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İNEBOLU TARİHİ TİCARİ MERKEZ İLE GELENEKSEL KONUT
DOKUSUNUN BÜTÜNLEŞTİRİLMESİNE YÖNELİK BİR ÖNERİ
ÖZET
İnebolu tarihi kent merkezinde gerçekleştirilen çalışmanın kapsamı, çarşı
çeperlerinden başlayarak kentin sahip olduğu eğimli topoğrafyaya yayılan geleneksel
kent dokusunu oluşturan anıtsal yapıların, sivil mimarlık örneklerinin ve bunlarla bir
bütünlük oluşturan kentsel öğelerinin geçirdiği değişim ve bozulmaların incelenerek,
tarihi kent dokusunun iyileştirilmesine yönelik koruma yaklaşımı içeren bir model
öneri geliştirmektir.
'İnebolu Tarihi Ticari Merkez ile Geleneksel Konut Dokusunun Bütünleştirilmesine
Yönelik bir Öneri ' adını taşıyan bu tez çalışması 6 bölümden oluşmaktadır.
Birinci bölümde, ortaya konulacak çalışmanın amacı ve çalışmanın yürütülmesinde
çeşitli aşamalarda kullanılan yöntemler yer alacaktır. Bu bağlamda bu tez çalışması
kapsamında öncelikle İnebolu kentinin bugünkü durumu ve tarihsel gelişimi
araştırılarak, sahip olduğu mimari dokunun iyi çözümlenmesi hedeflenmiştir.
İkinci bölümde, İnebolu kentine ait veriler toplanarak bölgenin tarih boyunca
süregelen değişimi, bu süreçte geçirdiği yapısal ve işlevsel değişiklikler
incelenmiştir. Bu bağlamda kentin mevcut durumunun analizleri yapılarak fiziksel,
sosyal, ekonomik durumları belgelenmiş, günümüze kadar bölgede gerçekleştirilmiş
koruma ve planlama çalışmaları ele alınmıştır.
Üçüncü bölümde, teze konu olacak çalışma alanı olarak çarşı bölgesi ile birlikte
‘İstiklal Yolu’ olarak tanımlanan geleneksel yapı stoğunun yoğun olduğu eksen
tanımlanmıştır. Alanın mevcut fiziksel ve sosyal durumunu ortaya koyan analizler
değerlendirilerek bölgedeki tarihi yapı grupları belirlenerek her yapıya ait tespit ve
önerileri içeren analiz tablo ve paftalar hazırlanmıştır. Bu bağlamda İnebolu konut
mimarisinin genel özellikleri de araştırılarak çarşı içindeki dokunun seçilen aksla
bütünleştirilmesi hedeflenmiştir.
Dördüncü bölümde teze konu olarak çalışma alanının fiziksel çevre ve sosyoekonomik durumu ile ilgili sorunları tanımlanmıştır. Buna göre, alana çevresel ve
yapısal ölçekte kullanım önerileri getirilmiştir. Teknik belgelemeleri yapılan
yapıların bulunduğu çarşı bölgesi ve konut aksının fonksiyon ve kullanım önerileri
ile kentin gelişim çizgisi tanımlanarak bir öneri model geliştirilmiştir. Bu bağlamda
çarşı bölgesinde bulunan sokaklara ilişkin fiziksel öneriler çevresel ve tek yapı
boyutunda ele alınmıştır. Zengin bir tarihi ve kültürel mirasa sahip bu kent dokusuna
ait tanımlanan bölge ile ilgili elde edilen verilen doğrultusunda bir bütünleştirme
önerisi geliştirilmiştir.
Beşinci bölümde model olarak ele alınan bölge dışında kentsel sit sınırı içinde
bulunan liman bölgesinde yer alan ve hâlihazırda kullanımda olan Etibank’a ait olan
endüstri yapısı ve bu bölgede madenlerin İç Anadolu’ya taşındığı teleferik hattının,
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kente önerilen model bağlamında nasıl yer bulacağına dair gelecek projeksiyonu
belirlenerek öneriler sunulmuştur. Gerçekleştirilen analiz ve tespitler sonucunda,
bölgenin karakterine uygun bir koruma önerisi ile kentin koruma mirasına katkıda
bulunulması amaçlanmıştır.
Altıncı ve son bölümde ise çalışma alanında yapılan tüm çalışmaların genel bir
değerlendirmesi yapılarak, İnebolu'nun kentin tüm aktörleri ile sahip olduğu mirası
gelecek kuşaklara nasıl aktaracağı yönünde vurgu yapılmıştır.
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A STUDY AND REHABILITATION PROPOSAL FOR INTEGRATING THE
HISTORICAL COMMERCIAL CENTER AND TRADITIONAL HOUSE
PATTERN IN INEBOLU
SUMMARY
Inebolu is a port city in the Black Sea Region, which is located within the borders of
Kastamonu province. Since ancient times, due to its geographical location and its
economic and cultural wealth, it has been considered as an important urban fabric for
many years. Such as many Anatolian city, Inebolu has been exposed to the process of
historical transformations by destroying the traditional fabric with increase of
unqualified building stock. With its important presence of the immovable cultural
heritage, civic and monumental buildings many of which could not manage to reach
present day, some were abandoned to its fate in the damaged pattern of the city.
The scope of the study held in the historic city center of Inebolu province is to
analyze the transformations, decays of monumental structure, samples of civil
architecture and urban elements integrate with whole city that compose the sloping
topography of which the city is starting with the walls of the bazaar and emitted by
the traditional urban fabric, and thereby develop a holistic conservation approach to
improve the historic city fabric.
The thesis named as ‘‘A Study and Rehabilitation Proposal for Integrating the
Historical Commercial Center and Traditional House Pattern in Inebolu’’ is consist
of six chapters.
In the first chapter: the purpose, scope and the method of the study is explained. In
this context, the scope of the study is first to investigate the historical
development and current status of the city of Inebolu thereby its architectual pattern
is aimed to be well analyzed.
In the second part, the data from the city of Inebolu is collected to investigate the
ongoing changes throughout the history of the region and its process of structural and
functional changes. Therefore, the physical, social and economic situations of the
city are documented by working analysis of its current situation discussed with the
former preservation and planning studies in the region.
In the third section, as the subject of the thesis the working area is defined by
historical bazaar and the axe known as 'Path of Independence' where the
traditional building stock. The physical and social structure of the area are analyzed
in tables and graphics which are also indicating traditional building and structure
properties. In this context, it is aimed to integrate the pattern in the city center with
the selected axe by investigating the characteristics of the Inebolu housing
architecture.
In the fourth part, the problems related to the physical environment
and socioeconomic status were determined. Accordingly, usage proposal based on
environmental and structural scale are developed. By technical surveys of the
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buildings in city bazaar region with the function and usage proposals of residential
axe, a proposal model is defined therby determine the new city development line. In
this context, physical proposals relating to the streets in the bazaar are discussed in
way of single building and environmental as well. An integration proposal is
developed in accordance with the data obtained from the region which belong to the
city fabric that has also rich historical and cultural heritage.
In the fifth part, in addition to the working area, the industrial structure already in use
belong to Eti Mine Works located in the boarders of urban site is selected to work
and analyze. Within this frame, a future projection is determined related to the Ferry
Line allowing the transfer of the mine into the Anatolia and also recommendations
are presented how to find place within the context.
At the sixth and the last chapter, as a result of the analysis and findings in the study
area, it is aimed to contribute the legacy of city by proposing a protection model
appropriate with the character of the area.
In this thesis, which Inebolu historical city center and surrounding area is being
selected as the subject, some resources of Inebolu Municipality, The Municipality of
Kastamonu, I.B.B Ataturk Library resources and some of the universities academic
studies were used in order to analyze the historical research of architectural pattern,
current situation analysis and proposals.
However considering the significance of the city during the Ottoman period, the
Prime Ministry Ottoman Archives, Ottoman Bank Archive and Research Center, Salt
Research Center and the History Foundation International Publications library,
viewing the history of the Ottoman sources were investigated. Affiliated with the
regional council of Ankara KTVKK, report of 1995 conservation plan, some
certificates of registered monuments used as a source for the research.
The area which is subject to the thesis is formed of a large part of the Center for
Urban Bazaar in İnebolu the south side of the city with the most important artery that
feeds the city , but also Independence Road which is an important element in the
history of the city and the surrounded area of this axis including the fabric of
traditional housing, is described as the study area.
Analysis undertaken in the study area and the environment have been determined
considering the architectural and environmental values of the city. In this sense the
buildings in the marketplace were studied as an important element of city’s
commercial identity. In addition Mustafa Kemal Pasa Caddesi known as
independence avenue and the traditional residential building pattern around the street
have been included in the study. All these building stock and surrounding natural and
built elements that are belong to the identity of the city is supported by social
analysis and questionnaires in terms of revealing the organization of the city.
In this context, considering the physical and social issues, some proposals have been
made by making some questionnaires with the business owners in market place. As
well as detailed analysis of buildings that are included in the study area some
historical cultural and economic potentials are discussed. In this context some
functions are described for archaeological remains on top of the hills named
Abastepe and Geris Tepesi, Inebolu Harbour and Etibank Management cable car line
considering the future projection. In order to transfer the existing physical data of
the study area 1/1000 scale analysis were conducted on the current land use plan.
Conservation plan date from 1995 and revision decisions are utilized during the
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evaluation process of the analysis. Buildings in the study area examined regarding to
their locations, plan and façade features, thus they are classified as different
typologies. In addition potential and problems are identified for the study area and a
conservation proposal has been developed by virtue of observations and evaluations.
In this proposal in addition to upper scale decisions 1/500 and 1/200 scale building
silhouettes are used to point out some intervention and utilization proposes on the
basis of the buildings.
With its cultural historical and economic values Inebolu are examined in the light of
process of historical background considering the traditional urban fabric with urban
and architectural elements, thus a proposal plan has been developed in accordance
with the conservation of contemporary city planning. In this proposal the market
place which is located in the historical protected area and the axis defined as ‘Istiklal
yolu’ in which traditional residences are situated are aimed to be integrated
according to the conservation approach.
However circulation axis formed as urban spine is aimed to propose in accordance
with physical and social fabric of the city. In terms of the functioning the city as a
whole , 'Integrated Protection' approach was taken into account considering the
historical evolution and some exemplary models. The proposal city models examined
in this context is considered to contain similar approaches with an exemplary of
‘integrated conservation model’.
Primarily the proposed model is aimed to take place its each components of the
city’s identity by defining its place in the future projections and most importantly in
the light of aforementioned examples it is intended to be a model considering the
people’s participation. The conservation approach produced within the framework of
the proposed model is supported by physical decisions in order to integrate the model
with the urban life. These decisions which are the part of ‘urban conservation model’
include the components of the city’s historical background and the integration, reuse, intervention and new design principles considering the present conditions.
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1. GİRİŞ
Teze konu olan alan, İnebolu Kent Merkezi'nin büyük bir kısmını oluşturan Çarşı
Bölgesi ile kentin güney yönünde devam ederek kenti besleyen en önemli arter; aynı
zamanda kent tarihine ait önemli bir unsur olan İstiklal Yolu ve bu aksın çevresindeki
geleneksel konut dokusunu içine alan bölge olarak belirlenmiştir.
1.1 Tezin Amacı
Kastamonu ilinin en önemli ilçelerinden biri olan İnebolu'nun sahip olduğu, tarihi,
kültürel ve ekonomik değerler, tarih boyunca geçirdiği süreçler ışığında incelenmiş,
günümüze ulaşabilmiş geleneksel dokusu mimari ve kentsel öğeleri ile birlikte ele
alınarak, kentin çağdaş kent planlamasına uygun bir koruma anlayışı ile günümüz
kullanımına kazandırılması için bir model öneri geliştirilmiştir. Öneri modelde kendi
içinde bütünlük oluşturan, tarihi ticari sit alanı içindeki çarşı bölgesi ile kentin tarihi
kimliğine ait önemli bir unsur olan, Kurtuluş Savaşı'na tanıklık eden ve geleneksel
evlerin yoğun olarak yer aldığı İstiklal Yolu olarak tanımlanan aksı bütünleştirecek
bir koruma yaklaşımı önerilmiştir. Bu sayede oluşan dolaşım ekseni ile kentin fiziki
ve sosyal dokusuna uygun bir kent omurgası oluşturulması amaçlanmıştır.
1.2 Literatür Araştırması
Teze konu olarak seçilen İnebolu tarihi merkez ve çevresinin sahip olduğu mimari
dokunun tarihsel araştırma, mevcut durum analizleri ve öneri projelerinin
hazırlanarak analiz edilmesi sürecinde, İnebolu Belediyesi, Kastamonu Belediyesi,
İ.B.B Atatürk Kitaplığı’ndaki kaynaklar ile bazı üniversitelerin akademik çalışmaları
ile kent tarihi ile ilgili araştırmalardan yararlanılmıştır. Bununla birlikte kentin
Osmanlı döneminde önemli bir kent olduğu göz önüne alınarak Başbakanlık Osmanlı
Arşivi, Osmanlı Bankası Arşiv ve Araştırma Merkezi ile Osmanlı Bankası Salt
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Araştırma Merkezi ve Tarih Vakfı Yurt Yayınları kitaplığındaki Osmanlı tarihini
inceleyen kaynaklar araştırılmıştır. Bağlı bulunduğu bölge kurulu Ankara KTVKK
olan İnebolu'nun 1995 tarihli Koruma Amaçlı İmar Planı Raporu ile tescilli yapıların
anıt fişleri de kaynak olarak kullanılmıştır. İnebolu kent tarihine ilgi duyan gönüllü
kişilerin kişisel arşivleri ve kente ait çok sayıda tarihi fotoğrafa sahip stüdyoların
arşivlerindeki fotoğraflar da çalışmada kaynak olarak kullanılmıştır.
Çalışma alanının mevcut fiziksel verilerinin aktarılması için kentin 1/1000 ölçekli
güncel halihazır planı üzerinden analiz çalışmaları yapılmıştır. Analizlerin
değerlendirilme sürecinde 1995 tarihli Koruma İmar Planı Raporu ve 2010 yılında
yapılmış revizyon eki kararlarından faydalanılmıştır. Çalışma alanında yer alan
yapılar, konumları, plan ve cephe özellikleri bakımından incelenerek tipoloji
oluşturacak biçimde sınıflandırmıştır. Yapılan gözlemler ve değerlendirmeler sonucu
potansiyelleri ve sorunları saptanan çalışma alanı için bir koruma modeli
geliştirilmiştir. Kent için geliştirilen koruma modelinde, üst ölçek kararları ile
birlikte yapı bazında müdahale ve kullanım önerilerini gösteren 1/500 ve 1/200
ölçeklerde silüetler yer almaktadır.

2

2. İNEBOLU KENTSEL SİT ALANININ GENEL OLARAK
DEĞERLENDİRİLMESİ
2.1 İnebolu'nun Bugünkü Durumu
2.1.1 Coğrafi konumu ve doğal yapısı
42 derece kuzey paraleli ile 34 derece doğu meridyeninin kesiştiği noktanın yaklaşık
25 km. batısında yer alan İnebolu, Karadeniz Bölgesi'nin batı bölümünde yer
almaktadır. Kastamonu il sınırları içerisinde yer alan İnebolu, Kuzeyinde Karadeniz,
doğusunda Abana ve Bozkurt ilçeleri, güneyinde ise doğudan batıya doğru
Devrekâni, Küre, Azdavay ilçeleriyle çevrilidir. (Şekil: 2.1) İsfendiyar (Küre)
dağlarının kuzey eteklerinde oldukça engebeli bir arazide kurulu olan İnebolu, bu
topoğrafyayı güney-kuzey hattı boyunca kesen İnebolu Çayı'nın doğu ve batı
kıyısında yoğunlaşmıştır. (Şekil: 2.2) Yüzölçümü 599 km² olan ilçenin yerleşme
alanı doğu yamaçta daha geniş bir alana yayılmıştır.

Şekil 2.1 : İnebolu Haritası (Kaynak: Url – 1)
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İlçenin yer aldığı vadinin, doğu ve batı bölümlerinde yer alan tepelerden,
güneydoğuda yer alan Geriş Tepesi 495m., güneybatıda yer alan İslam Tepesi 589m.,
yüksekliğe sahiptir. Diğer tepeler ise; doğuda Darıca ve Manastır Tepeleri, batıda
Abaş Tepesi, daha batıda Kaleştiren Tepesi, güneybatıda Çuha Tepesi, güneydoğuda
Yukarı Vozu tepesidir. (Url – 2)

Şekil 2.2 : İnebolu Genel Görünüm (Kaynak: M.Fakazlı Arşivi )
Yüksek ve engebeli bir yapıya sahip olan ilçe arazisine yerleşmiş bulunan akarsular,
sularını denizlere gönderebilmek için üzerinde yer aldığı yataklarını, derin bir şekilde
kazmışlardır. İsfendiyar Dağları’nın denize bakan yamaçlarından doğarak denize
ulaşan çayları barındıran ilçe akarsuları içinde, önemli bir akarsu mevcuttur. İkiçay
adı verilen bu akarsuyun rejimi düzensizdir ve ilçeyi ikiye ayırır. İlçe sınırları
içindeki Özlüce Çayı, Kızılkara Çayı, Manastır Çayı, Adıyaman Çayı, Gemiciler
Çayı da ilçedeki rejimi düzensiz diğer akarsulardır. (Url – 3)
2.1.2 İklim ve bitki örtüsü
İnebolu'da, Karadeniz iklimine bağlı olarak kışları ılık ve yağışlı, yaz ayları ılıman
geçmektedir. Nispi nem seviyesi genel olarak yüksektir. İnebolu’nun 1960-2005
yıllarına ait sıcaklık değerlerine bakıldığında, en yüksek sıcaklık değerinin Haziran,
en düşük sıcaklık değerinin ise Şubat aylarında kaydedildiği görülmüştür. (Url – 4)
Hakim rüzgar yönünün SSW (Güney-Güney Batı) olduğu ilçede güneşlenme
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süresinin az olması nedeniyle yağışlı, kapalı ve bulutlu gün sayısı ve ortalama nisbi
nem oranı yüksektir. En yağışlı aylar Ekim-Kasım-Aralık ve Ocak ayları iken en
kurak aylar Nisan-Mayıs-Haziran ve Temmuz aylarıdır. Yağışlar ilçe merkezine
genel olarak yağmur şeklinde düşmesine rağmen, yüksek kesimlere doğru çıkıldıkça
kar yağışı oranı artmaktadır.
Karasal iklimin hüküm sürdüğü İnebolu geneli ormanlarla kaplıdır. Don olayına
sebep olan düşük sıcaklığın fazla görülmediği ilçede düşük ve okyanussal bir sıcaklık
rejiminin hüküm sürdüğü kıyı kesimlerde, 250-300 metrelere kadar sıcaklık istekleri
yüksek bazı maki elemanları ile Karadeniz’in nem isteği yüksek bitki türlerinin bir
arada bulunduğu psödomaki yaygın olarak görülmektedir. Sahil yamaçları boyunca
görülen Akdeniz bitki elemanları, iç kesimlerdeki arazilerde yerini kestane ve meşe
ormanlarına bırakmaktadır. İlçe kuzeyinde, 1000 metreye kadar olan yüksekliklerde
kayın ormanları güneyinde ise meşe ormanları vardır. Güney sırtlarında egemen olan
çam, köknar, ve kayın türleri arasında yer yer ıhlamur, kestane, karaağaç, mersin,
kavak, dişbudak ve ahlat türleri de bulunmaktadır. Daha yüksek kesimlerde ise
karaçam ormanları bulunmaktadır. (Url – 5)
2.1.3 Jeolojik yapı
İnebolu ilinin bağlı olduğu Kastamonu ili ve çevresi zengin yer altı kaynaklarına
sahiptir. İlçe genelinde en çok çıkan madenler manganez ve kalkerdir. Bununla
birlikte ilçede çimento hammaddesi yatakları bulunmaktadır. Yapılan gözlemlerde
İnebolu-Abana; İnebolu-Cide karayolunun geçtiği denize inen yamaçlarda ve
İnebolu-Kastamonu karayolunun Yenigün Tüneli yakınlarında ve bazı tepelerin
yamaçlarında da kayağan taş yataklarına rastlanmaktadır. Yörede kırılgan taş olarak
isimlendirilen toprak altında dikey tabaka sıraları oluştu an taşlardan farklı olan bu
taşlar toprak altında yatay tabaka sıraları biçiminde bulunmaktadır.
2.1.4 Demografik yapı
2009 yılı Genel Nüfus Sayımı sonuçlarına göre ilçe merkez nüfusu 9.547 ve köylerin
nüfusu 14.247 olup, toplam nüfus 23.794’dir. (Kaynak: TÜİK Kastamonu Bölge
Müdürlüğü, 2009) Kastamonu ilçeleri içinde en yüksek nüfus yoğunluğuna sahip
İnebolu’da 1990-2009 yılları arasındaki merkez ve köy nüfusunun sürekli azalma
kaydettiği görülmüştür. (Çizelge: 1.1) Bu tabloya göre 2000-2005 yılları arasında
neredeyse hiç bir değişim olmayan İnebolu nüfusunun 2005 yılından itibaren sürekli
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azaldığı görülmektedir. 2012’den geriye doğru gidildiğinde ilçe merkezinde nüfusun,
1990 yılında 8.356 kişi, 1980 yılında 7.160 kişi, 1970 yılında ise 6.340 kişi olduğu
görülmektedir.
Çizelge 1.1 : İnebolu nüfusunun 1990-2009 yılları arasındaki değişimi. (Kaynak:
Kastamonu il Çevre Durum Raporu, 2009)
Nüfus Sayım Tarihleri

Merkez

Köy

Toplam

1990
2000
2005
2007
2008
2009

8.350
9.478
9.486
9.747
9.465
9.547

21.511
17.302
17.362
14.952
14.679
14.247

29.861
26.780
26.848
24.699
24.144
23.794

2.1.5 Ekonomik yapı
İnebolu’da ticaret, yörede ve çevresindeki yerleşim alanlarında üretilen tarım ve
tarıma dayalı ürünler ile ilçede tüketilen işlenmiş çeşitli tüketim maddelerinin
pazarlanmasına dayalı geleneksel yöntemlerdir. Bu bağlamda ilçe genelinde tarım,
hayvancılık, ormancılık ve kıyı kesimlerde balıkçılık başlıca geçim kaynaklarıdır.
Yetiştirilen ürünler, patates, soğan, arpa, buğdaydır. Bağcılık da yöredeki bir diğer
geçim kaynağıdır. Tarımsal üretimin dışında ilçe halkının gelir kaynaklarını küçük
ölçekli orman ürünleri imalatından sağlanmaktadır.
Hayvancılıkta ise büyük ve küçükbaş hayvan besiciliği yapılmakta olup, sığır ve
koyun yetiştirilmektedir. İnebolu ve çevresi, geleneksel el sanatları bakımından da
çeşitlilik göstermektedir. Birçoğu günümüzde sınırlı sayıda kişi tarafından icra edilen
bu el sanatları, bakırcılık, demircilik, nalbantlık, deniz araçları üretimi (kayık, sandal,
motor yapımı), bıçakçılık, kilimcilik, çarşaf dokuma, çilingirlik, çeyiz sandığı
imalatı, sepetçilik, yayık üretimi, ev ve konakların ahşap işlemeleri, taş işçiliği, perde
yastık kenarı işlemeciliği, oya ve dantel, mes-çarık-ayakkabı, saraçlık-tabaklık,
kemane yapımı ve semerciliktir. (Tunoğlu, 2003, s. 312)
Günümüzde İnebolu’da ticaretin nüvesini oluşturan faaliyetler çarşı bölgesinde
toplanmıştır. Buna göre çarşı bölgesinde, yerel esnafın ticaretini sürdürdüğü küçük
ölçekli işletmelerin çeşitliliği göze çarpmaktadır. Bu işletmelerde fırın, manav,
balıkçı, kahvehane, lokanta, kırtasiye, market, kasap, nalbur, eczane şeklinde küçük
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işletmeler bulunmaktadır. Terzilik, marangozluk, ayakkabıcılık, berberlik gibi iş
kolları da İnebolu’da eskiden beri süre gelen iş kolları olarak varlığını
sürdürmektedir.
İnebolu ekonomisine sanayi ürünlerinin katkısı sınırlıdır. Birkaç kereste fabrikası, 1
adet elektromanyetik fren sistemleri fabrikası, 1 adet yapı ekipmanları fabrikası, 1
adet reçel fabrikası ilçedeki küçük ölçekli sanayi tesisleridir. Cumhuriyet sonrası
devlet yatırımı olarak kurulan ve İnebolu ekonomisinde önemli bir konuma sahip
Etibank maden silosu ve yükleme tesisleri günümüzde hala kullanılmakla birlikte
uzun yıllar Küre-Abana arasında madenlerin taşınması için kullanılan 21.500
metrelik teleferik sistemi işlevini yitirmiş olarak beklemektedir.
2.2 İnebolu'nun tarihsel gelişimi
M.Ö. 4.yüzyılda Abonoyteikhos adı ile Yunanlılarca deniz kıyısında bir koloni
olarak kurulan İnebolu, daha sonraları Abonotikos, Abonuteihos, Abonoupolis,
İneapoli, İonopolis, İnepoli adları ile anılmış; sırasıyla Roma, Bizans, Selçuklu,
Candaroğulları ve Osmanlı hakimiyetine girmiştir. (Y.A, c. VI., 1982-83, 4600) İlk
yerleşim yerinin, eski adı "Poyra altı" şimdiki adıyla Boyranaltı Mahallesindeki kale
kalıntılarının bulunduğu yer olduğu sanılmaktadır. (Şekil 2.3)

