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G‘Hacıbektaş Strateji Planı’ yasa gereği altı aylık süre içinde hazırlanacak-
tır. Stratejik Plan daha önceki planlardan hem yaklaşım hem de içerik 
bakımından farklı olmalı. Bir başka deyişle, Hacıbektaş 2023 yılına farklı 
bir vizyon ve strateji ile farklı hazırlanmalı. 

Farklılık; Bektaşi felsefesinin temel kavramları ile günümüzün değişen 
kavramlarının harmanlandığı ‘ortak değerler, ortak kavramlar, ortak 
vizyon’ yaklaşımı ile hazırlanacak bir çalışma olmalı.

Bektaşi felsefesini baz alarak yazılacak Hacıbektaş hikayesi, Anadolu 
coğrafyasının tüm kültürleri ve değerlerini kapsamalı, Hacıbektaş’ı; An-
lamalı, Planlamalı ve Tasarlamalı’yız.

O nedenle, Hacıbektaş’ın geleceğinin kurgulanması için  Tasarımcılar 
Kapadokya’da buluşmamızda ‘genç tasarımcılar’ tarafından önerilen 
çalışmaları baz alarak Vizyon Planı önerisini sunmaktayız.

Katılımcı ortamlarda hazırlanacak Taslak Vizyon Planı,  Hacıbektaş Vizyon 
Planı halini almalı. Vizyon Planı, Hacıbektaş Stratejik Planı ile uyumlu 
hazırlanmalı.

İRİŞ

A.Faruk GÖKSU
Kentsel Strateji
Mayıs 2019
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A
Yöntem



Çalışmayı yürütecek bir çekirdek ekip oluşturulmalı. 
Çekirdek ekipte; gönüllü ve profesyoneller olmalı. 
Çalışmanın yöntemi tartışılmalı. Katılımcı bir yön-
tem oluşturulmalı. 

Belediye yönetimi, akademia ile sivil toplum 
örgütlerinin aktif katılımı sağlanmalı. 

Hazırlanacak Taslak plan, 2 aşamalı tartışılmalı. 
Taslak plan için;

-  Bürokrasi ile Uzlaşma (toplantılar)
-  Hacıbektaşlılar ile Uzlaşma (sosyal medya) sağlan-
malı.

Taslak plan, uzlaşma sonrası ‘Hacıbektaş 2023 
Vizyonu’ olarak ilan edilmeli.

1

2

. Adım; 

   Kimler 
   Dahil Olmalı?

. Adım; 

   Nasıl 
   Hazırlamalıyız?



BAnlama



3. Adım; 

  Neredeyiz?

Hacıbektaş’ın bilimsel ve sezgisel analizlerinden 
yararlanılarak dün, bugün ve yarın dilimi içindeki 
stratejik analizler yapılmalı. 

1. Ölçeklerle Hacıbektaş
-   Bölge
-   İlçe

2. Renkler ile Hacıbektaş; Rengahenk Yönetimi
-   Mavi; Suyun Birleştirici Gücü 
-   Yeşil; Kaybedilen Değerlerin Yaratılması
-   Gri; Kentsel Dokunun Gelişim ve Dönüşümü
-   Mor; Sanayinin Dönüşümü, Sektörlerin Çeşitlenmesi
-   Kırmızı; Ticaretin Canlandırılması
-   Pembe; Bektaşi Felsefesinin Yeniden Düşünülmesi

3. Dokular ile Hacıbektaş; Dönüşümün Dönüşümü
-   Mekansal Doku
-   Sosyal Doku
-   Ekonomik Doku

4. Riskler ile Hacıbektaş; Yaşamsal Öncelikler
-   Yapı Riski
-   Yaşam Kalitesi Riski

5. Kimlikler ile Hacıbektaş; Yaşamın Değerleri
-   Bektaşi Öğretisi
-   Büyüklükler
-   Donatı Alanları



CPlanlama
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. Adım; 

   Nereye

   Gideceğiz?

. Adım; 

   Nasıl 
   Ulaşabiliriz?

Planlama aşamasında ise Hacıbektaş’ın gelecek 
kurgusuna ilişkin senaryolar, stratejiler tartışıl-
malı. Hacıbektaş 2023; Hacıbektaş’ın gelecek 
stratejileri, Hacıbektaş Veli’nin felsefesinin ana 
kavramları dikkate alınarak hazırlanmalı. 1. Eşitlik; Kamusal Alanlara Erişebilirlik

2. Sevgi; Nesiller Arası Diyalog

3. Hoşgörü; Yaşama Saygı

4. Paylaşım; Ortak Coğrafya, Ortak Paylaşım

5. Barış; Kent ve Kentli Haklarına Saygı

6. Dürüstlük; Liyakata Dayalı Yönetim



DTASARLAMA



Tasarlama aşamasında ise planlama 
aşamasında ortaya konulan stratejilerin 
program ve projelerle eyleme geçişi ele 
alınmalı.

6
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. Adım; 

   Ne 
   Yapabiliriz?

. Adım; 

   Nasıl 
   Gerçekleştirebiliriz?

. Adım; 

   Kimlerle 
   Yapabiliriz?



e
Paylasma,



Vizyon planı kamuoyu ile paylaşılmalı. Çağrı 
yapılmalı ve Hacıbektaşlılara taahhüt verilmeli.

-   Çağrı; Hacıbektaş Vizyon Planı
-   Sözden Gerçeğe; Adım Adım Hacıbektaş
-   Taahhüt; Kararlılık Göstergesi

Vizyon Planı, her yıl gelen öneriler ve değişim-
ler doğrultusunda revize edilmeli. Raporda 
önerilenler her aşamada izlenmeli.

9
10

. Adım; 

   Nasıl 
   Paylaşabiliriz?

. Adım; 

   Nasıl 
   İzleriz?
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1MEKANSAL STRATEJi PLANI
.

Alevilik/Bektaşilik öğretisinin doğduğu ve geliştiği 
bölgede, kentin merkezinde yer alan Hacı Bektaş Veli 
Türbesi yılda yaklaşık 1.000.000 ziyaretçiyi ağırlamakta; 
5.000 kişinin yaşadığı Hacıbektaş, nüfus büyüklüğünün 
200 katı ziyaretçiye ev sahipliği yaparken mekânsal ve 
sosyal altyapılar bakımından yetersiz kalmaktadır. Zi-
yaretçiler için Türbe dışında kenti deneyimleyebilece-
kleri alternatif mekanlar yeterince bulunmamakta, Çile-
hane çevresinde ziyaretçi yoğunluğu nedeniyle kargaşa 
yaşanmaktadır. 

Genel beklenti, Hacıbektaş’ın ‘ibadet turizmi’ yaklaşımı 
ile planlanması ve turizm sektörü aracılığıyla gelir üretil-
mesi olsa da Hacıbektaş öğretisinin derinliği algılanarak;

-   Dini ritüellerin gerektirdiği mekânsal ihtiyaçların,  
doğa ile uyum içinde karşılandığı,
-   Ziyaretçilerin, “ritüelistik bir deneyim” yaşamalarına 
olanak sağlandığı,
-   Hacıbektaşlıların gündelik yaşamları üzerindeki (ul-
aşım, kamusal alan kullanımı, turizm sektörüne dayalı 
ekonomik beklenti vb.) olumsuz etkilerin azaltıldığı, 
Hacıbektaş’a özgü bir mekânsal planlama yaklaşımı 
geliştirilmeli.



x
5000

1.000.000

Hacıbektaş

200

Ziyaretçi
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Bu yaklaşım, ziyaretçiler ve Hacıbektaşlılar için yaşam ve deneyim kali-
tesi sunmalıdır. Kente giriş, dini ibadetler ve kentten ayrılış deneyim 
süreçlerinin bütünlüğü, dini ritüellerin nitelikli bir mekan ve zaman 
planlaması kapsamında tamamlandığı, dini ritüeller ile köy halkının 
yaşam dinamikleri arasında saygılı planlama yapılan bir yaklaşım için 
4 temel strateji geliştirilmiştir.

