plansız 
kentleşme faaliyetlerinde kentlerin doğal çev-
resine ve kültürel mirasına zarar verebilecek 
çalışmaların ortaya çıkması kaçınılmaz bir 
hal almıştır. Bu koşullar kentlerde toplumsal 
yapıyı da etkilemiştir ve sosyo-kültürel prob-
lemler ortaya çıkmıştır. Bu etkenler artmaya 
devam ederek günümüzde kentlerde kimlik-
sizleşme sorununu doğurmuştur. Bu kimlik-
sizleşme problemlerinin önüne geçmek ama-
cıyla kentlerde bulunan doğal ve tarihi mira-
sın korunması gerekmektedir. Antik kentler 
bu bakımdan çok önemli bir yerel kimlik öğe-
sidir. Ancak antik kentler günümüzde şehir-

lerin hızla büyümesiyle birlikte şehrin içinde 
kaybolarak sıradan bir mahalle ya da yerleşim 
alanı konumuna gelmiştir. Tarihi kent mer-
kezleri XXI. yüzyıl mimarisiyle bozulmuştur. 
Tarihi kentler korunamayarak yıpranmaya ve 
kaybolmaya yüz tutmuştur (Kodal ve Demi-
rel, 2014: 53). 

Tüm bu olumsuz durumlar zamanla yeni kent-
leşme akımlarının ortaya çıkmasına sebep ol-
muştur. Tarihi ve kültürel değerlerin koruna-
rak geliştirilmesi, yerel kimliğin kaybedilme-
mesi ve kentlerin optimum düzeyde sürdürü-
lebilirliğinin sağlanması amacıyla yeni fikir-
ler ortaya çıkmıştır. Bu şekilde ortaya çıkan 
fikirlerden biri de yavaşlık hareketine bağlı 
olarak gelişen “sakin kent” kavramıdır. Sakin 
kent kelime kökeni olarak İtalyanca “Citta” 
ve İngilizce “Slow” kelimelerinin birleşme-
siyle türetilen Cittaslow kelimesinin Türkçe 
karşılığı olarak kullanılmaktadır. Son yıllarda 
sakin kent yaklaşımının tarihi kentlerde bü-
yük başarı sağladığı, diğer faydaların yanında 
kentlerde ki tarihi dokunun sürdürülebilirliği 
açısından da önemli sonuçlar verdiği yapılan 
araştırmalar neticesinde ortaya konulmuştur. 

Elazığ ilinde bulunan Harput tarihi yerleşkesi 
tarihi dokusu tahrip olan ve tarihi-modern ya-
pıların iç içe olduğu antik kentlerden biridir. 
Tarihi yerleşkenin silueti zaman içinde yapı-
mı gerçekleştirilen modern yapılar ile birlikte 
bozulmuştur. Bu modern yapılaşma ile birlik-
te alınan yanlış kararlar ve hatalı uygulama-
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lar nedeniyle günümüzde Harput olması ge-
rekenden çok daha uzak bir görüntüye sahip 
olmuştur (Çakmak, 2006: 142-143).

Harput’un tarihi günümüzden 4000 yıl ön-
cesine kadar uzanmaktadır ve bu tarihsel sü-
reçte birçok uygarlığa ev sahipliği yapmıştır. 
Bu antik kent kadim ve zengin bir kültürel 
birikime sahip tarihi bir yerleşkedir. Fakat 
günümüzde Harput ölü bir şehir durumunda-
dır. Buna rağmen tarihten gelen ve günümüze 
kadar etkisini sürdüren kültürel bir mirasa sa-
hiptir (Gültekin, 2014: 134).

Türkiye’ de ki en eski yerleşim yerlerinden 
biri olan Antik Kent Harput’ ta günümüze 
kadar birçok medeniyet hüküm sürmüştür. 
Bunlardan bazıları, Hititler, Hurriler, Roma-
lılar, Araplar ve Türklerdir. Bölgede hüküm 
süren bu medeniyetler ve bıraktıkları eserler 
sayesinde sayede Harput zengin bir tarihi ve 
kültürel mirasa sahip olmuştur. Yaklaşık 200 
– 300 yıllık bir maziye sahip olan Elazığ Şe-
hir Merkezi’ ne kıyasla Harput çok büyük bir 
maziye ve birikime sahip açık hava müzesi 
niteliğinde bir tarihi yerleşkedir (Çakmak, 
2006: 140).

Bu çalışmada Harput’ un kimliksizleşme ve 
yerel değerlerin önemini yitirmesi gibi so-
runları ve bu sorunların çözümleri noktasında 
Harput Tarihi Yerleşkesi ’ne Sakin Kent Kim-
liği kazandırılarak ne gibi faydalar elde edi-
lebileceği araştırılmıştır. Harput’un tarihi ve 

kültürel mirasının ön plana çıkarılarak korun-
ması yerleşkenin etkin ve sürdürülebilir bir 
şekilde kullanılması ve yerel kimliğinin ön 
plana çıkarılması için öneriler geliştirilmiştir.

AMAÇ

Bu çalışmada tarihte bulunduğu coğrafyada 
çok önemli bir yer teşkil eden Harput’ un gü-
nümüzde ki durumu irdelenerek yerel kimli-
ğinin korunması ve sürdürülebilir gelişiminin 
sağlanması amaçlanmaktadır. 

Çalışmada günümüzde adeta bir “ölü şehir” 
haline gelmiş bulunan tarihi yerleşke, nasıl 
tekrardan eski ihtişamlı günlerine kavuşturu-
labilir ve tarihi doku korunurken antik kent 
nasıl geliştirilebilir sorularına yanıt aran-
mıştır. Bu kapsamda tarihi kent için yeni bir 
model olarak sakin kent modeli öneri olarak 
sunulmuştur. Bu kent modeli ile birlikte Har-
put tarihi yerleşkesinin yerel kimliğinin ön 
plana çıkarılması ve geliştirilmesi amaçlan-
mıştır. Bu çalışma Harput’un kimliksizleşme 
sorununun çözülmesi ve antik kentin gelecek 
yıllarda göstereceği gelişim sürecinin olumlu 
yönde ilerlemesi açısından önemlidir.

KAPSAM

Bu çalışma kapsamında Harput tarihi kenti 
ele alınmıştır (Şekil 1). Çalışma alanı; günü-
müzde Elazığ ili kuzeydoğusunda bulunan 
Harput Mahallesi ve yakın çevresidir. Harput, 
Doğu Anadolu Bölgesinin “Yukarı Fırat” bö-
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lümünde Elazığ şehrinin 5-6 km kuzeyinde, 
38°43’ kuzey enlemi ile 39°15’ doğu merid-
yeninin kesişiminde bulunmaktadır (Akkan, 
1972: 137). Bulunduğu coğrafyaya göre yük-
sek bir konumda bulunan Harput’un rakımı 
1400 metredir.

Bu çalışmada ayrıca materyal olarak çalış-
manın yürütülmesi esnasında yönteme bağlı 
kalınarak farklı kurum ve kuruluşlardan elde 

edilen verilerden yararlanılmıştır. Topoğrafik 
haritalar, uydu görüntüleri, hava fotoğrafları, 
Çevre Düzeni Planı, Nazım İmar Planı, Uy-
gulama İmar Planı, Harput Koruma Amaçlı 
İmar Planı, demografik veriler, tarihi fotoğ-
raflar vb. materyaller kullanılmıştır. Mater-
yallerden elde edilen veriler irdelenerek alan 
analizleri yapılmıştır.

Şekil 1.  Harput Tarihi Yerleşkesi Lokasyon Haritası
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ARAŞTIRMANIN YÖNTEMİ

Bu çalışmada belgesel araştırma yöntemleri, 
deneysel araştırma yöntemleri, anket tekniği, 
üç boyutlu modelleme ve foto-gerçekçi gör-
selleştirme teknikleri kullanılmıştır. Belgesel 
araştırma yönteminde konu hakkında ulusal 
ya da uluslararası tezler, kitaplar, makaleler 
ve internet verileri, yazı, resim veya şekil 
olarak derlenmiştir. Deneysel araştırma me-
todunda ise gözlem, yazışma, mülakat, vb. 
ölçme araçları vasıtasıyla objektif olarak top-
lanan veriler analiz edilmiştir. Bu çalışmalar-
la birlikte anket tekniği kullanılarak sonuçlar 
analiz edilmiştir. Araştırmada veri toplama 
aracı olarak anket (soru formu) kullanılmıştır. 
Harput tarihi kent dokusunun daha etkin bir 
biçimde korunarak sürdürülebilirliğinin sağ-
lanması ve yeni bir kimlik kazanması maksa-
dıyla önerilen sakin kent yaklaşımı ile ilgili 
yapılan araştırmalarda ikincil kaynaklardan 
veriler toplanarak alanyazın taraması tekniği 
kullanılmıştır. Alanyazın taramasında; üni-
versite kütüphaneleri (e-dergi, makale, tez 
vb.), yavaşlık hareketi, sakin şehirler ve sür-
dürülebilirlik ile ilgili süreli yayınlar, Dünya 
Turizm Örgütü, Kültür ve Turizm Bakanlığı 
ve internetten yararlanılmıştır. Kaynak tara-
maları ve kuramsal temeller ile ilgili yapılan 
araştırma ve analizlerin ardından bulunan 
sonuçlar anket tekniği kullanılarak irdelen-
miştir. Sakin kent kavramının Türkiye’de 
yeni tanınmaya başlanması ve Harput Tarihi 

Yerleşkesinin korunan alan statüsünde olma-
sı anket sorularının ise daha çok planlama 
yaklaşımı ve kriterler hakkında olması sebe-
biyle yöntem olarak “uzman anketi” tekniği 
kullanılmıştır. Uzman anketi kapsamında 
akademisyenler, mimarlar, peyzaj mimarları, 
şehir plancılar ve sanat tarihçilerine konuyla 
ilgili sorular yöneltilerek görüşleri alınmış-
tır. Uzman anketinde anket formu iki kısım 
olarak oluşturulmuştur. İlk kısımda; cinsiyet, 
yaş aralığı, uzmanlık dalı vb. bağımsız değiş-
kenler sorulmuş ve katılımcılar hakkında veri 
toplanmıştır. İlk kısımda yer alan bağımız de-
ğişkenler 9 sorudan oluşmuştur. İkinci kısım-
da ise Harput, sakin kentler, sürdürülebilirlik 
vb. konular ile ilgili olarak 5’li likert ölçeği 
ile hazırlanmış 37 soru katılımcılara yöneltil-
miştir. 

Likert ölçeği toplamalı ölçek olarak da bilin-
mektedir. Likert ölçeği tekniğinde verilerin 
analizi iki boyutta gerçekleştirilebilir. Birin-
cisi, ölçekte yer alan her ifade birbirinden ba-
ğımsız olarak değerlendirilebilir. İkincisi ise 
ölçekte yer alan tüm ifadeler toplu bir şekil-
de de yorumlanabilir (Coşkun ve diğ., 2007: 
221).

Araştırmada kullanılan anket yönteminin 
pilot çalışması uygulanmış ve güvenilirliği 
SPSS programı üzerinden hesaplanmıştır. So-
nuçlara göre güvenilirlik değeri 0,736 olarak 
çıkmıştır. Soru grupları için en çok kullanılan 
teknik Cronbach Alpha’dır. İçsel güvenilirlik 
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indeksi olarak Cronbach Alpha değeri 0,70’in 
üzerinde çıkması anketin içsel bir tutarlılığa 
sahip olduğunu göstermektedir (Bayram, 
2004:128), Bu duruma göre uygulanan an-
ketin güvenilir olduğu SPSS programıyla da 
kanıtlanmıştır. Ayrıca verilerin analizinde is-
tatistik verilerinin yanı sıra değişkenleri yo-
rumlamaya yönelik testler de kullanılmıştır.