Şekil 2.3 : İnebolu Boyranaltı Mahallesi (Kaynak: C. Savaş Arşivi)
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İlk adının Yunanca Abonoyteikhos olduğu, Abonos adlı bir kişinin kenti kurduğu bir
çok kaynakta belirtilmektedir. Roma İmparatoru Marcus Aurelius döneminde, M.S.
165 tarihli Vernus'un paralarında kentin adının İonopolis olarak geçtiği
belirtilmektedir. Adından kaynaklanan bir diğer tahmine göre Miletliler tarafından
kurulan İyon şehirlerinden biri olduğu da varsayılmaktadır. Yunan tarihçi ve filozof
Strabon’un 'Coğrafya' adlı eserinde küçük bir yerleşim yeri olarak bahsettiği kentin
Romalılar döneminde itibarının artarak piskoposluk merkezi mevkiine ulaştığı
bilinmektedir. Candaroğulları zamanında Bizanslılardan alınan kent 1397 yılında
Fatih Sultan Mehmet döneminde Osmanlı topraklarına katılmıştır.
2.2.1 Kuruluş dönemi ve ilk yerleşimler
İnebolu'nun bağlı bulunduğu Kastamonu ili ve çevresi oldukça eski yerleşim
yerlerinden biridir. Yöredeki yerleşme tarihinin Paleolitik Dönem'e dek uzandığını
gösteren buluntular ele geçmiştir. Araştırmalarda, Karadeniz Bölgesi kıyı kesiminin,
yazılı tarih öncesi insanları için oldukça verimli olduğuna dair fiziksel bulgulara
rastlanmıştır. (Y.A., C. III, s. 4581) Ancak yöredeki yazılı tarih öncesi yerleşimlere
dair verilerin az oluşu bu dönemle ilgili bilgilere ulaşmayı zorlaştırmaktadır.
İnebolu'nun M.Ö 4. yüzyılda Miletler tarafından, ticaret kolonisi olarak kurulmuş
İyon şehir devletlerinden biri olduğu bilinmektedir. O dönemde Ege ve Akdeniz'deki
güçlü Lidya krallığının Karadeniz kıyılarındaki idaresini elinde bulunduran
Miletlilerin Anadolu ticaretinde söz sahibi olmak amacıyla kurdukları 98 adet
koloniden biri olduğu bilinmektedir.
Kentin kurulduğu yer olduğu düşünülen Boyranaltı Mahallesi'ndeki kaleden çıkan
sütun, sütun başlığı gibi kalıntılar ile kesme taştan yapılmış iki katlı mezarlar
üzerindeki yazılar kentin ticaret amacıyla kurulduğunu doğrulamaktadır. Ünlü tarihçi
ve filozof Strabon, 'Coğrafya' adlı kitabında Paflagonya olarak bahsi geçen bölgede
yer alan, İonopolis olarak adı geçen bu yerleşim yerinden küçük bir kent olarak söz
etmektedir. Antik çağ yazarlarının Paflagonya diye adlandırdıkları bölge günümüz
batı Karadeniz kıyılarını içine alan bölgeyi kapsamaktadır. Halikarnaslı Herodot ve
Atinalı Ksenefon'a ait kaynaklarda belirtildiği üzere Paflagonya Bölgesi batıda
Bitinya, doğuda Pontos, güneyde Galatia bölgeleri ile sınırlanmaktadır. Bu bölgenin
merkezinde yer alan Castamon (Kastamonu), doğuda Sinope (Sinop) ve Corusa
(Çorum), güneyde Gangra (Çankırı), batıda Karabük ve Parthenios (Bartın) ile
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çevrelenmiş, kuzeyde ise Karadeniz doğal bir sınır oluşturmaktadır. (Şekil 2.4) Antik
dönemde Abunetikhos adı ile bilinen İnebolu da Paflagonya sınırları içinde yer alan
bir kıyı kolonisiydi.
İnebolu'nun en eski adı olan Abunetikhos isminin ikinci kısmı Yunanca kale manası
taşımaktadır. Abunos bu kaleyi ilk kuran, belki de kurulmuş olan kaleye adını veren
bir şahıstır. Her ne olursa olsun şehir M.Ö. 4. yüzyılda kurulmuş ve Sinob'un
müstemlekesi olmuştur. (Gökoğlu,1952,s. 20-21)

Şekil 2.4 : Antik Dönem'de Paflagonya Bölgesi, 1907 (Kaynak: Url – 6)
Şehrin ilk adı olan Abunetikhos isminin İmparator Marcus Aurelius döneminde
alınan özel izinle İonopolis olarak değiştirildiği bilinmektedir. (Tunoğlu, 2003, 24)
Bu isim MS. 165 tarihlerinde Vernus'un paralarında görülmektedir. M.S. 2. yy'da
Yunanca birçok eserler yazan Suriyeli Lukianos İonopolis'te yaşayan Alexandros
adlı bir kahinin harekatından bahseder ve kendisine tapan halkın nasıl aldatıldığını ve
şehir adının bu kahinin itibarı dolayısıyla değiştirildiğini söyler. (Gökoğlu,1952,s.
20) O dönemde Abaştepe, İnebolu sitesinin akropolü, yani sitenin en yüksek
yerindeki müstahkem mevkii olduğu için burada bir tapınak da inşa edildiği
bilinmektedir. Değişik dönemlerde Boyranaltı'ndan Avra mahallesine çıkarken bahçe
kenarları ev temelleri ve çakıl duvarlarından görülen yılan figürleri, insan vücuduna
sarılmış veya insan başlı yılan figürlü kabartmalı taşların olması bu tapınağın Abaş
Tepe'de kurulmuş olmasının en önemli delilidir. (Tunoğlu, 2003, s.24)
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İnebolu, İonyalıların tarih sahnesinden çekilmesinden sonra çeşitli kavimlerin
işgaline uğramışsa da Kastamonu yöresini işgal eden Kimmerlerin bölgeye hakim
olması ile yaklaşık bir asır boyunca bu kavmin egemenliği altında yaşamıştır. Tarihte
ticari faaliyetleri ile ön plana çıkan Lidyalıların, İonya kolonilerini ele geçirmeleri
ile güçleri daha da artmış, kontol altına aldıkları ve topraklarına kattıkları Batı
Karadeniz bölgesindeki şehirlerden İonopolis de önemli ticaret merkezlerinden biri
haline gelmiştir. (Tunoğlu, 2003, s. 26)
Uzun yıllar Lydia egemenliğinde kalan Paflagonya bölgesi'nde, Lidya Devleti'nin en
güçlü olduğu dönemde bile Karadeniz ve Ege kıyılarındaki Yunan koloni kentlerinin
ticari üstünlüğüne dokunulmamıştır. Bu durumun sebebinin Anadolu'nun verimli
topraklarından elde edilen tarım ürünlerinin bu şekilde daha kolay pazarlanması
olduğu rivayet edilmektedir. Bu sebeple Lidyalılardan bu yörede kalıcı hiç bir ize
rastlanmadığı görülmektedir. Bununla birlikte Lidyalıları'ın Paflagonya'da başkent
Sardes'ten Sinope'ye dek uzanan bir ticaret yolu yaptıkları bilinmektedir. (Y.A., C.
III, 4583) İnebolu da bu ticaret yolu üzerinde yer alan önemli sitelerden biri olarak
öne çıkmaktadır.
Askeri örgütlenmeye yeterince önem vermeyen Lidya Devleti, kısa süre sonra
İran'dan gelen Pers baskıları ile karşı karşıya kalmıştır. İ.Ö. 546 tarihinda Pers
İmparatoru II. Kiros Lidya Kralı Kroisos'u yenilgiye uğratarak Paflagonya Bölgesi
dahil Anadolu'nun büyük bölümünün yönetimini ele geçirmiştir. Bu tarihten itibaren
Anadolu'da pek çok satraplık kuran Persler, kıyılardaki ticaret kolonilerinin
yönetimlerine karışmama kararı almışlardı. Tarihçi Ksenefon'un verdiği bilgilere
göre Persler, gerek kıyı kentlerinin gerek yerel prensliklerin özerkliklerini tanıyor
ancak onları vergi ödeme ve asker verme yükümlülüğüne bağlıyorlardı. İ.Ö. 4.yy
başlarında, Karadeniz ve Ege kıyılarındaki Yunan koloni kentleri, ekonomik ve
siyasal özerkliklerini yitirmeye başlamışlardır. Bunlar arasında Sinop ve Kastamonu
kıyılarındaki bazı kentler de bulunmaktaydı. Aynı yıllarda bölgenin kıyı kesimleri,
İonya Bölgesi şehri olan Miletos tarafından kolonize edilmeye başlanmıştır. Büyük
İskender Pers İmparatorluğu'nu yıktıktan sonra, M.Ö. 331 yılında Pers satrapları
kendi bağımsızlıklarını ilan ederek bölgedeki Pers hakimiyetini iyice zayıflatmıştır.
Bu dönemde bağımsız bir satraplık olan Paflagonya Bölgesi de M.Ö. 333 yılında
kendiliğinden İskender'e teslim olmuştur. (Lloyd, 1998, s. 81-82, 121, 161) M.Ö. 7170 yıllarında kıyı kentlerinin Roma komutanı Lucullus tarafından alınması ile
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bölgede Roma hakimiyeti dönemi başlamıştır. (Dökü, 2008, s. 12)
Roma hakimiyeti ile birlikte kentin ticari hayatının canlanarak itibarının arttığı ve
psikoposluk merkezi haline geldiği bilinmektedir. (Gökoğlu, 1952, s. 20-21)
İmparator Lucius Verus’tan Geta’ya kadar geçen dönemde İonopolis ismiyle para
basılmıştır. Ionopoleiton yazısını taşıyan paralardan başka, yine Roma döneminden
kalma, üzerinde Abonoteikhneiton yazısı bulunan paralar da saptanmıştır.
2.2.2 Anadolu Selçuklu İmparatorluğu ve beylikler dönemi
Kavimler göçünün etkisi ile Roma’nın ikiye bölünmesi ve Batı Roma
İmparatorluğu’nun yıkılması sonucu Kastamonu, Doğu Roma (Bizans’a) bağlı bir
eyalet haline gelmiştir. (Tunoğlu, 2003, s. 28) Paflagonya Bölgesi içinde yer alan
İnebolu, bulunduğu coğrafi konum itibariyle Bizans’ın Karadeniz ticaretindeki en
önemli duraklarından biri olmuş; bu sebeple uzun yıllar çeşitli kavimlerin saldırısına
uğramıştır. Bizans hakimiyeti döneminde Kastamonu ve yöresi M.S. 4. asrın
sonlarına kadar Arap, Uz, Peçenek Türkleri, Pers akınları ile mücadele etmiştir. 1071
Malazgirt Zaferi’nden sonra Anadolu’ya akın eden Türk Selçuklu Beyleri’nin istilası
sonucu bölgeye Türk boyları yerleşmeye başlamışlardır. Büyük Selçuklu Sultanı
Alparslan Bey'in Karadeniz kıyılarının fethi ile görevlendirdiği komutan Emir
Karatekin tarafından 1084-85 yıllarında İnebolu Türk topraklarına katılmıştır. (Y.A.,
C. III, 4583) Bugün Aşağıhatipbağı olarak bilinen mahallede yer alan kale
kalıntılarının Selçuklu dönemine ait olduğu düşünülmektedir. Tarihçi Yılmaz
Öztuna’nın verdiği bilgilere göre, Kastamonu ve yöresinde Oğuzların Kayı boyundan
gelen bir kavim olan Çobanoğulları hakimiyeti ile birlikte İnebolu’da Türkmen
iskanının arttığı, İslam’ın hızla yayıldığı ve yörenin kesin Türk hakimiyeti altına
girdiği bilinmektedir. (Tunoğlu, 2003, s. 37)
Anadolu Selçuklu Devleti’nin yıkılmasından sonra tekrar Bizans hakimiyetine giren
kent, 1383 yılında Candaroğulları Beyliği sınırları içine katılmıştır. İsfendiyar Bey
tarafından en geniş sınırlarına ulaşarak, Sinop ve çevresinde deniz ticaretini ele
geçiren Candaroğulları Beyliği İnebolu'yu da topraklarına katarak Karadeniz'deki
hakimiyetini

sağlamlaştırmıştır.

Kentin

İnebolu

adını

bu

dönemde

aldığı

düşünülmektedir. Candaroğulları döneminde İnebolu’da Türk ve Müslüman nüfus
kırsal bölgelerden Rum ve Ermeni nüfusun yoğun olduğu kentsel alanlara göç ederek
bölgenin Türkleşmesi ve Müslümanlaşmasına yönelik bir sosyal dönüşüm
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gerçekleşmiştir. Buna rağmen İnebolu’da Candaroğulları döneminde yapılmış ve bu
dönemi anlatan herhangi bir eser, kalıntı ve harabe bulunmamaktadır. (Tunoğlu,
2003, s. 39)
Uzun yıllar Candaroğulları hakimiyetinde kalan Kastamonu ve çevresi, Fatih Sultan
Mehmet döneminde Osmanlı topraklarına katılmıştır. Bu el değiştirme ile çok eski
tarihlerden itibaren bakır çıkartılan Küre ve İnebolu çevresi de Osmanlı'nın
kontrolüne girmiştir. Fatih Sultan Mehmet’in İstanbul'u almakta kullandığı toplara
gerekli olan alaşım katkısı bakırların temininin bu bölgeden yapıldığı bilinmektedir.
İnebolu'ya 3 km. uzaklıktaki bakır prit yatakları Bizanslılar tarafından işletilmiş,
Osmanlılar da buraya Küre-i Nühas (Bakır Küresi) ismini vermişlerdir. Küre'den
çıkarılan madenlerin kervanlarla sevk edildiği İnebolu, bu tarihten itibaren
Osmanlı'nın Karadeniz'deki ticaretinde önemli limanlarından biri haline gelmiştir.
2.2.3 Osmanlı İmparatorluğu dönemi
Fatih Sultan Mehmet zamanında Osmanlı topraklarına katılan İnebolu, bu dönemde
de ticari önemini korumuştur. Osmanlı Devleti'nin klasik dönemi boyunca önemli
eyaletlerinden biri olan Kastamonu Vilayeti'nin 7 kazasından biri olan İnebolu,
Cumhuriyet'in kuruluşuna kadar geçen dönemde Osmanlı’nın önemli limanlarından
biri olmuştur. (Şekil: 2.5)
İnebolu bu yıllarda Osmanlı İmparatorluğu'nda sıkça rastlanan gezginlerin
seyahatlerinin durak noktalarından biri olmuştur. Çoğu yabancı ve Türk gezginin
gezi notlarında anlattığı üzere o yıllarındaki İnebolu'nun fiziki, sosyal ve ekonomik
durumu ile ilgili verilerine ulaşılabilmektedir.
Örneğin Şemsettin Sami Kamus ül-Alam'da Osmanlı döneminde gemi yapım
tezgâhları ve limanı ile önemli bir ticaret merkezi haline gelen İnebolu'yu şöyle
tanıtmaktadır: ''Kastamonu Vilayet Merkez Sancağı'na bağlı kaza merkezi bir
kasabadır. Kaza merkezinde gemi yapım tezgahları, 1 Rüştiye, 1 Kütüphane ve
birçok cami ile medrese vardır. Canlı bir ticareti olan kasaba, kereste, tiftik, bakır ve
krom dışsatımı yapar. Eski adı Yunopolis'tir...'' Ayrıca o dönemki İnebolu nüfusu ile
ilgili verilere de ulaşabilmiştir: .''Tüm kazanın Küre ve Abana nahiyeleriyle birlikte
75 köyü vardır. Kazanın, 900'ü kaza merkezinde oturan Rum olmak üzere, nüfusu
27.150'dir.'' (Y.A., C.III, s.4600)
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Şekil 2.5 : Osmanlı'nın son döneminde Kastamonu Vilayet sınırlarnı gösteren harita
(Kaynak: Url – 7)
Türk tarihçi ve coğrafyacı Ali Cevad da İnebolu'ya ilişkin şunları yazar:
''Kastamonu'ya bir şoseyle bağlıdır. Kazanın, 2 nahiyesi, 75 köyü ve 30.000'e varan
nüfusu vardır. Ayrıca kazada 150 cami ve mescid, 5 kilise ve manastır, 153 sıbyan
mektebi, 155 su hızarı vardır. Küçük sanayisi, keten beziyle bakır avadanlığına
dayalıdır. Tarım ürünleri yerel gereksinimleri karşılayabilecek düzeydedir.'' (Y.A.,
C.III, s. 4600)
P. Minas Bıjışkyan, 1817-1819 tarihleri arasında Anadolu kıyılarını boydan boya
dolaşarak oluşturduğu eserinde İnebolu'dan şöyle bahsetmektedir: ''Şehir ufak
olmakla beraber mamurdur. İki kilisesi bulunan Rum mahallesi doğu tarafındadır.
Dağın üzerinde eski bir manastıra, senenin muayyen günlerinde ziyaretçiler gider ve
mes ayini icra edilir. Doğu tarafında eski kalenin kalıntısı vardır. Burunda eski bir
çeşme ve su yolunun kalıntısını gördük. Batı tarafında, yarım saatlik mesafede
Boyran Köyü vardır. Burada hisar kalıntıları, evlerin altında da büyük oyuk ve
hendekler vardır.''
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Ahmet Rasim1 ise 1930 yılında bulunduğu İnebolu ile ilgili ''Moloz burnunun kısmen
üstüne ve kısmen de burnun gerisindeki vadinin iki tarafına kurulmuş bir kasabadır.
Kendi namındaki derenin kenarında havası sağlam, suları mebzul, kayıkçıları
meşhur bir iskeledir. Hafta pazarı cuma ve salı günleridir. Güzel bir hükümet
dairesi, bir hastahanesi, bir sineması, müteaddid hamamları, liman dairesi ve posta
telgrafhanesi vardır...Batı lodostan kıbleye kadar serbest yatılır, sair rüzgarlar için
tehlikelidir.'' bilgilerini vermektedir. (Çubuk, 2008, s.312-313)
Fransız gezgin Vital Cuinet'nin2 verilerine göre, Kastamonu vilayeti ticaret açısından
fazla gelişmemiş olmasına rağmen, yöre mallarının dışarı gönderilmesine yönelik
ticari etkinlikler İnebolu İskelesi'nde yoğunlaşmıştı. (Şekil:2.6) Düzgün bir şose ile
Kastamonu Kenti'ne bağlı olan İnebolu İskelesi, yüzyılın sonlarında, Çarlık Rusya'sı
ile ticari ilişkilerin artışından sonra daha da gelişti. İnebolu İskelesi'nin önemini
artırmasına bağlı olarak, yüzyılın sonlarına doğru yöre halkı, dış pazar için de bir
miktar üretim yapmaya başladı. Bu dönemde İnebolu İskelesi'nin ticari canlılığına
katkıda bulunan öbür ülkeler İngiltere, Fransa, İtalya, Avusturya-Macaristan,
Almanya, Rusya, Yunanistan ve Romanya idi. Ticari hayatın gelişimine paralel
olarak İnebolu'da kayıkçılık, hamallık, gelen malları iç bölgelere nakliye ve
denizcilik meslekleri gelişmiş ve en gözde meslekler haline gelmiştir. Yabancı
firmalar acentelikler açmış, Rusya, Fransa ve İtalya gibi ülkeler ticari temsilciler
bulundurmaya başlamışlardır. (Tunoğlu, 2003, s.363)
1881/1882-83 Osmanlı nüfus sayımları verilerine göre olan İnebolu, 63.105 nüfusla
Kastamonu Vilayet Sancağı'nın en kalabalık kazasıdır. Bununla birlikte nüfusun
dinsel dağılım oranlarına göre olan sıralamasında da 2209 kişi ile en fazla sayıda

1

Gazeteci Ahmet Rasim'in 'Türkiye Coğrafyası Sahilisi: Karadeniz Sevahili' adlı eserinde yer
almaktadır. Deniz Matbaası, 1930,s.-4
2
1880-1892 yılları arasında Anadolu ve Arap vilayetlerini gezen ve Düyun-i Umumiye’nin
sekreterliğini yürüten Vital Cuinet (1833-1896), sözü edilen coğrafyadaki vilayet, sancak ve kazalara
dair idari, coğrafi, demografik verileri bir araya getirdi. Trabzon, Erzurum, Ankara, Bitlis, Adana,
Halep, Van, Konya, Girit, Cezayir-i Bahr-i Sefid, Mamuret-ül Aziz (Harput), Musul, Diyar-ı Bekir,
Bağdat, Basra, Aydın (İzmir) ve Sivas, Hüdavendigâr (Bursa), Kastamonu vilayetleri, Biga ve İzmit
mutasarıflıkları ile İstanbul’un Asya tarafını (Kanlıca, Üsküdar, Kadıköy) kapsıyor. Vilayet, sancak ve
kazaların nüfusu, nüfusun etnik yapısı, okullar gibi bilgilerin yanı sıra; ticaret, ihracat, ithalat,
denizcilik, üretim, tarım, hayvancılık, ulaşım, nehir, dağ, maden, orman, tuz gibi doğal kaynakların
istatistiki verilerini gözler önüne seren ve imparatorluğun ekonomik potansiyelini ortaya koymayı
amaçlayan çalışma, Ağustos 1890’dan itibaren, La Turquie d’Asie başlığı altında Ernest Leroux
tarafından Paris’te yayımlandı. Eserin dördüncü cildi beş sene sonra 1895’te tamamlandı.
("Chronique", Revue de l’Orient latin, cilt IV, 1896, s. 471-472. "Nécrologie: M. Vital Cuinet",
Bulletin mensuel de la chambre de commerce de Constantinople, sayı 113, 1896, s. 86-88, Kaynak:
Url – 8)
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Rum nüfusa sahip kazasıydı. Cumhuriyet Dönemi'nden önce İnebolu'nun Rum Halkı
icin özel bir yer olduğu her yılın 15 Ağustos günü, burada büyük bir panayır
kurulduğu, şenlik ayinleri düzenlendiği ve çevredeki diğer merkezlerde oturan
Rumların bu toplantılara katıldığı bilinmektedir.
İnebolu'da ilk nüfus dairesi 1856 yılında, Belediye teşkilatı ise 1866 yılında
kurulmuştur. 1834'te Küre kazasına bağlı bir nahiye, 1867 (1284 H.) tarihine kadar
Kastamonu'ya bağlı kadılık olarak idare olunmuş ve bu tarihte yapılan teşkilatla
Kastamonu'nun kazası olmuştur.(Gökoğlu, 1952, s. 21)

Şekil 2.6 : 19. yüzyıl sonlarında İnebolu İskelesi, (Kaynak: M. Fakazlı Arşivi)
1873 yılında Küre kazasından ayrılarak ilçe konumunu alan İnebolu'da bu dönemde
imar faaliyetleri hızlanmış, ilçe kasaba konumundan uzaklaşarak hızla kentleşmeye
başlamıştır. İnebolu'nun en parlak yıllarını yaşadığı ve bölgede oldukça önemli bir
ticaret merkezi Mevaki' Mühimme-i Ticaret3 haline gelmesi, Kastamonu valisi
Abdurrahman Nurettin Paşa döneminde gerçekleşmiştir. (Palabıyık, S. P., 2000)
Devrin padişahı II. Abdülhamit zamanında, Kastamonu Valisi olarak hizmet veren
Abdurrahman Nurettin Paşa idaresindeki 1880–1918 yılları arasındaki yıllar
İnebolu'nun ticari açıdan en parlak dönemi olmuştur. (Tunoğlu, 2003, s.363) Selefi