1
Sakin bir giris; Kartal Meydanı

‘
. . ..

Kentin yeni giriş kapısı, Kartal Meydanı’dır. Meydanda tasarla-
nan otoparkta, tur otobüslerinden inen ziyaretçiler, yeşil bir yola 
dönüştürülen Cemalettin Çelebi Caddesi’nde sakin bir yürüyüş 
ile Hacı Bektaş Veli’nin makamına ulaşırlar. Tur otobüslerinin kent 
merkezine girmemesi, hem ziyaretçiler hem de Hacıbektaşlılar için 
avantajlı durumlar yaratacaktır. 

Kartal Meydanı Otoparkında uygulanan sistem, mevcut Otogar ve 
Kesimhane Otoparkında da uygulanmalı, yaşlı ziyaretçiler için al-
ternatif sistemler geliştirilmeli.



2
Mistik çeper; 
kentin kalbi

. .
. .

Kent merkezinde bulunan dergah ve 
çevresindeki mistik çeper, 1.000.000 kişinin 
ziyaret nedenidir. Mistik çeperin dışındaki 
Belediye Meydanı, Hacıbektaş Arkeoloji ve 
Etnografya Müzesi, Kültür Merkezi ve ticari 
birimler kentin kalbidir. 



67

3
10 Dakikada; 4 Odak

.

Kentin kalbinden 10 dakikalık yürüme mesafesinde 
bulunan 4 kent odağı; Kartal Meydanı, Otogar, Kesim-
hane ve Arkeolojik Sit Alanıdır. 

67
68



4
Gönül Bagı

Hacıbektaş ile kurulan güçlü gönül bağı burada 
yaşayanlar tarafından dile getirilmiş. Yerleşim ile 
kurulan bağ, buradan göçenlerin bir gün geri dön-
melerini ve Hacıbektaş için “iyi bir şey” yapmak 
istemelerini sağlamaktadır. Bu nedenle yerleşim 
çevresindeki vadi izleri; Arkeolojik Kazı Alanı, Kesim-
hane, Dedebağ Mesire Alanı ile birlikte tanımlanan 
anlamlı yeşil bölgeye “Gönül Bağı” adı verilmiştir.

Geçici Konaklama Birimleri:  “Gönül Bağı”nda, 
Hacı Bektaş Anma Etkinlikleri sırasında geçici yapılar 
kurularak konaklama amaçlı kullanım, etkinlik son-
rasında ise Hacıbektaşlıların kullanımına açılabi-
lecek kamusal mekanlar, çadır alanı, cem etkinlikleri, 
müzik dinletileri ve kurban kesimi için ayrılan alanlar 
bulunmalıdır.

Bağcılık ve Temiz Tarım: Bölgedeki önemli ekono-
mik kaynaklardan birisi bağcılıktır. Temiz üretimin 
yapıldığı, toprak ve üretim ile buluşturulan yerel 
halk için tarım, turizmden daha kalıcı ve sağlıklı bir 
yönelim olacaktır. 

Gönüllülük: Sosyal belediyecilik yaklaşımı ile 
Hacıbektaş’a çeşitli desteklerde bulunan beledi-
yeler, planlı ve organize biçimde, “Gönül Bağı”nın 
ağaçlandırmasına ve tarımsal amaçlarla kullanıl-
masına gönüllü katkıda bulunurlar.



2 HACIBEKTAs BELEDıYE MEYDANI 
VE ÇEVRESı

.

“Meydan” olarak tarif edilen alan, yoğun bir kamusal 
alan ve güçlü bir mekânsal doğrultu olarak tarif edilebi-
lecek bir aksın sonunda yer almaktadır. Kentte zamansal 
ve mekânsal bir yapılandırıcı olarak en önemli aktör olan 
Hacıbektaş Veli Külliyesi ve heykelinin bulunduğu mer-
divenli giriş ile başlayan ve yine külliye bahçesi boyun-
ca devam eden çizginin diğer yüzünü, doksanlı yıllarda 
tasarlanan kültür merkezi, kent tanıtım ofisi ve devamın-
da turistlere yönelik satış birimleri oluşturmaktadır. 

Meydan, kamu binaları ve yerleşim bölgelerine uzanan 
bu doğrultunun mekânsal etkisinin dağılmaya başladığı 
ve artık cadde ile sonlandığı noktada yer alır. Belediye 
binasına bakan Atatürk heykelinin yer aldığı boşluk olar-
ak meydan, kent merkezindeki her boşluk gibi otoparka 
dönüşmüş durumundadır.
 
Mevcut kullanımıyla bir “meydan” olup olmadığı 
tartışılan alanın, külliye ile başlayıp turist satış alanları ile 
devam etmekte olan aksa olan etkisi-etkisizliği değer-
lendirilmelidir. Aksın mevcut kullanımının değerlendi-
rilmesi, aksta etkin rol oynayanların tespit edilmesi ile 
çalışılmış ve ilgili roller aktörler ve aktantlar başlıkları 
altında derlenmiştir.

Literatürde farklılaşmış tanımlamaları da mevcut olan 
kavramlar, aktörlerin salt insanı kapsayamayacağı 
öngörüsü ve özellikle de Hacıbektaş Veli Külliyesi’nin bir 
aktant olarak mevcut aksa ve çevresine olan etkisi ile bir-
er ana başlık olarak ele alınmıştır





Deneyim odaklı yapılmış bu çalışmanın, can-
lı-cansız olarak alana ve çevresine etki etmiş 
tüm “eylemcileri” kapsaması amaçlanmıştır. ‘Ak-
tör-Aktant’ çalışması, alandaki bir kahvehanede 
gerçekleştirilmiştir. Hacıbektaş Meydanı’na ulaşan 
aksın turistik deneyimi sonrası, katılımcıların yerel 
kullanıcılarla sohbeti-röportajları ile geliştirilmiştir. 
Kahvehane, çalışmaya “içeriden bakabilmeyi”, yani 
turistik olmayan yönünü geliştirilmeyi amaçlayan 
bir ortam sunmuştur. Aktör-aktant listesi doğrul-
tusunda Hacıbektaş Veli Meydanı’nda etkin rol 
oynayabilecek kullanıcıların “geçici” ve “kalıcı” ol-
masına dair bir lejant belirlenmiş,  lejant hem hari-
talamada hem de önerilerde yinelenmiştir.



Birinci aşama; meydanın rolünü tanımlayan ak-
törler-aktantların belirlenmesi ve kullanımın süre 
bağlamında değerlendirilmesi. 