ARAŞTIRMANIN PROBLEMİ 

Dünyada özellikle Sanayi Devrimi’nden son-
ra yaşam hızlanmıştır. Yerel gıda, zanaat ve 
ev yapımı ürünler yerini makinelerin seri üre-
timine dayalı endüstriyel ürünlere bırakmış 
ve şehirler hızlı bir büyüme sürecinden geç-
miştir. Günümüzde plansız büyüme ve hızlı 
nüfus artışı şehirlerde ciddi sorunlara yol aç-
mış ve kentsel yaşamı olumsuz etkilemiştir. 
Bu plansız kentleşme faaliyetlerinde kentle-
rin doğal çevresine ve kültürel mirasına zarar 
verebilecek uygulamalar ortaya çıkmıştır. Bu 
faktörler, günümüzde kentlerde yerel kimli-
ğin yitirilmesi sorununu yaratmaktadır. Ela-
zığ il sınırları içerisinde yer alan Harput tarihi 
kenti bu duruma örnek teşkil etmektedir. Ta-
rihte önemli bir yere sahip olan antik şehir ça-
lışmanın giriş kısmında da bahsedildiği gibi 
günümüzde yapılan akademik çalışmalarda 
“ölü şehir” ve benzer ifadeler ile tanımlan-
maktadır. Bu durumda ortaya çıkan sorunla-
rın önlenmesi için şehirlerdeki yerel kimlik, 
kültürel, doğal ve tarihi mirasın korunması 
gerekir. Son yıllarda yapılan çalışmalarda şe-

hirlerin planlı büyümesi ve sürdürülebilirliği 
açısından birçok yaklaşım ortaya çıkmıştır. 
Bu yaklaşımlar arasında sakin kent yaklaşımı 
tarihi kent dokusunu ön plana çıkarak koru-
ması ve sürdürülebilirliğini sağlamayı amaç-
laması nedeniyle antik kentler için uygun bir 
yaklaşım olarak ön plana çıkmaktadır. Amacı 
“doğayı, yerel ve var olan tüm kültürel de-
ğerleri korumak” olan sakin kent hareketinin 
vaatleri ve hayata geçirilirse getireceği fay-
dalar tarihi yerleşimler için umut vadetmek-
tedir. Sakin kent yaklaşımı tarihi kentlerde 
zamanla kaybolmaya başlayan yerel kimliği 
canlandırmayı hedefleyen bir yaklaşımdır. 
Sakin kent günümüzde dünya üzerinde bir-
çok yerleşim yerinde uygulanmaktadır ancak 
bu hareketin ağırlıklı olarak uygulandığı yer-
ler incelendiği zaman uygulandığı şehirlerin 
%70’inin tarihi kentler olduğu görülmektedir. 
Bu çalışmada sakin kent hareketinin Harput’a 
nasıl uygulanabileceği ve Harput bölgesinin 
sakin kent kriterleri ile elde edebileceği kaza-
nımların araştırılması amaçlanmıştır.

ARAŞTIRMANIN KISITLARI

Bugüne kadar birçok kültürün var olduğu do-
ğal, arkeolojik ve kentsel değerleriyle önem 
kazanan yerleşke, 14.12.1975’de “Kentsel 
Sit Alanı” ilan edilmiştir. Diyarbakır Kültür 
ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu 
02.05.2007 gün ve 1033 sayılı kurul kara-
rı doğrultusunda yerleşimdeki tarihî kentsel 
sit alanı, “kentsel sit ve 1. derece arkeolo-
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jik sit alanı” olarak değiştirilmiştir. Harput 
06.01.2005 tarih 25692 sayılı resmi gazete-
de yayınlanarak yürürlüğe giren 22.10.2004 
tarih ve 2004/8328 sayılı Bakanlar Kurulu 
kararına göre “Kültür ve Turizm Koruma 
ve Gelişim Bölgesi” olarak ilan edilmiştir 
(Çakmak, 2006: 138). Bu kapsamda “Ela-

zığ Harput Koruma Amaçlı İmar Planı ve 
Kentsel Tasarım Projesi” Kültür ve Turizm 
Müdürlüğü’nce ihale edilmiştir. Diyarbakır 
Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge 
Kurulunun 19.02.2009 tarih ve 2057 sayılı 
kararı ile Kentsel Tasarım Projesi kabul edil-
miştir.

Şekil 2. Harput Tarihi Yerleşkesi Sit Alanı Sınırları

Harput’ un siyasi yönetim yapılanmasına ba-
kıldığında tarihte birçok önemli görev üstle-
nen eyalet ve vilayet merkezi olan civar ille-
rin kendisine bağlı bulunduğu bu antik kentin 
günümüzde bir mahalle statüsünde olduğu 

görülmektedir. Harput cumhuriyet dönemin-
de nahiye/belde statüsünde bir bölge olmuş-
tur. Bu durum 1980 yılına kadar devam et-
mekle birlikte 1980 darbesi ile Harput Belde 
Başkanı görevinden alınarak darbe yönetimi-
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nin atadığı kişi 1983 yılına kadar Belde Baş-
kanlığı görevini yürütmüştür. 1983 yılında 
Belde Başkanlığı lağvedilerek Harput merke-
ze bağlı bir mahalle durumuna getirilmiştir. 
Böylelikle yapılması planlanan birçok proje 
rafa kalkmıştır. Sakin kent kavramı yönetim-
sel bir olgu olduğu için Harput’un 1983 yılı 
öncesinde olduğu gibi kendi yerel yönetimi-
nin bulunması gereklidir.

ARAŞTIRMANIN HİPOTEZİ

Harput antik kenti günümüzde tarihi ve kül-
türel bakımdan oldukça zengin bir birikime 
ve önemli bir geçmişe sahip olmasına rağ-
men tarihte ki bu konumundan oldukça uzak-
tır. Antik kentin ulaşım, turizm, yerel kimlik, 
yeşil alanlar, sürdürülebilirlik, alan kullanımı 
vb. yönlerden gelişerek tekrar önem kazan-
ması için sakin kent yaklaşımı uygun bir yak-
laşımdır.

KURAMSAL ÇERÇEVE

Yerel Kimlik

Kimlik kelimesinin sözlükte ki anlamı: “Her-
hangi bir nesneyi belirlemeye yarayan özel-
liklerin bütünüdür” (TDK, 2021: 2). Lynch’e 
göre: “kimlik; bir objenin diğer objelerle ara-
sındaki, ayırt edilebilir olma yani kendisine 
has olma durumudur. Kimlik diğer objelerle 
özdeşlik anlamında değil bireysellik veya 
teklik anlamında kullanılır. Kimlik bileşenle-
ri, kentsel algı ve kentsel imajın ana belirle-

yicisi rolündedir.” Kimlik kavramı standardi-
zasyonun zıttı bir özgünlüktür, kendine özgü 
olma durumudur (Lynch, 1981: 115).1

Kimlik kavramını sadece insanlarla özdeş-
leştirmek ve sınırlandırmak yanlış olur. Şa-
hısların kimlikleri olduğu gibi; cemiyetlerin, 
ülkelerin, devletlerin, kuruluşların ve kent-
lerin de kimlikleri vardır. Kentler canlı birer 
organizma gibidir ve barındırdığı insanlardan 
etkilenerek gelişir aynı şekilde insanları da 
etkiler. Bir şehrin tarih boyunca üstlenmiş 
olduğu vazife, kültürel miras, coğrafi yapı, 
flora ve fauna gibi etkenler kent kimliğinin 
oluşumunda öne çıkan önemli parametreler-
dir. En yalın tabiriyle yerel kimlik bir kenti 
başka kentlerden basitçe ayırmamızı sağla-
yan yerel unsurların tamamıdır (Lynch, 1981: 
79).Yerel kimlik birçok farklı etmenden eş 
zamanlı olarak etkilenebilen bir yapıya sa-
hiptir, her şehir birbirinden farklı taraflarıyla 
kimlik kazanabilir. İnsan ve çevresi arasında 
süregelen ilişkiler, matematik kavramlarıyla 
değil, “mekân”, “karakter” ve “kimlik” ifa-
deleriyle açıklanarak ortaya çıkarılmaktadır. 
Kent kavramının en önemli işlevi yapıların 
arasında sosyal bir yaşam alanı tesis etmek-
tir. Bu yaşam, insanların kamusal bir alanda 
toplanarak birbirleriyle iletişim kurup sosyal-
leşmesini sağlar, böylece mekâna ve mekânı 
paylaşanlara ait ortak bir kimlik meydana ge-
tirir (Erdönmez ve Akı, 2005: 73).

1  https://sozluk.gov.tr
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Yaşadığımız şehir ve şehri oluşturan çeşitli 
etmenlerin aklımızda meydana getirdiği bir 
imge söz konusudur. Kent imgesi olarak ta-
nımlanabilecek bu kavram, yaşamakta oldu-
ğumuz veya gözlemlediğimiz bir şehre ait 
imgeleştirdiğimiz hatıraları içeren genel bir 
kanıdır (Lynch, 1981: 97). Zihnimizde ka-
lan bu imgeler yerel kimlik noktasında birer 
belirleyici konumundadır. Bu nedenle yerel 
kimlik, kentsel dokuyla ilgili olduğu kadar, 
bu dokunun toplum tarafından ne şekilde al-
gılandığı ve anlamlandırıldığı ile doğrudan 
ilintilidir (Özgeriş, 2018: 565). 

Yerel kimliğin oluşması zaman için gerçek-
leşir. Kentler gibi kimliklerinin de oluşumu 
bir süreç gerektirir. Yerel kimliği meydana 
getiren paydaşlar tabii, toplumsal ve beşeri 
etmenlerden oluşan unsurlar ile değerlendiri-
lir. Bu unsurlar tabiattan kaynaklanan kimlik 
paydaşları, alanın topografyası, iklimi, flo-
rası, bulunduğu konum vb. unsurlardır. Top-
lumsal kimlik paydaşları bireyin ve toplumun 
kabullendiği yaşam tarzı, örf, adet ve alışkan-
lıklarıdır. Bu paydaşlar kimlik ile güçlü bir 
bağ kurmuş durumdadır. Beşeri kimlik pay-
daşları ise şehirde yapılan çeşitli aktivitelerin 
(zanaatkârlık, esnaflık, yerel üretim vb.) bi-
leşimidir. Kentin yapısal unsurları içerisinde 
ise kentte bulunan meydanlar, caddeler, so-
kaklar, parklar, anıtlar vb. birçok unsur bulu-
nabilir (Zorlu ve diğ., 2010: 57). Günümüzde 
kentlerde tarihî ve kültürel mirasın yok ola-

rak yerel kimliğin kaybedilmesi ve şehirlerin 
zaman içinde tekdüzeleşmesi olumsuz bir ge-
lişmedir. Yerel kimliğin tahrip edilmeyip ya-
şatılması hususunda kentlerde yer alan tarihî 
dokunun korunarak bu mirasa sahip çıkılması 
çok önemlidir (Lynch, 1981: 73). Kentlerde 
yapılacak kalıcı yaşam alanları planlanırken, 
bu kapsamda hazırlanan projelerde, yerel 
mimari özellikleri yansıtan, yerel yapı mal-
zemesinin kullanıldığı örneklerden yola çı-
kılması gerekliliği gözden kaçırılmamalıdır 
(Benli ve Özer, 2018: 94) .

Tarihi yerleşimler için uygun olabilecek ve 
yerel kimliği ön plana çıkaran yaklaşımlar 
ve prensipleri incelendiği zaman tarihi Har-
put yerleşkesi için en doğru yaklaşımın sakin 
kent yaklaşımı olduğu görülmektedir. Sakin 
kent yaklaşımının ön plana çıkmasının sebep-
leri arasında:

- Bu hareketin yerel kent kimliğinin kay-
bolmasına karşı ortaya çıkmış bir tepki 
hareketi olması,

- Uygulandığı şehirlerin % 70 ‘ inin tarihi 
kentler olması,

- Uygulandığı tarihi kentlerde kültürel mi-
rası ve yereli koruyucu uygulamalarda 
bulunması,

- Uygulandığı şehirlerde turizm’ e olumlu 
katkı sağlaması,
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- Hareketin kriterlerinin Harput Tarihi Yer-
leşkesi’ nin özellikleri ile bağdaşması,

- Ekolojik tabanlı olması ve tabiata zarar 
vermeyen uygulamaların ön plana çık-
ması,

- Zanaatkârlığa, yerel üretime, yöresel 
ürünlerin pazarlanmasına verdiği önem,

- Uygulandığı yöreye ekonomik katkı sağ-
laması,

- Enerji tasarrufuna önem vermesi,

- Engelli ve yardıma muhtaç bireylere yö-
nelik uygulamaları,

- Ekolojik tabanlı bir ulaşım sistemini 
önermesi, gibi özellikler sıralanabilir.