3

Önemli bir ticaret merkezi anlamına gelen bu kelime 29 Nisan 1882 tarihinde Kastamonu Sancağı
Valisi Sırrı Paşa'nın Nafıa Nezaretine gönderdiği bir mektupta Sırrı Paşa tarafından kullanılmıştır.
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Sırrı Paşa'nın İnebolu'ya kazandırdığı hazine olan liman sayesinde ekonomik
gelişimine başlayan şehir, Abdurrahman Nurettin Paşa'nın çalışmalarıyla, dokuz yıl
içinde kültürel ve mimari alanda da zirveye ulaşmıştır.
1880 'de ve 1885'te iki büyük yangın geçirmiş ve çarşısı tamamen yanmış olan kentin
çehresi vilayet başmühendisi ve mimarı Baronevski tarafından çizilen ızgara planda
bir çarşı önerisi ile bütünüyle değişmiştir. 1885 yılında gerçekleştirilen İnebolu'nun
bu ilk imar planında İnebolu çarşısı ahşap yerine kargirden yapılarak tamamı denize
bakan caddelerinin genişliğinin 6-7.5 metre olması planlanmıştır. O zamana dek,
binaları ahşaptan olup en ufak kıvılcımda kül olan ve caddelerinden yüklü bir
arabanın zor geçtiği eski çarşı yerine artık geniş sokakları kargir dükkanları ile
yaşanabilir, modern bir kent dokusu oluşmuştur. (Şekil: 2.7)

Şekil 2.7 : 1800’lü yılların sonuna ait bu fotoğrafta Türk Ocağı yanındaki Yarbaşı
Merdivenleri ile ulaşılan, günümüzde Cami Arkası olarak bilinen sokak
görünmektedir. (Kaynak: M. Fakazlı Arşivi)
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İsmail Habib4, 1921 yılında İnebolu'da yapmış olduğu gözlemlerde İnebolu çarşısı ile
ilgili, Anadolu kasabalarında nadir rastlanacak kadar güzel; hepsi kagir, üstleri
marsilya kiremitli, düz ve paralel sokaklarıyla satrançlama yapılmış olduğundan
bahsetmektedir. (Habib,1943, s.187) Bu dönemde İnebolu'da gerçekleşen imar
faaliyetleri 'Planlama ve Koruma Çalışmaları' bölümünde detaylı bir şekilde ele
alınmıştır.1891–1914 yılları arasında kentsel planlama çalışmaları ile İnebolu'ya
ivme kazandıran bu gelişim sürmüşse de başka sorunlar, önemli ölçüde hızının
kesilmesine neden olmuştur.
2.2.4 Milli mücadele dönemi
Kentin bugün sahip olduğu 'İstiklal Madalyalı Şehir' ünvanlı kimliğini kazanmasına
sebep olan I. Dünya Savaşı yıllarının İnebolu tarihi için ayrı bir önemi vardır.
Kurtuluş Savaşı’nın kazanılmasında çok önemli bir role sahip olan İnebolu, bu
yıllarda işgal ordularının el koyduğu silah ve mühimmatın Karadeniz’den Anadolu
içlerine aktarılmasını sağlayan stratejik bir geçit görevi görmüştür.
Mondros Mütarekesinin imzalanmasından sonra, Kastamonu ve yöresindeki
azınlıkların bir kısmı ayrılıkçı hareketlerle yörede ayaklanma başlatmışlardır. Bu
ayaklanmaların en belirgin çabalarından biri, Karadeniz kıyılarıyla Kuzeydoğu
Anadolu'da bir Pontus Rum Devleti kurma girişimidir. Merkezinin Samsun'da olması
düşünülen bu devletin sınırları içine, İnebolu da dahil olmak üzere Kastamonu yöresi
katılmaktadır. (Şekil: 2.8)
Bu yıllarda Kastamonu'nun ekonomik bakımdan en canlı kasabası durumunda olan
İnebolu, bu özelliğini coğrafi konumunun yanı sıra, diğer kasabalardan sayıca fazla
Rum nüfusunun ticaretteki üstünlüğünden almaktadır. Ticaretin yanı sıra kentin
sosyal ve kültürel hayatında da etkin olan Rumların İnebolu'da çok sayıda kilise ve
ibadethane açtıkları bilinmektedir. Mütareke yılları öncesi sahip oldukları ticari
etkilerini büyük ölçüde yitiren Rum tüccarlar Mütareke dönemi ile birlikte siyasi
etkinliklerini artırmışlardır. Osmanlı Arşivlerinden edinilen bilgilerde, bu dönemde
yerel yönetimle ilişkileri zayıflayan Rumların bir kısmının evlerini siyasi faaliyetler
için kullandığı öğrenilmiştir.

4

Edebiyatçı ve tarihçi İsmail Habib Sevüş'ün 'Yurddan Yazılar: Üç bölge: Fırat'tan Toroslara,
Karadeniz Yalıları, Yukarı Doğu Diyarı' adlı eserinde bahsedilmektedir. (İsmail Habib,İstanbul,
Cumhuriyet Matbaası, 1943)
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Şekil 2.8 : Kurulması planlanan Pontus Rum Devleti sınırları, (Kaynak: Url – 9)
Savaş yıllarında İnebolu, 5000'i bulan Rum nüfusu ile Kastamonu ve çevresindeki
nüfus değişiminden en çok etkilenen ilçe durumundadır.5 İnebolu, aynı zamanda bu
yıllarda 'Ankara'nın Karadeniz'e açılan kapısı' konumundadır. İstanbul'un İtilaf
Devletleri'nin işgali altına girmesinden ve Meclis-i Mebusan'ın kapatılmasından
sonra, siyasal olayların ağırlık merkezi Ankara'ya kaymıştır. Başta Meclis-i Mebusan
üyeleri olmak üzere çok sayıda kişi işgal bölgesinden ayrılarak Ankara'ya gitmesi;
bölgede göç trafiğini artırarak İnebolu'nun önemini oldukça artırmıştır. İstanbul'dan
gelenlerin önemli bir bölümü ikinci bir geçiş yolu olan Adapazarı-Düzce
bölgesindeki ayaklanmaları göz önüne alıp Karadeniz yolunu tercih ederek, çeşitli
deniz taşıtlarıyla geldikleri İnebolu'dan, Kastamonu yoluyla Ankara'ya gitmektedir.
(Url – 10)
İnebolu'nun bu dönemdeki önemini artıran en önemli gelişme Anadolu'ya deniz
yoluyla getirilen silah ve cephanenin burada kıyıya çıkarılması olmuştur. İnebolu
İskelesi bu dönemde Ankara Hükümeti'nin en önemli ikmal üssü haline gelerek,

5

Bu dönemde bölgede Rum nüfusun sayısını artırmaya yönelik girişimler görülmekteydi. İnebolu'daki
ayrılıkçı Rumlar, 'Rum Muhacir Cemiyeti İnebolu Şubesi' adı altında yasal görünümlü bir örgüt
kurmuşlardır. İnebolu Limanı'na yanaşan Yunan,İngiliz, Fransız bandıralı gemiler, kayıklar dolusu
insanla kasabanın Rum nüfusu artırmaya çalışmışlardır. Buna karşın, İnebolu gençlerinin gizlice
toplanarak kurdukları İnebolu Gençler Mahfeli kısa sürede gelişerek, işgal sonrası örgütlenmeye
yönelik ilk girişim olarak çevre kasabalar için de örnek teşkil eden bir konuma gelmiştir.
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İnebolu'ya çıkarılarak cepheye sevkedilen çok büyük miktardaki askeri malzeme
kayıkçılar vasıtasıyla boşaltılmıştır. (Eğdirici,2002,s. 87-94) İstanbul’dan bin bir
güçlükle tekne ve takalarla İnebolu’ ya getirilen Osmanlı silah ve cephanesi, buradan
gıcırdayan kağnılarla İnebolu, Küre, Seydiler, Kastamonu yolu ile bağımsızlık savaşı
veren Kuvayi Milliye güçlerine gönderilmektedir. (Kansu,1969, s.71) Bu durum
üzerine sevkiyattan haberdar olan Yunan Donanması Komutanlığı, 26 Mart 1921 'de
bir nota yayımlayarak İstanbul Boğazı'ndan İnebolu'ya uzanan bütün kıyıları abluka
altına aldığını duyurmuştur. Yunan savaş gemileri verdikleri sürenin dolması üzerine
başlattığı bombardıman sonucu, çok sayıda ev yıkılarak kentte yer yer yangınlar
çıkmıştır. Yıkıma uğrayan yapılar arasında Hükümet Konağı ile Osmanlı Bankası
binası da bulunmaktadır.
İnönü ve Sakarya Savaşlarının kazanılmasında çok önemli bir rol oynayan şehir,
savaş sonrasında ise hem İstiklal Madalyasıyla hem de Türk Milleti'nin
modernleşmesinde önemli bir adım olan kılık kıyafet inkılâbına ev sahipliği
yapmakla onurlandırılmıştır. İnebolu bu mücadelesi ile 11.02.1924 tarihinde
T.B.M.M.’nin çıkarttığı 66 Numaralı Kanunla Beyaz Şeritli İstiklal Madalyası ve
Beratı ile ödüllendirilmiştir. Atatürk Milli Mücadeleyi kazandıktan sonra
gerçekleştirmeyi planladığı kıyafet devriminin ilk adımlarını atmak üzere bir
günlüğüne geldiği bu ilçede üç gün kalarak İnebolu’ya ve İnebolu halkına verdiği
önemi göstermiştir. Şapka Devrimi Nutku’nu gerçekleştirdiği ve geçmiş yıllarda
restorasyonu tamamlandıktan sonra müze olarak kullanılan Türk Ocağı Binası
tarihteki bu önemli ana tanıklık etmiş olması bakımından da günümüzde İnebolu
Halkı için oldukça önemli ve İnebolu’yu ziyarete gelenler için ilk görülmesi gereken
anıtsal yapılar arasındadır. (Şekil: B.1)
2.2.5 Cumhuriyet dönemi
Cumhuriyet öncesi önemli bir sanayi ve ticaret merkezi konumunda olan İnebolu, II.
Dünya Savaşı yıllarında başlayan ve zamanla giderek şiddetlenen bir göç hareketine
sahne olmuştur. Kastamonu ilinin o dönemdeki 2. büyük ilçesi olan İnebolu 19271950 yılları arasında ekonomide yaşanan olumsuz hareketten en fazla etkilenen
ilçelerin başında gelmektedir. (Y.A., C.III, ) Bu dönemde çalışmak amacıyla başka
kentlere yapılan göçler sonucunda azalan nüfusun İnebolu'daki ticari hayatı olumsuz
etkilediği, 1950'lerden sonra ise tarımsal ve sanayi faaliyetlerin önemli ölçüde
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azalmasına bağlı olarak kentin parlak günlerinden uzaklaştığı görülmektedir.
Yüzyılın başında Ankara, Çorum, Kastamonu gibi illerin her türlü ihtiyacına cevap
veren bir ihracat-ithalat limanı olan İnebolu, 1923'ten sonra azınlık nüfusun göçü,
ithalat ve ihracata getirilen sınırlamalar ve ulaşımda karayoluna önem verilmesiyle
İnebolu hinterlandının çok yönlü fonksiyonlarında önemli ölçüde bir azalma
olmuştur.

(Tunoğlu,2003)

İhracata

yönelik

kapasitesinin

1940'lara

kadar

sürdürmüşse de şehrin mekansal ve fiziki gelişiminde nüfusun azalması ve ekonomik
canlılığın yitirilmesi önemli etken olmuştur.
Kent sahip olduğu ticari, askeri, kültürel konumu, Cumhuriyetle birlikte yavaş yavaş
yitirmiş, kaybettiği canlılığa bağlı olarak kent nüfusunda da periyodik bir azalma
gözlemlenmiştir. 2012'de 9.000 civarında seyreden nüfusu ile başta İstanbul, Ankara,
İzmir gibi büyük şehirler olmak üzere Kastamonu ve bazı çevre illere de göç
vermektedir.
2.3 İnebolu'da Planlama ve Koruma Çalışmaları
2.3.1 İlk planlama çalışmaları
1839 Tanzimat Fermanı ile hız kazanan Osmanlı'nın batılılaşma süreci, dış dünya
özellikle de Avrupa ile etkileşimin artması sonucu Osmanlı'nın kurumsal ve sosyal
yapısında önemli değişimleri de beraberinde getirmiştir. 1850'lerden itibaren
dönüşüme uğrayan, büyüyen, metropolleşmeye başlayan İstanbul ve Osmanlı
şehirleri yeni ve modern kurumları beklemektedir. (Seyidanlıoğlu,2009) Çoğalan
nüfusun artan ticaret hacmine uygun iş merkezleri, konut ihtiyacı, ahşap Osmanlı
yapısını zaman zaman yok eden yangınlar ve büyüyüp genişleyen kente cevap
verebilecek altyapı gibi önemli sorunlar, Tanzimatçı yönetim kadrolarının çözmek
zorunda oldukları sorunlar olmuştur. (Tekeli D., 1996, s.19-30) Şehirlerin artan
nüfusunu karşılayacak konut yapımı, buna eşlik eden yolların yapımı, yenilerinin
açılması ve yangın tehlikesine dayanıklı yeni inşaat tekniklerinin (kargir-taş bina
yapımı vb.) geliştirilerek standartlarının belirlenmesi ihtiyacı doğmuştur. Bu yeniden
yapılanma süreci, yalnız yapıları değil bulundukları çevrede yer alan diğer unsurların
(sokak, kaldırım, duvarlar, vs.) biçimlenişi de etkilemiş, kentsel bileşenlerin belirli
standartlara bağlanmasının yanında yasal düzenlemelerle de güvence altına
alınmasını sağlayan girişimlere sahne olmuştur.
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Buna ilişkin ilk yasal düzenleme 1839 yılında hazırlanan İlmuhaber6 olmuştur. 1848
1848'de ise sadece İstanbul için yürülükte olacak olan Ebniye Nizamnamesi ve
Ebniye Beyannamesi hazırlanmıştır. 1849'a gelindiğinde kapsamı genişletilmiş
Ebniye Nizamnamesi7 yayımlanmıştır. Nihayet 1863 yılında 'Turuk ve Ebniye
Nizamnamesi8' ile İstanbul dışında tüm imparatorlukta geçerli olacak bir yasal
düzenlemeye kavuşulmuştur. Bu düzenleme ile yeniden şekillenmekte olan Osmanlı
şehirlerinin altyapı sorunlarına da yasal bir çerçeve getirilmiştir. Su, kanalizasyon,
gaz borularının döşenmesi gibi altyapıya ait sorunlar ile bunların yapım, bakım ve
onarımları belli standartlara bağlanarak, hükümetin kontrolüne bırakılmıştır.
(Seyidanlıoğlu, 2009)
Nizamnameler Osmanlı'daki ilk kent planlama çalışmalarının temeli; özellikle o
yıllarda Osmanlı'nın dört bir yanındaki şehirlerde meydana gelen yangınların alt üst
ettiği kentleri ayağa kaldırmak, yollarını genişleterek kargir bina yapımlarını
yaygınlaştırmak düşüncesinin ürünüdür. Tüm bu yasal girişimler 1882 yılında
çıkarılan Ebniye Nizamnamesi ile yeniden düzenlenerek son halini almıştır. Bu
düzenlemeler sonucu imar edilen Osmanlı şehirlerinin fiziki görünümleri değişime
uğrayarak, çağın teknolojisine uygun taş binalarla donanan şehir silüetleri modern bir
kimlik kazanmıştır. İnebolu'da o yıllardaki jeopolitik konumu ve sahip olduğu
ekonomik güç sebebiyle Osmanlı'nın batılılaşma sürecinde modern kimlik kazanan
bu kentlerin ilk örneklerindendir.
İnebolu'da ilk planlama çalışmaları, İnebolu Belediyesi'nin kuruluşuyla birlikte
dönemin valisi

Abdurrahman Paşa zamanında

gerçekleştirilmiştir.

İnebolu

Belediyesi'nin kesin kuruluş tarihi resmi kayıtlarda 1870 yılı olarak geçmektedir.
1800'lü yılların ortalarına kadar bir nahiye olan İnebolu 1873 yılında Küre'den
ayrılarak kaza olmuştur. O yıllarda İnebolu'nun en büyük sorunu haline gelen
yangınlar çarşının yeniden planlanmasını zorunlu hale getirmiştir. 1885 yılında

6

Tanzimat Fermanı ile aynı yıl yayınlanan bu belge yeni imar düşüncesinin bir ürünüydü. Buna göre
kargir bina yapımı teşvik edilmekteydi. Ahşap binalar daha çok kent merkezinden uzağa
yapılabilecekti. Ayrıca yeni açılacak mahallelerde geniş, düzenli ve geometrik planlamaya uygun yol
ve sokaklar inşa edilecekti. Çıkmaz sokaklar ise yasaklanmıştı. (Seyidanlıoğlu, 2009)
7
Bu yasal düzenlemelerin ihtiyaca cevap vermemesi üzerine, isimleri geçen tüm nizamnamelerin
hükümlerini birleştiren ve Beyoğlu ve Galata (Altıncı Daire-i Belediye) öncelikli uygulama alanı
olmak üzere Zokaklara Dair Nizamname çıkartıldı.
8
Farsça turuk; yollar, ebniye; binalar anlamına gelmektedir. Nizamnamenin orjinal metni için bkz.
Düstur (Düstur-ı Atik), İstanbul, 1279, s. 393-410. Ayrıca bkz. yaygın olarak bilinen Düstur, 2. Tertip,
Cilt 2, s. 499 vd.
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geçirdiği yangınla çarşısı tamamen yok olan İnebolu'da Vali Abdurrahman Paşa'nın
emriyle vilayet Başmühendisi Baronevski'ye bir çarşı planı9 yaptırılmıştır. (Şekil:
2.9) (Tunoğlu, 2003) Eskiden bir at arabasının zor geçeceği genişlikte olan sokaklar
bu yeni planda 6,5-7 metre genişlikte planlanmıştır.Yine bu plana göre yangınla
tamamen harap olan çarşı içinde yeni yapılacak yapıların taştan yapılması
önerilmiştir. Bu karar ile birlikte İnebolu'da taş ocağı ve taş ustası ihtiyacı ortaya
çıkmış; bazı köylerde ve iskele tarafında yeni ocaklar açılmıştır. (Tunoğlu, 2003)

Şekil 2.9 : Mimar Baronevski tarafından hazırlanan 1885 tarihli kadastral plan,
(Kaynak: M. Fakazlı Arşivi)
İnebolu’da bu yıllarda bir taraftan sivil binaların sayısı hızla artarken, diğer yandan
kentin gelişen ekonomisini destekleyen yönde büyük ölçekli idari yapıların inşasına
başlanmıştır. Bir kısmı günümüzde mevcut olmayan bir kaç yapı da dahil olmak
üzere kentin merkezi ve çeperlerinde inşa edilen bir çok yapı bu dönemin imar
faaliyetlerinin sonucudur.
Eski Hükümet Konağı, Hükümet Konağı’nın yanında bulunan ve bir süre cezaevi
olarak kullanılan Mekteb-i İdadi, uzun süre belediye binası olarak kullanılan Rüştiye

9

Rumi 3 Şubat 1301, Miladi 1885 tarihini taşıyan plan ve haritada ''Bikazai Allahü teala İnebolu
kasabasında vuku bulan carik mahallinin marifetle tanzim kılınan harita-i musaddakasıdır''
denmektedir.
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Mektebi, Hamidiye Cami, çeşmeler, İnebolu-Kastamonu yolunun açılması, açılan
yerlerin yeniden düzeltilip genişletilmesi, İnebolu Limanı ve Memleket Hastanesi
(Eski Ahşap Devlet Hastanesi) yapılarının inşaatları bu dönemde başlamıştır.
(Tunoğlu, 2003, s. 409)
Her ne kadar İnebolu’daki planlama çalışmaları, o dönemdeki çoğu Osmanlı kentinin
maruz kaldığı yangın sorunuyla bağlantılı da olsa, coğrafi özelliklerinden
kaynaklanan başka afetler kentteki plan revizyonunu sürekli kılmıştır. Kentin içinden
geçen ve önemli bir konuma sahip İnebolu Çayı’nın sürekli taşması, nehir yatağının
taşınmasını da içeren çarşı planlamalarına sebep olmuştur10. Bu afet sonrası
Kastamonu Vilayeti’nden gönderilen mühendisin keşif haritalarında değişen nehir
yatağı ve bu yeni durum üzerindeki yeni yapılaşma gözükmektedir.11 (Şekil: 2.10)

Şekil 2.10 : İnebolu’nun 1881 yılında sel sonrası durumunu gösteren haritada, yol
kesiti ve inşa edilmesi planlanan kargir köprüye ait çizimler (Kaynak: BOA, Fon
Kodu: HRT.h, Gömlek No: 1994, 1299 Ca 16 )
10

BOA’da ‘İnebolu civarındaki nehrin taşmasıyla bir kısım evler ve dükkanlar selden zarar görmüş
olduğundan ahalinin yardımıyla nehir yatağının değiştirildiği’nden söz edilmektedir. (DH.MKT.,
Dosya No: 1353, Gömlek No: 74, 1303 L.5)
11
'İnebolu Çayı'nın tuğyanından kasabayı tahrib eden mahalline inşa olunacak ameliyatın bir kıta
istikşaf haritası' şeklinde bahsedilen, imar planından yaklaşık dört yıl önce yapılan etüt çalışmasını
gösteren bu çizim, aynı zamanda 1886 tarihli kadastral plan öncesindeki çarşının durumunu da
belgelemektedir. (BOA, Ş.D., Dosya No: 1648, Gömlek No: , 1303, N. 4)
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Yeni durumda, nehrin iki tarafındaki yerleşimleri birbirine bağlayan kargir bir köprü
inşa edilmesi planlanmaktadır. 1950'li yıllara ait bir fotoğrafta bu köprü
görülmektedir. (Şekil: A.8) Aynı plana ait bir başka çizimde, iki kırmızı çizgi
arasındaki yeni nehir yatağının üzerinde merkezden uzak noktaya inşa edilmesi
planlanan bir ahşap köprü görülmektedir. (Şekil: 2.11, Şekil: A.7).