Çalışmanın ikinci aşamasında; farklı disiplinlerden 
gelmekte olan katılımcılar, alanın sorunlarını ve 
potansiyelini kendi bilgi alanları ve öznel yaklaşım-
ları ile ortaya koymuşlardır. Grup etkileşiminin 
gerçekleştiği ilk günün ardından ikinci gün, alan 
üzerine geliştirilen temel düşünce ve önerileri ifade 
etmek üzere yapılan çalışmalar, birkaç grup üzerin-
den yürütülmüştür. 

Çeşitlenen düşünce ve tartışmalara karşıdan bak-
mak üzere yapılmış olan haritalama değerlendi-
rilmiştir. Haritalama üzerinde gerçekleştirilen ka-
vramsallaştırma süreci aracılığıyla, meydanı ve 
çevresini etkin kılabilecek unsurlar ilişkilendirilm-
iştir.

Çalışmanın üçüncü aşamasında ise katılımcılar, 
Hacıbektaş Meydanı’nı etkin bir meydan ve kamusal 
alan kılmak üzere “an” önerileri geliştirmişlerdir. 
Zamansal olarak öngördükleri değişimin nasıl 
“an”lar oluşturabileceğine dair yapılmış olan öneri 
çalışmasında; haritada belirtilen yerlerdeki mevcut 
durum, sorun ve önerilecek yeni kullanım/düzenle-
mede beklenebilecek “an”lar görselleştirilmiştir. Bu 
an’ları birleştiren ve aynı anda yeni an’lar yaratması 
beklenen bir yürüyüş rotası oluşturulmuş, meydan 
ile ilişkisi haritalaştırılmıştır.



Önerilen yürüyüş aksı ve değişimin 
öngörüldüğü yerlere dair olabilecek 
“an”ların sunuşları.

An 1 ve 2; Meydanı tanımlayacak olan 
aksın mevcut durumu (WC’nin kaldırıl-
ması önerisi) ve belirlenen yürüyüş 
aksına dahil olan, meydan kullanımını 
aktifleştirecek Hacıbektaş Veli Müzesi 
“çıkış kapısı” önerisi.

An 3 ve 4; Belediye Meydanı’nın düzen-
lenmesi, kot farklarının oturma alan-
larını oluşturma önerisi.



An 5; Meydanın etkin kullanımını 
sağlayabilecek, yaya-araç yolları 
ayrımının vurgulandığı, mey-
dan-otopark ilişkisinin ve kavşağın 
düzenlenme önerisi.

An 6; Müze ve kümbet çevresi 
kaldırım düzenleme önerisi.

An 7; Turist aksı kullanımının “ye-
rel” kullanıcı aksı ile bütünleşme-
sini sağlayacak yürüyüş rotası 
bağlamında “Kültür Merkezi” arka 
sokağının yayalaştırma önerisi.



3 KARTAL MEYDANI

Ortada (kala)kalmış bir boşluğu, meydan yapan nedir?  Meydan olmak için bir heykel 

ya da bir kaç -sıradan- yolun kesişme noktası olması yeterli midir?

Hacıbektaş Kartal Meydanı, merkezin cazibesinden görece bir uzaklıkta, Kartal İske-
lesi’nden kanatlanarak uçup gelmiş metal kuşların döne durduğu bir durak olarak çıktı 
karşımıza... Dört bir taraftan gelen sayısız insanla dolu Hacı Bektaş Külliyesi çeperinde, 
ıssız ve sessiz bir kavşağa bekçilik etmekte olan, başında metal kuşlar dönen bir heykel ile 
işaretlenen Kartal Meydanı, etrafında bulunan her şeyden ve herkesten bağımsız bir duruş 
içerisindeydi. Sınırlı gelen-geçeninin dinleyip dinlemediğini önemsemeden, başka bir dil-
de kilometrelerce uzaklıktaki bir şeyleri ve yerleri anlatmaktaydı. Öte yandan, çevresinde 
yaşayanlar için de, ne metal kuşlar ne de öyküsü var gibi duruyordu; başka bir evrenden 
oraya düşmüş bir yabancı gibiydi.

Bu bakışla çalışma, iki ana eksen üzerine odaklandı: Bir, Kartal Meydanı’nı Hacıbektaş’lı 
yapabilmek; İki, Hacı Bektaş Veli’yi ziyarete gelenler için yeni bir merkez üretebilmek. Bu 
iki bakış aslında Kartal Meydanı’nı, Hacı Bektaş Külliyesi ile Dikilitaş arasında deneyimsel 
ilişkilerle yeniden tanımlanmasına ve Hacıbektaş’ın ‘‘meydanı’’ olmasına imkan verecek 
kurgular, araçlar ve aracıların sorgulanmasına yoğunlaşmaktaydı. Bu kapsamda öncelikle; 
kırsal bir boşluğun çevresinde yaşayanlarla kuruduğu ilişkileri, etrafında yaşayan insan-
ların mekansal kullanım alışkanlıkları, birbirleri ile olan ilişkileri, Hacı Bektaş Veli Külliyesi 
ve Dikilitaş’a gelen ziyaretçilerle olan etkileşimlerini anlamak için yerinde gözlemler ve 
sözlü görüşmeler yapıldı.

Bu sayede, çalışma alanı çevresinde yaşayanların, Hacı Bektaş Külliyesi başta olmak üzere, 
içerisinde bulundukları alanın mekansal ve sosyal potansiyellerinden oldukça kopuk bir 
yaşam sürdürdükleri gözlemlendi. Günlük hayatın koşuşturmacası içerisinde, kırsal yaşam 
ile kentsel beklentiler arasında sıkışmış yaşantıların sürdüğü alanda, komşuluk ilişkilerinin 
ve birliktelik algısının zayıflığı ise dikkat çekici bir veri olarak atölye sürecini yönlendirdi. 
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Yapılan incelemeler; Hacıbektaş’ın, Alevi kültürünün Anadolu’daki 
en önemli durak noktası olan Hacı Bektaş Veli Külliyesi ve Dikili-
taş’tan dolayı yerleşim dışından yoğun ziyaretçi almasına rağmen, 
Külliye’nin yakın çeperine sıkışmış ve çoğu turistik ihtiyaçlara ce-
vap verenler dışında, daha uzun süreli ve orada yaşayanlarla et-
kileşim yaratacak mekansal altyapının eksikliğini ve buna bağlı 
toplumsal iletişim kopukluklarını işaret etti.  Bu bakışla atölye 
çalışması; bölgenin mekansal ve kültürel potansiyellerini ortaya 
çıkaracak; yaşayanlar ve dışardan ziyaret amaçlı gelenler için or-
tak buluşma alanları üretebilecek yarı açık, açık ve yapısallaşmış 
mekanların olasılıklarına odaklandı. 

Bununla birlikte atölye; Kartal Meydanı’nın, Hacı Bektaş Veli Külli-
yesi ve Dikilitaş arasında mevcut ulaşım altyapısına bir alternatif 
olarak yapılanmasının kazanımları üzerine de yoğunlaştı. Yapılan 
analizlerle, Kartal Meydanı’nın sadece Hacı Bektaş Veli Külliyesine 
yakın olmasının yanı sıra, Dikilitaş ile de görsel bir bağlantı kura-
bilen bölgenin kırsal dokusunun deneyimlenebildiği bir noktada 
yer aldığı ve alternatif bir merkez olma potansiyeli taşıdığı belir-
lendi.