Tarihi Harput yerleşkesinin kültürel zengin-
liklerinin korunarak kentin gelişimi ve yerel 
kimliğinin ön plana çıkarılması şehrin ölü 
şehir suretinden kurtarılarak tekrar hayat bul-
ması için sakin kent gerekli kriterlere sahip 
bir yaklaşımdır. 

Kentlerdeki monotonluğun ve tekdüzeleş-
menin, kent kimliğinin oluşmasını sağlayan 
kültürel miras unsurlarının korunması üze-
rinde olumsuz bir etkisi olduğu söylenebilir. 
Bu yerel dokuyu ve kimliği korumak için, her 
şehirde aynı malzeme ve inşaat tekniklerinin 
yaygın kullanımı önlenmeli, şehir içinde çev-
re iyileştirme çalışmalarına öncelik verilmeli, 
niteliksiz yeni yapılar özellikle antik kent-

lerde şehrin dokusuna uyum sağlayacak bir 
mimari görünüme getirilmeli ve buna benzer 
önlemler arttırılmalıdır. Yerel mesleklerin ye-
rini seri üretime bırakması, geleneksel kültü-
rel ve sosyal faaliyetlerin devam etmeyerek 
unutulması, yerel ürünlerin değersizleşme-
si ve yerini dünya çapında kimliği olmayan 
ürünlere bırakması ve yaygın tüketim odaklı 
yaşam tarzının yok olmasıyla günümüzde so-
mut olmayan kültürel mirasta tehdit edilmeye 
başlanmıştır (İpekçi ve Aydın, 2017: 124-
125). Böylece kentsel mekânlar kimliklerini 
yitirmeye ve kalitesiz mekânlara dönüşmeye 
başlamıştır. Toplumlar yaşadıkları kentsel 
mekânın karakteri ne olursa olsun yeni alış-
kanlıklar kazanmaya ve mekâna özgü de-
ğerleri görmezden gelmeye başlamışlardır. 
Sakin kent hareketinin; amaçları, işleyişi ve 
kriterleri incelendiğinde, dünyadaki tüm şe-
hirlere hitap eden çevresel, politik, ekonomik 
ve kültürel anlamda yerleşimlere alternatif 
bir yönetim ve yaşam tarzı sunmak için çalış-
tığı söylenebilir (Clancy, 2018: 304). Temel 
yaklaşım, çağın gereklerini kente ve topluma 
kazandırmak, kentsel yaşam kalitesini artır-
mak, yerel değerleri ve farklılıkları ön plana 
çıkarmak ve her anlamda daha az nüfuslu 
yerleşimlerin potansiyelini ortaya çıkararak 
sürdürülebilir çevre kaynaklarını teşvik et-
mektir. Bu hedefler doğrultusunda ilerleyen 
bir hareketin işleyişinde kültürel mirasın 
korunması önemli bir yere sahiptir. Birliğin 
kriterleri incelendiğinde kültürel mirasın ko-
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runmasına hem doğrudan hem de dolaylı ola-
rak katkı sağlayacak birçok maddenin oldu-
ğu görülmektedir (Atalan ve Makaklı, 2016: 
548-549).

Sakin Kent “Cittaslow” Yaklaşımı

Sakin kent kavramı, temellerini XX. yüzyıl 
sonlarında ortaya çıkmaya başlayan ve kü-
reselleşmenin arttırdığı hızlı yaşam stilinin 
daha insancıl bir duruma getirilmesi gerek-
tiğini savunan “yavaşlık” akımı üzerine kur-
maktadır. Sakin kent yaklaşımı, XXI. Yüzyı-
lın başlarından itibaren değişik ülkelerde ve 
çok farklı kültürel yapıya sahip toplumları 
bünyesinde barındırmaya ve giderek yaygın-
laşmaya başlamıştır. Bu bakımdan sakin kent 
felsefesi, farklı kültürlere rehberlik eden ve 
topluluklar arasında bağ oluşturan küresel 
bir akımdır (Clancy, 2018: 281). Sakin Kent 
Birliği, 2009 yılından günümüze kadar geçen 
sürede Türkiye’de çeşitli şehirleri bünyesine 
almış ve ekonomi, turizm, kentsel planlama, 
kültürel mirasın korunması gibi alanlarda yö-
netime ve halka yeni yaklaşımlar sunma doğ-
rultusunda faaliyet göstermiştir.

Sakin kent kavramının ortaya çıkması aniden 
olmayıp bir olgunlaşma süreci dâhilinde ol-
muştur (Sırım, 2012: 120-122). Avrupa’ da 
sürdürülebilir gelişme olgusu 1987 yılında 
yayınlanan Bruntland Raporu’nda ve Avrupa 
Kentsel Şartı’nda kentsel sorunları çözümle-
yerek sürdürülebilir kentlerin oluşturulması 

ön görülmüştür. Bunun için de yerel yönetim 
unsurlarının güçlendirilerek insanların katılı-
mı ve kendi kendine yeterlilik stratejileri be-
lirlenmiştir. Avrupa’da bu duruma ait tarihsel 
gelişim kapsamında inşasının gerçekleştiril-
diği bu münazaraların 1972 yılında Stock-
holm Deklarasyonunda, 1975 yılında ise 
Amsterdam Deklarasyonu’nda tarihi kentler 
ve tarihi yapıtların kentsel koruma ve kültü-
rel mirasın gelecek nesillere aktarımı ile ilgi-
li maddelerin yer aldığı görülür. Söz konusu 
münazaralar artık günümüzde sakin kent kri-
terleri içerisinde yer almaktadır. Avrupa’da 
sakin kent kavramı ortaya atılmadan çok 
daha önce koruma ve sürdürülebilirlikle ilgili 
çok sayıda anlaşma ve deklarasyonlarla ilgi-
li konuların münazarası yapılmıştır (Sohn ve 
diğ., 2015: 32).

Öteki taraftan, 2015 yılı içerisinde dünya-
da yer alan bütün sakin kent yerleşkelerinde 
yapılan araştırmalar sonucunda yayınlanan 
sakin kent yerleşimleri hakkında ikinci ulus-
lararası rapora göre, sakin kent ilan edilen 
yerleşimlerin %73’ünün üstün mimari değe-
re sahip tarihi merkezleri vardır. Yine %61’i 
ise kültürel, mimari, tarihi ve sanatsal mirasa 
sahiptir ve bu yerleşimlerin %49’unda gele-
neksel zanaatlar devam etmektedir (Clancy, 
2018: 216). Yapılan araştırmalarla ortaya çı-
kan bu oranlar, sakin kent yerleşkelerinin bü-
yük bir bölümünün tarihi çevreler ile kültürel 
miras öğeleri barındırdığını göstermektedir. 



MTD
www.mtddergisi.com

ULUSLARARASI HAKEMLİ TASARIM VE MİMARLIK DERGİSİ
Eylül / Ekim / Kasım / Aralık Yıl: 2021 Sayı: 24 Sonbahar Kış Dönemi

INTERNATIONAL REFEREED JOURNAL OF ARCHITECTURE AND DESIGN 
September / October / November / December Year: 2021 Issue: 24 Autumn Winter Term

ID:569 K:813
ISSN Print: 2148-8142 Online: 2148-4880

(ISO 18001-OH-0090-13001706 / ISO 14001-EM-0090-13001706 / ISO 9001-QM-0090-13001706 / ISO 10002-CM-0090-13001706)
(Marka Patent No / Trademark)
(2015/04018 – 2015/GE/17595)

135

Sakin kent kavramı küresel sermayenin oluş-
turduğu birbirinin kopyası niteliğinde homo-
jen kentler niteliğinde olmak istemeyen, tari-
hi ve kültürel kimliğini koruyarak yerelliğini 
sürdürmek isteyen yerleşim alanlarının yöne-
tim düzeyinde yer aldığı bir oluşumdur (Sohn 
ve diğ., 2015: 28). Bu oluşumda yer almak 
isteyen kentlerin, önemli ve özel oldukları 
alanları ön plana çıkarmaları ve bu değerlerin 
korunarak sürdürülebilir gelişimini sağlamak 
için stratejiler geliştirmeleri gerekir (Clancy, 
2018: 301). Sakin kent olmak için yapılacak 
olan başvurular öncelikle söz konusu kentin 
bulunduğu ülkede ilk olarak Sakin kent ünva-
nını almış olan kente (Türkiye’de İzmir/Se-
ferihisar) yapılmaktadır. Akabinde İtalya’nın 
Orvieto şehrindeki Uluslararası Sakin Kent 
Birliği’ne bu başvuru iletilir. Aday kent is-
tenen kriterleri karşılar ve bunun için somut 
yaklaşımlarda bulunursa sakin kent olmaya 
hak kazanır (Kuşay ve Türkden, 2021: 114, 
Sohn ve diğ., 2015: 39).

BULGULAR

Harput Tarihi Kenti’nin Konumu ve Kısa 
Tarihi

Kentler, bulundukları konumun avantajları 
ile tıpkı canlı bir organizma gibi uzun yıllar 
boyunca, sürekli gelişim ve değişim gösterir-
ler. Bu değişim demografik açıdan olabilece-
ği gibi mekânsal kullanım açısından da ola-
bilir. Kadim Harput şehri konumu nedeniyle 

doğal bir geçiş güzergâhında bulunmaktadır. 
Öyle ki Harput ulaşımın yoğunluk arz ettiği 
bir düğüm noktasına tekabül eden hâkim bir 
yerleşke niteliğindedir. Tarihte Asurlar döne-
minde başkent olan Ninova’yı Karadeniz’e 
ulaştıran yol güzergâhı da Harput’un kontro-
lünde bulunan alanlardan geçmektedir (Dar-
kot, 1943: 227). Tarih içinde sıkça kullanıl-
mış önemli güzergâhlardan biri de Hekimhan 
ile Keban üzerinden geçerek Harput’a kadar 
gelen ve oradan da eski hükümdar caddesi-
ne birleşen yoldur. İkinci bir yol ise, Harput-
Keban-Arapkir-Kemaliye ve Divriği hattın-
dan geçerek Sivas’a varan yol güzergâhıdır. 
Bunlara ek olarak üçüncü bir yol, Bağdat’ı 
Samsun’a bağlayan güzergâh olup, Sivas’ın 
ardından kadim kervan yolu ile birleşmekte-
dir. Bunun dışında, tarihte Harput - Giresun 
arasında Keban-Arapkir-Kemaliye-Kuru-
çay-Şebinkarahisar veya Arapkir-Divriği-
Şebinkarahisar’dan geçen yollar da bulun-
maktaydı (Sarıbeyoğlu, 1951: 89; Tunçdilek, 
1971: 22; Aytaç, 2014: 317). Böylece Mezo-
potamya-Anadolu ve Karadeniz bölgelerini 
bağlayan kalabalık düğüm noktalarının olma-
sı nedeniyle Harput tüccarların yalnızca uğ-
radığı ya da konakladığı bir yer olmayıp, eş 
zamanlı olarak ticaret merkezi olmak gibi bir 
hüviyete de erişmiştir (Tunçdilek, 1971: 25; 
Aytaç, 2014: 317).