Şekil 2.11 : Selden sonra nehir üzerine inşa edilmesi planlanan ahşap köprüye ait
çizim (Kaynak: BOA, Fon Kodu: HRT.h, Gömlek No: 1994, 1299 Ca 16)
Kentte sürekli olarak görülen sel ve taşkınların önüne geçmek amacıyla bir set inşa
edilmesi düşünüldüğü ortaya çıkmıştır. 1887 yılına ait keşif haritalarında12 nehir
yanına inşa olunacak bu setin sınırları belirlenmiş; meydana gelen nehir taşkınlarının
çarşı içlerindeki dükkanlara vereceği zarar önlenmek istenmiştir. Nehir kenarına set
amacıyla inşa edilen yapılar eski fotoğraflarda görülmektedir. (Şekil: A.4)
Her iki köprünün ne zaman ve nasıl yok olduklarına dair bir bilgiye ulaşılamamışsa
da; yol yapımı sırasında yıkılarak yerlerine betonarme köprülerin inşa edildiği
tahmin edilmiştir
2.3.2 1995 tarihli Koruma İmar Planı
Sahip olduğu zengin kültürel mirası büyük ölçüde korumayı başarmış olan
İnebolu’da Vali Abdurrahman Paşa döneminde gerçekleştirilen ızgara planlı kent
önerisi dışında bir planlama çalışması yapılması uzun yıllar almıştır. Kentte 1957
yılında ikinci kez imar planı yapıldığı bilinmektedir. İlçede bu tarihten 1960'li
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Bu haritaya ilişkin olarak ‘İnebolu kasabasında cereyan eden nehrin kenarına yapılacak seddin
cihet-i fenniyesine dair Mühendis Tahir Efendi tarafından yapılan harita ve keşif defterinin
gönderildiği’ bilgisi yer almaktadır. (ŞD. Dosya No: 1640, Gömlek No: 14, 1304 Za 20)
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yılların sonuna kadar kent merkezi ve çeperlerinde gerçekleşen imar faaliyetleri
sonucunda kentin özgün dokusu büyük oranda değişmiştir.
İnebolu'da 1968 yılında belediye tarafından hazırlatılarak 1970 yılında onaylanan bir
Koruma İmar Planı bulunmaktadır. Söz konusu imar planında 1970 yılında 6430 kişi
olan İnebolu nüfusunun 1990 yılında 8000 kişi olacağı ve kentin doğu-batı yönünde
gelişim göstereceği öngörülmüştür. Ancak önerilen durumun aksine ilçede dikey bir
büyüme gerçekleşmiş, geleneksel dokuda var olan yoğunluk ve gabariler aşılarak, 2
veya 3 kat olarak önerilen yapıların, bazı kesimlerde 5, hatta topoğrafyadaki eğimden
ötürü kimi yerlerde daha fazla katlarda inşa edildiği görülmüştür. Nüfusun
öngörüldüğü şekilde artmaması ve kent içinde gerçekleşen yüksek yoğunluklu
gelişme sonucu, planda yerleşim önerilen alanların büyük bir kısmında gelişim
gerçekleşememiştir.
1992 yılında, Kültür Bakanlığı tarafından kentin sahip olduğu tarihi ve kültürel
mirasın korunması amacıyla ilçenin Koruma Amaçlı İmar Planı hazırlatılmıştır.
09.01.1995 yılında Kültür Bakanlığı, Ankara KTVKK tarafından onaylanarak
yürürlüğe giren rapora ait plan notları, planlama esasları konusunda bilgi
vermektedir. ( Ek E)
2.3.2.1 KAİP Planlama kararları ve kentin gelişim çizgisi
KAİP'te ilçenin orta yoğunlukta konut gelişim alanı olarak İnebolu Devlet
Hastanesi'nin kuzeyi ve doğusunda yer alan batıya bakan yamaçlar önerilmiştir.
Yüksek yoğunluklu gelişim bölgesi olarak, kıyı yoluna paralel ve kıyı yolu
arasındaki düze yakın alanlar ulaşım olanaklarının varlığı ve düşük eğimli arazi
koşullarına sahip olması sebebiyle önerilmiştir.
İnebolu'da gelişme alanının sınırlılığı sebebiyle kent merkezinin güneye doğru
devam eden gelişimine ek olarak batı yönünde de büyüyeceği öngörülmüştür. Bu
nedenle kent merkezi içinde küçük sanatlar kapsamına giren oto tamircileri ve
marangozlar gibi çok yer kaplayan ticari faaliyetlerin batı kıyısı boyunca önerilen
yeni gelişim alanlarında yerleşmesi önerilmiştir.
Kamu kuruluşları ve büyük alan kullanan iş kollarının, yerleşmenin batı deniz
kıyısında yer alan düz eğimli, ulaşım olanakları yüksek alanlardaki gelişmelerini
sürdürmeleri önerilmiştir. Bu alanda gelişen oteller ve turistik amaçlı ikinci tip
konutların, ticaretin bu bölgeye yayılmasına etkili olacağı düşünülmüştür.
25

Yüksek eğimli yamaçların tarım alanları olarak kullanılması ve korunması
önerilmiştir. Liman Bölgesi ve Karadeniz Mahallesi arasında kalan yüksek eğimli
yamaçlar heyelan bölgesi olarak tanımlanarak, kentsel alan olarak kullanılamaz
nitelikte olduğuna karar verilmiştir.
İmar planı kapsamında yerleşmeye uygun konut alanları, az, orta ve yüksek
yoğunluklu konut alanları olarak üç kesimde değerlendirilmiştir. Az yoğunluklu
konut alanları, mevcut dokuları korunarak yakın çevresinde 1-2 katlı konut gelişimini
sürdürerek donanımlarının sağlanması önerilmiştir. Bu alanlar aynı zamanda turistik
amaçlı konut gelişimine de uygun görülmüştür.
2.3.2.2 Koruma kararları
1995 tarihinde onaylanan KAİP'te 2015 projeksiyonu öngörülerek yapılmış kentle
ilgili bütüncül bir koruma yaklaşımı mevcuttur. Bu yaklaşıma göre ekonomik
gelişme beklenmeyen kentin nüfusunun plan dönemi sonunda 12.500 kişi civarında
olacağı var sayılmıştır. Ancak o tarihten günümüze nüfus artışı beklendiği gibi
olmamış, kentin nüfusu planda öngörüldüğü yönde bir gelişme göstermemiştir.
Planın yapıldığı tarihte gözlenen sorunların bugünkü tespitlerle olan benzerliği,
bölgede o tarihten bu yana hedeflenen durumlar açısından büyük bir ilerleme
kaydedilmediğini göstermektedir. Bununla beraber, söz konusu planda kentin
ulaşımla ilgili sorunlarının altı çizilerek, ilgili donatı ve servislerin artırılması
gerekliliği vurgulanmış ancak nasıl sağlanacağı ile ilgili bir öneri getirilmemiştir. Bu
eylemsizliğe sebep olarak yüksek arazi eğimleri, doğal engeller ve bu alanda var olan
geleneksel ve tescilli yapıların varlığı gösterilmiştir.
Kentsel Sit Alanı için tehdit olarak görülen yeni yapılaşma eğiliminin devam
etmesinin İnebolu kentsel karakterine en büyük zararı vereceği tespit edilerek bu tür
yapılaşmanın önüne geçilmesi gerektiği vurgulanmıştır. Bu sebeple yeni yapılaşma
için kentsel sit sınırının dışında gelişme bölgesi niteliğinde yeni alanlar
tanımlanmıştır.
İnebolu kimliğini oluşturan geleneksel kent dokusu ile, kenti kuzeyinden saran
Karadeniz, içinden geçen İkiçay nehri ve tüm kente hakim doğal bitki örtüsü gibi
doğal özellikleriyle İnebolu yerleşiminin bir bütün olarak korunması gerektiğinin altı
çizilmiştir. Bununla birlikte geleneksel konut dokusunun tüm elemanları (Yollar,
yaya yolları, geçişler, avlu duvarları, ağaçlar, vb.) ile birlikte korunması adına kentin
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büyümesi yönünde çağdaş ihtiyaçlarından taviz verilmesi gerektiği belirtilmiştir.
Geleneksel konut dokusunun kapasitesinin çok altında kullanıldığı görülerek,
dokunun korunması için yapı stoğunun tam kapasite kullanımı önerilmiştir. Bu
sayede kentin öngülen büyüme çizgisinde hedeflenen konut ihtiyacının da
karşılanacağı düşünülmüştür.
Geleneksel yapılardaki en önemli sorunlardan biri olan konfor sorununun da tarihi
kimliği zedelemeyecek çağdaş düzenlemeler sayesinde aşılacağı belirtilmiştir. Ancak
yapı maliklerinin bir çoğunun yapılarının korunması, bakımı ve onarımı için gereken
masraflı karşılayacak sosyo-ekonomik düzeyde olmadıkları; bu sebeple İnebolu Kent
mirasının korunması adına korumanın finansal ayağının ulusal ve uluslararası hibe ve
kredi mekanizmaları ile desteklenmesi gerektiği vurgulanmıştır. Söz konusu planın
yapıldığı tarihten bu yana belediyenin gerek kendi bünyesinden gerek tarihi miras
fonlarından aktardığı ödeneklerle her yıl belli sayıda konut sahibinin faydalandığı
yardımlarla yapıların bakım ve onarımları yapılsa da bu durum yapıların münferit
korunumundan öteye gitmemektedir.
KAİP'te alanın eğitim ve kültür düzeyi ile ilgili tespitler yapılarak sonuçlara
varılmıştır. Buna göre alandaki eğitim ve kültür düzeyinin koruma uygulamalarını
sürdürecek bir sivil toplumun oluşmasını engellediği görülmüştür. Bu eksikliği
giderecek örgüt ve düzenlemelerin koruma uygulamalarını tamamlayıcı birer etken
olduğu vurgulanmıştır. Tüm bu veriler ışığında İnebolu Kentsel Alanı'nda yapılacak
her türlü uygulamanın kapsamı Uygulama Kararları ışığında tanımlanarak,


Tescilli yapılar (korunacak sokaklarla birlikte),



Tescilsiz yapılar
o Planla korunacak yapılar,
o Sağlıklaştırılacak yapılar,



Yeni yapılar
o Tarihi-geleneksel konut alanında yeni yapılaşma,
o Tarihi-ticari merkezde yeni yapılaşma
o Tarihi-kırsal geleneksel konut alanlarında yeni yapılaşma

ile ilgili koruma ve yapılaşma hükümleri verilmiştir. (Ek E) Bu hükümlerde her türlü
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yapıya yaklaşımın nasıl olacağı tariflenerek, korumaya uygun gerekli yaklaşım
önerileri getirilmiştir.
KAİP’te korunması gerekli kültür varlığı niteliğindeki tescilli yapılar bahçe, bahçe
duvarları, bahçe kapıları ve diğer müştemilatları (çeşme, sarnıç, avlu kaplaması, avlu
duvarı vb.) ile birlikte korunması gerekli geleneksel konut dokusunu oluşturan
yapılar olarak tanımlanmıştır. Tescilli yapılarda özgün plan şeması yok edilmeden,
konfor koşullarının iyileştirmek ya da barınan hane sayısını artırmak amacıyla plan
değişikliği yapılabilmektedir.
Tescilsiz yapılar, mimari nitelikleri ve çevresel değerleri açısından tescile değer
görülmeyen ancak Kentsel Sit Alanı içinde yer alarak tarihi dokunun bir parçası
sayılan yapılardır. Bu tür yapılar sahip oldukları niteliklere göre KAİP’te planla
korunacak yapılar ve sağlıklaştırılacak yapılar olarak ayrıştırılarak tarihi çevre içinde
önerilen yeni durumları üzerinden çevreye katkılarının artırılması amaçlanmıştır.
Planla korunacak yapılar, taban alanı ve gabarisi korunarak iç düzenlemelerinde her
türlü değişikliğin serbest bırakıldığı yapılardır. Sağlıklaştırılacak yapılar ise çevre ile
ilişkileri, gabarileri, mimari nitelikleri ile çevreye aykırı olarak değerlendirilmesine
rağmen sahip oldukları ekonomik değer nedeni ile yok edilmelerinin gerçekçi
olmayacağına karar verilen yapılardır. Bu tür yapıların renk, cephe düzeni, malzeme
açısından çevreye uyumlu hale getirilerek korunmaları yolunda düzenlemeler
getirilmiştir.
KAİP’te Kentsel Sit Alanı içinde bulunan niteliksiz yapı parselleri ile boş yapı
parsellerinde geleneksel dokuya uygun yeni yapılaşma önerilmiştir. Yeni yapı
düzeninde ve yoğunluklarında her ada için tespit edilen özgün yerleşim düzeni ve
yoğunluğu esas alınmıştır. Bu yapılarla ilgili yapılaşma hükümleri belirtilmiştir. (Ek
E)
Çalışma alanının da konusu olan tarihi ticari merkez ile geleneksel konut dokusu ve
kentteki dolaşımı sağlayarak aynı zamanda bu iki dokuyu birbirine bağlayan yollarla
ile ilgili hükümler her bir bileşenin kendi içinde nasıl korunacağını tanımlamaktadır.
Bu anlamda korunması gerekli kültür varlığı niteliğindeki yapılar ekleri ile birlikte
korunmaktadır. Aynı zamanda KAİP'te korunması gerekli sokaklar da tanımlanarak
bu sokaklar üzerinde yer alan tescilli, planla korunacak ve sağlıklaştırılacak yapılar
ilgili projeler doğrulutusunda korunması ya da sağlıklaştırılmasına karar verilmiştir.
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Korunacak sokaklarda özgün sokak kaplamasının yok olduğu sokakların, yöreye ait
karakteristik bir malzeme olan marla taşı ile kaplanması önerilmektedir. Kentin
kimliğine ait merdivenli yolların olduğu gibi korunarak benzer malzeme ile
onarılması önerilmiştir. Ancak son yıllarda yapılan uygulamalarda bu hükmün
dikkate alınmadığı, yeni yapılan sokaklarda zemin malzemesi olarak parke taş
kullanıldığı görülmüştür. Söz konusu kararlarda tescilli yapılar ve sağlıklaştırılacak
yapıların onarımında kullanılacak malzemeler konusunda çok katı bir hüküm
verilmemiş, özgün kimliği zedelemeyecek şekilde çağdaş malzeme ve tekniklerin
uygulamasına izin verilmiştir. Geleneksel konut alanlarındaki yeni yapılaşma ile
ilgili olarak bu alanlarda yapılacak yeni yapıların cephe, mimari ve renk
kompozisyonu açısından çevre ile uyumlu olmaları istenmiş, yapım tekniği ve
malzeme açısından tescilli yapılarda olduğu gibi bir kısıtlamaya gidilmediği
görülmüştür.
Çalışma alanının en büyük kısmını oluşturan Tarihi Ticari Merkez’le ilgili kararlar
ayrı bir bölümde ele alınmıştır. Belirlenen hükümler tescilli yapılar ile
sağlıklaştırılacak yapılar dışında kalan, yenilenecek veya yeni yapılacak tüm yapılar
için geçerlidir. Buna göre ticari merkezde imar sınırı olarak kabul edilen parsel
sınırları içinde inşa edilecek yapılarda gözetilmesi gerekenler maddeler halinde
belirtilmektedir. (Ek: D) Bu alanda inşa edilecek yeni yapılara ait kat sayıları ve
sokak kotları belirlenerek, alanın mimari özelliklerini bozmayacak bir tasarım
bütünlüğü içinde yapılara ait öğelerin biçimlenişleri ile ilgili kurallar tanımlanmıştır.
KAİP, ele aldığı tespitler ve vardığı sonuçlara dayanan kararlarla 1995 yılından 2001
yılına dek İnebolu çevresinde uygulanmıştır. Ancak 2001 yılına gelindiğinde planın,
değişen yaşam koşulları ile birlikte imar uygulamalarını yönetmede yetersiz kaldığı
görülerek, ana planın temel ilke ve kuralları değiştirilmeden uygulamaya dönük bir
takım değişikliklerle revizyona gidilmiştir. Bu bağlamda hazırlanmış Uygulama
Yönetmeliği'nde (Ek E) belirtilen hükümler çerçevesinde, İnebolu Kentsel Sınırı’nı
oluşturan, Kentsel Sit Alanları, Arkeolojik Sit Sınırı, Doğal Sit Sınırı, Kazı Denetimli
Alan ve Tescilli Yapıların Tümü ile birlikte aynen korunmasına karar verilmiştir.
Ana plana ek olarak bu revizyonda ‘Planla korunma altına alınan sağlıklaştırılacak
yapılar’ ile ‘tescilli yapılar’ın bir doku oluşturduğu yapı adaları ve sokaklar üzerinde
korunmasına ancak doku oluşturmayan yerlerde bu tür yapıların korunmasından
vazgeçilmesine karar verilmiştir. (Ek E)
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1993 tarihinden bu yana aldığı tüm kararlar ve zaman zaman yapılan değişikliklerle
KAİP, İnebolu’nun kentsel mirasının korunması yönünde önemli bir rehber olmuştur.
Alınan kararlarla ve yapılan revizyonlarla günümüzde hala İnebolu kent mirasının
yaşatılması adına en önemli güvence olan rapor, değişen kent politikaları ve koruma
yaklaşımları ekseninde yeniden yorumlanmaya ihtiyaç duymaktadır.
2.3.3 Sivil toplum kuruluşları ve üniversite çalışmaları
Tescilli sivil mimarlık örneği ve tarihsel yapı örnekleriyle dolu, ızgara planlı ender
Anadolu kentlerinden biri olan İnebolu'da, ODTÜ Şehir Planlama Bölümü 20012002 yılları arasında bir çalışma yaparak, İnebolu evlerinin turizme kazandırılmasına
yönelik bir öneri geliştirmiştir. Bu öneri ile kentteki sivil mimarlık yapılarının
konaklama amacıyla kullanımı artırılarak koruma kararlarına katkıda bulunulmuş,
restorasyon çalışmalarının gerektirdiği yatırımın geriye dönüşünün güvence altına
alınacağı düşünülmüştür.
2007 yılında İnebolu Kaymakamlığı, İnebolu Köylere Hizmet Götürme Birliği,
ODTÜ, İnebolu Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği, diğer hayırsever kişi ve
kuruluşların işbirliği ile ‘İnebolu Evlerini Yaşatma Projesi’ (İNEYAP) adı altında bir
proje gerçekleştirilmiştir. Proje kapsamında tespit edilen sokaklarda yer alan sivil
mimarlık örneklerinin restorasyonunun yapılarak turizme yönelik konaklama amacı
ile kullanılması, bu sayede tarihi mirasın yaşatılarak korunması amaçlanmıştır.
Belediyenin imkanlarının yetersizliği dikkate alınarak 03.07.2008 tarihinde İnebolu
Belediyesi Encümen Kararı ile ilçe ekonomisine büyük katkı sağlayacağı düşünülen
bu projenin gerçekleştirilmesi için Başbakanlık Tanıtma Fonu'ndan yardım talebinde
bulunulmuştur. (Şekil D.1)
Proje kapsamında geleneksel konut dokusunun özgün olarak korunduğu bazı sokak
ve caddelerin silüetleri çıkarılarak plan ve cephe bazında müdahale önerileri
geliştirilmiştir. (Şekil: 2.12) Tüm bu çalışmaların yanı sıra her yıl Safranbolu Meslek
Yüksek Okulu Restorasyon Bölümü öğrencileri okul projeleri kapsamında bölgedeki
mimari dokuyu inceleyerek bir çok yapının belgeleme çalışmalarını yapmaktadır.
Benzer şekilde bölgeye yakınlığı sebebiyle ODTÜ Mimarlık Fakültesi Restorasyon
Bölümü ve Şehir Bölge Planlama Bölümü de üniversite bünyesinde yaptığı
çalışmalarla İnebolu'daki tarihi mirasın korunması çalışmalarına destek vermektedir.
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Şekil 2.12 : İNEYAP kapsamında yapılan sokak sağlıklaştırma müdahalelerini
gösteren çizimler (Kaynak: İnebolu Belediyesi)
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3. ÇALIŞMA ALANI İLE İLGİLİ DEĞERLENDİRMELER
3.1 Çalışma Alanının Tanımı
İnebolu Kentsel Sit Alanı içinde yer alan çalışma alanı, ticari yapıların yoğunlukta
olduğu çarşı bölgesi ve kent merkezini tam ortasından ikiye bölerek güney doğru
ilerleyen İstiklal Yolu aksının çevresindeki geleneksel konut dokusunu içermektedir.
(Şekil: 3.1) Bu alan dahilinde incelemeye konu olan 560 adet yapı bulunmaktadır.
Bununla birlikte sahil kesiminde yer alan, çarşı bölgesi ile tarihsel ve ekonomik bağı
olması açısından öneme sahip İnebolu Limanı ve Etibank işletmesine ait endüstri
yapısı da incelenerek önerilecek koruma modeline dahil edilmiştir.

Şekil 3.1 : Çalışma alanının sınırları
3.1.1 Doğal çevre
İnebolu ve çevresi, sahip olduğu yapılı çevrenin özelliklerini borçlu olduğu bir
coğrafyaya sahiptir. Kent kimliğinin ayrılmaz bir parçası olan doğal çevre, Orta
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Karadeniz bitki örtüsü ve doğal coğrafi oluşumların meydana getirdiği topoğrafyadan
oluşmuştur. Doğal çevrenin yapılı çevre ile birlikteliğinden meydana gelen kent,
ortasından geçen nehirle ayrılan iki yamacın arasındaki düzlükte kurulmuş olup,
ticari merkezin yer aldığı bu düzlükten başlayarak, yamaçlara doğru büyüyen
geleneksel konut dokusunun yayıldığı oldukça eğimli bir topoğrafyaya sahiptir.
(Şekil:3.2)

Şekil 3.2 : İnebolu'nun kentsel dokusunu oluşturan doğal ve yapılı çevre
Çalışma alanının da içinde bulunduğu nehrin doğu tarafındaki yerleşim Aşağı Hatip
Bağı Mahallesi olarak bilinmektedir. Bunun dışında İnebolu'da üç adet mahalle daha
bulunmaktadır. Bunlardan biri nehrin batı tarafında yer alan Abaştepe'nin
güneyindeki Avara Mahallesi, diğeri nehrin doğusunda deniz kenarında yer alan
Karadeniz Mahallesi, bir diğeri nehrin doğusunda çalışma alanının da bir kısmını
içine alan Yukarı Hatip Bağı Mahallesi olarak bilinen yamaç üstü yerleşmesidir.
Kent merkezinde yer alan bu yerleşimler nehir oluşumundan dolayı çok zayıf bir
zemin yapısına sahip olup mevsim değişikliklerinde oluşan sel, zeminsuyu
seviyesinin değişmesi gibi nedenlerle hareket halindedir. Tarih boyunca da çok
sayıda sel geçirdiği bilinen bu yerleşim dokusu KAİP'te 'jeolojik açıdan sakıncalı
alan' olarak tanımlanmıştır.
Orta Karadeniz bitki örtüsünün tüm zenginliği ile görüldüğü kentte geleneksel
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yerleşmenin yamaçlara doğru gelişmesi ve eğimin etkisi ile yoğun biçimde var olan
bitki örtüsü, kent içinde korunabildiği kadarıyla dere peyzajı ile bütünleşerek kentin
doğal dokusunun en önemli parçası haline gelmektedir. (Şekil:3.3)
Kente ait doğal özelliklerden biri de kıyıdaki jeolojik yapılaşmadır. Kentin doğu
kısmında yer alan Geriş Tepesi'nin denize indiği noktadaki oluşum, plakalar
halindeki taşın belli bir açıyla yeryüzüne çıkarak oluşturduğu dokudur. Bu taş
plakalar geleneksel mimaride yapı elemanı olarak, kentsel dokuda da yer yer sokak
kaplamaları şeklinde görülmektedir.

Şekil 3.3 : Abaş Tepe'den İnebolu'ya bakış
Bir diğer doğal değer şüphesiz kente kıyı yerleşmesi ve liman kenti kimliğini veren
denizdir. İnebolu yerleşiminin yamaç niteliği taşıyor olması sebebiyle bir çok
noktadan algılanan deniz, diğer değerlerle birlikte kentin doğal çevresini
oluşturmaktadır.
3.1.2 Kentsel doku
İnebolu, oldukça köklü bir yerleşim geleneğine sahip bir yerleşim yeridir. Tarih
boyunca geçirdiği değişimler sonucu bir çok döneme ait taşınmaz kültür mirası
günümüze miras kalan kentte anıtsal yapıların, sivil mimarlık örneklerinin ve
bunlarla bir bütünlük oluşturan geleneksel malzeme ile döşeli sokaklar, meydanlar,
çeşmeler, ağaçlar gibi öğelerin varlığıyla Anadolu kent dokusu özelliklerini
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yansıtmaktadır. Çarşı içi bölgesinin kentin geçmişten gelen ticaret geleneğini bir
bakıma sürdürdüğü, geri kalan bölümünde yoğun olarak topoğrafyayla uyumlu sivil
mimarlık örneklerinin bulunduğu İnebolu, günümüzde oldukça yıpranmış da olsa
büyük ölçüde özgün durumda günümüze kalabilmiş dokusuyla önemli bir kültür
mirasına sahiptir.
Tarihi kaynaklara göre İslam öncesi önemli bir yerleşime sahip olduğu bilenen kentte
bu döneme ait eserlerin sayısı sınırlıdır. KAİP'de 1. Derece arkeolojik sit alanı olarak
tescillenmiş Abaş Tepe isimli alanda bulunan birkaç yapı ve sur duvarı olabilecek
kalıntıların bu dönemden kaldığı düşünülmektedir. (Şekil: B.1,Şekil: B.2)
İnebolu kentinin karakterini oluşturan ve taşınmaz kültür varlığı bakımından en
büyük ve önemli grubu geleneksel konut dokusudur. Ahşap yapım tekniği ve mekan
özellikleri ile yer yer Kastamonu ve Safranbolu'ya benzeyiş gösteren bu evler,
Karadeniz Bölgesi mimari özelliklerini taşımaktadırlar. Yerleşim merkezinden
yamaçlara doğru gidildikçe yapılar yeşille iç içe, doğaya uygun ve birbirinden uzakta
yerleşmişlerdir.
Yapılar genel olarak 2, çok eğimli parsele oturması durumunda 3, bazen 4 katlıdır.
Yapım sistemi zemin katlarda yığma moloz, kesme taş veya ahşap karkas, üst
katlarda her zaman ahşap karkastır. Dış duvarlar bazen bağdadi üzeri kireç sıva
olmakla birlikte, genellikle ahşap kaplamadır. Çatılar oturtma çatı olup, çatı örtüsü
olarak bölgede kolaylıkla bulunan geleneksel bir malzeme olan marla diğer adlarıyla
arduvaz veya kayrak taşı kullanılmaktadır. Çok az örnekte alaturka kiremit
kullanılmış olup onarım geçirmiş olanlarda marsilya ve alaturka kiremitle birlikte
marla kaplama da kullanılmıştır.
3.1.2.1 Vistalar, sokaklar ve meydanlar
İnebolu’da kentsel doku bir çok farklı öğenin bir araya gelişiyle oluşmuştur. Deniz
kıyısında yoğunlaşan kent merkezi ve ızgara planlı çarşı dokusunun, iç kısımlara
gidildikçe doğal topoğrafyayla birleşerek geleneksel konut dokusuna dönüşmesi
ilginç vistalar sunmaktadır.
Geleneksel konut dokusu, eğime uyumla yerleşen evler ve bunlara ait bahçeler ile
bahçe duvarlarından oluşmaktadır. Kimi evlere sokaklardan doğrudan giriş
sağlanırken birçok yapının girişine ana sokak veya caddelere bağlanan merdivenlerle
ulaşım sağlanmaktadır. Bu merdivenler konutlara girişi sağlamalarının yanı sıra uzun
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olmalarından dolayı yer yer kent mobilyaları ile donatılarak sokak dokusuna
dönüşmektedir. (Şekil:3.4)

Şekil 3.4 : Merdivenli bir sokaktan konut girişi
Çarşı sokakları İnebolu sahil yolunun arkasında, kıyıya paralel ve dik olarak
yerleşmiştir. Bitişik nizam olarak düzenlenen yapıların alt katlarının ticaret, üst
katlarının depo veya yöredeki tabirle bekar evi olarak kullanıldığı görülmüştür.
Sokaklar

üzerinde

bakkal,

manav,

balıkçı,

lokanta,

kahvehane,

kırtasiye,

konfeksiyon, terzi, berber dükkanları bulunmaktadır. Bu gridal sokak planlamasında,
adaların köşelerinin pahlanmasıyla dört küçük meydancık oluşmaktadır. (Şekil:3.5)

Şekil 3.5 : Tarihi ticari merkezdeki yapı adaları ile yapı adalarının köşelerinin
pahlanmasıyla meydana gelen boşluklar
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3.1.2.2 Yerleşim dokusu ve çevresel değerler
Çalışma alanı olarak seçilen bölgede tarihi ticari merkez ile geleneksel konut
dokusunun kesin bir sınırla ayrılmadığı, çarşı bölgesinde yer alan ve ticari ağırlıklı
yapıların bulunduğu adaların, topoğrafyanın değişmesi ile birlikte konut+ticaret ve
sadece konut işlevli yapıların bulunduğu adalara evrildiği görülmektedir. (Şekil: 3.6)
Bir anlamda bu durum birbirinden tamamen bağımsız olmayan üç bölgenin varlığına
işaret etmektedir:


Birinci bölge, ticaret odaklı yerleşim dokusunu oluşturan çarşı bölgesi



İkinci bölge, ticaret ve konut işlevlerinin bir arada sürdürüldüğü geçiş bölgesi



Üçüncü bölge, bütünüyle konut yerleşiminin yayıldığı yerleşim

olmak üzere bu üç bölgede yayılan İnebolu yerleşim dokusu ve çevresel değerler,
kentsel faaliyetlerin ve kent tarihine referans veren mimari unsurların kentte nasıl
işlediğine dair bilgi vermektedir.