Atölye; bir taraftan Kartal Meydanı çevresinde, Hacı Bektaş Veli 
Külliyesi ve Hacıbektaş’ın kendisiyle mekansal ilişki ağları kurma-
ya çalışırken diğer taraftan Dikilitaş ile Kartal Meydanı arasında 
oluşturmaya niyet ettiği yaya-araç bağlantısının Kırşehir-Nevşehir 
şehirlerarası karayolu ile kesintiye uğramasından dolayı, alter-
natif ulaşım yöntemleri üzerine yoğunlaştı. Bölgeye farklı kot-
lardan bakılar kazandırmak ve ulaşımı desteklemek için karayolu 
bağlantısı, alt ve üst geçişlerle kesilerek Dikilitaş’a uzanan yaya 
ve bisiklet yolları üretildi. Bisiklet yoları, Dikilitaş’ı sadece Kartal 
Meydanı’na ve Hacı Bektaş Veli Külliyesi’ne bağlamanın ötesinde, 
Gülşehir bölgesinden yapılan ulaşıma alternatif bir güzergah olar-
ak da planlandı. Böylece, dokusal olarak Kapadokya genelinden 
farklılaşan Hacıbektaş’ın, bisiklet gibi alternatif ve bireysel bir ul-
aşım imkanıyla bölge geneliyle etkileşimi artırılmak istenildi.



Bu kapsamda; Meydan’dan Dikilitaş’a uzatılan yaya-bisiklet yolu 
boyunca, çevresindeki kırsal dokuyu zenginleştiren bir peyzaj 
önerildi. Kartal Meydanı çeperinde bulunan ve Hacıbektaş’ın nerd-
eyse tek rekreasyon alanı olan park, Meydan ve Dikilitaş arasında 
ötelenerek, önerilen alternatif yaya ve bisiklet yolu bağlantısı ze-
nginleştirildi. Meydan’dan Dikilitaş’a doğru uzanan bu bağlantı 
üzerinde yer alan mevcut Halk Eğitim Merkezi ve cem evleri ile de 
ilişkilendirilerek, öneri yeşil alanın günlük yaşamın içinde olması 
sağlandı. Öncelikle; Hacıbektaş’ta yaşayan çocukları, gençleri, 
çalışmayan kadınları ve yaşlıları günün farklı zaman aralıklarında 
buluşturan, bununla birlikte ziyaret için gelenleri de Hacıbektaş 
ve Hacıbektaşlılarla iletişime geçirmek hedeflendi.

Diğer taraftan, Hacı Bektaş Külliyesi’nden Kartal Meydanı’na 
oradan da Dikilitaş’a uzanan, Hacı Bektaş felsefesini ve bölgenin 
kültürel ögelerini deneyimleyebilmek için deneysel bir örüntü 
kurgulandı. Hacı Bektaş Veli Külliyesi’ne mevcut düzenlemeler ile 
gelen ya da atölye kapsamında üretilen alternatif Kartal Meydanı 
düzenlemesiyle ulaşan ziyaretçiler için, külliye içerisinde kalan 
etkinlikler, Bektaşi felsefesini anlatan ve  deneyimleten açık, yarı 
açık ve kapalı mekanlar ile çeşitlendirildi; Kartal Meydanı’na doğru 
genişletildi. Bu sayede, ziyaret ve ibadet için gelen ve külliye içer-
isine kalan ziyaretçilerin, Hacıbektaş geneliyle ve Hacıbektaşlılarla 
iletişime geçmesi amaçlandı



Özetle Atölye, meydana konumlandırılan kartal heykeli odağında, 
Hacı Bektaş Veli Külliyesi’nden Dikilitaş’a uzanan ve Hacıbektaşlılar 
ile ziyaretçiler için buluşma odağı olabilecek bir meydan ile onu 
kuran deneyimsel ve mekansal bir kurgunun olasılıklarını aradı.

Hacı Bektaş Veli’nin felsefesinden yola çıkarak Kartal Meydanı’na deneyimsel bir mekân 
önerisi geliştirildi. Meydan’ın konumu tasarımcıları yakınındaki Hacı Bektaş Külliyesi, Mey-
dan’ın yukarısındaki Cemevi ve Dikilitaş ile bir bağlantı kurmaya itti. Tasarımcıların “İlim 
Yolu” olarak adlandırdığı bir aksı bölgedeki yerlilere ve ziyaretçilerine tasarımsal bir öneri 
olarak sundu. Tasarım fikrinin kaynağı Bektaşi felsefesine dayandırılarak çizilen aks, Bektaşi 
felsefesindeki 4 rakamının önemini baz alarak tasarlandı. Felsefe, özünde dört kapı barındır-
maktadır; toprak, hava, ateş ve su. Yaratılan aksı 4 ana kapıyla parçalayarak insanların 
bu felsefeyi daha iyi özümseyip anlamaları ve uhrevi bir yolculuğa çıkmaları amaçlandı. 
“Kapılara ulaşabilmek için yollara ihtiyaç vardır. Aslında her kapı birer yoldur.” diyerek dört 
ana yolculuk aksı çizildi; “Toprak/Öz Yolu”, “Kader Yolu”, “Can Yolu” ve son olarak “Hayat Yolu”.

İlk aksın durağı Hacı Bektaş Külliyesinden çıkmaktadır. “Toprak/Öz Yolu” olarak adlandırılan 
bu aksta insanların ayağını toprağa basması istendi ki özü anlayabilsinler, toprağa 
bağlılıklarını, saygıyı özümseyebilsinler ve doğumun, can olmanın başlangıcı olan toprak ile 
organik bir bağ kurarak bütünleşebilsinler.

İlk yolculuğu tamamlayan kullanıcıları “Kader Noktası” olarak belirtilen bir durağa getirildi. 
Durağın batı kanadında “Kader Yolu” olarak tasarlanan anıt aksı yer almaktadır, durağın 
kuzey kanadında ise diğer akslarla devam eden yolculuk kullanıcıları beklemektedir. “Kader 
Yolu” ile insanlara bir soru yöneltilmektedir; acılarının yolundan gitmeyi mi tercih edecekler? 
Yoksa Bektaşi felsefesinin özüne inmek üzere yolculuklarına devam mı edecekler? Durağı 
topraktan koparıp yükselti vererek bu karar aşamasında kullanıcılara yaşadıkları toprağa 
yukarıdan baktırarak bulundukları dünyayı üst ölçekten algılamalarını sağlamak ve anlam-
landırmaları amaçlanmaktadır. Aynı zamanda engelli ve yaşlı kitle için de bir nefes alma 
durağıdır.

İkinci aksı oluşturan “Kader Yolu” bünyesinde bir anıt müze kavramını barındırmaktadır. 
Kurgusunda Sivas ve Mamak katliamlarını ziyaretçilerine anlatan bir müze görevi bulun-
maktadır. Ancak, insanlara birer hikâye gibi anlatılmaması gerektiği düşünülerek görme ve 
duyma duyularının daha ötesine geçilerek, acıları ve yaşananları ziyaretçilere deneyimlet-
en bir aks olarak tasarlandı. Aks, kotlar arası indirilerek açık bir müze halinde düşünüldü. 
Kullanıcıların “ateşi” hissedebilmeleri için dokunma duyularından yararlanarak soğuk beton 
duvardansa  ısıtılmış metal duvarlar kullanıldı. Kaçışı ve kalabalığı hissedebilmeleri adı-
na buzlu camlar ile aks donatıldı. Böylece çevredeki insan gölgelerini görebilecekler fakat 
onlara dokunamayacak, seslerini duyuramayacaklar ve umutsuzluk hissini derinlerinde 
hissedebileceklerdi. Aksın amacı; kullanıcıları bilgilendirmenin yanı sıra özünde hissettirmek 
ve mimari elemanlarla deneyimletmektir. 