Şehrin yakın çevresinde, Uluova, Elazığ Ova-
sı, Kuzova ve günümüzde Keban barajının 
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yapımıyla sular altında kalmış olan Altınova 
ve Aşvan Ovası gibi tarıma uygun sahaların 
bulunması birçok bakımdan bölgenin öne-
minin artmasına neden olmuştur. Harput’un 
bu ovalara hükmeden bir konumda bulunu-
yor olması tarihte kaydettiği gelişmelerin 
sebeplerinden biridir. Harput’un söz konusu 
bölgeye kurulmasının altında yatan nedenleri 
irdeleyebilmek için o döneme ait tarihin, sos-
yal ve kültürel özelliklerin bilinmesi gerekir.  
Harput, Doğu Anadolu bölgesinde kuzey ve 
güneyde bulunan sıradağların birbirlerine 
yaklaştığı bir konumdadır. Bölgede coğrafi 
özelliklerin elverişli olmaması ve doğu-batı 
ekseninde ulaşımı zorlaştıran koşullar nede-
niyle yol aksları genelde vadileri ve akarsu 
yataklarını takip etmiştir. Tarih boyunca ka-
vimlerin geçtiği bu doğal koridorun Harput 
hâkimiyetinde bulunması sebebiyle alanın 
stratejik olarak büyük önem arz ettiği görül-
mektedir. Söz konusu tarihi dönemde genelde 
iç ve dış problemlerin etkisinde kalan alana 
birçok yönden gelen istila girişimleri, savaş-
lar, toprak mücadelesi ve isyanların yerleşim 
alanı olarak korunaksız olan ovalardan ziya-
de fethedilmesi zor olan engebeli alanlarda 
tesis edilmesine sebep olmuştur (Tunçdilek, 
1971: 34). 

Harput, çevresi vadiler akarsu yatakları ova-
lar ve verimli arazilerle çevrili olan ancak ya-
şam alanı yönünden müstahkem engebeli bir 
mevkiidir. Harput çevresinde birçok bölge su 

bakımından zengin olsa da Harput’ta genel-
likle su sıkıntısı yaşanmış ve şehrin ovaya 
inme sebeplerinden biri de yaşanan bu sıkıntı 
olmuştur. 

Harput’ta yaşadığı bilinen en eski uygarlıklar 
bölgeye günümüzden yaklaşık 4000 yıl önce 
yerleşen Hurriler’dir. Hurriler’in ardından 
bölge sırasıyla Hitit ve Urartu uygarlıklarının 
hâkimiyeti altına girmiştir (Çakmak, 2006: 
140-141). Tarihi Harput kalesi özellikle Urar-
tu döneminin izlerini taşımaktadır. Harput’un 
ilk hecesi olan har, kaya (taş) manasına, son 
hece olan put (berd) ise kale manasına gel-
mektedir. Günümüz Türkçe’ si ile Taş-Kale 
anlamına gelmektedir. Harput Urartuların 
ardından Roma İmparatorluğu hâkimiyetine 
girmiştir. Sonraları bu bölge uzun bir süre Sa-
sani-Doğu Roma mücadelesine sahne olmuş-
tur. Bu dönemin ardından Hz. Ömer’in halife 
olduğu zamanlarda Arapların Harput ve çev-
resini fethettiği görülmektedir (Sunguroğlu, 
1958: 87-88).

Harput’un Doğu Romalıların hâkimiyetine 
tekrar girişi X. asırda olmuştur. Doğu Ro-
malıların bölgeye nüfuz etmek için giriştik-
leri büyük seferlerin öncelikli hedefi daima 
Harput ve çevresi olmuştur. Doğu Roma 
kaynaklarında Harput, bugünkü adına çok 
yakın olarak “Harpote” şeklinde geçmekte-
dir. Harput’un yer aldığı bölge ise kaynak-
larda “Mesopotamia” olarak anılmaktadır. 
Harput’ta Doğu Roma etkisi XI. asrın sonla-
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rına dek sürmüştür (Çakmak, 2006: 140-141). 
Harput 1071 Malazgirt savaşının ardından 
tam olarak Türklerin eline geçmese de 1085 
yılında Çubuk Bey önderliğinde fethedilmiş-
tir. Böylelikle bölgede Selçuklu hâkimiyeti 
başlamıştır. Çubuk Bey, Selçuklu Hüküm-
darına bağlı kalarak bölgede Hükümet kur-
muştur. Ölümünden sonra yerine oğlunun 
geçmesi nedeniyle Harput tarihinde bu dö-
neme “Çubukoğulları Devri” denir. Türklerin 
gelişine kadar yalnızca müstahkem bir kale 
konumunda olan Harput, Türklerin gelişiyle 
birlikte büyüyen bir kent durumuna gelmiştir 
(Sunguroğlu, 1958: 1774). 

Çubukogulları devrinin sona ermesiyle 
Harput’ta “Artukoğulları Devri” başlamıştır. 

XII. asrin başlarına denk gelen bu dönem, 
1234 yılına kadar sürmüştür. Artukoğulla-
rı devrinde yaşayan Balak (Belek) Gazi’nin 
Harput’ta yaşamış en büyük Türk komutan-
lardan olduğu bilinmektedir. Haçlı seferleri 
sırasında göstermiş olduğu mücadele bazı 
tarihçiler tarafından Selahattin Eyyubi ile 
mukayese edilmiştir (Çakmak, 2006: 140-
141). Balakgazi’nin ardından 1185 senesine 
kadar Artukoğulları hâkimiyeti devam etmiş-
tir. Bu devirde yaşayan Fahrettin Karaaslan 
da eserleriyle Harput tarihi için önemli bir 
şahsiyettir. 1148-1174 yılları arasında hüküm 
sürmüş ve Ulu Cami’yi (Görsel 1) yaptırmış-
tır. 1234’ten sonra hanedanın hâkimiyeti son 
bularak bölge Selçuklulara ilhak edilmiştir 
(Tunçdilek, 1971: 42). 

Görsel 1. Harput Ulu Camii
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Şehir giderek büyümeye ve nüfus hızla art-
maya başlayınca, Harput’ta rakımın yüksek, 
hava şartlarının sert ve tarım arazilerinin sı-
nırlı olması nedeniyle şehir yavaş yavaş Har-
put eteklerine ve ovaya doğru yayılmış ve za-
manla günümüzdeki Elazığ’ a dönüşmüştür. 
Harput’tan ovaya inen halk ovada yeni ev 

yapmak için Harput’ta bulunan evlerini yı-
karak malzemesini ovaya taşımış ve burada 
yeni ev inşa etmiştir. Bu nedenle Harput’un 
tarihi silueti tahrip olarak kentin ihtişamlı gö-
rüntüsü yavaş yavaş yok olmuştur (Çakmak, 
2006: 141).

Şekil 3. Harput Tarihi Yerleşkesi Tarihsel Gelişim Durumu Analizi

Yeni kurulmuş olan bu şehir ilk başta eya-
let ve daha sonra vilayet merkezi olmuştur. 
Osmanlı’nın son dönemlerinde Dersim ve 
Malatya Sancakları da buraya bağlanmıştır. 

1921 senesinde bu sancaklar Elazığ’dan ay-
rılmıştır (Sunguroğlu, 1958: 333-334).

Sultan Abdulaziz’ in tahta çıkısının 5. yılında 
şehre Abdulaziz’ in mamur ettiği şehir anla-
mına gelen “Mamuratül-Aziz” adının veril-



MTD
www.mtddergisi.com

ULUSLARARASI HAKEMLİ TASARIM VE MİMARLIK DERGİSİ
Eylül / Ekim / Kasım / Aralık Yıl: 2021 Sayı: 24 Sonbahar Kış Dönemi

INTERNATIONAL REFEREED JOURNAL OF ARCHITECTURE AND DESIGN 
September / October / November / December Year: 2021 Issue: 24 Autumn Winter Term

ID:569 K:813
ISSN Print: 2148-8142 Online: 2148-4880

(ISO 18001-OH-0090-13001706 / ISO 14001-EM-0090-13001706 / ISO 9001-QM-0090-13001706 / ISO 10002-CM-0090-13001706)
(Marka Patent No / Trademark)
(2015/04018 – 2015/GE/17595)

139

mesi uygun görülmüştür. Sonraları telaffuz 
bakımından zor bir isim olduğu gerekçesiyle 
halk arasında “El Aziz” olarak adlandırılmış-
tır. Atatürk’ün 1937 yılındaki ziyareti esna-

sında “azık ili” manasına gelen “Elazık” ismi 
şehre uygun görülmüş, bu ad zamanla günü-
müzde ki “Elazığ” ismine dönüşmüştür (Sun-
guroğlu, 1958: 504).

Şekil 4. Mamuratül – Aziz ve Bağlı Sancaklar (Karaaslan, 2011: 300)

Uzun süre boyunca Harput’a bağlı kalan ve 
basit bir yerleşim alanı konumunda bulunan 
“mezre” yani günümüzde ki Elazığ kentinin 
zamanla büyüyerek antik Harput kentinin ye-

rini alması, Harput’un zamanla önemini yiti-
rerek, sosyal ve ekonomik açıdan yok olması-
na neden olmuştur (Yılmazçelik, 1999: 267).
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Görsel 2. Harput Tarihi Kenti

Harput, dünyada ve Türkiye’de özellikle ta-
rihsel süreçte ayrıcalıklı bir lokasyona sahip 
olmuştur. Bulunduğu lokasyon bakımından 
dört mevsimin yaşandığı, hâkim olduğu ova-
lar sayesinde birçok tarım ürününün yetiştiği 
Harput’un bulunduğu lokasyon, kente tarih 
boyunca birçok yönden avantaj sağladığı gibi 
zaman zaman da dezavantaj olmuştur. Harput 
dünya’da kutuplara veya ekvatora çok ya-
kın olmaması sebebiyle uzun süre aşırı sıcak 
veya aşırı soğuk iklimlere maruz kalmayan 
bir bölgededir. Türkiye’de bulunduğu lokas-
yonun da aşırı yüksek veya aşırı yağışlı olma-
ması sebebiyle tarım, hayvancılık, avcılık ve 
toplayıcılık gibi birçok ekonomik faaliyetin 
yapılmasına su kaynaklarına yakın oluşu ile 

de yaşam alanlarının oluşturulmasına elveriş-
li bir bölge olmuştur.

Anket Yöntemi İle Elde Edilen Bulguların 
Değerlendirilmesi

Çalışma kapsamında katılımcılara 46 soru-
dan oluşan bir anket uygulanmıştır. Anket 
çalışması 35 uzman katılımcı üzerinden yü-
rütülmüştür. Anket katılımcıları Elazığ ve 
Harput hakkında bilgi sahibi olan uzman ka-
tılımcılardan oluşmaktadır. Anket sorularının 
değerlendirilmesi kapsamında bu çalışmanın 
hedefleri doğrultusunda katkı sağlayacak so-
ruların cevapları dikkate alınmıştır. Anket ka-
tılımcılarının %57,1’i kadın %42,9’u erkek 
katılımcılardan oluşmaktadır.
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Tablo 1. Anket Katılımcılarının Cinsiyet Değişkenine Göre Dağılımları

Cinsiyet Sıklık Yüzde Geçerli Yüzde Kümülatif Yüzde

Bay 15 42,9 42,9 42,9

Bayan 20 57,1 57,1 57,1

Total 35 100,0 100,0 100,0

Ankete katılan uzmanların yaş değişkenine 
göre dağılımı ise;

20-30 yaş arası katılımcılar %25,7 

30-40 yaş arası katılımcılar %62,9 

50 yaş ve üstü katılımcılar ise %11,4’tür

Anket çalışmasının güvenirliğinin test edil-
mesi amacıyla pilot uygulama yapılmıştır. 
Pilot uygulama sonucunda ankette yer alan 
16. ve 25. sorular değiştirilmiştir. Pilot uy-

gulama tekrarlanarak anketin güvenilirliği 
SPSS programı üzerinden hesaplanmıştır ve 
güvenilirlik değeri 0,736 olarak çıkmıştır. 
Soru grupları için en yaygın kullanılan değer 
Cronbach Alpha’dır. İçsel güvenilirlik indeksi 
olarak Cronbach Alpha değerinin 0,70’in üze-
rinde çıkması anketin içsel bir tutarlılığa sahip 
olduğunu göstermektedir (Karaboran, 1989: 
101). Bu sonuçlara göre anketin güvenilirlik 
testinden geçtiği SPPS programı ile de ispat-
lanmıştır.