Şekil 3.6 : Yerleşim dokusundaki bölgeleşmeyi gösteren çizim
Bu bağlamda çalışma alanı olarak seçilen bölgede yer alan 14, 12 ve 77 nolu yapı
adaları ile 'İstiklal Yolu' olarak bilinen Mustafa Kemal Caddesi'nin iki yanındaki
adalarda yer alan yapılar konut işlevi ile bağlantılı olarak sahip oldukları avlu, bahçe
ve diğer çevresel değerler özelinde incelenmiştir.

38

3.1.2.3 Bahçe, duvar ve merdivenler
İnebolu'da kent merkezini oluşturan düzlüğün iç kısımlara doğru topoğrafyanın
değişmesiyle eğimlenerek, üzerinde yer alan yapıları ve diğer kentsel öğeleri
biçimlendirdiği görülmektedir. Eğimli bahçeler, çeşitli yüksekliklerde bahçe duvarlar
ve merdivenli sokaklar İnebolu'ya karakteristiğini veren kentsel öğelerdir.
Çalışma alanında, geleneksel konut dokusunun başladığı 14, 12 ve 77 nolu adalarda
yer alan yapılarda nispeten daha az eğimden dolayı bahçe duvarları ve girişler yol
kotu ile hemen hemen aynı seviyededir. Ancak 12 nolu adada, M. Şevki Caddesi'ne
bakan yapıların arka cephelerinin yol kotundan oldukça düşük olmaları sebebiyle
yapıya giriş sağlayan köprüler, yüksek duvarlar ve bahçelere yoldan ulaşımı sağlayan
merdivenler göze çarpmaktadır. Adaların büyük olması sebebiyle ana cadde ve
sokaklardan ada içlerinde yer alan yapılara ulaşımı sağlayan patikalar bulunmaktadır.
(Şekil: 3.7)
İnebolu'nun en önemli çevresel değerlerinden biri olan bahçeler, çalışma alanında 12
nolu adanın iç parselleri ile Mustafa Kemal Paşa Caddesi'nin her iki yanındaki
parsellerde yoğun olarak görülmektedir.

Şekil 3.7 : Düzensiz iç bahçeye sahip bir parsel
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Mustafa Kemal Paşa Caddesi'ne bakan yapıların yer aldığı parsellerin yapıların arka
cephelerine doğru değişen eğiminden dolayı bu bahçeler eğimlidir. Girişlerinin yola
bakan cephelerinde olduğu yapıların arka cephelerinde yer alan ve yoldan
merdivenlerle ulaşımın sağlandığı eğimli bahçelerin çoğunlukla düzensiz ve
bakımsız olduğu tespit edilmiştir. (Şekil:3.10) Topoğrafyanın görece daha düz
olduğu 12 nolu adanın iç parsellerindeki bahçelerin bir kısmının sebze meyve ekilen
alanlar olarak düzenlendiği görülmüştür.
Çalışma alanında yer alan bir diğer çevresel değer, kimi yerde yapıların bahçe ve
girişlerinin yolla sınırını oluşturan, kimi yerlerde birbirine komşu parselleri ayıran
bahçe duvarlarıdır. Ada dışlarında sokağa cephe veren yapı parsellerinin sokakla
sınırını oluşturan duvarlar özgün hallerinde taş veya yöreye özgü bir malzeme olan
marla taşı ile örülmüş olup, çıplak ve sıvasızdır. Aynı malzemenin özellikle çarşı
içine yakın kesimlerde sokak dokusunda da kullanıldığı tespit edilmiştir. (Şekil: 3.8)
Sonradan yapılan bahçe duvarlarının bir çoğunun beton tuğla ile örüldüğü
görülmüştür.

Şekil 3.8 : Özgün dokusunu korumuş marla taşı ile döşeli bir sokak
Ada içlerinde yer alan ve sokaklardan patika veya merdivenlerle ulaşımın sağlandığı
parsellerde bahçe duvarları ve çitler parsel sınırlarını oluşturmaktadır. Bu parsellere,
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bahçe

duvarlarında

çoğunluğu

özgün

olmayan

bahçe

kapılarından

giriş

sağlanmaktadır.
İnebolu'nun genelinde ve çalışma alanında cadde ve sokaklara bakan yapılar dışında
yoldan bir bahçe duvarı ile sınırlanıp geriye çekilmiş yapılar bulunmaktadır. Bu tip
yapılar çoğunlukla ticari merkeze yakın adalarda, özellikle 12 nolu adanın iç
parsellerine ulaşımı sağlayan patika ve sokaklara bakan parsellerde görülmektedir.
Bu yapıların ön bahçelerinde yer alan, marla taşlarının dizilmesiyle oluşmuş patikalar
aracılığıyla yapı girişlerine ulaşılmaktadır. Kimi yerlerde bu patikaların arazinin
eğimine göre merdivenlerle sonlandığı örnekler de vardır. Bazen de bu bahçelerin
üzerinde süs havuzu gibi kentsel donatıların taşlık bir alanının olduğu görülmüştür.
3.1.3 İnebolu'da ticaret ve tarihi çarşı
İnebolu’nun kuruluşundan bu yana gelişimini sürdürmesinin en önemli nedeni olan
ticari

faaliyetlerin

yoğun

olarak

yapıldığı

çarşı

bölgesi

kentin

nüvesini

oluşturmaktadır. Tarihi kaynaklarda belirtildiği üzere, antik dönemde Lidyalıların
Sardes’ten Sinope’ye dek kurdukları ticaret yolu üzerinde yer alan sitelerden biri
olan İnebolu’nun önemli bir ticaret döngüsüne sahip olması muhtemeldir. Ancak bu
dönemlerden İnebolu çarşısı ile ilgili bilgiler yok denecek kadar azdır. Yörenin
Türkleşmesinden önceki dönemde nüfusunun çoğunluğunu oluşturan Rum ve
Ermenilerin İnebolu ticaretinde söz sahibi olduğu bilinmektedir. Yöredeki ekonomik
canlılığının en önemli kaynağının deniz yolu ile yapılan ticaret olduğu bir çok yazılı
kaynakta geçmektedir. Antik dönemlerden beri önemli bir liman kenti olması, kent
ve çevresindeki ticari potansiyelin her dönemde artmasına, bu sayede kentin nüvesini
oluşturan dokunun da zaman içinde büyüyerek gelişmesine sebep olmuştur.
İnebolu'nun bu dönemdeki eski çarşısının, birçok Anadolu kentinde görüldüğü gibi
çok dar sokaklara ve küçük ahşap kepenkli yapılara sahip olduğu bilinmektedir.
(Şekil: A.10)
19. yüzyıl başlarından itibaren Osmanlı’nın gerileme sürecine girmesine zıt olarak
hızlı bir gelişme ivmesi kazanan İnebolu, 1840’lı yılların sonundan 1950’lere kadar
en yoğun ticari, ekonomik ve sosyal hayatını yaşamıştır. Bu dönemde yabancı
devletlerin İnebolu’da konsolosluklar açtığı, bir çok yabancı firmanın çeşitli ticari
faaliyetler ile kente yatırım yaptıkları kaynaklarda belirtilmektedir. Kıyı ticaretinde
yaşadığı bu yoğunluk neticesinde kurulan Ticaret ve Ziraat Loncası’nın Osmanlı
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Dönemi’nde kurulan ilk beş odadan biri olduğu bilinmektedir. (Tunoğlu,K., 2003)
Bu dönemde ayrıca ithalat- ihracat işlerinin yürütülmesi için kıyıda kurulan Gümrük
Müdürlüğü Osmanlı’da bir ilçede kurulan ilk gümrük müdürlüğüdür. Fransızlar
tarafından hazırlanan 1900’lü yılların başına tarihlenen Avrupa Ticaret Rehberi
isimli kitapta da o yıllarda Tarsus ile birlikte Osmanlı sınırları içinde yer alan iki
ticaret kentinden biri olarak İnebolu’dan bahsedilmektedir. (Tunoğlu,K. 2003)
Zamanın Osmanlı vilayetlerindeki ithalat ve ihracat merkezlerinden önemli verilerin
yer aldığı bu kitapta, Karadeniz sahilinde bahsedilen tek yer olarak adı geçen
İnebolu’dan Avrupa ticaret ağının önemli bir parçası olarak söz edilmektedir. (Şekil:
D.2, Şekil: D.3)
Bu dönemde İnebolu’ya hizmet veren valiler, kentin çehresini değiştirecek imar
faaliyetleri gerçekleştirmiştir. İlk vilayet salnamesinin basıldığı 1869 yılında
İnebolu’da yeni yolların yapılarak, tarımsal faaliyetler çerçevesinde fındık fidanı
dağıtıldığı belirtilmiştir. (Tunoğlu, K., 2003) 1873 yılında dönemin Kastamonu valisi
Hacı Ali Paşa zamanında yapılan 3.342 m. kaldırım ve 1.138 m. kanalizasyon ile
İnebolu’nun altyapı çalışmalarının büyük ölçüde tamamlandığı kaydedilmiştir. 1881
yılında görevi devralan Sırrı Paşa döneminde, İnebolu’nun o zamana kadar ortalama
bir şekilde devam eden gelişiminde büyük bir ivme kazanmış olması muhtemeldir.
Sırrı Paşa İnebolu’nun ticari önemini öne çıkararak, ithalat-ihracat işleri için yetersiz
kalan iskelesi için liman inşaatını başlatmıştır. (Şekil:3.9)
O dönemde Sırrı Paşa’nın Nafia Nezaretine gönderdiği yazıda İnebolu İskelesi’ne
haftada dört adet vapurun uğradığından bahsetmektedir.(Tunoğlu, 2003) Sırrı Paşa
bu yazıda bizzat yer verdiği gözlemleri ve hesapları ile İnebolu’da yapılacak
iskelenin gerekliliğini açıklamıştır. Bu sayede başlanan ve inşaatı 125 sene devam
edecek olan liman sayesinde İnebolu, Anadolu’nun Karadeniz’e açılan kapısı olma
özelliğini korumuştur. Sırrı Paşa’dan sonra Kastamonu Valisi görevini devralan
Abdurrahman Paşa, yarım kalan imar faaliyetlerini tamamlayarak İnebolu’nun eski
parlak günlerine kavuşmasını sağlamıştır.
Birçok kaynakta İnebolu’nun 1885 yılında büyük bir yangın geçirdiğinden söz
edilmektedir. Bu yangın sırasında tamamı ahşaptan oluşan çarşının büyük hasar
gördüğü belirtilmektedir.
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Şekil 3.9 : İnebolu’da yapılacak iskelenin keşif haritası,1883 (Kaynak: BOA, 2010,
Fon Kodu: Hrt.h., Gömlek No: 1073, Tarih: 1300 B 3)
Bu dönemde valinin emriyle vilayet mimarlarından Baronevski’ye İnebolu çarşısının
yeni planı çizdirilerek, İnebolu çarşısındaki tüm yapıların taştan inşa edilmesi
zorunlu kılınmıştır.
Günümüze kadar büyük bir kısmı korunarak gelen çarşı dokusu bu dönemin
planlama anlayışının sonucunda oluşmuştur. Yeterli genişlikte sokakları, gün
ışığından yeterince yararlanan yapılarıyla çarşı dokusu günümüzde aktif şekilde
kullanımda olup, çağın ihtiyaçlarını karşılayabilecek düzeydedir. Fransız gezgin
Mortmann, Anadolu’ya yaptığı gezi notlarıyla oluşturduğu 'Küçük Asya'dan
Manzaralar ve Seyahat Mektupları' adlı eserinde 1856 yılında İnebolu ile ilgili
gözlemlerinde kentten, ''İnebolu bu çok güzel yerde, bahçeler arasındadır.
Türkiye'deki şehirlerden çok azı bu kadar güzeldir. Şehrin geniş taşlardan çok güzel
kaldırımları vardır. Trieste'deki gibi...'' şeklinde bahsetmektedir. (Şekil: 3.10)
1993 yılına ait KAİP'te 'Kent Merkezi' olarak belirtilen İnebolu Çarşısı oldukça
yoğun yapıda ve gelişmiş bir ticaret merkezi olarak tanımlanmaktadır. Merkezin
İnebolu dışında yakın yerleşimlere de hizmet veren, özellikle yazın artan nüfusun
ihtiyaçlarını karşılayacak donanımda olduğu belirtilmektedir.
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Şekil 3.10 : 19. Yüzyıl'da İnebolu Çarşısı içinde İskele Caddesi (Kaynak: Necdet
Sakaoğlu)
3.1.4 İnebolu-Kastamonu yolunun gelişimi ve İstiklal Yolu
İnebolu, liman kenti olması sebebiyle yıllar boyunca kentsel gelişimini ticaret odaklı
sürdürmüş bir yerleşim yeridir. Eski çağlardan beri sahip olduğu coğrafi konum
gereği ticari hayatının uzun yıllar deniz yoluyla gelişim göstermesine rağmen; zaman
içinde kara odaklı ulaşım yollarının deniz yolunun yerini alması, kentin ekonomik ve
buna bağlı olarak sosyal ve kültürel gelişimini sekteye uğratmıştır.
20. Yüzyıl ortalarına değin Karadeniz limanlarını iç bölgelere bağlayan yollar çok
kötü durumda olduğu ve dış dünyayla ilişkilerin hemen hemen bütünüyle deniz
yoluyla yürütüldüğü bilinmektedir. (Faroqhi, S., 2011, 95) Özellikle, Kastamonu
vilayetinin Küre Kazası'nda çıkarılan Bakır madeninin İstanbul'a gönderilmesi için
en uygun yer, Anadolu ticaret ağının önemli limanlarından biri olan İnebolu İskelesi
olmuştur. 20. yy'ın ortalarında tüm Anadolu'da olduğu gibi Karadeniz Bölgesi'nde de
ulaşımın

karayolu

yönünde

değişim

gösterdiği

bilinmektedir.

İnebolu'yu

Kastamonu'ya bağlayan ilk yol yapım çalışmalarının çok daha eski tarihli olduğu
anlaşılmaktadır. 1868 tarihli Osmanlı arşivlerinde 'İnebolu yolunun tamamlanması
üzerine ahaliye ve emeği geçenlere takdir ve teşekkür edildiği, yapılan çalışmalardan
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memnunluk duyulduğu' belirtilmektedir. (Dosya No: 423, Gömlek No:73, Fon Kodu:
A.MKT.MHM). Bu tarihten sonra İnebolu'yu Kastamonu'ya bağlayan yeni yolda
uzun yıllar ticaret eşyası nakleden bargir13 arabaları ve yolcu taşıyan at arabalarının
çalıştırıldığı bilinmektedir. (Dosya No: 562, Gömlek No: 76, Fon Kodu: DH.MKT).
Yolun daha sonraları defalarca tamir edildiği, 1909 yılında tamamlanarak seyrek
olarak motorlu taşıt trafiğine açıldığı bilinmektedir. Nurettin Peker anılarında, 1922
yılında Kastamonu'dan İnebolu'ya bu yolu kullanarak at üstünde 12 saatte vardığını
belirtmektedir. (Peker,O., 2009, s. 260) (Şekil: 3.11)

Şekil 3.11 : 19.Yüzyıl'da İstiklal Yolu ve İnebolu (Kaynak: Foto Ar)
İnebolu'da ilk binek arabası (otomobil) ve kamyonların 1921'de görüldüğü
bilinmektedir. (Özakman, T., 2005, s. 257) Bu yıllarda İnebolu'daki ilk otomobilin
Süleymanoviç adlı bir adama ait olduğu ve belirli bir ücret karşılığında bu arabayla
İnebolu'dan Ankara'ya 2 günde ulaşıldığı belirtilmektedir. Turgut Özakman, 1921'in
sonlarında İnebolu-Ankara arasında kağnı ve arabaların yanı sıra kiralık kamyonlar
da yer aldığını belirtmektedir. ( Yılmaz, H.T, 2011)
Kurtuluş Savaşı yıllarında; o zamana kadarki ticari canlılığının gerektirdiği bir
yoğunlukta , orta dereceli öneme sahip bir yol olan İnebolu- Kastamonu yolu, siyasi
ve askeri öneminin artmasına bağlı olarak stratejik bir güzergah haline gelmiştir.
13

Bargir: Yük taşıyan ya da araba çeken at, beygir. (Kaynak:TDK)
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Başlangıç noktası İnebolu Liman'ı olan Küre, Seydiler, Kastamonu üzerinden
Ankara’ya uzanan toplam 340 km uzunluğuna sahip bu güzergah günümüzde 'İstiklal
Yolu' adıyla bilinmektedir. İstiklal Yolunun Kastamonu il sınırları içerisindeki 95
km’lik bölümü Kastamonu Valiliği tarafından 2006 yılında tespit edilerek yürüyüş
yolu olarak düzenlenmiştir. (Url – 11) Tarih, kültür ve doğanın iç içe olduğu “İstiklal
Yolu ve Atatürk Yürüyüşü” adıyla her yıl düzenli olarak gerçekleştirilen bu
etkinliklerle,

Kastamonu

Kültür

ve

Turizm

hayatına

katkı

sağlanması

hedeflenmektedir.
İstiklal Yolu'nun sahip olduğu önemin son yıllarda yeni yeni anlaşılması sebebiyle,
yol üzerindeki yapıların bir kısmının günümüze ulaşamadığı, yerlerinde yüksek katlı
apartmanların yükseldiği görülmektedir. Günümüze ulaşabilen yapıların önemli bir
bölümünün ise bakımsızlıktan harap durumda oldukları tespit edilmiştir. Çok az
sayıda yapının onarım gördüğü bu güzergah üzerindeki yol seviyesinin da zaman
içinde üst üste yapılan yol asfaltlama ve kaplama çalışmaları ile yükselerek,
çevresindeki bazı yapıların girişlerini yol kotundan aşağıda bıraktığı görülmüştür.
3.1.5 Çalışma alanındaki anıtsal yapılar
Tarihi kaynaklardan elde edilen bilgiler sonucunda İnebolu genelinde eski eser
niteliğinde anıtsal yapıların bir kısmının günümüze ulaşamadığı tespit edilmiştir.
1889-1899 tarihli Kamus ül-Alam’da kentte 1 Rüştiye, 1 Kütüphane ve bir çok cami
ve medrese bulunduğu belirtilmiştir. Memalik-i Osmaniye Tarih ve Lugatı’nın14
1895 tarihli belgelerinde ise İnebolu ve yöresinde 150 cami ve mescit, 5 kilise ve
manastır olduğu kaydedilmiştir.
1898 tarihli Kastamonu Vilayet Salnamesi’ne göre 51 han, 10 hamam, 145 cami ve
mescit, 6 medrese ve kütüphane, 3 tekke ve zaviye, 4 kilise ve manastır, 278 çeşme
bulunduğu belirtilmektedir. Ancak bu veriler o dönemde İnebolu ve çevresindeki
köyleri de kapsamaktadır. Günümüzde bahsi geçen yapıların büyük bir kısmı yok
olmuştur. Çalışma alanı olarak belirlenen bölgede yer alan anıtsal yapılardan
günümüze ulaşabilenler, çeşitli işlevlerle kullanımlarına devam etmektedir.