Kartal Meydanı’na doğru devam eden üçüncü aks ise “Can Yolu”dur. Bireyin bu aksta ken-
di içsel yolculuğuna çıkıp birey ahlakı üzerine düşündürülmesi hedeflenmiştir. Yükseltiden 
toprağın içine gömülen aks, bir tünel görevi üstlenmektedir. Dünyadan öze inen bu tünel 
giderek daralan bir yapıya sahiptir. Bu yapısıyla insanlara yalnızlık, korku ve sıkışmışlık gibi 
hisleri tattırır. Mimari eleman olarak Hacı Bektaş Veli’nin hayata, yaşama, bireye ve ahlaka 
dair sözleri döşemeye kabartmalı olarak işlenmiştir. Kendi içsel yolculuğunda adeta şap-
kasını öne alıp Hacı Bektaşi’nin sözlerini okuyarak özeleştirisini yapması ve Bektaşi felsefes-
ine saygı göstermesi için kafası eğik bir şekilde yürütülmesi hedeflenmiştir. Yolun daraldığı ve 
ışığın neredeyse yitirildiği tünelin son kısmında kullanıcı ikinci durağın yer aldığı “yeryüzüne” 
ulaştırılır.

Tüneli bitirip aydınlığa kavuşan kullanıcı, konutların bulunduğu durağa çıkar. Kendi iç yol-
culuğunu tamamlayan kişi burada bireysellikten “aile” kavramına ulaşır. Çevresinde aileleri, 
komşuluğu, mahalleyi gören kişi yalnız olmadığını, cem olmayı, birlik beraberlik olgusunu 
ve paylaştıkça çoğalmayı görür. Aile kavramının önemi bu durakta kullanıcıya vurgulanır. 
Bireyden aileye açılan bu yolun son evresi “Hayat Yolu”dur.

Kullanıcı bahçelerden alınıp toprak üstünden ilerleyen bir tünele sokulur. “Hayat Yolu” diye 
adlandırdığımız son aks ile kullanıcı Kartal Meydanı’na varmak üzeredir. Bu yolculukta bi-
reyin son olarak hayata dair etik ve ahlaki erdemleri sorgulaması istenmiştir. Aks boyunca 
kullanıcıyı çıkışa doğru yöneltecek olan yolun sonundaki kuvvetli ışık kaynağı aksın bitimini 
işaret eder. Tüm aks boyunca  hayata dair geniş yelpazede uhrevi bir yolculuğa çıkan kul-
lanıcı “Hayat Yolu”nu tamamlamasının ardından geniş bir açıklıkla, büyük bir parkın içer-
inde bulur kendini. Çocuğu ve yaşlıyı aynı anda gören kullanıcı saflığı, hayat gayesini, bir ol-
mayı, pir olmayı deneyimler. Öze, aşka dönüşü bir çocuğun saflığında, bir yaşlının tecrübe ve 
bilgisinde bulur. Böylece son aşamada hayata dair sorgulamasını da tamamlayan kişi artık 
can olmuş, cem olmuş, pir olmuştur. Bektaşi felsefesinden kendine düşen payı yaşayarak ve 
deneyimleyerek almıştır. (Berfu Oker)
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Hacı Bektaş Külliyesi – Kartal Meydanı - Dikilitaş

   Hacı Bektaş Veli’nin felsefesinden yola çıkarak Kartal 
Meydanı’na deneyimsel bir mekân önerisi geliştirildi. 
Meydan’ın konumu tasarımcıları yakınındaki Hacı Bektaş 
Külliyesi, Meydan’ın yukarısındaki cemevi ve Dikilitaş ile 
bir bağlantı kurmaya itti. Tasarımcıların “İlim Yolu” olarak 
adlandırdığı bir aksı bölgedeki yerlilere ve ziyaretçilerine 
tasarımsal bir öneri olarak sundu. Tasarım fikrinin 
kaynağı Bektaşi felsefesine dayandırılarak çizilen aks, 
Bektaşi felsefesindeki 4 rakamının önemini baz alarak 
tasarlandı. Felsefe, özünde dört kapı barındırmaktadır; 
toprak, hava, ateş ve su. Yaratılan aksı 4 ana kapıyla 
parçalayarak insanların bu felsefeyi daha iyi özümseyip 
anlamaları ve uhrevi bir yolculuğa çıkmaları amaçlandı. 
“Kapılara ulaşabilmek için yollara ihtiyaç vardır. Aslında 
her kapı birer yoldur.” diyerek dört ana yolculuk aksı 
çizildi; “Toprak/Öz Yolu”, “Kader Yolu”, “Can Yolu” ve 
son olarak “Hayat Yolu”.

   İlk aksın durağı Hacı Bektaş Külliyesinden çıkmaktadır. 
“Toprak/Öz Yolu” olarak adlandırılan bu aksta insanların 
ayağını toprağa basması istendi ki özü anlayabilsinler, 
toprağa bağlılıklarını, saygıyı özümseyebilsinler ve 
doğumun, can olmanın başlangıcı olan toprak ile organik 
bir bağ kurarak bütünleşebilsinler.
   İlk yolculuğu tamamlayan kullanıcıları “Kader 
Noktası” olarak belirtilen bir durağa getirildi. Durağın 
batı kanadında “Kader Yolu” olarak tasarlanan anıt 
aksı yer almaktadır, durağın kuzey kanadında ise diğer 
akslarla devam eden yolculuk kullanıcıları beklemektedir. 
“Kader Yolu” ile insanlara bir soru yöneltilmektedir; 