Tablo 2. Anket Sorularının Güvenilirlik Analizi Tablosu

Cronbach’s Alpha Cronbach’s Alpha Based on Standardized 
Items

N of Items

,736 ,770 37

Uzman anketi kapsamında akademisyenler, 
mimarlar, peyzaj mimarları, şehir plancılar ve 
sanat tarihçilerine konuyla ilgili sorular yönel-
tilerek görüşleri alınmıştır. Uzman anketinde 
anket formu iki kısım olarak oluşturulmuştur. 
İlk kısımda; cinsiyet, yaş aralığı, uzmanlık 
dalı vb. bağımsız değişkenler sorulmuş ve ka-
tılımcılar hakkında veri toplanmıştır. İlk kı-
sımda yer alan bağımız değişkenler 9 sorudan 

oluşmuştur. İkinci kısımda ise Harput, sakin 
kentler, sürdürülebilirlik vb. konular ile ilgili 
olarak 5’li likert ölçeği ile hazırlanmış 37 soru 
katılımcılara yöneltilmiştir. 

Likert ölçeği toplamalı ölçek olarak da bilin-
mektedir. Likert ölçeği tekniğinde verilerin 
analizi iki boyutta gerçekleştirilebilir. Birinci-
si, ölçekte yer alan her ifade birbirinden ba-
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ğımsız olarak değerlendirilebilir. İkincisi ise 
ölçekte yer alan tüm ifadeler toplu bir şekilde 
de yorumlanabilir (Bayram, 2004: 103).

Nicel verilerin analizi için SPSS paket prog-
ramı kullanılmıştır. Araştırmanın problemine 
cevap aramak amacıyla öncelikle aritmetik 
ortalama, standart sapma ve bağımsız gruplar 
için t testi kullanılmıştır.  Cinsiyet değişkenine 
göre sorulara verilen yanıtlar üzerinde anlamlı 
farklılık olup olmadığı bağımsız gruplar t testi 
ile belirlenmiştir. Yapılan t testi sonuçlarının 
sig. değeri ortalamaları ve frekans değerleri 
irdelenmiştir.

5’li likert yöntemi ile hazırlanan uzman so-
rularına katılım oranları gösterilmektedir. 
“Harput tarihi kent merkezinin kentsel açı-
dan gelişimini yeterli buluyorum” maddesine 
katılımcılardan 14 kişi katılmıyorum, 13 kişi 
kesinlikle katılmıyorum ve 5 kişi katılıyorum 
yanıtını vermiştir. Kesinlikle katılıyorum ve 
kısmen katılıyorum seçeneklerinin uzman-
lar tarafından seçilmediği görülmektedir. 
“Harput’ta bulunan tarihi yapılar ve kültürel 
alanların yeterli şekilde korunduğunu düşünü-
yorum” maddesine katılımcılardan 2 kişi ke-
sinlikle katılıyorum, 18 kişi katılıyorum, 4 kişi 
kısmen katılmıyorum, 4 kişi katılmıyorum ve 
5 kişi kesinlikle katılmıyorum cevabını ver-
miştir. Bu maddenin cevap yoğunluğuna ba-
kıldığında katılımcıların büyük çoğunluğunun 
ifadeye katıldığı diğer cevapların da dağılım 

oranlarının birbirine yakın olduğu görülmek-
tedir.

“Harput’ta gerçekleştirilen restorasyon çalış-
malarını yeterli buluyorum” maddesine katı-
lımcılardan 3 kişi katılıyorum,  10 kişi kısmen 
katılmıyorum,  7 kişi katılmıyorum,  ve 13 ki-
şinin kesinlikle katılmıyorum cevabını verdiği 
görülmektedir. Bu maddenin cevap yoğunlu-
ğuna bakıldığında kısmen katılıyorum ve ke-
sinlikle katılmıyorum cevaplarının birbirine 
yakın oranlarda olduğu dikkat çekmektedir.

“Harput’ta yer alan tarihi alanlar hakkındaki 
bilgilendirme tabelalarını yeterli buluyorum”,  
“Harput tarihi kentinin tanıtımının etkin bir 
biçimde yapıldığını düşünüyorum” maddele-
rine katılımcıların cevaplarının kısmen katılı-
yorum, katılmıyorum ve kesinlikle katılmıyo-
rum seçenekleri üzerinde yoğunlaştığı en fazla 
kısmen katılıyorum seçeneğinin seçildiği gö-
rülmektedir. 

“Ahmet Kabaklı Bulvarı (Elazığ-Harput Yolu) 
üzerinde bulunan askeri tesislerin şehrin dışı-
na taşınması gerektiğini düşünüyorum”  mad-
desine katılımcılardan 16 kişi kesinlikle katı-
lıyorum, 10 kişi katılıyorum ve 9 kişinin ise 
kısmen katılıyorum cevabını verdiği ve katı-
lımcıların katılmıyorum ve kesinlikle katılmı-
yorum seçeneklerini seçmedikleri gözlenmek-
tedir. 

“Harput’ta bulunan yönelim mekanizmasını 
(giriş-çıkış noktaları, yön levhaları vb.) yeterli 
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buluyorum”  maddelerine katılımcılardan 5 
kişi kesinlikle katılıyorum, 3 kişi kısmen ka-
tılıyorum,  16 kişi katılmıyorum ve 11 kişinin 
kesinlikle katılmıyorum cevabını verdiği gö-
rülmektedir. Cevapların çoğunluğu katılmı-
yorum ve kesinlikle katılmıyorum seçenekle-
ri üzerinde yoğunlaşmıştır.

“Harput’ta bulunan ve tarihi dokuya uygun 
olmayan yapıların dış cephelerinin tarihi do-
kuyla uyumlu hale getirilmesi gerektiğini dü-
şünüyorum”, “Harput’ta gelecekte yapılabi-
lecek yapıların Harput’un tarihi dokusuna ve 
yerel mimarisine uygun olarak projelendiril-
mesi gerektiğini düşünüyorum”, “Harput’ta 
kültür ve eğlence (kürsü başı etkinlikleri, 
Harput musikisi vb.) etkinliklerinin arttırıl-
ması gerektiğini düşünüyorum”,  “Harput’ta 
geçmişte var olan zanaatların günümüzde de 
yaşatılması gerektiğini düşünüyorum”, “Ela-
zığ kentinin de bu durumdan olumlu yönde 
etkileneceğini düşünüyorum” maddelerinde 
katılımcıların kesinlikle katılıyorum ve katı-
lıyorum seçeneklerini seçtikleri diğer seçe-
nekleri işaretlemedikleri dikkat çeken detay-
lar arasında yer almaktadır. Bu maddelerde 
uzman görüşlerinin daha paralel ağırlıklı da-
ğılım gösterdiği görülmektedir.

Harput’ un Sakin Kent ilan edilmesi ve tarihi 
yerleşkeye sakin kent kriterlerinin uygulan-
ması halinde (aşağıdaki cümleler bu cümle-
nin devamı niteliğindedir) başlığı altında yer 
alan “Turizm açısından olumlu katkı sağlana-

cağını düşünüyorum”, “Harput’un optimum 
düzeyde sürdürülebilir gelişiminin sağlana-
cağını düşünüyorum”, “Kent kimliği açı-
sından olumlu katkı sağlanacağını düşünü-
yorum”,  “Harput’un tarihi kent dokusunun 
daha etkin biçimde korunacağını düşünüyo-
rum” maddelerine katılımcıların verdiği ce-
vapların kesinlikle katılıyorum, katılıyorum 
ve kısmen katılıyorum seçenekleri üzerinde 
dağılım gösterdiği ve en yüksek oranın kesin-
likle katılıyorum seçeneğinde yoğunlaştığı 
dikkat çekmektedir.

Katılımcılar tarafından anket sorularına ve-
rilen ağırlıklı cevaplar çalışmanın sonuç ve 
öneriler bölümünde kullanılmıştır. Uzman-
lara yöneltilen sorulardan Harput Tarihi Yer-
leşkesinde ne gibi eksikliklerin olduğu, hangi 
çalışmaların yapılması gerektiği, sakin kent 
yaklaşımının Harput’a uygulanması duru-
munda hangi kazanımların elde edileceği vb. 
konularda veriler elde edilmiştir. Bu veriler 
ve yapılan araştırmalar ışığında çalışmanın 
sonuç ve öneriler kısmı değerlendirilmiştir.

TARTIŞMA

Harput Tarihi Yerleşkesi derinlemesine ince-
lenerek elde edilen bulgular değerlendirilmiş-
tir. Konu hakkında literatür taraması yapıla-
rak benzer çalışmalar incelenmiştir. Yapılan 
bu çalışmalar kapsamında sakin kent kav-
ramı, pozitif yönde eleştirildiği gibi zaman 
zaman da negatif eleştiriler almıştır. Örneğin 



MTD
www.mtddergisi.com

ULUSLARARASI HAKEMLİ TASARIM VE MİMARLIK DERGİSİ
Eylül / Ekim / Kasım / Aralık Yıl: 2021 Sayı: 24 Sonbahar Kış Dönemi

INTERNATIONAL REFEREED JOURNAL OF ARCHITECTURE AND DESIGN 
September / October / November / December Year: 2021 Issue: 24 Autumn Winter Term

ID:569 K:813
ISSN Print: 2148-8142 Online: 2148-4880

(ISO 18001-OH-0090-13001706 / ISO 14001-EM-0090-13001706 / ISO 9001-QM-0090-13001706 / ISO 10002-CM-0090-13001706)
(Marka Patent No / Trademark)
(2015/04018 – 2015/GE/17595)

144

Nilsson ve diğ. (2011: 384)’e göre sakin kent 
ilan edilen yerleşkelerde negatif durumlara ve 
bazı tehlikelere de rastlanmak mümkündür. 
Öncelikle bir sakin kent yerleşkesi orta ve üst 
sınıf hayat standardını benimseyen yerel bir 
kalkınma modelini destekliyorsa soylulaşma 
tehlikesi ile karşılaşabilir. Bu duruma örnek 
olarak sakin kent üyeliğinin ardından, Bra ve 
Abbiategrasso’ ya (İtalya) büyük kentlerde 
çalışan ve burada yaşamayı yeğleyen insanlar 
taşınmaya başlamışlardır. Levanto (İtalya)’da, 
ise ikinci el konutların alımı artmıştır (Nilsson 
ve diğ., 2011: 384). Ayrıca bu durumun, yak-
laşımın ilan edildiği bazı kentlerde soylulaşma 
ile birlikte büyük şehirlerden gelerek yerleşen 
yeni sakinlerle ve turistlerle kalabalıklaşan 
yörelerde, sükûnetin kaybedilmesine de sebep 
olduğu ve bu hareketin olumsuz yönlerinin 
dolaylı olarak ortaya çıktığına değinilmiştir. 
Yaklaşım hakkındaki negatif görüşlere ba-
kıldığı zaman genellikle kentlerin sakin kent 
ilanından önce daha “sakin” olduğu ve bu 
sükûneti ilan ile birlikte ziyaretçi akınına uğ-
raması ve yeni yerleşimler ile kaybettiği, soy-
lulaşma riskinin arttığı savunulmaktadır (Öz-
men ve Can, 2018: 99). Ancak iddia edilen bu 
olumuz yönlerin Harput Tarihi Yerleşkesi’nin 
günümüzde ki nüfusu, turizm potansiyeli ye-
rel faaliyetleri, vb. özellikleri göz önünde bu-
lundurulduğunda Harput için olumlu etkilere 
neden olacağı açıktır. Harput hâlihazırda eski 
canlılığını ve potansiyelini arayan günümüzde 
önemini kaybederek adeta ölü şehir durumuna 