14

Tarihçi Ali Cevad Bey tarafından hazırlanan Memalik-i Osmaniye Tarih ve Coğrafya Lugati (I-IV,
1313-1317) adlı eser modern anlamda ilk ansiklopedik çalışmalarındandır. (Kaynak: Özcan, A.,
Osmanlı Tarihçiliği ve Tarih Kaynakları)
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3.1.5.1 Türk Ocağı binası
Camii-kebir Mahallesi Yarbaşı Mevkii'nde bulunan yapı İnebolu-Bartın sahil yoluna
bakacak şekilde denize paralel olarak konumlanmıştır. Zafer Yolu Caddesi ile Liman
Sokak'ın kesiştiği alanda sahilden yaklaşık 4.5 m. yüksekte bulunan yapıya ulaşım
merdivenlerle sağlanmaktadır. (Şekil: B.1) İnşa tarihi bilinmeyen yapının, yapım
tekniği ve bezeme özellikleri bakımından 19. yüzyıl geç Osmanlı Devrine ait olduğu
düşünülmektedir. Yapıda, 18. yüzyılda Avrupa'da gelişen Neo Klasizm akımının
izlerini taşıyan son dönem Osmanlı mimarisi ve Cumhuriyet öncesi Türk mimarisi
özellikleri göze çarpmaktadır.
Atatürk'ün 27 Ağustos 1925 tarihinde bu yapıda 'Şapka Nutku'nu okuduğu
bilinmektedir. Binanın o dönemdeki sahibinin Rum asıllı 'Karamanyan' isimli bir
tüccar olduğu kayıtlarda geçmektedir. 1929 yılında Türk Ocağı'nın mülkiyetine
geçen yapı, 1931 de Cumhuriyet Halk Fırkası'na aktarılmıştır. 1951 tarihine kadar
Halk Evi olarak kullanımda olan yapının mülkiyeti, bu tarihte Hazine’ye
aktarılmıştır. 1956 tarihinde 'Mehmet oğlu Süleyman Terzioğlu' adlı kişi binayı
Maliye'den satın alarak otel olarak işletmeye başlamıştır. (Eyüpgiller, K, 2009) 1960
yılında geçirdiği yangın sonucunda üçüncü katı yıkılan yapı 1975 yılına kadar boş
kalmıştır. 1975 yılında Halk Eğitim Merkezi'nin taşındığı bina 1992 yılına kadar
kullanımına devam etmiştir. KTVVK'den edinilen anıt fişine göre 1984 yılında
mülkiyeti İnebolu Belediyesi'nde gözüken yapının bu tarihlerde sahil tarafından
zemin katın önündeki terasın altındaki kısmın işyeri olarak kullanıldığı
görülmektedir.(Şekil: B.3) Binanın, Kastamonu Valiliği tarafından Prof. Dr. Mimar
Kutgün Eyüpgiller yürütücülüğünde bir ekip tarafından gerçekleştirilen proje
çalışmaları ile detaylı analizleri yapılmış, Kastamonu İl Özel İdaresi bünyesinde İnş.
Müh. Hüseyin Aldı yönetiminde restorasyon uygulaması gerçekleştirilmiştir.
(Eyüpgiller, K, 2009) 2006 yılından beri 'Türk Ocağı Binası' adıyla kültür merkezi
olarak hizmet vermektedir. Yapı aynı zamanda yapılan proej ile TC Kültür ve
Turizm Bakanlığı Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü tarafından
düzenlenen ''1. Ulusal Mimarlık Koruma Ödülleri, 2006'' nın Sivil Mimarlık Örneği
Restorasyon Projesi Kategorisinde ödüle değer bulunmuştur. Jürinin bu konudaki
kararında, tarihte önemli bir yapı olarak korunan Türk Ocağı Binası için geliştirilen
projenin, korumanın teşvik edilmesi ve koruma bilincinin gelişmesinde önemli bir
örnek teşkil ettiği yönünde olmuştur. (Eyüpgiller, 2009)
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Binanın sahil kenarında yapımından sonra denizin doldurularak sahil otoyolu
yapıldığı bilinmektedir. Yapıya ait eski fotoğraflardan, binaya çıkan tarihi 'Yarbaşı
Merdivenleri'nin yanında ahşap bir iskelenin olduğu görülmektedir. (Şekil: B.2)
Kurtuluş Savaşı'nda deniz yoluyla Anadolu'ya gelen silah ve mühimmatın, denk ve
piyade kayıkları ile buradaki iskeleye getirilerek, bu tarihi merdivenlerden taşındığı
bilinmektedir.
Yapı, zemin kat üzerinde, normal iki kat halinde kesme taş, tuğla ve ahşap
malzemeler kullanılarak kagir olarak inşa edilmiştir. Zemin kat kemerli kapı ve
pencere söveleri kesme taştan, aralardaki duvarlar yığma tuğla ile örülmüştür. Binaya
giriş batı cephesinden sağlanmaktadır. Ancak eskiden kuzey cephesinden yapıya
giriş sağlandığı bilinmektedir. Yapının eski fotoğraflarında gözüken, ortadan bir
sütunla ikiye ayrılan yuvarlak kemerli iki kapıdan girilen yapı bu katta birbirine
simetrik iki mekana açılmaktadır. (Şekil: B.3) Restorasyon sonrasında bu giriş
kapatılarak yeni giriş batı cephesinden verilmiştir. Zemin katın son yüzyıla kadar
vapur acentası ve Yarbaşı Lokantası adıyla işletildiği bilinmektedir. Bu kat, diğer
katlardan yapım teknikleri olarak farklılıklar göstermektedir. Zemin kat kapı ve
pencereleri yuvarlak kemerli, dışa taşkın lento ve söveli, yuvarlak kemerlerin tam
ortasında dışarıya taşan kilit taşları bulunmaktadır.
1. katta, yukarıya çıkışı sağlayan merdivenden açılan kapı önündeki küçük koridor,
kuzey yönünde ön cephedeki salon ile batı yönünde bulunan tiyatro salonuna
açılmaktadır. Giriş koridorunun sağ tarafında tuvaletler ve küçük bir oda yer
almaktadır. 1. katta yapıda iki cephe boyunca sürekli, metal payandalarla
desteklenmiş bir balkon bulunmaktadır. Bu balkon aynı zamanda Atatürk'ün Şapka
Nutku'nu okuyarak halka seslendiği bölümdür. (Şekil: B.6)
Yapının ikinci katı birinci katı ile mekan yerleşimi olarak benzerlik göstermektedir.
İkinci katta giriş koridorunun açıldığı ortadaki salonun batı ve kuzey taraflarında
odalar sıralanmaktadır. Sağ taraftaki dar koridorun iki yanında tuvaletler ve mutfak
bulunmaktadır. Kuzey ve batı cephelerinde, ortada bulunan sofalar dışarı doğru
çıkıntı yaparak taş payandalarla desteklenmiştir. Pencereler dikdörtgen olup, binanın
köşe ve kat hiza silmeleri kesme taştır. Pencere söveleri sıvalıdır. Yapının kırma
olan çatısı kiremit ile örtülüdür. Çatı katı tavan ve yer döşemeleri tamamen ahşaptan
yapılmıştır.

Tavan

konsolları

ahşap

üzeri

oluşmaktadır.
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atılmış

kalaslardan

Yapının kuzey ve güney cepheleri, diğer iki cephesinden daha süslüdür. Bu durum
yapının yerleşiği topoğrafyanın eğiminden kaynaklanmaktadır. Doğu cephesi
tarafında yapının yalnızca ikinci katın cephe düzenlemesi görünmektedir. (Şekil B.4)
Birinci katın geçişinin sağlandığı zemin kat haricinde güney cephesinde ayrı bir kapı
girişi açıklığı bulunmaktadır.
Yapının sahil yoluna bakan cephesindeki duvarın önünde, Yarbaşı Merdivenlerinin
başladığı yerde günümüzde Atatürk Anıtı ve Milli Mücadele’de cephanelerin
taşındığı Denk Kayığı’nın örneği, İnebolu’nun savaş yıllarının hikayesini anlatan
birer sembol olarak durmaktadır. (Şekil: A.5)Burası aynı zamanda Kastamonu
Valiliği tarafından belirlenen 95 km’lik 'İnebolu’dan Ankara’ya İstiklal Yolu'
rotasının başlangıç noktası ilan edilmiştir. ( Şekil: B.7)
3.1.5.2 Eski Belediye Dairesi binası
Cumhuriyet Meydanı Mehmet Aydın Caddesi’nde bulunan yapı Vali Abdurrahman
Paşa tarafından Sultan Hamid’in talimatı ile 19. Yüzyılın sonlarında medrese olarak
inşa ettirilmiştir. İlk inşa tarihi bilinmeyen yapının uzun yıllar Belediye Dairesi
olarak hizmet verdiği bilinmektedir. (Şekil: B.10)

Yapı, 1996 yılında yangın

geçirerek 1997 yılında boşaltılmıştır. 3 katlı, U plan şemalı yapının yapım tekniği
kagirdir. Taş ve ahşap malzeme kullanılan yapıya giriş kuzeydoğu cephesinden olup,
bu cephede düz atkılı pencereler bulunmaktadır.
Eski fotoğraflarında, ilk inşa edildiği dönemde üzerinde tuğra ve kitabe bulunan bir
kapı ile yapıya ulaşıldığı görülmektedir. (Şekil: B.8) İlk yapıldığı dönemde yüksek
duvarlarla kapalı olan avlunun ön duvarının 1950 yılında yapılan tadilatla açılarak
demir korkuluklarla çevrildiğine dair bir bilgiye ulaşılmıştır. Günümüzde bu kapı
mevcut olmayıp, yapının avlusuna yerden 30 cm yükseklikte bir parapet üzerine
demir parmaklıklı bir kapıdan giriş sağlanmaktadır. (Şekil: B.9)
Zemin katta tüm avluyu çevreleyen bir revak dizisi bulunmaktadır. (Şekil:
B.14)Revakları oluşturan ve üst katları taşıyan 13 adet taş sütun bulunmaktadır.
Yapının avluya bakan cepheleri ahşap kaplamadır. (Şekil: B.15) Üst katlara çıkış
avlunun sağ köşesinde yer alan merdivenlerle sağlanmaktadır. 1. ve 2. katlarda U
plan şemasına göre 3 kolu dönen bir koridor bulunmaktadır. Bu koridora açılan
odalar bulunmaktadır.
U plan şemasını oluşturan kolların cephe düzenlemesi aynıdır. 1. ve 2. katlarda 1/2
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oranlı ikişer pencere bulunmaktadır. Bu cephelerin duvarları içeriye girinti
yapmaktadır. Planı oluşturan kolların avluya bakan cephesi de birbirini
tekrarlamaktadır. 1. ve 2. katlarda 1/3 oranlı beşer büyük pencere yer almaktadır.
Planın kısa kolunda 1. ve 2. katlarda 1/2 oranlı üçer büyük pencere bulunmaktadır.
Yapının meydana bakan cephesinde iki kolda da 1. ve 2. katın cephe düzenleri
birbirini tekrarlamaktadır. Eşit aralıklarla yerleştirilmiş 1/2 oranlı çift kanatlı
pencereler yer almaktadır. 2. Katta pencerelerden birinin önüne sonradan
yerleştirildiği bilinen bir balkon bulunmaktadır. (Şekil: B.18) Yapının eski
fotoğraflarından zemin kat cephe düzenlemesinin büyük ölçüde değiştirildiği
görülmektedir. (Şekil: B.10) Cephelerin köşelerinde dekoratif taş dendanlar, çatı
saçağında silme bulunmaktadır. Yapı ana cephenin sağından başka bir yapıyla
bitişiktir. (Şekil: B.17)
Günümüzde yapının zemin katı Kızılay Sağlık Dairesi olarak kullanılmaktadır.
Yapının sağ ve sol kolunda zemin katta yer alan dükkanlardan avluya açıldığı
düşünülen birer kapı bulunmaktadır. Yaz döneminde avluya çıkarılan masa ve
sandalyelerde pastane müşterilerine hizmet verildiği gözlenmiştir. 1. kat sol kolda
bulunan odanın konut olarak kullanıldığı görülmüştür. Üst katlarda bulunan
mekanların herhangi bir amaçla kullanılmadığı, belediye olarak kullanıldığı
dönemden kalan eşyaların hala bu odalarda bulunduğu görülmüştür.
2009 yılında Tarihi Kentler Birliği ve ÇEKÜL'ün düzenlediği Tarihi ve Kültürel
Mirası Koruma Proje ve Uygulamalarını Özendirme Yarışması’nda Yüksek Mimar
Halime Nilgül Şener’in müellifi olduğu ''Eski Belediye Binası Restorasyon Projesi''
ödüle değer bulunmuştur. Tarihi Kentler Birliği’nin dökümanında yer alan özete
göre, yapının zaman içinde yapılan eklentilerle değişikliklere uğradığı belirtilmiştir.
Buna göre zemin katta açılan dükkânlar, alüminyum doğramalar, derzli taş kaplama
cephenin 1970’li yıllarda mozaik kaplanması, taş söve, korniş, köşe taşları ve
sütunların yağlı boya ile boyanmasının, yapının tarihi kimliğine zarar verdiği
belirtilmiştir. Hazırlanan Restorasyon Projesi önerisinde yapının uğradığı bu
değişimlerin bir kısmı korunurken, büyük bir kısmı değiştirilerek aslına uygun hale
getirilmiştir. Bina, yeni kullanımında kültürel faaliyetlerin yapılacağı çok amaçlı
hizmet binası olarak önerilmiştir. Aynı zamanda kente ait tüm bilgilerin toplandığı
bir arşivin yer alacağı bilienen yapının kent müzesi olarak da hizmet vereceği
öğrenilmiştir.
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3.1.5.3 Liman Başkanlığı binası
Kaşif Bey Caddesi’nde bulunan yapı Liman Sokak ile Gümrük Sokak kesişiminde
yer almaktadır. 19. yüzyılın sonlarında inşa edildiği düşünülen yapının İnebolu
iskelesinden yapılan ithalat-ihracat işlerini kontrol etmek amacıyla yaptırıldığı
bilinmektedir. KTVBK tarafından hazırlanan anıt fişinde yapının 1980'li yillarda
Avcılar Kulübü olarak kullanıldığı bilinmektedir. (Şekil:B.19) 2006 yılında Mimar
Mustafa Pehlivanoğlu tarafından projesi hazırlanan yapı, 2008 yılında Belediye ve
Valilik ortaklığıyla restore edilerek Halk Eğitim Binası olarak kullanılmaya
başlanmıştır.
Zemin+2 katlı yapının zemini taş, üst katları tuğladır. Ulaşımın Liman Sokak'tan
sağlandığı yapıya 5 basamaklı 2 ayrı tek kanatlı ahşap kapı ile giriş sağlanmaktadır.
(Şekil: B.21) Kaşif Bey Caddesi ve Gümrük Sokak tarafından kot düşmesi sebebiyle
yapının bodrum katı bulunmaktadır. Yapıya ayrıca Kaşif Bey Caddesi'nden bodrum
kotundan metal çift kanatlı bir kapı ile giriş sağlanmaktadır. (Şekil: B.20)
Zeminde iki dikdörtgen pencere bulunmaktadır. Yapının 1. katında Gümrük Sokak
cephesinden tüm cephe boyunca, diğer iki cepheden yarım cephe boyunca çevrili
yapının çıkması 14 taş konsol tarafından taşınmaktadır. (Şekil: B.19) 1. katta çıkma
üzerinde Gümrük Sokak cephesi boyunca 3, diğer iki cephede 1'er pencere
bulunmaktadır. Yapının teras katı olarak geçen 2. katında Gümrük Sokak
cephesindeki çıkma üzerinde balkon bulunmaktadır. 2. katta Gümrük Sokak Cephesi
boyunca 2 adet dikdörtgen pencere,1 adet daha küçük pencere ve terasa çıkışı
sağlayan bir adet çift kanatlı kapı bulunmaktadır. Diğer cephelerde bu katta birer adet
pencere vardır.
Cephe süslemelerinde Osmanlı amprik üslubunun izleri görülmektedir. 1. kat
üzerinde, balkon altında kat silmesi olarak devam eden süslemelerde frizler
bulunmaktadır. Balkon korkulukları özgündür. Yapının eski fotoğraflarında teras
katın da üzerinde bir cihannüma olduğu ancak restorasyon sonrası bu kısmın
kapatıldığı görülmektedir. (Şekil:B.22)
3.1.5.4 Eski Askerlik Dairesi binası
1891 yılında inşa edilen yapının Kurtuluş Savaşı sırasında Askerlik Dairesi olarak
kullanıldığı bilinmektedir. 1974 yılında hapishane olarak kullanılmaya başlanmış,
1991’de yeni hapishane yapılıncaya kadar bu işlevini sürdürmüştür. (Şekil: B.23)
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1991'den 1997 yılına kadar Milli Savunma Bakanlığı'na ait olan yapının mülkiyeti,
hapishane olarak kullanıldığı dönemde belirli bir süreliğine Adalet Bakanlığı'na
verilmiştir. 1997'de Kültür Bakanlığı’nın mülkiyetine geçen yapı uzun yıllar
kullanılmamanın getirdiği bakımsızlıkla harap durumdadır. Cezaevi olarak
kullanıldığı dönemde çeşitli müdahalelerle zarar gören yapı boş olarak durmaktadır.
Eski Askerlik Dairesi olarak anılan bu yapının bahçesinde Kültür Varlığı olarak
tescillenmiş 4 adet anıt ağaç bulunmaktadır. (Şekil: C.11, Şekil: C.12, Şekil: C.13,
Şekil: C.14)
Yapıya İstiklal Yolu Caddesi tarafından giriş sağlanmaktadır. (Şekil: B.23)Yapı
parselini yolla sınırlayan duvarlar taştır. (Şekil: B.24) İki duvarın ortasında yer alan
demir parmaklıklı kapının devamında yapı kotuna ulaşımı sağlayan merdivenler
bulunmaktadır. (Şekil: B.26) Yapının orta aksına denk gelen taş merdivenlerin
yapıyla birlikte inşa edildiği düşünülmektedir. Sol tarafta yer alan duvarın arkasında,
yapı kullanılır durumdayken bekçi kulübesi olduğu düşünülen bir ek yer almaktadır.
(Şekil: B.25) Yol kotundan yaklaşık 8 m. yüksekte yer alan yapıya, taş merdivenler
sonrası ulaşılan bahçe kotundan 8 basamaklı merdivenle ulaşılmaktadır. (Şekil: A.26)
Bahçe kotundan 4 basamak yüksekliğe kadar olan yaklaşık 1 m.’lik yükseklikte
binayı çepeçevre saran temel duvarı gözükmektedir. (Şekil: B.29)
Yapım tekniği kagir olup, kesme taş, tuğla ve ahşap malzemelerden inşa edilmiştir.
Yapının ana girişi batı cephesindendir. Bahçe içinde yer alan yapının T planlı yapıda
giriş aksına dik iki kol bulunmaktadır. Giriş aksını karşılayan orta kısmı iki katlı, yan
kolları tek katlıdır. Yapının giriş aksında yer alan orta kısmında servis mekanları ve
merdiven yer almaktadır. Dikdörtgen planlı diğer iki kolda odalar bulunmaktadır.
Ön cephede orta aksta, her iki tarafında sütun bulunan bir kemerli bir söve ile
çevrelenen ahşap giriş kapısı bulunmaktadır. (Şekil: B.26) Giriş cephesinde kapının
iki yanında kemerli pencereler yer almaktadır. Pencerelerin etrafındaki sövelerde
kilit taşı bulunmaktadır. Bu iki pencerenin, taş denizliklerini taşıyan süslemeli taş
payandaları vardır. Yapının yandaki iki dikdörtgen planlı kolunun cephelerinde, 4'er
adet kesme taştan, yuvarlak kemerli ve söveli pencereler vardır. Zemin katta tüm
pencerelerde yapının son kullanımından kalan demir parmaklıklar görülmektedir.
(Şekil: B.28) Yapının orta kısmının dış duvarında, önceki yıllarda yapılan
tamiratlardan kalan kesme taş arası sıva derz uygulamalası görülmektedir. Yapının
üst katında yer alan pencereler düz atkılı dikdörtgen, kesme taş sövelidir. Binanın
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köşe kısımları kesme taştan dişli şekilde söveli olup, kat arası ve saçak altları kesme
taştan düz ve yuvarlak silmelidir.
Zemin katta ortada bir mekana açılan yapıda, girişin tam karşısında yapının
hapishane olarak kullanıldığı dönemde yapılan parmaklıklı bir demir kapı
bulunmaktadır. (Şekil: B.27) Demir kapı ile giriş kapısı arasında yer alan holden her
iki kola kapılar açılmaktadır. Demir kapıdan sonra T planlı bir başka hole
ulaşılmaktadır. Bu holden demir bir kapı ile yapının güney kolunda yer alan zemini
otlarla kaplanmış üstü açık bir mekana geçilmektedir. (Şekil: B.30) Üst örtüsü
tamamen yok olmuş bu mekanın, yapının hapishane amaçlı kullanıldığı dönemde
mahkumların dolaşacağı bir açık alan olarak kullanılmış olabileceği düşünülmüştür.
(Şekil B.31) Holün kuzey kısmında yer alan yuvarlak planlı ahşap bir merdivenle üst
kata ulaşmaktadır. (Şekil: B.32 ) Giriş aksını takiben binanın doğu cephesinden bir
kapı ile yapının arka bahçesine ulaşılmaktadır. Holün ön cepheye bakan kısmında iki,
arka kısmında bir oda bulunmaktadır.
Ahşap merdivenlerle ulaşılan yapının ikinci katı sadece orta kısımda devam
etmektedir. Bu katta her köşede, orta aksta T şeklinde bir koridordan ulaşılan odalar
yer almaktadır. (Şekil: B.33) Yapının giriş cephesi olan batı cephesinde iki oda, arka
cephesi olan doğu cephesinde bir oda ve tuvalet olarak kullanılmış başka bir oda yer
almaktadır. (Şekil:B.34) Mekan holü, batı, doğu ve kuzey cephelerde orta pencere
doğrultuları boyunca devam etmektedir. Yapının iç mekan bölmeleri tuğla ve
ahşaptır. Ortadaki kısmın ikinci kat taban ve tavanı ile yanlardaki uzun kısımların
tavanı ahşaptır.
Yapının, son dönem İnebolu'da gerçekleştirilen koruma çalışmaları kapsamında butik
otel olarak hizmet vermesi düşünülmektedir. Belediye tarafından projeleri
hazırlatılan yapının İnebolu'ya kazandırılması hedeflenmektedir.
3.1.5.5 Osmanlı Bankası binası
Yapının, Osmanlı Bankası'nın şubelerinden biri olarak İnebolu'da 1910 yılından önce
kurulmuş olduğu bilinmektedir. (Eldem, E, 1997, s. 427) Yapının kesin inşa tarihi
bilinmemekle birlikte 1910 yılının Nisan ayının 20. gününde Osmanlı Bankası’nın
şubelerinden biri olarak İnebolu’da faaliyete geçtiği kayıtlara geçmiştir. (BOA,
DH.MUİ, Fon Kodu: 73, Gömlek No: 46, Tarih: 1328 Rh 09) Uzun yıllar Osmanlı
Bankası olarak hizmet verdiği bilinen yapı, Milli Eğitim Bakanlığı'nın mülkiyetinde
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olduğu dönem Endüstri Meslek Lisesi olarak kullanılmıştır. (Şekil: B.37) 2005
yılında mülkiyeti Belediye'ye geçen yapının aynı yıl başlayan restorasyon çalışmaları
2007 yılında sonuçlanmıştır. Bina 2008 yılından beri Belediye Başkanlığı Hizmet
Binası olarak kullanılmaktadır. (Şekil:B.35)
Cumhuriyet Caddesi Gümrük Sokak'ta yer alan, iki katlı, dikdörtgen planlı yapının
yapım tekniği kagirdir. Yapıya batı cephesindeki beş basamakla ulaşılan kapıdan
girilmektedir. (Şekil: B.36) Pencere açıklıkları düz atkılı ve taş sövelidir. Katlar
arasında yapıyı dört tarafından saran korniş ve silme vardır. Yapının köşelerindeki
pilastırların derzleri belirgindir. Kuzey cephesinde metal payandalarla desteklenmiş
bir balkon yer almaktadır. Yapının kırma çatısı kiremitle örtülüdür. Yapıya girişte
yer alan orta mekanın kalem işi süslemeli bir tavanı bulunmaktadır.
Yapıya girişte sol tarafta bir oda yer almaktadır. Giriş aksının tam karşısında yer alan
ahşap, yarım döner bir merdivenle üst kata ulaşılmaktadır. Üst katta merdivenin
ulaştığı yönde bir oda yer almaktadır. Yapı, kullanım olarak ikiye bölünmüş
durumdadır. Belediyenin kullandığı bölüm yapının batı cephesindeki yarısındadır.
Yapının doğu cephesindeki bölümü ticari fonksiyona ayrılmış, bu kısım son olarak
ayakkabı mağazası olarak kullanılmıştır.
3.1.5.6 Un değirmeni binası
Ticaret yapılarının bulunduğu tarihi merkez sınırının dışında kalan kargir binanın un
depolamak amacıyla inşa edildiği tahmin edilmektedir. Yapım tekniği ve cephe
biçimlenişi yönünden diğer ticaret yapılarıyla benzer özellikler gösteren yapı,
yerleşim ve plan özellikleri bakımından benzerlerinden ayrılmaktadır. Yapılan
araştırmalarda yapı ile ilgili 1983 yılına ait bir adet anıt fişine ulaşılmıştır. (Şekil:
C.15) Cami-i Kebir Mahallesi Mustafa Kemal Paşa Caddesi ile Hacı Ziya Efendi
Sokağı kesişimindeki parselde yer alan yapının inşa tarihi bilinmemektedir.
Bodrum+Zemin+2 katlı yapı moloztaş ve tuğla malzemelerden inşa edilmiştir.
Yapının üst örtüsü beşik çatı olup marsilya kiremitle kaplıdır.
Dikdörtgen planlı yapının girişi Hacı Ziya Efendi Sokağı’na bakan kısa
cephesindendir. (Şekil: A.38) Giriş cephesinde sonradan açıldığı anlaşılan büyük bir
kapı yer almaktadır. (Şekil: A.39) Basık kemerli özgün giriş kapısı bu kapının hemen
yanındadır. 1. Katta dikdörtgen formlu düz atkılı iki pencere yer almaktadır. Aynı
cephenin çatı katında ortada bir adet kare formlu pencere bulunmaktadır. Katlar

54

arasında taş silmeler tüm yapıyı çevrelemektedir. Yapının köşeleri yuvarlak bir
forma sahiptir.
Yapının Mustafa Kemal Paşa Caddesi’ne bakan kuzey cephesinde bodrum kat
pencereleri görünmektedir. Özgün kotun sonradan yapılan yolun altında kalması
sonucu bodrum katta yer alan iki pencerenin yol kotundan aşağıda kaldıkları
görülmüştür. (Şekil: ) Bu cephede yapının 1. ve 2. katlarında üçer adet düz atkılı
pencere yer almaktadır. 1. ve 2. kat arasında yer alan silmenin altında altı adet kılıç
görünmektedir.
Yapının diğer uzun cephesi olan güney cephesinde iki kat görünmektedir. Bodrum
kat hizasında binaya bitişik tek katlı bir yapı bulunmaktadır. (Şekil: A.40) Yapının
bu cephesinde zemin kat ve 1. katta birer pencere yer almaktadır. Kat silmesi bu
cephede yarıya kadar devam etmektedir.
Yapının diğer kısa kenarını oluşturan batı cephesi doğu cephesi ile cephe düzeni
olarak benzerdir. Bu cephede bodrum katın da yer alması ile yapının dört katı
görünmektedir. (Şekil: A.41) Bodrum katta bir adet yuvarlak kemerli kapı ile sağ
tarafında iki dikdörtgen formlu düz atkılı pencere yer almaktadır. Zemin ve 1. Katta
ikişer, çatı katında ise bir pencere vardır. Yapının bu cephesinin önünde küçük bir
boş alan yer almaktadır. Bu alanı iki yanından sınırlayan moloz taş duvar göze
çarpmaktadır. Boş alanda yapının hemen yanında yer ala üzeri kapatılmış yuvarlak
taşın kuyu olabileceği tahmin edilmektedir. (Şekil: A.42)
Yapının iç düzenine ait bilgiye ulaşılamamıştır. Giriş kapısı aralığından çekilen
fotoğrafta, yapıya sonradan eklendiği tespit edilen bir merdiven görünmektedir.
Yapının 1. katının ait demir döşeme kirişlerinin de sonradan yapıya eklenmiş
olabileceği düşünülmüştür. (Şekil: A.43)
Mustafa Kemal Caddesi üzerinde yer alan, günümüzde sadece duvarları kalan
yapının un değirmenine ait olduğu düşünülmektedir. Kısa süre öncesine kadar marla
taşla kaplı olan çatısının bir kısmını koruduğu görülmektedir. (Şekil: A.44) 19.
yüzyılda İnebolu ticari hayatında aktif olarak kullanılan değirmenlerden biri olduğu
tahmin edilen yapı ile ilgili detaylı bilgiye ulaşılamamıştır.
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3.1.6 Çalışma alanında günümüzde mevcut olmayan anıtsal yapılar
3.1.6.1 Eski Hükümet Konağı
Cami-i Kebir Mahallesi Yarbaşı Mevkii’nde yer alan yapının, Kastamonu Valisi
Abdurrahman Paşa tarafından 25.06.1303 (Hicri) tarihine yapımına başlandığı
belirtilmektedir. Yapımı 15.06.1305 tarihinde tamamlandığı belirtilen yapının
inşaatının bir dönem kesintiye uğramış olduğu ‘‘1887 tarihinde İnebolu Hükümet
Konağı’nın yeniden inşaatına başlandığı’’ cümlesinden anlaşılmaktadır. (BOA; Fon
Kodu: 1645, Gömlek No: 40, Tarih: 1304, Za, 01) 27.12.1983 tarihli anıt fişine göre
bu tarihte var olduğu bilinen yapının ne zaman yıkıldığına dair bir bilgiye
ulaşılmamamıştır. 1979 tarihli bir başka anıt fişine göre yapının o dönemki mülkiyeti
Maliye

Bakanlığı’na

aittir.