acılarının yolundan gitmeyi mi tercih edecekler? Yoksa 
Bektaşi felsefesinin özüne inmek üzere yolculuklarına 
devam mı edecekler? Durağı topraktan koparıp yükselti 
vererek bu karar aşamasında kullanıcılara yaşadıkları 
toprağa yukarıdan baktırarak bulundukları dünyayı üst 
ölçekten algılamalarını sağlamak ve anlamlandırmaları 
amaçlanmaktadır. Aynı zamanda engelli ve yaşlı kitle için de 
bir nefes alma durağıdır.
  İkinci aksı oluşturan “Kader Yolu” bünyesinde bir anıt 
müze kavramını barındırmaktadır. Kurgusunda Sivas ve 
Mamak katliamlarını ziyaretçilerine anlatan bir müze 
görevi bulunmaktadır. Ancak, insanlara birer hikâye gibi 
anlatılmaması gerektiği düşünülerek görme ve duyma 
duyularının daha ötesine geçilerek, acıları ve yaşananları 
ziyaretçilere deneyimleten bir aks olarak tasarlandı. Aks, 
kotlar arası indirilerek açık bir müze halinde düşünüldü. 
Kullanıcıların “ateşi” hissedebilmeleri için dokunma 
duyularından yararlanarak soğuk beton duvardansa  
ısıtılmış metal duvarlar kullanıldı. Kaçışı ve kalabalığı 
hissedebilmeleri adına buzlu camlar ile aks donatıldı. 
Böylece çevredeki insan gölgelerini görebilecekler fakat 
onlara dokunamayacak, seslerini duyuramayacaklar ve 
umutsuzluk hissini derinlerinde hissedebileceklerdi. Aksın 
amacı; kullanıcıları bilgilendirmenin yanı sıra özünde 
hissettirmek ve mimari elemanlarla deneyimletmektir. 
   Kartal Meydanı’na doğru devam eden üçüncü aks ise 
“Can Yolu”dur. Bireyin bu aksta kendi içsel yolculuğuna 
çıkıp birey ahlakı üzerine düşündürülmesi hedeflenmiştir. 
Yükseltiden toprağın içine gömülen aks, bir tünel görevi 
üstlenmektedir. Dünyadan öze inen bu tünel giderek 
daralan bir yapıya sahiptir. Bu yapısıyla insanlara yalnızlık, 
korku ve sıkışmışlık gibi hisleri tattırır. Mimari eleman 
olarak Hacı Bektaş Veli’nin hayata, yaşama, bireye ve 
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Alevilik kültüründe önemli bir yeri olan ve Hacı Bektaş Veli 
anma törenlerinde çok yoğun olarak ziyaret edilen Delikli 
Taş ve yakın çevresinin, insan davranışları incelenerek yenid-
en tasarlanması, Kentsel Tasarım Projesi ürünü ile birlikte 
Delikli Taş ve yakın çevresi tasarımı/düzenlenmesi, doğal 
peyzaja uyumlu etkinlik alanı, etkinlik tasarımı ve ürün 
tasarımlarının düşünülmesi.

Tasarımcıların etkin katılımı ile ortak olarak benimsenen 
yaklaşım felsefesi; bireysel mekân algıları ile dokunun sahip 
olduğu kimliği tüm unsurları ile keşfetmek olmuştur. 



Bu bağlamda belirlemiş olduğumuz yol haritası şu şekilde aktarılabilir:

- Öğrencilerin hiçbir yönlendirme etkisinde kalmadan ve ön bilg-
ilendirme olmadan, bireysel veya gruplar halinde hareket ederek, 
çalışma alanını keşfetmeleri,
- Önemli bir etkinlik ve toplanma mekanı olan alandaki kullanıcı ve 
ziyaretçi  davranışlarını incelemeleri,
- Alanın dinamiklerini, sorun ve potansiyelini keşfetmeleri,  
- Alana dair algıladıkları “EN”leri not etmeleri,
- Doğal ve yapılı çevredeki izleri takip ederek okumaları, algılamaları 
ve fark ettiklerini not etmeleri,
- Zihin haritaları oluşturmaları,
- Fotoğraf, video vb. görseller ile “AN”ı, “MEKAN”ı ve “DAVRANIŞ BİÇİM-
LERİ”ni, kaydetmeleri.

Büyük düşünür Hacı Bektaş Veli’den izler taşıyan Delikli Taş çalışma 
alanını tarifleyecek olursak; tarihi, kültürel ve doğal açıdan “mozaik” 
görünümüne sahiptir. Çilehane olarak da adlandırılan Delikli Taş, 
Hacıbektaş ilçesinin 3 km doğusunda bulunmaktadır. Hacı Bektaş Ve-
li’nin bu mekânda halvette bulunduğuna inanılmaktadır. 

Ayrıca, halk arasında bu delikten geçenlerin günahlarından arındığı 
yönünde bir inanç da yerleşmiştir. Delikli Taş alanı içerisinde; Zemzem 
Çeşmesi, Hacı Bektaş Veli, Yunus Emre, Ozan ve Aydınların Anıtları ve 
çok amaçlı kültür merkezi bulunmaktadır. Bu anlamda Delikli Taş Atöly-
esi, tasarımcıların; sosyal ve kültürel anlamda bir çok şey keşfederek, 
kendilerini ayrıcalıklı hissetmelerini sağlayan bir ortam sunmuştur. 

Her yıl ekim ayının ikinci haftasında gerçekleştirilen Hacı Bektaş Ve-
li’yi Anma Törenleri, bu bölge ve yakın çevresinde uluslararası boyutta 
kültürel bir festival niteliğinde kutlanmaktadır. Bu değerleri ile böl-
genin, geçmişten gelen önemine bağlı olarak gelecek nesillere daha 
iyi aktarılması yönündeki gerçeği ortaya çıkmaktadır.



Fiziksel /Çevresel Sorunlar

- Etkinlik mekânının önem taşımasına karşın, girişinin tanımsız olması
- Otoparkın düzensizliği
- Ticari alanların düzensizliği
- Alanlar arasında bağlantı eksikliği
- Engelli, çocuk ve yaşlılara yönelik olmayan fiziksel yapı
- Yol dokusunun bozukluğu
- Doluluk-boşluk oranı dengesizliği
- Aydınlatma öğelerinin eksikliği, mevcut olanların estetikten uzak olması
- Kent mobilyalarının farklı illerden olması nedeniyle tasarım bütün-
lüğünün olmaması 
- Yönlendirme tabelalarının içerik eksikliği, mevcut olanların yetersizliği 
ve estetik olmaması
- Toplanma alanlarının yetersizliği
- Dinlenme-oturma alanlarının yetersizliği 
- Mutfak alanının yetersizliği, mevcut mutfağın bakımsız olması ve hijyen 
sorununun olması
- Mekânın topoğrafyaya uygun düzenlenmemesi
- Ağaçlık alanların değerlendirilmemesi
- Yeşil alanların tasarımdan yoksun olması ve bakımsızlığı
- Fonksiyon alanlarının (mutfak, yeme-içme, oturma vb.) bakı/
yönelişindeki hatalar, hakim rüzgarın dikkate alınmaması
- Fonksiyon alanları arasında bütünlük olmaması, fonksiyonlar arası 
kopukluk nedeniyle verimsizliği ve etkin kullanılamaması sorunları
- Kültür Merkezi ve mutfak gibi farklı kullanışlara yönelik fonksiyonların 
birlikteliği
- İnanç turizmi için ziyaret edenlere yönelik, yakın çevrede konaklama im-
kânının olmaması
- Alan genelindeki anıtların yerleştirilmesindeki kurgu eksikliği, senaryo 
yetersizliği ve anıtların mekânda bütüncül bir yapı sergilememesi
- Bölge içinde “Ozanlar ve Aydınlar Yolu” olmasına rağmen tanıtıcı ögeler-
in olmaması
- Anıtların bakımsızlığı
- Çöp toplama alanlarının ziyaret mekânından izole edilmemesi 
- Doğal ve yapılı çevrede kirlilik
- Koku



Sosyal ve Kültürel Sorunlar

- Kültürel aktarımın yetersizliği
- Felsefi ve düşünsel aktarımın, sosyal 
boyutta görseller ve tanıtım araçları ile ak-
tarılmıyor olması
- Tanıtımın üst ölçekte bir sorunsal olması, 
ülke ve bölge genelinde tanıtım eksikliği
- Kapadokya bölgesinin “tanınırlığı”nın 
gerisinde kalması, bu nedenle Kapadokya 
bölgesindeki turizm sektörünün mevcut 
canlılığından ve dinamizminden yararla-
namaması
- Ozanlar ve Aydınlar hakkında; kültürel 
bilince yönelik bilgi, belge ve paylaşım 
olmaması  
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Dedebağ, Hacıbektaş ilçesinin toplumsal ve günde-
lik yaşantının sürekli bir parçası olmasının yanısıra 
Hacıbektaş Veli Anma Törenleri ve Kültür Sanat Et-
kinlikleri için kullanılan ve yoğun ziyaretçi akınına 
uğrayan önemli kırsal mekanlardan da biridir.