gelmiş bir tarihi beldedir. Bu nedenle ziyaretçi 
sayısı ve yerleşmelerin arttırması belde açısın-
dan son derece olumlu bir gelişme olacaktır. 
Tarihi beldenin sakin kent yaklaşımıyla yerel 
kimliğini ön plana çıkarması ve ilgi çekici 
kılması, turizmi canlandırması gibi etmenler-
le Harput tekrar canlanabilecektir. Yaklaşım 
ile ilgili bir diğer handikap ise sakin kent ile 
alakalı proje çalışmalarına kent sakinlerinin 
düşük katılım göstermesidir. Bu durumlarda, 
yapılan çalışmalar başarılı olsa bile, halkın 
yalnızca küçük bir kesimine hitap ettiği için 
kapsam ve etki alanı bakımından yetersiz ka-
labilmektedir (Pink, 2008: 105). Bu probleme 
Harput açısından bakılacak olursa müstah-
kem olan antik kentte yerleşmeler çok fazla 
yayılım gösteremeyeceği için yörede yaşayan 
herkesin katılımını teşvik eden ve farkındalık 
açısından toplumun ilgisini arttıran bir politi-
ka ile çözüm üretilebilir. Tarihi beldenin sakin 
kent kriterleriyle sürdürülebilirliğinin sağlan-
ması ve bu politikalar ile güçlü yönlerini ön 
plana çıkarması tarihi beldenin önemini art-
tıracaktır. Harput’un sakin kent ilan edilmesi 
hususunda var olan engellerin ortadan kaldırı-
larak gerekli kriterlerin sağlanmasıyla Harput 
sakin kent ilan edildiği takdirde tarihi belde 
gördüğü tahribatlardan ötürü mazideki parlak 
günlerine tam anlamı ile kavuşmasa da tekrar 
önemli bir antik kent konumuna gelecektir. Bu 
husustaki bir başka yöntem ise yalnızca sakin 
kent kriterlerinin Harput’a yönetsel boyutta 
politika hüviyetinde uygulanmasıdır. Bu yön-
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tem ile olumlu yönde büyük bir gelişim ve 
katkı sağlanması mümkündür ancak sürdürü-
lebilirlik konusunda Uluslararası Sakin Kent 
Birliği’nin denetimlerine ihtiyaç duyulacak-
tır. Bu nedenle hareketin tam anlamıyla uygu-
lanması en doğru yaklaşım olacaktır. Söz ko-
nusu hipotezlerin araştırılması hususunda uz-
manların görüşlerine başvurulmuştur. Konu 
ile ilgili uzmanların görüşleri anket yöntemi 
ile alınarak araştırma kapsamında değerlen-
dirilmiştir.

SONUÇ

Türkiye tarih boyunca birçok medeniyete ev 
sahipliği yapmış bir ülkedir. Bu tarihi zengin-
lik ve kültürel birikim XX. yüzyıla gelindi-
ğinde ülkeye birçok antik kentin miras kalma-
sına sebep olmuştur. Bu antik kentler sadece 
kuruldukları zaman kente hükmeden medeni-
yetlerden değil, tarih boyunca kenti ele geçi-
ren veya kent ile etkileşim halinde bulunan 
medeniyetlerden de önemli miraslar ve kalın-
tılar taşımaktadır. Bu nedenle günümüzde an-
tik kentler sadece bulundukları ülkeye ait bir 
miras değil birer dünya mirası niteliğindedir. 
Farklı kültürler tarafından benimsenmiş antik 
kentler zamanla bulundukları şehirlerde yerel 
kimlik açısından önemli simgeler halini al-
mışlardır. Antik kentler barındırdıkları kale-
ler, camiiler, kiliseler, medreseler, hamamlar, 
türbeler, çeşmeler, meydanlar, sokaklar ve 
benzeri özellikleri ile imgeleşerek bulunduk-
ları yöreye değer katan yerlerdir. Kurulduk-

ları dönemden günümüze kadar olan süreç-
te geçirdikleri değişimler, restorasyonlar ve 
farklı kullanım amaçlarıyla birlikte bu yerle-
şimler bize tarihi anlatmaktadır. Birer dünya 
mirası niteliğindeki bu kentler ne yazık ki gü-
nümüzde yok olmanın eşiğine gelmişlerdir. 
Antik kent hüviyetini kaybetmekte olan söz 
konusu yerleşkeler modern mimariye sahip 
yeni yapılaşmalar, hatalı imar planları ve tica-
ri işletmelerin getirdiği tahribatlarla birlikte 
giderek olumsuz bir hal almıştır. Hızlı nüfus 
artışı ile birlikte çarpık kentleşme ve konut-
laşma uygulamalarının fazlalaşması tarihi ve 
doğal çevreyi tahrip etmektedir. Bunun gibi 
birçok nedenle antik kentler günümüzde yok 
olmanın eşiğine gelmiştir.

Antik kentlerin üzerinde ki bir başka bas-
kı unsuru da XIX. yüzyıldan itibaren sanayi 
devrimi ile birlikte artış gösteren hızlı sana-
yileşme faaliyetleridir. Özellikle uzun yıllar 
insanların hammadde arayışları kaynakla-
rın sürdürülebilir kullanımını gözetmeksi-
zin plansız bir şekilde devam etmiştir ve her 
şeyin hızla tüketildiği yeni bir düzen ortaya 
çıkmıştır. Sanayi devrimi ve küreselleşme ile 
birlikte kentlerde yaşanan tekdüzeleşme antik 
kentler üzerinde de olumsuz etkilerin ortaya 
çıkmasına neden olmuştur. Kentlerin karak-
terini ve yerel kimliğini meydana getiren 
kültürel miras öğeleri bu tekdüzeleşme süre-
cinde önemini yitirerek günümüz kentlerinin 
gri beton blokları arasında yok olmaya başla-



MTD
www.mtddergisi.com

ULUSLARARASI HAKEMLİ TASARIM VE MİMARLIK DERGİSİ
Eylül / Ekim / Kasım / Aralık Yıl: 2021 Sayı: 24 Sonbahar Kış Dönemi

INTERNATIONAL REFEREED JOURNAL OF ARCHITECTURE AND DESIGN 
September / October / November / December Year: 2021 Issue: 24 Autumn Winter Term

ID:569 K:813
ISSN Print: 2148-8142 Online: 2148-4880

(ISO 18001-OH-0090-13001706 / ISO 14001-EM-0090-13001706 / ISO 9001-QM-0090-13001706 / ISO 10002-CM-0090-13001706)
(Marka Patent No / Trademark)
(2015/04018 – 2015/GE/17595)

146

mıştır. Tüketim toplumu olma yolunda hızla 
ilerleyen dünya, tarihi yapıları ve antik kent-
leri de tüketme noktasındadır. Zanaatkârlığın 
yerini seri üretimin alması, yerel ve organik 
ürünlerin yerini genetiği değiştirilmiş gıdala-
ra bırakması, kentlerde inşası gerçekleştirilen 
yerel mimari ve tarihi dokuya uyumlu olma-
yan niteliksiz binalar, tüketime odaklı top-
lum yapısı nedeniyle değersizleşen kültürel 
miraslar vb. durumlarla kentler yerel kimlik 
kaybına uğramaktadır. Tarihi Harput Kenti 
’de bu durumdan etkilenen antik kentlerden 
biridir. Bu hızlı yaşam koşulları ve tüketim 
odaklı hayat tarzı nedeniyle Harput’un tari-
hi dokusu ile kültürel mirası yavaş yavaş yok 
olma noktasına gelmiştir.

Buraya kadar olan kısımlarda Tarihi Harput 
Kenti her bakımdan ele alınmış incelenmiş ve 
analiz edilmiştir. Antik kent ile ilgili uzman 
görüşleri alınmış ve irdelenmiştir. Görül-
mektedir ki Harput Tarihi Yerleşkesi hakkın-
da yapılan bilimsel çalışmalarda birçok kez 
Harput’un ölü bir şehir olduğuna, yörenin 
eski ihtişamlı günlerinden uzak olduğuna ve 
antik kentin gelişiminin yeterli olmadığına 
vurgu yapılmıştır. Bu önemli antik kentin 
ölü bir şehir olma durumundan kurtulması 
ve optimum düzeyde sürdürülebilir gelişimin 
sağlanarak kentin tarihi dokusu ve kültürel 
mirasının yok olmaktan kurtulması için yeni 
bir planlama yaklaşımı gerekmektedir. Ade-
ta bir kabristanlar şehri olan Harput tarihin, 

geçmiş kültürlerin ve medeniyetlerin izlerini 
barındıran açık hava müzesi niteliğinde antik 
bir kent olmalıdır. Ayrıca bulunduğu şehir 
olan Elazığ açısından da Harput Antik Ken-
ti en önemli turizm değeridir. Bu kapsamda 
yapılan araştırmalarda sakin kent kriterleri-
nin Harput’ a birçok bakımdan olumlu katkı 
sağlayacağı görülmüştür. Çalışma kapsamın-
da elde edilen bulgular da sakin kent yakla-
şımının direkt veya prensip olarak Harput’a 
uygulanması halinde olumlu sonuçlar elde 
edileceği yönünde olmuştur. Harput’un sakin 
kent ilan edilmesi halinde antik kent geçirdiği 
değişimler, yanlış uygulamalar ve günümüze 
kadar maruz kaldığı tahribatlardan ötürü ta-
rihte ki önemine tam anlamı ile kavuşmasa da 
tekrardan birçok açıdan önemli bir antik kent 
konumuna gelecektir.

Yapılan araştırmalar sonucunda elde edilen 
bulgular sakin kent kriterleri kapsamında 
değerlendirilerek Harput tarihi yerleşkesine 
farklı alanlarda birçok öneri sunulmuştur.

ÖNERİLER

Ekolojik Ve Sürdürülebilir Ulaşım Açısın-
dan Öneriler

Ulaşım problemi, günümüzde en büyük kent 
sorunlarından biridir. Kentlerin nüfus yo-
ğunluğunun artmasıyla birlikte, motorlu ta-
şıt sayısındaki hızlı yükselme trafik sorunu, 
hava kirliliği ve gürültü gibi problemleri be-
raberinde getirmektedir. Bu problemler kent 
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hayatını ve insan sağlığını olumsuz yönde 
etkilemektedir. Motorlu taşıtların yarattığı 
bu problemlerin çözümü noktasında bisik-
let kullanımı önemli bir alternatiftir. Bisiklet 
insan sağlığı için faydalı bir taşıttır. Bisiklet 
kullanımı bir spor olması nedeniyle bisikleti 
kullanan kişinin sağlığına olumlu yönde etki 
yaptığı gibi hava kirliliği, gürültü ve trafik 
problemi yaratmamasıyla da çevresindeki in-
sanlara zarar vermez ve kent sağlığını olumlu 
yönde etkiler.

Ulaşım konusunda Harput için öncelikli hedef 
tarihi kent merkezinde, gürültü, görüntü ve 
hava kirliliğine sebep olan motorlu taşıt yo-
ğunluğunu azaltmak olmalıdır. Özellikle be-
lirli günlerde (kabristan ziyaretlerinin yapıl-
dığı günler) kent merkezinde trafiği felç eden 
bu durumun giderilmesi için bazı düzenleme-
lerin yapılması elzemdir. Bu kapsamda kab-
ristanlara alternatif yol güzergâhları yapılma-
sı ve kabristan ziyareti amacıyla tarihi kent 
merkezine gelen insanların bu güzergâhları 
kullanması kentin motorlu taşıt trafiğinin 
azaltılması noktasında önemli bir adım ola-
caktır. Bu hususta yapılacak bir diğer çalışma 
bisiklet yollarının antik kent merkezi içeri-
sinde ulaşım alanında kullanılması olacaktır. 
Günümüzde ulaşım alanında kullanılabilecek 
birçok farklı bisiklet türü mevcuttur. Toplu 
taşımada dahi kullanılabilecek bisiklet türleri 
bulunmaktadır.

Harput’ta yapılacak bisiklet yolunun sıklıkla 
kullanılan mavi renkte olması yörenin tarihi 
dokusuna uymayarak yapay bir görüntü oluş-
turacaktır. Harput’un tarihi bir kent olması 
sebebiyle yapılacak bisiklet yolunun tarihi 
doku ile ters düşecek bir uygulama olmaması 
gerekmektedir. 