(Şekil:

C.16,

Şekil:

C.17)

Yapıya

ait

eski

fotoğraflarından, Hükümet Konağı’nın zemin kat üzerine kagir iki katlı olduğu
görülmektedir. (Şekil: B.45, Şekil: B.46)
Son dönem Osmanlı Mimarisi özelliklerini yansıtan yapı, İnebolu’nun birçok
noktasından görünecek şekilde, kente hakim bir konumda yerleşmiştir. Hemen
yanında yer alan Ticaret Mektebi

komşu parselde yer almaktadır. (Şekil B.46)

Yapının Yarbaşı Mevkii denilen bölgede yer alan parselinde, günümüzde İnebolu
Hükümet Dairesi Binası bulunmaktadır. (Şekil: B.47) Yapım tekniği kagir olduğu
anlaşılan binanın iç mekana ait fotoğraflarında döşeme, tavan ve merdivenleri ahşap
olduğu görülmektedir. (Şekil: C.17)
Yapı bir bodrum kat olmak üzerine 3 kat olarak inşa edilmiştir. Yapıya giriş doğu
cephesinde yer alan basık kemerli taş pervazlı üzeri saçaklı bir kapıdan
sağlanmaktadır. Anıt fişinde ana kapının geçmeli ağaçtan yapıldığı, pencere
çerçevelerinin ahşap olduğu geçmektedir. Yapının kapı ve pencereleri taş sövelidir.
Giriş cephesinin üst kısmında metal payandalarla desteklenmiş bir balkon olduğu
görülmektedir. Kırma çatılı yapı kiremit örtülüdür. Binaya ait fotoğraflarda yapının
kuzeydoğu köşesinde yer alan bekçi kulübesi görülmektedir.
Yapıya ait anıt fişinde, gördüğü onarımlar bölümünde dış cephesinde herhangi bir
onarım yapılmadığı, dış sıva kaplamaların zamanla yenilendiği belirtilmiştir.
Bununla birlikte iç mekan bölmelerinde bazı değişimler yapıldığı, sıvaların
yenilendiği bilgisi verilmiştir. Fişte yer alan yapıya ait gözlemler bölümünde binanın
dış taşıyıcı unsurlarının sağlam olduğu kaydedilmiştir. Yapının çürüyen ahşap
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döşemelerinin tamamının betonarme ile değiştirilerek bölmelerinin yeniden yapılarak
yapının güncel hale getirilebileceği önerisi getirilmiştir.
Bu değişikliklerin yapılıp yapılmadığı konusunda bir bilgiye ulaşılamamış ancak
Eski Hükümet Konağı’nın daha önce yer aldığı parsel ile yanında yer alan Eski
Cezaevi’ne ait parsellerin birleştirilerek yerine inşa edilmiş olan İnebolu Hükümet
Konağı Binası’nın tarihi mirası gözetmeyen bir yaklaşımla inşa edildiği gözlenmiştir.
(Şekil: B.47)
3.1.6.2 Jandarma binası
Yapının Hamidiye Cami ile İnebolu Mal Müdürlüğü’nün duvarı arasında eskiden
Küçük Cami Sokağı olarak bilinen günümüzde otopark olarak kullanılan parselde yer
aldığı bilinmektedir. (Şekil: B.48) Üç ayrı yapıdan oluşan yapı grubunun 1842
tarihinde inşa edildiği bilgisine ulaşılmıştır. (Kaynak: BOA) Fotoğraflarından
yapıların kagir olarak inşa edilmiş olduğu görülmektedir. (Şekil: B.49)
Birinci yapı (A yapısı) üç, diğer yapılar iki katlıdır. Kapılar basık kemerli, pencereler
düz atkılı ve basık kemerli, bütün açıklıklar taş sövelidir. (Şekil: B.50) İkinci yapının
(B yapısı) üst katında çokgen planlı bir çıkma görülmektedir. Üçüncü yapı (C yapısı)
köşe parselde yuvarlak plan oturumlu bir yapıdır. Bu yapı, Küçük Cami Sokağı’na
bakan cephesinin üst katının taş payandalarla taşınan hafif çıkması ile hareketli bir
cepheye sahiptir. Tüm yapılarda kapılar basık kemerli, pencereler düz atkılı ve basık
kemerli, bütün açıklıklar taş sövelidir. Yapı grubu kırma çatılı olup kiremit ile
örtülüdür.
3.1.6.3 Eski cezaevi
Yapıya ait 27.12.1983 tarihli anıt fişinden, yapının Kastamonu Valisi Abdurrahman
Paşa tarafından 25.6.1303/15.6.1305 R. yıllarında tescilli Hükümet Konağı’nın
yanında, küçük ölçüde ek yapısı olarak inşa edildiği bilgisine ulaşılmıştır. (Şekil:
C.18) Başka bir kaynakta bu yapı Ticaret Mektebi adıyla geçmektedir. (Fakazlı,
2006, s. 3) 1983 yılında mülkiyeti Milli Emlak Müdürlüğü’nde olan yapının bu tarihe
kadar var olduğu bilinmektedir.
Ne zaman ve hangi şekilde yok olduğu bilinmeyen yapının, cezaevi olarak
kullanıldığı dönemde çeşitli müdahaleler geçirdiği öğrenilmiştir. Bu dönemde
pencerelerinde ve iç bölmelerinde yapılan değişikliklerle özgünlüğünü büyük oranda
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kaybetmiştir. İç mekanda yer alan ahşaplar farklı dönemlerde yakacak amaçlı
kullanılmıştır.
Eski Cezaevi Binası kargir ve iki katlı olarak inşa edilmiştir. (Şekil: B.51) Yapı tarzı
ve mimari üslup olarak Eski Hükümet Konağı Binası’na benzeyen yapının kemerli
ve söveli giriş kapıları ve pencerelerinin bazılarının zamanla kapatılarak, beton
pervazların küçültülerek demir parmaklık konulduğu belirtilmektedir.
Yapıya ait anıt fişinde, yapının 1. katında, batı yönünde iki kapı ile girildiği, sağ ve
solda birer oda ile ortada bir koridor bulunduğu belirtilmektedir. 2. katın birinci katın
aynısı olduğu, bu katta doğu tarafında mutfak, ocak ve tuvalet kısımlarının
bulunduğu belirtilmiştir.
Yapının o dönemde boş ve bakımsız olduğu belirtilerek yapıya idari bina amaçlı
kullanım önerisi getirildiği görülmüştür.
3.1.6.4 Kayıkçılar kahvesi
Günümüzde var olmayan yapıya ait bir fotoğraf bulunmaktadır. (Şekil: B.52)
Yapının Camii Kebir Mahallesi Yarbaşı Mevkii’nde günümüzde İnebolu Ticaret ve
Sanayi Odası’nın yer aldığı parselde var olduğu tespit edilmiştir. Mustafa
Fakazlı’nın, ''Yarbaşı Kahvesi kalabalık, bazıları sabah kahvesi içmiş, kimi oyuna
dalmış, birden gemileri görmüşlerdir.'' şeklinde belirttiği yapı, Anadolu’da devam
eden Milli Mücadele sırasında İnebolu’ya gemilerle gelen silah ve cephaneleri
taşıyan İnebolu kayıkçılarının toplandığı bir yerdir.
Kamil Tunoğlu 'İnebolu' adlı kitabında sahil kahvesi olarak da bilinen tek katlı
yapının ahşap olduğundan söz etmektedir. Fotoğraflarından, yapının pencerelerinin
düz atkılı, dikdörtgen formlu olduğu görünmektedir. Kahvenin, kayıkçı sandallarının
durduğu sahil kıyısından yüksekte olan konumunu sınırlayan bir duvar yer
almaktadır. Ne zaman ve ne şekilde yok olduğu bilinmeyen yapının, 1972 yılında
sahil otoyolunun yapımı sırasında yıkıldığı düşünülmektedir. Bu yıkım sonrasında
sahil kıyısındaki bir çok yapının konumu değişikliğe uğramıştır.
3.1.6.5 Gümrük binası
İnşa tarihi bilinmeyen yapıdan, Nurettin Peker hatıralarında, TBMM Hükümetine
gönderilecek olan silah ve cephanenin, Ankara'ya oldukça uzak olan Trabzon limanı
yerine İnebolu'ya taşınması amacıyla İnebolu'da bir 'İrtikap ve İhraç' yani bir
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yükleme-boşaltma kumandanlığı kurulduğundan söz etmektedir. (Peker, N., 1956, s.
204)
Yapının Osmanlı’da açılan ilk üç gümrük binasından biri olduğuna dair bir bilgi
mevcuttur. Eski fotoğraflardan, Osmanlı Bankası ile Kayıkçılar Kahvesi arasında var
olduğu görülen iki katlı yapı, kargirdir. (Şekil: B.53) Yapının fotoğraflarda görünen
cephesinde iki tip pencere tespit edilmiştir. Yapıya girişin sahile bakan cephesindeki
kemerli kapıdan olduğu düşünülmektedir. Günümüzde var olmayan yapının yerinde
Orman İşletme Müdürlüğü’nün Binası yer almaktadır.
3.1.6.6 Telgrafhane binası
Yapıya ait eski fotoğraflarından, Postane Binası olarak da bilinen Telgrafhane’nin
günümüzde PTT Binası’nın olduğu yerde var olduğu görülmektedir. (Şekil: B.54)
İnebolu’nun Kurtuluş Savaşı sırasında oynadığı rol göz önüne alınacak olursa bu
yapının önemi daha iyi anlaşılmaktadır. O yıllarda Kastamonu’dan başlayarak,
Amasra, Bartın ve Akçaşehir güzergahını izleyerek 'Dersaadet'e ulaşması planlanan
telgraf hattının İnebolu ayağının oldukça önemli olduğuna dair bilgiler mevcuttur.15
Fotoğraflarında üç tarafından açık bir tarafından başka bir yapıya bitişik olduğu
görülen yapı, üç katlıdır. Binanın denize bakan cephesinden edinilen bilgilere göre,
zemin kat yüksekliği 1. ve 2. kat yüksekliklerinden azdır. Zemin katta düz atkılı
söveli pencereler, diğer katlarda yuvarlak kemerli dikdörtgen formlu söveli
pencereler görülmektedir.
Yapının bir başka fotoğrafında, doğu cephesinde orta kısımda yer alan üç pencere 1.
katta çıkma yaptığı görülmektedir. (Şekil: B.55) İkinci katta çıkmanın üzerinde bir
balkon olduğu, ortada yer alan kapıdan anlaşılmaktadır. Yapının ayakta olduğu
dönemde, giirişin bu cepheden olduğu düşünülmektedir. Yapının hangi tarihte
yıkıldığı ile ilgili bir bilgiye ulaşılamamıştır. Edinilen bilgiler ışığında binanın 1972
yılında İnebolu sahil yolunun açılması ile yıkılmış olacağı tahmin edilmektedir.

15

BOA'dan elde edilen 1868 yılına ait kayıtlarda ''Kastamonu'dan İnebolu'ya kadar yapılan telgraf
hattının bitirildiği ve İnebolulu Hacı Abdullahzade Hacı Mehmed Kaptan'ın evinin telgraf merkezi
olarak kullanılmaya başlandığının gazetelerde ilan edildiği'' belirtilmektedir. (Dosya 407, Gömlek 60,
FonKodu A.}MKT.MHM). Bahsi geçen evin bu bina olması muhtemeldir.
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3.1.6.7 Rum kilisesi
Günümüzde mevcut olmayanyapıya ait fiziksel verilere eski fotoğraflardan
ulaşılmıştır. 1921 yılına ait bir fotoğrafta yapı gözükmektedir. (Şekil: B.56) Kesin
inşa tarihi bilinmeyen yapının, 1917 yılında ‘‘İnebolu kasabasının çay kenarında bir
Rum Kilisesi inşasına ruhsat verilmesi’’ ile yaptırıldığı öğrenilmiştir. (Ş.D, Fon
Kodu: 1675, Göml No: 114, Tarih:1335 R 22) Yapının ne zaman ve ne şekilde
yıkıldığı ile ilgili bir bilgiye ulaşılamamıştır. Günümüzde Kilise’nin yerinde bulunan
binanın yıkılan kilisenin temeli üzerine inşa edildiği söylenmektedir. Yapım tekniği
ve mekan özelliklerine dair bir bilgiye ulaşılamamıştır.
3.1.7 Çalışma alanındaki dini yapılar
3.1.7.1 Hamidiye camisi
Camii Kebir Mahallesi Kaşif Bey Caddesi’nde yer alan yapı 1884 (H. 1301) yılında
Hacı Yakup Bey tarafından yaptırıldığı bilinmektedir. Vakıflar Genel Müdürlüğü
mülkiyetindeki yapı, çeşitli dönemlerde halkın yardımıyla onarılmıştır.
Bodrum ve tek katı olan kargir yapı, düzgün ve kabayonu kesme taş malzeme ile
yapılmıştır. (Şekil: B.58) Yapının girişi Kaşif Bey Caddesi’ne bakan cephesinden,
yoldan üç basamakla ulaşılan çift kanatlı bir kapıdan sağlanmaktadır. Yuvarlak
kemerli, alınlıklı, taş lentolu kapının etrafına yer alan sövede süslemeler vardır.
(Şekil: B.59) Zemin katta, kapının yanında iki adet basık kemerli söveli pencere yer
almaktadır. Yapının beden duvarının minarenin denk geldiği kısmı hafif dışarı taşkın
olup düzgün kesme taştır. Zemin katta bu cephenin devamında üç adet basık kemerli
pencere daha bulunmaktadır. Bu üç pencerenin bodrum kat hizasında üç adet düz
atkılı dikdörtgen pencere yer almaktadır.
Yapının Hürriyet Caddesi’ne bakan kısa cephesinde, bodrumda iki adet dikdörtgen
pencere vardır. Zemin seviyesinde ise dört adet dikdörtgen basık kemerli pencere
bulunmaktadır. Yapıya bu cephesinden bitişik bir ek yapı yer almaktadır. Bu yapının
cami ile birlikte inşa edilen Hamidiye Çeşmesi’nin üzerine yapıldığı görülmektedir.
(Şekil: B.60) Çeşme, üzerindeki kitabeye göre 1884 tarihinde (H. 1302)
yaptırılmıştır. Düzgün kesme taştan inşa edilen çeşmesin cephesinde sivri kemer
formunda 10 cm. derinliğinde bir niş yer almaktadır. Sivri kemerin iki yanında
sütunceler bulunmaktadır. Kemer alınlığında bir kitabe yer almaktadır. Çeşmenin bir
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saçak silmesi bulunmaktadır. Önünde bulunan yalağı yıpranmış, üzerindeki sıva
farklarından çeşitli dönemlerde müdahalelere uğramış olduğu tespit edilen çeşme
günümüzde kullanılır durumdadır. (Şekil: B.61)
Yapının doğu cephesi yol kotundan yaklaşık 3 m. aşağıdadır. Yolun kenarında yer
alan bahçe duvarından basmaklarla cami avlusuna inilmektedir.(Şekil: B.63) Avluda
yer alan ve sonradan eklendiği düşünülen beton sundurmanın altında bir abdest yeri
ve tuvalet bulunmaktadır.(Şekil: B.62) İki adet basık kemerli taş söveli pencerenin
yer aldığı cephenin diğer yapıya birleştiği yerde içe doğru girinti yapan kısmındaki
bir kapıdan yapıya giriş sağlanmaktadır.
3.1.7.2 Yahya Paşa camisi
Camii Kebir Mahallesi Cumhuriyet Caddesi’nde yer alan yapının, hangi tarihte inşa
edildiği bilinmemektedir. Büyük yangında zarar gören yapının, tamir edildiği Hacı
Yakup Bey isimli bir şahıs tarafından çeşme ve şadırvan yaptırıldığı bilinmektedir.
(Tunoğlu, 2003, s. 409) 1892 (1309 H.) yılında yaptırılan son cemaat yerine on tane
musluk eklenmiştir. (Gökoğlu, 1952, s. 146) Caminin o zamanki çeşme ve şadırvanı
caminin karşısında eski medrese binasının önündeki meydanda yer almaktadır.(Şekil:
B.64) Bu şadırvan 1970’li yıllarda yıkılarak kaldırılmış ve meydan genişletilmiştir.
(Tunoğlu, 2003, s.407) Caminin mermer kaideli minaresinin üzerinde 'Mehmet Öner
kızı Saime Sırvoy hayrına' 1970 yılında yaptırıldığı yazmaktadır.
Moloz taş kagir olarak inşa edilen yapı iki katlıdır. Yapıya ait anıt fişinde, yapının
çeşitli dönemlerde müdahaleler geçirdiği belirtilmiştir. Yapının tüm dış cephelerinin
yenilenerek düzgün kesme taş malzeme ile kaplandığı görülmektedir. Tüm
pencereler yuvarlak kemerli, monoblok taş söveli ve dikdörtgendir.
Yapının bir ana iki yan girişi bulunmaktadır. Ana giriş yapının Cumhuriyet
Meydanı’na

bakan cephesinde yer alan monoblok kesmetaş, dikdörtgen bir

kapıdandır. Bu kapının üzerinde taş bir sundurma yer almaktadır. (Şekil: B.65)
Yapıya Cami Arkası Sokak’tan ve yapıya sonradan eklenen revaklı abdest yerinden
de birer kapıyla giriş sağlanmaktadır. (Şekil: B.66) Yapının kuzeybatı cephesinde yer
alan minarenin sonradan eklenmiş olduğu bilinmektedir. Minareye ulaşım son
cemaat yerinin kuzey duvarındaki bir kapıdan sağlanmaktadır. Yapının güney
cephesinde üç tarafı duvarla çevrili küçük bir avlu yer almaktadır. (Şekil: B.67) Üst
örtüsü kırma çatı olup marsilya kiremit kaplıdır.
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8 ahşap direkli ahşap tavanlı, üç sahınlı olan caminin kadınlar mahfeli dört destek
boyunca ‘U’ şeklinde dolanmaktadır. (Şekil: B.68) Kadınlar mahfeline çıkış son
cemaate yerinin batısındaki merdivenle sağlanmaktadır.
3.1.7.3 Tevfikiye camisi
A. Hatipbağı Mahallesi, Galip Deniz Caddesi’de yer alan yapı, Hicaz’da ölen
İnebolu müftüsü Ahmet Hamdi, tüccardan Ali Yazıcızade Mehmet, Dava vekili Salih
ve halkın yardımı ile 1914 yılında yaptırılmıştır. (Gökoğlu, 1952, s. 146) Caminin
müezzini Sözen Kartal’ın verdiği bilgiye göre, halkın temelini attığı yapının, maddi
yetersizliklerden dolayı yarım kalan inşaatı eski belediye başkanlarından Tevfik Bey
tarafından tamamlanmıştır. Yapı bu sebepten dolayı Tevfikiye Cami olarak
anılmaktadır. Halk arasında Yeni Cami olarak da bilinen yapının, Kastamonu
Vakıflar Bölge Müdürlüğü tarafından 2009 yılında restorasyonu gerçekleştirilmiştir.
İki katlı yapının yapım tekniği kagirdir. Duvarları moloz taşından yapılmış caminin
çatısı ahşap üzeri kiremittir. (Şekil: B.70) Yapının avlusuna beş farklı giriş vardır.
Ana girişi Dere Sokak üzerinden üç basamaklı bir merdivenle sağlanmaktadır. Yeni
Çarşı Sokak ve Galip Deniz Caddesi üzerinden de ikişer girişleri bulunmaktadır.
Caminin kuzey duvarındaki ana kapıdan yapıya girilmektedir. (Şekil: B.71) Ana
kapının yanında yuvarlak kemerli taş söveli birer pencere yer almaktadır. İkinci katta
ortada demir payandalarla taşınan bir balkon yer almaktadır. (Şekil: B.71) Bu
balkona üst kattan açılan yuvarlak kemerli söveli bir kapı ve iki yanında birer
yuvarlak kemerli dikdörtgen söveli pencere yer almaktadır.
Caminin avlu duvarlarının Dere Sokak’a bakan kuzey cephesinin Galip Deniz
Caddesi ile Yeni Çarşı Sokak kesişimindeki köşelerinde üzerinde kitabesi olan birer
çeşme bulunmaktadır. (Şekil: B.72) Yapının kuzeybatı köşesinde bir minaresi vardır.
Minarenin şerefesine son cemaat yerinden açılan bir kapıdan ulaşılmaktadır. Caminin
güney cephesinde yer alan avlusunda güneş saati bulunmaktadır. (şekil: B.73)
Avlunun güney duvarı bir başka yapıyla bitişiktir. İçinde dükkanların yer aldığı bu
yapının 1984 yılında yapıldığı öğrenilmiştir.
Yapının üst katında yer alan kadınlar mahfeli bölümü, harimde yer alan dört sütunla
taşınmaktadır. Döşemeler ve minber tahtadır.
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3.2 Çalışma Alanında Yapılan Analizlerin Değerlendirilmesi
İnebolu kentsel sit alanı içinde yer alan çalışma alanında yapılan incelemelerde
analizler oluşturulmuş, değerlendirmenin kolay incelenebilmesi açısından sayısal
veriler tablolar ve grafikler haline getirilmiştir. Tablolarda, çalışma alanındaki
yapılar ticari merkez ve konut bölgesi olmak üzere iki bölümde değerlendirilmiştir.
Yapıların işlevsel dağılımları, tarihsel değer durumları, kullanım durumları, kat
adetleri, strüktür durumu, yapı malzemeleri ve yapım teknikleri ile ulaşım ve altyapı
açısından mevcut durumları tespit edilerek kentin fiziki durumunun haritası
çıkarılmıştır.
3.2.1 İşlevsel durum analizi
Çalışma alanında incelenen yapılar konut, ticari, dini, konaklama, kültür, eğitim,
resmi kurum ve otopark işlevleriyle tanımlanmıştır. (Şekil: F.1) Depo işlevi olarak
tanımlanan lejand aynı zamanda aktif olarak kullanılmayan yapıları temsil
etmektedir. Harabe durumunda 4 adet yapı tespit edilen alanda, 4 adet parselin de
otopark olarak kullanıldığı görülmüştür. 3 adet dini yapının bulunduğu alanda 4 adet
yapı da eğitim amacıyla kullanılmaktadır. Türk Ocağı, Nezihe Battal Kültür Evi ve
2011 yılında kullanıma açılan sineması ile Belediye binası, alandaki kültür amaçlı
yapılardır.
560 yapıdan 302'sinde ticaret işlevi sürdürülmektedir. Ticaret işlevini sürdüren
yapılar tüm alanda %53.2’lİk bir orana sahiptir. Yapı stoğunun büyük bir bölümünü
çarşı bölgesinde yoğunlaşan ticaret ve depo işlevinin bir arada olduğu 'mağaza' adı
verilen yapılar oluşturmaktadır. Limanın yer aldığı kıyı şeridinden başlayan ticaret
akışının limandan gelen ve giden malların depolanması amacıyla inşa edilen bu
yapılarla birlikte sürdürüldüğü bilinmektedir. Bu durumun günümüzde çok fazla
değişmediği, ticari işlevini hala sürdüren kentin çarşı bölgesinin büyük oranda
korunan mevcut dokusunun kentin ana karakteristiğini oluşturduğu gözlenmiştir.
Çarşıda yapılan gözlemlerde, ticaret yapılarının tarihi niteliğe sahip büyük bir
kısmının üst katlarının depo olarak kullanıldığı ya da kullanılmadığı, sonradan inşa
edilen niteliksiz yüksek katlı yapıların üst katlarının konut olarak kullanıldığı
görülmüştür. Bu analizlere ait veriler tabloda ve analiz paftasında görülmektedir.
Yapılarla ilgili detaylı tipolojik çalışmalar Çarşı içi Mimari Doku Analizi bölümünde
ele alınmıştır.
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Çizelge 3.1 : Çalışma alanındaki tek işlevli yapıların dağılımını gösteren tablo
İşlev
Konut
Ticaret
Dini
Konaklama
Kültür
Eğitim
Resmi Kurum
Depo/ Kullanılmıyor
Yıkıntı-Harabe
Park Alanı