DEDEBAĞ MESİRE ALANI’nın kente sunduğu kullanım 
değerini de göz önünde bulundurarak, alanın çevresel 
bağlamına uygun bir senaryo üretmesi ve bu senary-
oya dayanarak bir mekan kurgusu geliştirmesi beklen-
mektedir. Bu amaçla

DEDEBAg
,



İLK AŞAMA’da; çalışma alanının kent bütünü içindeki yerini, 
kentin yakın çevresi ile fiziksel ilişkisini ve toplumsal önemini keşfede-
bilmeleri amacıyla çalışma alanı, genç tasarımcılar ile birlikte yerinde 
etüd edilmiştir. Bu bağlamda tasarımcıların, tüm duyularını kullan-
maları, kullanıcılar ile iletişim kurarak kullanıcıların eğilimleri ve ihti-
yaçlarını tespit etmeleri aynı zamanda yeri doğrudan deneyimleyerek 
keşfetmeleri ve mekanı algılamaları istenmiştir.

İKİNCİ AŞAMA’da; alanın yakın çevresindeki ulaşım aksları 
ve farklı kentsel işlev alanları ile olan ilişkisini ortaya koyarak çalışma 
alanı ile ilgili kısıtlayıcıları ve olanakları belirlemeleri,

ÜÇÜNCÜ AŞAMA’da; çalışma alanı ile ilgili belirlenen 
kısıtlayıcılar ve olanaklar çerçevesinde tasarım ilkelerini ortaya koyarak 
öngördükleri işlevler doğrultusunda ihtiyaç programını oluşturmaları, 
 

DÖRDÜNCÜ AŞAMA’da; belirledikleri ihtiyaç pro-
gramına dayalı olarak önerdikleri açık, yarı açık ve kapalı mekanlar 
arasındaki geçişleri; fonksiyon şeması ve kavramsal mekan kurgusu 
hazırlayarak ortaya koymaları,

SON AŞAMA’da; bu kavramsal mekan kurgusuna, belir-
lenen ihtiyaç programında yer alacak fonksiyonlar için alanın doğal 
yapısını vurgulayan, kentsel mobilya önerileri geliştirmeleri istenmiştir.



Bu amaçlar çerçevesinde; çalışma grubunun DEDEBAĞ’ı yerinde keşfetmesi 
sağlandıktan sonra, alana dair ön bilgilerin ve önyargıların sorgulanabilmesine 
bir zemin hazırlanmıştır. Bu bağlamda; tasarımcılardan, mesire alanının bütününü 
düşünerek çalışma alanının bilişsel haritasını yapabilmeleri ve mesire alanının 
sınırlarını, çizilen çerçeve kapsamında sorgulayabilmeleri için MAHALLENİN 
EN’leri yöntemi kullanılmıştır.

Bu çerçevede katılımcıların; 

-  EN çok dikkat çeken öğe, EN güzel manzara, EN etkileyici görüntüler, EN çok 
kullanılan mekanlar, EN kalabalık yer, EN değişik hissi veren yüzey gibi alanın OLA-
NAKLARIna dair dikkatlerini çeken konular ile
-  EN rahatsızlık verici konu, EN büyük sorun, EN işlevsiz mekanlar, EN kötü 
görünümler, EN uyumsuz kullanımlar gibi alanın KISITLAYICILARInı ortaya koyan 
konuları;

yazarak ve/veya çizerek belgelemeleri istenmiştir. “Mahallenin EN’leri” yönteminin 
uygulanması ile tasarımcıların alanın geliştirilebilir ve işleyen özelliklerini ortaya 
koymaları ve birlikte tartışmaları sağlanmıştır.  

Bu aşamayı; mesire alanının etkin kullanımı için çözüm önerilerinin geliştirilmesi 
ve tartışılması izlemiştir. Bu tartışmalar sonucunda tasarımcıların, DEDEBAĞ’ın 
daha etkin kullanımını sağlamak için ortaya koydukları tasarı ilkeleri; koruma-kull-
anma dengesinin sağlandığı sürdürülebilir çevre, tarihi kimlik ve bağlamların öne 
çıkarılması, tasarımda bütünlük, dört mevsim kullanım, yaya öncelikli bağlantılar, 
erişilebilirlik, güvenlik, esnek kullanıma olanak tanıyan çok işlevli ortak kullanım 
mekanları ve doğal yapıya uygun malzeme seçimi olarak özetlenebilir. Tasarım il-
kelerinin belirlenmesinden sonra Dedebağ’ın rekreasyon tasarımına dair söylem 
ve kavramlar üretilmiş, uzlaşıya varılan planlama ilkeleri çerçevesinde sözel ve 
görsel ürünler ortaya konulmuştur.



Tasarımcıların üzerinde uzlaşıya vardıkları tasarım ilkeleri çerçevesinde 
öngördükleri işlevler; kamp alanı, piknik alanı, çok işlevli etkinlik alanı, meydan, 
meyve bahçesi, dinlenme alanları, kır kahvesi ve çocuk oyun alanlarıdır.

Tasarımcılar, özellikle çalışma alanının tarihi bağlamlarının ön plana çıkarılması 
gerektiğini vurgulayarak Dedebağ Türbesi’nin en önemli odak noktası olması 
gerektiği konusunda fikir birliğine varmışlardır. Bu amaçla ortaya koydukları ka-
vramsal şemada, Dedebağ Türbesi ile meydan arasındaki ilişkinin çok belirgin 
bir şekilde kurulması gerektiğini ifade etmişlerdir. Benzer bir şekilde Şeker Pınar 
Çeşmesi’nin alanın ikinci odak noktası olduğunu vurgulayarak tarihi çeşmenin 
kamp alanı, piknik alanı ve meyve bahçeleri ile ilişkisinin kurulması gerektiği üze-
rinde ortak bir yargıya varılmıştır. 

Alanın mevcut kullanımının parçacıl yaklaşımlarla üretilmiş olması, tasarımcılar 
açısından en önemli sorun olarak tespit edilmiştir. Tasarımcılar bu şekilde; birbirin-
den bağlantısız ve kopuk olarak oluşturulan birçok kullanımın, kullanıcı açısından 
belirsizlik, huzursuzluk ve kaos yarattığı savını ileri sürmüşlerdir. 



Mesire alanının bu hali ile etkin olarak kullanılmasının mümkün olmadığı gibi 
alanda kullanıcıyı yönlendiren herhangi bir tasarım ve/veya kentsel mobilyanın 
olmamasının bu savı kuvvetlendirdiğini belirtmişlerdir. Bu nedenle tasarım-
da bütünlük ilkesi çerçevesinde; her kullanımın içerdiği işlevler çerçevesinde 
alansal büyüklüklerinin belirlenmesi, işlevler arasındaki bağın mutlaka kurul-
ması gerektiğine dikkatleri çekmek istemişlerdir. Son olarak; doğal değerler-
imizi hızla yitirdiğimiz günümüz dünyasında, doğal çevreler ile ilgili kararlar 
alınırken mutlaka koruma/kullanma dengesinin sağlanması gerektiğini vur-
gulayan tasarımcılar ortaya koydukları ürünleri doğal ve/veya doğaya uyumlu 
malzemelerden seçerek tasarlamışlardır.  