Sakin kent kriterlerinde çevre politikaları 
başlığı altında 

- Binalarda ve kamu kullanım alanlarında 
enerji tasarrufu,

- Kamunun yenilebilir enerji kaynakların-
dan enerji üretimi,

- Görsel kirliliğin ve trafik gürültüsünün 
azaltılması,

Şeklinde kriterler yer almaktadır. Ayrıca alt-
yapı politikaları başlığında bisiklet yollarının 
kullanımı ve eko-ulaşım planlaması gibi kav-
ramlar ön plana çıkmaktadır.

Tüm bu veriler ele alındığında hem tarihi 
dokuya uyacak hem motorlu taşıt trafiğini 
azaltarak yarattığı çevresel kirliliği önleye-
cek hem de enerji tasarrufu noktasında katkı 
sağlayacak bir bisiklet yolu uygulama yönte-
mi olarak “güneş paneli bisiklet yolu sistemi” 
uygun bir teknik olarak görülmüştür. “ güneş 
paneli bisiklet yolu sistemi “ tamamen solar 
hücrelerden oluşan bir bisiklet yoludur. Bu 
solar hücreler sayesinde güneş enerjisinden 
elektrik enerjisi elde edilmektedir. Bu durum 



MTD
www.mtddergisi.com

ULUSLARARASI HAKEMLİ TASARIM VE MİMARLIK DERGİSİ
Eylül / Ekim / Kasım / Aralık Yıl: 2021 Sayı: 24 Sonbahar Kış Dönemi

INTERNATIONAL REFEREED JOURNAL OF ARCHITECTURE AND DESIGN 
September / October / November / December Year: 2021 Issue: 24 Autumn Winter Term

ID:569 K:813
ISSN Print: 2148-8142 Online: 2148-4880

(ISO 18001-OH-0090-13001706 / ISO 14001-EM-0090-13001706 / ISO 9001-QM-0090-13001706 / ISO 10002-CM-0090-13001706)
(Marka Patent No / Trademark)
(2015/04018 – 2015/GE/17595)

148

bisiklet kullanımının bir başka faydasını or- taya çıkarmıştır. Konu ile alakalı Harput için 
öneri güzergâhlar ele alınmıştır (Şekil 5).

Şekil 5. Harput Tarihi Yerleşkesi Bisiklet Yolu Öneri Güzergâhları

Materyal olarak kullanılacak olan solar hücre-
ler siyaha yakın koyu bir renktedir. Harput’ta 
sıklıkla kullanımı gerçekleştirilmiş doğal bir 
taş olan bazalt taşına renk olarak benzemek-
tedir. Mavi renkteki bisiklet yollarına göre 
tarihi doku ile çok daha uyumlu olacak bu 
bisiklet yolu kentin enerji ihtiyacının da bir 
bölümünü karşılayacaktır. Böylelikle birçok 

sakin kent kriteri aynı anda kente uygulanmış 
olacaktır. 

Bununla birlikte kent içi aydınlatmada kul-
lanılacak kentsel donatı elemanlarının bu 
tekniğe benzer güneş enerjisi ile çalışan ay-
dınlatma araçları olarak tercih edilmesi yine 
enerji tasarrufu yönünden olumlu katkı sağ-
layacaktır. Güneş enerjisi gibi yenilenebilir 
enerji kaynaklarının kullanımı kentin sürdü-
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rülebilirliği açısından oldukça önemlidir. Har-
put gibi güneşlenme süresi uzun ve gölgelik 
alanları az olan bir bölgede güneş enerjisinden 
faydalanmak doğru bir yaklaşım olacaktır.

Harput’ta kent merkezinde bisiklet yolu kul-
lanımı mümkün olmakla birlikte Elazığ-Har-
put arasında bulunan yol güzergâhında eğimin 
çok yüksek ve yolların virajlı olması şehir 
merkezinden Harput kentine ulaşım açısından 
bisiklet kullanımını elverişsiz kılmaktadır. 
Harput’un kent merkeziyle tek bağlantısı kara 
yoluyla sağlanmaktadır. Toplu taşıma araçları 
ve diğer motorlu taşıtlar bu yolu kullanmakta-
dır. Bu yolun herhangi bir alternatifi olmadığı 
gibi motorlu taşıtlara bağlı bu ulaşım sistemi 
çevreye zarar vermektedir. Toplu taşıma ağı 
ve ulaşım yetersizdir. Toplu taşıma sistemi 
alternatif yollar ile zenginleştirilmeli ve çev-
reye zarar vermeyen yöntemler kullanılmalı-

dır. Alternatif güzergâhlar için yeni duraklar 
oluşturulmalıdır. Ayrıca “Sakin Kent Altyapı 
Politikaları” başlığı altında yer alan “metro ve 
otobüs durakları gibi aktarma merkezlerinde 
bisiklet park yerleri yapılması” kriteri kapsa-
mında duraklara bisiklet park yerleri yapıla-
rak toplu taşıma ve bisiklet yollarının entegre 
olması sağlanmalıdır. Yine aynı başlık altında 
yer alan “özel taşıt kullanımına alternatif ola-
rak eko ulaşım planlanması (elektrikli otobüs, 
dik yokuşlarda yürüyen merdivenler vb.)” kri-
teri kapsamında toplu taşımada çevreye zarar 
vermeyen bir alternatif olan elektrikli sistem-
ler kullanılmalıdır. Mevcut toplu taşıma aksı 
incelendiği zaman (Şekil 6) tüm bu eksiklikler 
ön plana çıkmakta ve tek bir karayoluna ba-
ğımlı motorlu taşıt kullanımı ile toplu taşıma 
siteminin yetersizliği görülmektedir.

Şekil 6. Harput Tarihi Yerleşkesi Mevcut Toplu Taşıma Sistemi Analizi

Bu sebeple kent merkezinden Harput’a ulaşım 
için yine çevreye zarar vermeyen ve sağlıklı 
bir ulaşım aracı olan teleferik önerilmiştir. Bu 
amaçla kullanılacak teleferik tarihi dokuya 
uyumsuz modern çizgilere değil nostaljik hat-
lara sahip özel bir teleferik olmalıdır.

Tarihi Kent Dokusunun Korunması ve Sür-
dürülebilirliği Açısından Öneriler

Günümüzde Harput’a bakıldığında tarihi doku 
ile uyumsuz birçok yapının bulunduğu görül-
mektedir. Bu niteliksiz yapılara ek olarak ta-
rihi kent merkezinde dokuya uyumsuz ticari 
işletme tabelaları ve yönlendirme levhaları da 
bulunmaktadır. Tarihi kent merkezinin atmos-
ferini bozan ve görüntü kirliliği oluşturan bu 
durumun düzeltilmesi elzemdir.
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Görsel 3. Harput Mevcut Tabela Örneği (Elazığ Belediyesi, 2021: 2)

Görsel 3’ te görüldüğü üzere tarihi doku ile 
uyumsuz çok katlı yapılaşma, dükkân tabela-
ları, branda ve tenteler Harput’un antik kent 
dokusunu olumsuz yönde etkilemektedir. Bu 
görüntü Harput’un merkezinde tarihi Kur-
şunlu Camii’nin hemen karşısında bulun-
maktadır. Bir tarafta caminin asırlara meydan 
okuyan tarihi görüntüsü bir tarafta ise şekilde 
görülen manzara yer almaktadır. 

Bu şekilde tarihi kent merkezinin dokusunu 
bozan çok katlı yapılar kentsel dönüşüm ile 
tarihi dokuya uyumlu hale getirilmeli ve ta-
rihi kent merkezi genelinde tabela standar-
dizasyonu sağlanmalıdır. Görsel 4’ te tabela 
standardizasyonu ile ilgili öneri çalışmalar 
sunulmuştur.
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Görsel 4.  Harput Tarihi Yerleşkesi Tabela Standardizasyonu İçin Öneri Çizimler

Ticari işletmeler ahşap, ferforje, taş dokulu 
vb. tarihi dokuya uygun tek tip tabelalar kul-
lanmalıdır. Tek tip tabela tarihi yerleşkede bir 

zorunluluk haline getirilmeli ve tarihi dokuya 
zarar verecek tabela, reklam gibi uygulamalar 
yasaklanmalıdır.
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Görsel 5.  Harput Tarihi Yerleşkesi Tabela ve Dükkân Dış Cephesinin Tarihi Doku İle Uyumu Açısından 
Öneri Foto-Gerçekçi Görselleştirme Çalışması

Yeşil Alanlar İle İlgili Öneriler

Yapılan araştırmalar ve analizlerde Harput’ta 
bulunan yeşil alan varlığının yetersiz olduğu 
ve park, bahçe, yeşil kuşak gibi uygulamala-
rın gerekli olduğu görülmüştür. Harput’ta ye-
şil alan varlığının arttırılması hem kent esteti-
ği açısından olumlu katkılar sağlayacak hem 
de kent sağlığını olumlu yönde etkileyecek-
tir. Harput eteklerinde yapılacak ağaçlandır-
ma çalışmaları tarihi kentin siluetini olumlu 
yönde etkileyecektir. Bununla beraber yerel 
kimliğin ön plana çıkarılması açısından ve 
sakin kent kriterleri bakımından uygun ola-
caktır. Bunun dışında özellikle kent merkezi 

ve yakın çevresinde oluşturulacak yeşil alan-
lar, parklar ve yol ağaçlandırmaları kentin 
tarihi silueti ile yeşil dokuyu bütünleştirerek 
yaşayan bir antik kent dokusu meydana geti-
recektir.

Yapılan araştırmalar neticesinde Harput ka-
bartmasının yakın çevrede yapılan çalışmalar 
esnasında tesadüfen bulunduğu görülmüştür. 
Bu durum bulunduğu bölgenin en eski yer-
leşim yerlerinden biri olan Harput ve çevre-
sinde, pek çok tarihi eserin hala bulunmayı 
bekliyor olabileceğinin kanıtıdır. Bu neden-
le yöreye yapılacak bir arkeopark hem yeşil 
alan varlığını arttıracak hem de arkeolojik 
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bulguların devamlılığı ve arkeoloji biliminin 
çocuklara sevdirilmesi açısından olumlu kat-
kılar sağlayacaktır. Dünya üzerinde birçok 
ülkede arkeopark örnekleri mevcuttur.

Harput Tarihi Yerleşkesi İçin Alan Kulla-
nımlarına Dair Öneriler

Harput tarihi yerleşkesi pek çok bakımdan 
özel bir alandır. Burada yaşayan onlarca me-
deniyet ve bıraktıkları eserler tarihi ve arke-
olojik açıdan önemli olduğu gibi kültürel ve 
turistik açıdan da oldukça önemlidir. Görül-
mektedir ki Harput’ta mezarlık alanları bü-
yük bir yer kaplamaktadır. Tarihi yerleşkenin 
kültürel ve turistik bir alan olması ve kabris-
tanlar şehri durumuna gelmemesi için gele-
cekte mezarlıklara kesinlikle yer ayrılmamalı 
ve yeni alanlara defin işlemine müsaade edil-
memelidir. Mevcut kabristan alanları ise daha 
önce önerilen yöredeki yeşil alan varlığının 
arttırılmasına yönelik çalışmalar kapsamında 
etrafı ağaçlandırılarak nispeten gizlenmelidir. 
Harput eteklerinin de ağaçlandırılması ile bu 
alanların şehir merkezinden Harput’a bakıldı-
ğında göze çarpması önlenmeli ve bu alanlar 
mümkün olduğunca gizlenerek özerk alanlara 
çevrilmelidir.

Sakin kent kriterleri arasında yer alan “gele-
neksel iş tekniklerinin ve zanaatların değeri-
nin arttırılması” kapsamında, koruma amaçlı 
imar planında yer alan özel proje bölgelerin-
de tarihi dokuya uygun yeni yaşam alanları 
oluşturulmalı ve bu alanlarda zanaatkârlık 
semt pazarları yerel ürünlerin kullanımı gibi 
konular teşvik edilerek tarihi kentin tamamı-
na yayılması sağlanmalıdır. Yine bu kapsam-
da “Atölyelerin korunması ve değerlerinin 
arttırılması – doğal/yerel alışveriş merkezle-
rinin oluşturulması (tarihi kent merkezlerinde 
yer alan geleneksel kasap, fırın, bakkal vb. 
dükkânların desteklenmesi)” kriterine yöne-
lik olarak çalışmalar yapılmalıdır.

Engelli bireylere yönelik olarak kent planla-
ması ve alan kullanımları tekrar gözden ge-
çirilerek tarihi kent merkezi engelli bireyle-
rin rahat hareket edebileceği bir alan olarak 
düzenlenmelidir. Engelli bireyler ve hamile-
ler için otopark alanları ve kamu binalarında 
asansör sistemleri yer almalıdır. Harput’un 
tarihi sokak dokusu yeniden canlandırılmalı 
ve tarihi dokuyla uyumsuz olan objeler kaldı-
rılmalıdır. Bu tarihi doku oluşturulacak yeni 
yaşam alanlarında da aynı şekilde devam et-
tirilmelidir.
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Görsel 6. Harput Tarihi Yerleşkesi Tarihi Sokak Dokusu (Karaaslan, 2011: 84)

Harput Tarihi Yerleşkesi’ nin mevcut durumu-
na bakıldığı zaman yol döşemeleri farklılık 
göstermekle birlikte son yıllarda asfalt olan 
birçok kent içi yol bazalt kırma küp taş olarak 
değiştirilmiştir. Bu durum kentin tarihi dokusu 
açısından olumlu bir gelişme olmakla birlik-
te hala kent içinde stabilize ve toprak yolların 
bulunduğu ve tarihi dokuya uygun olmayan 
yol döşemelerinin devam ettiği bölgelerin ol-
duğu görülmüştür.

Antik kent merkezinde bulunan stabilize ve 
toprak gibi yol döşemeleri değiştirilerek tarihi 
dokuya uyum sağlayabilecek bazalt ve sunta 
taşı gibi doğal taşlar ile değiştirilmelidir. Öne-
rilen bu doğal taşlar hali hazırda Harput’ta 
birçok tarihi yapıda ve kültürel alanlarda kul-
lanılmıştır. Bu bakımdan sokak dokusunun 
önerilen doğal taşlar ile iyileştirilmesi tarihi 
yapılar ile de sokakların tam bir uyum halinde 
olmasını sağlayacaktır.



MTD
www.mtddergisi.com

ULUSLARARASI HAKEMLİ TASARIM VE MİMARLIK DERGİSİ
Eylül / Ekim / Kasım / Aralık Yıl: 2021 Sayı: 24 Sonbahar Kış Dönemi

INTERNATIONAL REFEREED JOURNAL OF ARCHITECTURE AND DESIGN 
September / October / November / December Year: 2021 Issue: 24 Autumn Winter Term

ID:569 K:813
ISSN Print: 2148-8142 Online: 2148-4880

(ISO 18001-OH-0090-13001706 / ISO 14001-EM-0090-13001706 / ISO 9001-QM-0090-13001706 / ISO 10002-CM-0090-13001706)
(Marka Patent No / Trademark)
(2015/04018 – 2015/GE/17595)

155

Görsel 7. Harput Tarihi Yerleşkesi Öneri Yol Yapı Malzemesi Ve Sokak Dokusu İçin Foto-Gerçekçi 
Görselleştirme Çalışması

Harput Tarihi Yerleşkesi İçin Turizmin Ge-
liştirilmesi Açısından Öneriler

Sakin kent politikaları içerisinde yer alan 
“misafirperverlik, farkındalık ve eğitim için 
politikalar” kısmında yer alan “iyi karşılama 
(kenti ziyaret edenlere yönelik çalışacak bir 
karşılama/tanıtım görevlisinin belirlenmesi, 
görevlendirilmiş kişilerin eğitimi, yönlendir-
me levhaları, ziyaretçilere uygun altyapı ola-
nakları ve tanıtım ofisleri gibi bu alanda çalı-
şan noktaların mesai saatlerinin düzenlenme-
si)” ve “Yavaş güzergâhların mevcut olması 
(basılı olarak veya internet sayfasında ve web 
üzerinde)” kriterleri kapsamında Harput Tari-

hi Yerleşkesi açısından değerlendirilebilecek 
ve turizm açısından da faydalar sağlayacak 
uygulamalar mevcuttur.

İyi karşılama kriteri kapsamında kente gelecek 
ziyaretçileri karşılaması için bir tanıtım görev-
lisi bulundurulmalıdır. Bu görevli kentin tanı-
tımını ve güler yüzlü karşılamayı sağlamakla 
beraber sakin kent kriterleri kapsamında oluş-
turulan yavaş güzergâhları da ziyaretçilere 
tanıtabilir. Söz konusu yavaş güzergâhlar tam 
teşekküllü ölçekli bir harita mantığı ile değil 
ziyaretçilerin kolaylıkla algılayabileceği sem-
bolik ifadelerle oluşturulmuş keyif veren ve 
anlaşılır bir tanıtım aracı olmalıdır. Bu şekilde 
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sakin kent kriterlerine uygun yavaş güzergah-
ların oluşturulması ve tanımı amacıyla öneri 
görselleştirme çalışması oluşturulmuştur (Şe-
kil 7).

Yavaş güzergâhlara basılı olarak tanıtım gö-
revlisi aracılığıyla erişilebildiği gibi kente 
gelmeden gezi planlaması yapan potansiyel 
ziyaretçilerin de görebilmesi için internet or-
tamından da erişilebilmelidir. Bu şekilde tari-
hi yerleşkede turizm canlandırılabilir ve yerel 
kimlik daha etkin bir biçimde yansıtılabilir. 
Düzenlenecek gezi faaliyetlerinde de söz ko-

nusu güzergâhlardan faydalanılarak faklı ro-
talar oluşturulabilir. Örneğin yöreye gelecek 
gruplar geliş amaçlarına göre yerleşkede farklı 
bir yol izlemek isteyebilir. İnanç turizmi açı-
sından kenti ziyaret eden bir grup türbelere, 
camilere veya kiliselere gitmek isterken, bir 
başka grup tüm anıtsal yapıları görmek iste-
yebilir veya yalnızca tarihi yapı kalıntılarının 
bulunduğu bölgeleri ziyaret etmek isteyebi-
lir. Tüm bu nedenlerden dolayı tarihi yerleş-
kede sakin kent kriterleri kapsamında yavaş 
güzergâhların oluşturulması, turizm ve tanıtım 
açısından olumlu olacaktır.
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Şekil 7. Harput Tarihi Yerleşkesi Sakin Kent Kriterleri Kapsamında Yavaş Güzergâhların Oluşturulması 
İçin Öneri Görselleştirme Çalışması
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EXTENDED ABSTRACT 

Introduction: According to the 2018 World Urbanization Reports of the United Nations, 
55.3% of the world’s population lives in cities. While the proportion of the population living 
in cities around the world was around 30% in the 1950s, it is expected to reach 60% by 2030. 
Especially after the industrial revolution, there was rapid population growth in the world. The 
world population, which is 800 million, has increased in a short time and has reached a large 
figure of approximately 7 billion today. With the industrial revolution, a rapid migration wave 
started from rural areas to cities. This unplanned growth and population increase caused serious 
problems in cities, but also negatively affected urban life. Especially in developing countries 
such as Turkey, this situation has created many negativities related to unplanned urbanization 
and infrastructure. In these unplanned urbanization activities, the emergence of studies that may 
harm the natural environment and cultural heritage of the cities has become inevitable. These 
conditions have also affected the social structure in cities and socio-cultural problems have 
emerged. These factors have continued to increase, resulting in the problem of de-identification 
in cities today. To prevent these problems of disidentification, it is necessary to protect the na-
tural and historical heritage in the cities. Ancient cities are a very important element of local 
identity in this respect. However, with the rapid growth of cities today, ancient cities have di-
sappeared into the city and become ordinary neighborhoods or residential areas. Historic cities 
have been disappeared by 21st-century architecture. Historical cities could not be preserved 
and tended to wear out and disappear. All these negative situations have led to the emergence 
of new approaches over time. New ideas have emerged to preserve and develop historical and 
cultural values, not to lose the local identity, and to ensure optimum sustainability of cities. One 
of the ideas that emerged in this way is the concept of a “calm city” (Cittaslow), which develo-
ped depending on the slowness movement. Aim: Life has accelerated in the world, especially 
after the Industrial Revolution. Local food, craft, and homemade products have been replaced 
by industrial products based on the mass production of machines and cities have gone through a 
period of rapid growth. Today, unplanned growth and rapid population growth have caused se-
rious problems in cities and negatively affected urban life. In these unplanned urbanization ac-
tivities, practices that can harm the natural environment and cultural heritage of the cities have 
emerged. These factors create the problem of losing local identity in cities today. To prevent the 
problems that arise in this situation, it is necessary to protect the local identity, cultural, natural, 
and historical heritage in the cities. In recent years, many approaches have emerged in terms of 
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planned growth and sustainability of cities. Among these approaches, Cittaslow stands out as 
an appropriate approach for ancient cities, as it aims to protect and maintain the historical urban 
fabric by highlighting it. The promises of the Cittaslow movement, whose aim is to “protect the 
nature, local and all existing cultural values”, and the benefits it will bring, if implemented, are 
promising for historical settlements. Cittaslow is an approach that aims to revive the local iden-
tity that has begun to disappear over time in historical cities. Cittaslow is a reaction to the fast 
lifestyle imposed by globalization. Cittaslow is applied in many settlements around the world 
today. However, when the places where this movement is predominantly applied are examined, 
it is seen that 70% of the cities where it is applied are historical cities. This study, it is aimed to 
investigate how the Cittaslow movement can be applied to Harput and the achievements that 
the Harput region can achieve with the Cittaslow criteria. Method: In this study, documentary 
research methods, experimental research methods, survey techniques, three-dimensional mo-
deling, and photo-realistic visualization techniques were used. In the documentary research 
method, national or international theses, books, articles, and internet data about the subject 
were compiled as text, picture, or figure. In the experimental research method, observation, 
correspondence, interview, etc. The data collected objectively by means of measurement tools 
were analyzed. Along with these studies, the results were analyzed using the questionnaire 
technique. The questionnaire was used as a data collection tool in the research. The literature 
review technique was used by collecting data from secondary sources in the researches carried 
out on the “Cittaslow”, that is, the calm city approach, which is proposed in order to protect 
the historical urban fabric of Harput more effectively, to ensure its sustainability and to gain 
a new identity. In the literature review; University libraries (e-journals, articles, theses, etc.), 
periodicals about the slowness movement, calm cities and sustainability, the World Tourism Or-
ganization, Ministry of Culture and Tourism, and the internet were used. After the research and 
analysis on the literature review and theoretical foundations, the results were analyzed using 
the survey technique. The “expert survey” technique was used as the method since the concept 
of Cittaslow has just begun to be recognized in Turkey and the Harput Historical Campus has 
the status of a protected area, and the survey questions are more about the planning approach 
and criteria. Within the scope of the expert survey, questions were asked to academicians, archi-
tects, landscape architects, city planners, and art historians and their opinions were received. In 
the expert survey, the questionnaire was created in two parts. In the first part; gender, age range, 
specialty, etc. independent variables were asked and data was collected about the participants. 
The independent variables in the first part consisted of 9 questions. In the second part questions, 
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Harput, Cittaslow, sustainability, etc. topics, 37 questions prepared with a 5-point Likert scale 
were asked to the participants. Findings and Results: The findings obtained within the scope 
of the study are that positive results would be obtained if the cittaslow approach was applied 
directly or in principle to Harput. If the Harput Cittaslow is declared by removing the existing 
obstacles to the declaration of Harput as a Cittaslow and providing the necessary criteria, the 
historical town will become an important ancient city again, although it does not fully regain its 
importance in history due to the destructions.