Bu tür atölye çalışmaları genç tasarımcıların;

-  Merak etme, hayal kurma, gözlem yapma, araştırma ve ipuçlarını değer-
lendirmesi için yeni fırsatlar ortaya koyması,
-  Mesleki anlamda edindikleri bilgi ve becerilerini özgür iradeleri ile sınayabil-
meleri,
-  Kısa süre içinde karar verme yeteneklerini geliştirebilmeleri,  
-  Farklı meslek disiplinlerinden gelen tasarımcıları ve meslek disiplinlerini 
tanıyabilmeleri, 
-  Sınırlar ve kısıtlar olmadan mesleki bilgilerini tartışabilmeleri,
-  Alternatif çözümler bularak problemlere eleştirel ve yaratıcı bir düşünce 
tarzıyla bakabilmeleri gibi olanakları sağlayabilmesi açısından oldukça önem-
lidir.

Doğal bir oluşumla meydana gelen beş adet kaya parçasının, yörede uhrevi 
bir güce sahip olduğuna inanılıyor. Bu bölge zaman içerisinde adak adanan ve 
kurban kesilen bir yer haline gelmiştir. Taşların bir arada bulunması sebebiyle 
bölgenin ismi Beştaş olarak anılmaya başlamıştır. 



Alevilik kültürünün bir parçası olan, yılın belirli günleri gerçekleşen ve festival 
coşkusuyla geçen anma törenleri, çevrenin sosyo demografik yapısının değişm-
esi sonucu gerçekleşen olumsuz olaylardan dolayı eski tarihlerinde yapılmama-
ya başlanmış. Önceki yıllarda Cemevi’nde kurban kesim alanı bulunmakta iken 
günümüzde bu alanın kaldırılmasıyla sadece belediye mezbahasında kurban ke-
simi yapılmaya başlanmıştır. 

Mezbaha dışında kesilen kurbanların, Beştaş’ta bulunan Cemevi’nde pişirilmesine 
izin verilmemekte; ancak belediyede kesim yapıldığını gösteren belgeleriyle Ce-
mevi’nde pişirme işlemini gerçekleştirebilmektedirler. Genellikle insanlar Beştaş 
mevkiinde mum yakarak ve kumaş parçalarını tel örgülere bağlayarak dileğini 
dileyip ardından belediye mezbahasında kurban kesimini gerçekleştirip, Ceme-
vi’ndeki ocaklarda etlerini pişirerek misafirlerine ikram etmekte; yaptıkları yeme-
kleri “Lokma” olarak adlandırmaktadırlar. Burada hem ibadetlerini gerçekleştirip 
hem de yemeklerini paylaşabilmektedirler. Bu alan, sosyal yaşamın bir parçası ve 
kamusal açık alan olarak kullanılmaktadır.

Bu kapsamda öğrenciler ile birlikte merkezden uzak olan bu bölgenin; kültürel 
mirasını göstermek, Alevilik kültüründeki önemini paylaşmak, Beştaş’la Ceme-
vi’nin ilişkisini vurgulamak ve Alevilik kültürünü tanımak isteyen kişiler için önemli 
bir yapı taşı olduğunun üzerinde durmak istedik.

Atölyenin amacı; katılımcıların, Beştaş’ın hikayesini keşfetmeleri ve keşfettikler-
ini farklı tasarım yöntemleriyle görünür kılmalarını sağlamaktı. Öğrenciler, atölye 
çalışmasının ilk günü, Kapadokya gezisi gerçekleştirdiler. İkinci gün ise Hacıbektaş 
gezisiyle başladı ve proje alanlarının keşfiyle devam etti. Beştaş ve Cemevi’nin, 
mekansal ve yaşamsal değerleri, katılımcıların belirledikleri yöntemlerle keşfed-
ildi. Katılımcılar, çalışma alanına dağılarak fotoğraflar çektiler ve insanlarla soh-
bet ettiler. Bu süreçte Beştaş ile Cemevi arasındaki mesafenin çok kısa olmasına 
rağmen (yaklaşık 1km) aralarında kopukluk olduğunu ve o bölgede herhangi bir 
bilgilendirme olmadığını gözlemlediler. 



Çalışma alanı gezisinin ardından katılımcılar, Cemevi’nde çalışmaya başladılar ve 
keşfedilenlerin değerlendirmesini yaptılar. Çalışma alanının değerlendirilmesin-
den sonra ise deneyimlediklerini, düşüncelerini ve gözlemlediklerini hem sözel 
hem de görsel iletişim araçlarını kullanarak aktardılar. Aktarım sürecinin ardından 
her bir katılımcıdan, gözlemledikleri en önemli probleme dair bir soru cümlesi 
oluşturmalarını istedik. Ortaya çıkan soruların gruplandırılmasının ardından en 
çok tekrarlanan iki ana problem başlığı belirlendi ve bu problemler doğrultusun-
da öğrenciler iki gruba ayrıldı. Her bir grubun belirlenen kavramlar doğrultusun-
da, analiz yapmaları ve fikir geliştirmeleri istendi. Öncelikli olarak her iki grup, 
tanımlanan başlıklar çerçevesinde beyin fırtınası gerçekleştirdi ve problemlerine 
alternatif tasarım çözümleri geliştirdiler.

İlk grup; “Gönül Yolu” olarak adlandırdıkları, içerisinde bir kültür rotası barındıran 
yürüyüş ve bisiklet yolu tasarladılar. Bu güzergahın başlangıç noktasını, Hacı Bek-
taş Veli Türbesi ve bitiş noktasını ise Cemevi olarak belirlediler. Yol boyunca Alevilik 
kültüründen öğeler ve bölgenin hikayesini içeren bilgilendirmeler tasarladılar.

İkinci grup ise; Beştaş ve Cemevi arasındaki kopukluğun giderilmesi ve fiziksel 
çevrenin iyileştirilmesi olarak belirledikleri problemler için çözüm önerilerinde 
bulundular.



Beştaş ve Cemevi arasındaki kopukluğun giderilmesi için, her iki tarafında ağaçlar 
bulunan ve insanların dilek dilerken kullandıkları kumaş parçalarını, ağaçlar ar-
asındaki fiziksel örtü elemanlarına bağlayabilecekleri bir yürüyüş yolu tasar-
ladılar. Bu yolun adını “Dilek Yolu” olarak belirlediler. Belirledikleri fiziksel çevrenin 
iyileştirilmesi problemi için ise Cemevi’ndeki yeme ve içme alanında kullanılmak 
üzere modüler mobilya üniteleri tasarladılar. Tasarlanan mobilya üniteleri, meka-
nda bulunan mevcut strüktürlere, kavak ağacından elde edilen ahşap parçalar 
eklenerek modüler ve kişiselleştirilebilir ürünlere dönüştürüldü.

Kaynak; Tasarımcılar Kapadokya’da, Keşfet ve Görünür Kıl, TAK Kartal, 6-9 Ekim 2017
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