Yüzde
% 11.2
% 53.2
% 0.5
% 7.5
% 0.5
% 0.5
% 3.7
% 30.8
% 0.7
% 0.7

Adet
63
298
3
42
3
3
21
173
4
4

Çarşı bölgesinden konut bölgesine geçişte yer alan 12,14 ve 77 nolu adalarda konut
kullanımının arttığı görülmektedir. Kentin geneline yayılan geleneksel konut
dokusunun başladığı bu yapı adalarınında konut işlevli yapılar çoğunluktadır.
Mustafa Kemal Paşa Caddesine bakan yamaçlarda yer alan yapıların çok büyük bir
kısmı konut olarak kullanılmaktadır. Çalışma alanındaki birçok yapının birden fazla
işlevle kullanıldığı tespit edilmiştir. İki işlevli yapıların kullanım durumları ve sayısal
oranları tablodaki gibidir. (Çizelge: 3.2)
Çizelge 3.2 : Çalışma alanındaki iki işlevli yapıları rakamsal olarak gösteren tablo
İşlev

Adet

Yüzde

Konut+Ticaret

26

% 4.6

Konut+Depo/Kullanılmıyor

97

% 17.3

Ticaret+Konaklama

36

% 6.4

Ticaret+Resmi Kurum

6

%1

Konaklama+Resmi Kurum

1

% 0.1

Konaklama+Depo/Kullanılmıyor

4

% 0.7

Kültür+Resmi Kurum

1

% 0.1

3.2.2 Yasal durum analizi
İncelemeye konu olan ticari yapılar ile sivil mimarlık örneklerinin bulunduğu
çalışma alanındaki yapıların yasal durumları tablodaki gibidir. (Çizelge: 3.3) Buna
göre, KAİP'te Tarihi Ticari Merkez Sınırı olarak belirlenen çarşı bölgesinde tescilli
31 adet yapı bulunmaktadır. Bu yapıların bir kısmına ait anıt fişlerine ulaşılmıştır.
(Ek: C) Çalışma alanında, İnebolu’da oldukça yaygın olarak görülen sivil mimarlık
örneği niteliğinde 82 adet tescili yapı bulunmaktadır.
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Çizelge 3.3 : Çalışma alanındaki yapıların işlevlerine göre dağımını gösteren tablo

İşlev

Konut

Ticaret

Dini

Konaklama
(Otel/Bekar
evi)

Konut

63

26

-

-

-

-

-

97

-

-

Ticaret

26

230

-

36

-

-

6

-

-

-

Dini

-

-

3

-

-

-

-

-

-

-

Konaklama
(Otel/Bekar evi)

-

36

-

1

-

-

1

4

-

-

Kültür

-

-

-

-

2

-

1

-

-

-

Eğitim

-

-

-

-

-

3

-

-

-

-

Resmi Kurum

-

6

-

-

1

13

-

-

-

Depo/Kullanılmıyor

97

-

-

4

-

-

-

72

-

-

Harabe

-

-

-

-

-

-

-

-

4

-

Otopark

-

-

-

-

-

-

-

-

-

4

Kültür

Eğitim

Resmi
Kurum

Depo/
Kullanılmıyor

Harabe

Otopark
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Toplamda 113 adet tescilli yapı, tüm çalışma alanında içinde %20.17’lik bir orana
sahiptir. Biri ticaret yapısı diğeri konut olmak üzere 2 adet tescilli yapının enkaz haline
geldiği görülmüştür. Çarşı bölgesinde tarihsel nitelikte ticari fonksiyonlu bir çok yapının
tescilli benzerleri ile ortak özellikler taşımasına rağmen tescillenmediği görülmüştür.
Çizelge 3.4 : Yasal durum analizi tablosu
Yüzde

Adet
Yasal Durum

Ticari
Merkez

Konut
Bölgesi

Toplam

Ticari
Merkez

Konut
Bölgesi

Toplam

Tescilli

31

82

113

%5.53

%14.64

%20.17

Tescile Önerilen

107

21

126

%19.10

%3.75

%22.7

Dokuya Uyumlu

48

37

85

%8.57

%6.60

%14.9

Dokuya Uyumsuz

123

101

234

%21.96

%18.03

%40

Yok Olmuş Tescilli

1

1

2

%0.17

%0.17

%0.34

TOPLAM

310

242

560

%55.35

%44.65

%100

Mimari nitelikleri ve yapısal özellikleri ile, 107 adeti ticari merkezde olmak üzere çalışma
alanında toplam 127 adet yapı korunmaya değer görülerek tescile önerilmiştir.
Korunmaya değer görülen yapılar, özgün yapım teknikleri ve malzemeleri ile göze
çarpmaktadır. Ancak bu binaların büyük bir kısmı müdahale görmüş, özgün kimliği ve
görünümü zedelenmiştir. Bunlarla ilgili detaylı analizler ve tipoloji çalışmaları yapılarak
alınacak olan restitüsyon kararlarına göre restore edilmesi ve korunması önerilmiştir.
Çarşı içinde incelenen yapılardan KAİP'te belirtilen tescilli sivil mimarlık örnekleri
dışında kalanlardan bir kısmının tescillenerek koruma altına alındığı tespit edilmiştir.
Buna rağmen çarşı bölgesinde tarihsel nitelikte ticari fonksiyonlu bir çok yapının
tescillenmediği görülmüştür. (Şekil: F.2)
3.2.3 Korunmuşluk durumu analizi
Çalışma alanında incelenen yapıların korunmuşluk durumları ile ilgili analizleri
yapılırken kültür varlığı niteliğinde anıtsal ve sivil mimarlık örnekleri ile ticari yapılar
dikkate alınmıştır. Çarşı Bölgesi’nin bugünkü dokusunu oluşturan sokaklarının, 1886’da
geçirilen yangın sonrası tasarlandığı bilinmektedir. Bu döneme ait çok büyük bir kısmının
ahşap olan yapıların yangında yok olduğu, günümüze ulaşabilen tarihi nitelikteki
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yapıların yeni tasarlanmış çarşı ile birlikte inşa edilen yapılar olduğu tespit edilmiştir.
Çarşının ızgara planlı olarak tasarlanmasından önce geçirdiği birkaç yangın dışında
İnebolu Çayı’nın da dönem dönem yükselerek sel basmalarına sebep olduğu belgelerde
tespit edilmiştir.

En son 60'lı yıllarda su yükselmesi sonucu çay üzerindeki ahşap

köprünün yıkıldığı öğrenilmiştir.
Cephe ve kütle bazında gerçekleştirilen analizler sonucunda elde edilen korunmuşluk
yüzdelerinin tüm çalışma alanı üzerindeki dağılımı tablo olarak gösterilmiştir. (Çizelge:
3.4) Yapıların çalışma alanı içindeki yerleri belirtilmiştir. (Şekil: F.3)
Tarihi ticari merkezdeki yapıların büyük bir kısmının yeni yapı olduğu görülmektedir.
Sahil kesiminde yer alan yüksek katlı yapıların burada var oldukları bir çok fotoğrafta da
tespit edilmiş yapıların yerine inşa edildikleri görülmüştür. Bu tablodaki en çarpıcı
değişim günümüzde 24 Ada'da yer alan İnebolu Ticaret ve Sanayi Odası’nın yerinde daha
önce var olduğu görülen Kayıkçılar Kahvesi ile 26 Ada’da yer alan Orman İşletme
Müdürlüğü’nün yerindeki Gümrük Binası’dır. Bir dönemin önemli yapılarından olan
Sahil Otel de günümüzde kullanılamaz durumdadır.
Çizelge 3.5 : Korunmuşluk analizi tablosu
Yüzde

Adet
Korunmuşluk

Ticari
Merkez

Konut
Bölgesi

Toplam

Ticari
Merkez

Konut
Bölgesi

Toplam

Durumu

İyi

37

47

84

%6.60

%8.39

%15

Orta

92

62

154

%16.42

%11.07

%27.5

Kötü

31

28

59

%5.53

%5

%10.53

Yeni Bina

145

118

263

%25.89

%21.07

%46.96

TOPLAM

305

255

560

%54.46

%45.54

%100

3.2.4 Kat adedi analizi
Çalışma alanında yer alan yapıların kat adetleri incelenmiş, rakamsal oranları tespit
edilmiştir. (Çizelge: 3.6) Yapıların çalışma alanındaki yerleri analiz paftalarında
görülmektedir. (Şekil: F.4)
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Çizelge 3.6 : Kat adedi analizi tablosu
Yüzde

Adet
Kat
Adedi

Ticari
Merkez

Konut
Bölgesi

Toplam

Ticari
Merkez

Konut
Bölgesi

Toplam

Z

31

53

84

%5.53

%9.46

%15

Z+1

142

93

235

%25.34

%16.60

%41.94

Z+2

90

79

169

%16.07

%14.10

%30.17

Z+3

35

20

55

%6.25

%3.57

%9.82

Z+4

7

8

15

%1.25

%1.42

%2.67

Z+5

-

2

2

-

%0.35

%0.35

Z+6

-

2

-

%0.35

%0.35

TOPLAM

305

255

%54.46

%45.54

%100

560

Buna göre tarihi ticari merkez olan çarşı bölgesinin çoğunluğu iki üç katlı yapılardan
oluşan dokusu KAİP kararlarına göre koruma altına alınmıştır. Buna rağmen alandaki 3
katı aşan yapıların azımsanmayacak sayıda olduğu gözlenmiştir. Bu durumun, KAİP
öncesindeki imar değişiklikleri, özellikle 1980’li yıllardaki yapılaşma neticesinde
oluştuğu tespit edilmiştir.
3.2.5 Strüktürel durum analizi
Çalışma alanında incelen yapıların strüktürel durumları iyi, orta, kötü ve harabe olarak
tanımlanmıştır. Buna göre onarım gerektirmeyen ve basit onarımla düzeltilebilecek
sorunlara sahip yapılar iyi; küçük yapısal müdahalelerle düzeltilebilecek bozulmalar ve
ufak malzeme kayıpları gibi sorunlara sahip yapılar orta; ciddi strüktürel bozulmalar,
tasıyıcı elemanlarda çatlaklar, duvarlarda yapısal bozulma ve yıkılmalara sahip yapılar
kötü olarak sınıflandırılmıştır. Büyük oranda yıkılmış ya da yıkılmak üzere olan yapılar
ise harap olarak nitelendirilmiştir. Yapıların strüktürel durumlarına göre oranları tablo
haline getirilmiştir.(Çizelge: 3.7) Bu yapıların çalışma alanı içindeki yerleri belirtilmiştir.
(Şekil: F.5)
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Çizelge 3.7 : Strüktürel durum analizi tablosu

Yüzde

Adet
Strüktürel
Durum

Ticari
Merkez

Konut
Bölgesi

Toplam

Ticari
Merkez

Konut
Bölgesi

Toplam

İyi

211

167

380

%37.67

%29.82

%67.89

Orta

82

76

158

%14.64

%13.57

%28.21

Kötü

10

7

17

%1.78

%1.25

%3.03

Harabe

2

3

5

%0.35

%0.53

%0.87

TOPLAM

305

255

560

%54.46

%45.54

%100

3.2.6 Yapım dönemi analizi
Alan içerisindeki yapıların, yapılan incelemeler ve elde edilen bilgiler neticesinde ulaşılan
yapım dönemi ve tekniği analizleri tablodaki gibidir. (Çizelge 3.8) İnebolu ve benzer
yapılaşmaya sahip kentlerle ilgili yazılı ve resimli belgeler ışığında bu yapılar, 19.yy sonu
20.yy başına kadar olan süreçte (…-1930) genellikle taş ve ahşap kullanılarak inşa
edilmiş kargir yapılar, 20.yy ortasında (1930-1960) inşa edilen ve çoğunlukla çarşı içinde
bulunan taş, putrel demiri ve tuğla kullanılarak inşa edilen kargir yapılar, 1960 sonrasında
ilk betonarme örnekleri olarak inşa edilen nitelikli yapılar ve 80'lerde yapılan imar planı
değişikliği ile bu tarihten itibaren inşa edilen günümüze yakın tarihli 20.yy yapıları
şeklinde sınıflandırılmıştır. (Şekil: F.6)
Çizelge 3.8 : Yapım dönemi analizi tablosu
Yüzde

Adet
Yapım Dönemi

Ticari
Merkez

Konut
Bölgesi

Toplam

Ticari
Merkez

Konut
Bölgesi

Toplam

(1930 öncesi)

59

126

185

%10.53

%22.5

%33.03

(1930-1960)

123

23

146

%21.96

%4.10

%26.07

(1960-1980)

16

6

22

%2.85

%1.07

%3.92

(1980-Günümüz)

107

100

207

%19.10

%17.85

%36.96

TOPLAM

305

255

560

%54.46

%45.54

%100
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3.2.7 Malzeme ve yapım tekniği analizi
Tarihi ve çevresel değeri olan nitelikli yapıların cephe, kütle ve malzeme boyutunda
gerçekleştirilen analizleri sonucunda elde edilen yapım tekniği ile ilgili verileri analiz
paftalarına işlenmiştir. (Şekil: F.7) Alanda incelemeye konu olan yapılarda temel olarak
üç farklı yapım tekniği kullanıldığı saptanmıştır. Bunlar, kargir, ahşap karkas ve
betonarme teknikleridir. Bunlardan kargir yapım tekniğine sahip binaların büyük bir
kısmının çarşı bölgesinde olduğu görülmüştür. Bu yapıların 1886 tarihinde çıkan
yangında kül olan ahşap binaların yerine yığma teknikte inşa edildiği bilinmektedir.
Ahşap karkas tekniğindeki yapıların büyük bir kısmının karma teknikte inşa edildiği
görülmüştür. Bunların da yapı özelindeki durumları yığma-ahşap karkas-bağdadi sıva,
yığma-ahşap karkas-ahşap kaplama, ahşap karkas-ahşap kaplama şeklindendir. Buna göre
tüm alanda yer alan ticari yapılar ile Mustafa Kemal Paşa Caddesi (İstiklal Yolu)
cephesine bakan geleneksel sivil mimarlık örnekleri ile bunların mimari yapım teknikleri
cephe kütle ve malzeme özelinde incelenerek tablolara işlenmiştir. (Çizelge: 3.9) Tüm
çalışma alanında tarihi niteliği olmayan yapı stoğunun çoğunun betonarme teknikte inşa
edildiği gözlenmiştir.
Çizelge 3.9 : Malzeme ve yapım tekniği analizi tablosu

Yapım Tekniği

Yüzde

Adet

Malzeme ve
Ticari
Merkez

Konut
Bölgesi

Toplam

Ticari
Merkez

Konut
Bölgesi

Toplam

Taş

55

13

68

%9.82

%2.32

%12.14

Taş+Tuğla

76

2

78

%13.57

%0.35

%13.92

Ahşap
Kaplama

3

74

77

%0.53

%13.21

%13.75

Bağdadi-sıva

-

37

37

-

%6.60

%6.60

Betonarme

171

129

300

%30.53

%23.03

%53.57

TOPLAM

305

255

560

%54.46

%45.54

%100

Kargir

Ahşap
Karkas

3.2.8 Kullanım Durumu Analizi
Tüm çalışma alanında incelemeye konu olan yapılar bir önceki bölümde ele alındığı gibi
çarşı bölgesindeki yapılar, çarşı-konut geçişindeki yapılar ile geleneksel konut dokusuna
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ait yapılar olmak üzere 3 ayrı bölge altında incelenmiştir. 1. bölgeye ait tarihi ticari
merkez sınırında yer alan ticaret yapılarının büyük bir kısmının yarı kullanımda oldukları
görülmüştür. Buna göre, tarihi dokusu ticaret üzerine kurulmuş olan ve liman kenti olması
dolayısıyla sevkiyat ve depolama üzerine şekillenen çarşı yapılarının büyük bir kısmının
üst katlarının aktif olarak kullanılmadıkları görülmüştür. 2. bölgede konut yapılarının
artması ile bu oranın arttığı görünmektedir. Geleneksel konut dokusunun yayıldığı M.
Kemal Paşa Caddesi kenarındaki tarihi ahşap yapıların birçoğunun harap durumda olması
sebebiyle kullanılmadıkları görülmektedir. (Şekil: F.8) Çalışma alanındaki yapıların
kulllanım oranları tabloda gösterilmiştir. (Çizelge: 3.9) KAİP'te, İnebolu kentsel sit alanı
içindeki yapıların %43 ünün yetersiz kullanıldığı veya boş oldukları tespiti yapılmıştır.
Bu veriye göre yapılan hesaplarda bu potansiyelin yeniden kullanılması durumunda 1000
civarında bir nüfusun geleneksel yapılara emdirilebileceği öngörülmüştür. Ancak bu süre
içinde bu durumun değişmediği, özellikle çarşı içindeki yapı kullanım durumlarının aynı
kaldığı görülmüştür.
İnebolu'da yapı kullanımları ile ilgili bir diğer gözlem de yılın farklı dönemlerine göre
değişen kullanım durumudur. Yaz döneminde tatil yapmaya uygun bir iklime ve coğrafi
konuma sahip oluşu, kışın 9000 civarında olan nüfusu yazın İstanbul, Ankara, İzmir gibi
büyük şehirler ile Kastamonu'dan gelen İnebolulularla birlikte 40.000 'lere çıkmakta, bu
sayede yapıların kullanım oranlarını artmaktadır. Bu bilgilere göre yazın tatil için
İnebolu'yu tercih edenlerin büyük bir kısmının burada sürekli ikamet etmediği halde
evleri bulunan İnebolulular olduğu ortaya çıkmaktadır. İnebolu'da çok az sayıda
konaklama tesisinin oluşu da bu bilgiyi doğrular niteliktedir.
Çizelge 3.10 : Kullanım durumu analizi tablosu
Yüzde

Adet
Kullanım Durumu

Ticari
Merkez

Konut
Bölgesi

Toplam

Ticari
Merkez

Konut
Bölgesi

Toplam

Dolu

167

214

381

%29.82

%38.21

%68.03

Kısmi Dolu

101

4

105

%18.03

%0.71

%18.75

Boş

35

21

56

%6.25

%3.75

%10

Harabe

2

10

12

%0.35

%1.78

%2.14

TOPLAM

305

255

560

%54.46

%45.54

%100
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3.2.9 Çevresel değer analizi
Çalışma alanında yapılan çevresel değer analizinde yapı girişi, sokak lambası, elektrik
direği, bayrak direği, rögar, ızgara gibi çevre donatıları ile duvar, anıt, çeşme, süs havuzu,
gibi kentsel donatılar tespit edilerek analiz paftası hazırlanmıştır. (Şekil: F.9)
Alanın değişen topoğrafyası nedeniyle duvarlar, merdivenli sokaklar, çatılar gibi kentsel
öğeler üst kotlarda çekici algılama noktaları haline geldiği görülmektedir.
3.2.10 Yeşil alanlar
İnebolu,

coğrafi

yapısı

gereği

Orta

Karadeniz

bitki

örtüsüne

sahip

olması

nedeniyle,yöreye ait doğal bitki örtüsü kent içlerinde ve çeperlerinde yoğun olarak
görülmektedir. Ticari merkezin kurulduğu deniz kıyısındaki düzlük alan, yoğun
yapılaşma nedeniyle yeşil alan açısından sınırlıdır. Bununla birlikte tarihi merkez
sınırının geleneksel konut dokusunun başladığı adalarda (Ada 14, Ada 12, Ada 77) yeşil
dokusunuda yoğunlaşmaya başladığı,

İstiklal Yolu ve çevresindeki yamaçlarda bu

dokunun oldukça yoğun olduğu görülmüştür. (Şekil: F.10) Çalışmaya konu olan alanda
geleneksel sivil mimarlık örneklerinin yoğun olarak görüldüğü bu adaların bahçe
parsellerinde bitki örtüsünün genellikle dağınık olduğu görülmüştür. Çarşı bölgesinden
konut bölgesinde geçiş bölgesinde yer alan düşük eğime sahip adalarda (Ada 14, Ada12,
Ada 77) bazı parsellerdeki yeşil alanların ekilebilir alanlar olarak düzenlendiği, buralarda
bahçe tarımı yapıldığı görülmüştür. Buna rağmen bu oran tüm alan içinde çok küçük bir
paya sahiptir. Geleneksel konut dokusuna yayıldıkça artan eğimle birlikte ekilebilir yeşil
alanların azaldığı görülmektedir. Yeşil alanların büyük bir kısmının özel alanlar olduğu
ve duvarlarla sınırlandırıldığı görülmektedir. Mustafa Kemal Paşa Caddesi (İstiklal Yolu)
cephesine bakan eğimli bir parselin park olarak düzenlendiği görülmüştür.
3.2.11 Doluluk-boşluk durumu
Çalışma alanında incelenen kentsel doku bileşenlerinin alansal durumları doluluk- boşluk
analizinde belirtilmiştir. (Şekil: F.11)
3.2.12 Mevcut yol durumu
Çalışma alanındaki ulaşım yolları cadde, sokak, merdivenler ve patikalardan
oluşmaktadır. Yolların fiziksel durumu ile ilgili analizler yol durumu paftasında
belirtilmiştir. (Şekil: F.12)
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3.2.13 Ulaşım ve yoğunluk durumu
Kentin nüvesini oluşturan çarşı bölgesindeki caddeler ile konut dokusunun yayıldığı
cadde, sokak ve patikaların gün içindeki kullanımlarına bağlı olarak farklı yoğunluklara
sahip oldukları gözlenmiştir. (Çizelge 3.11) Bu farklılık cadde üzerinde bulunan yapıların
kullanım durumlarına göre değişmektedir. Çalışma alanındaki trafik yoğunluğu ile ilgili
veriler analiz paftalarında belirtilmiştir. (Şekil: F.13)
Gün içinde en yoğun kullanıma sahip cadde, çarşının tam ortasından geçerek aynı
zamanda kenti de ikiye bölen Cumhuriyet Caddesi'dir. Bu cadde aynı zamanda çarşının
geleneksel konut dokusu ile birleşiminde Mustafa Kemal Paşa Caddesi'ne bağlanarak
kentin omurgası niteliğinde kuvvetli bir aks oluşturmaktadır. Bu ana aksın çeperlerindeki
cadde ve sokakların gün içindeki bu yoğun kullanımdan etkilendiği tespit edilmiştir.
Kullanımın en yoğun olduğu diğer caddeler Hürriyet Caddesi, Adnan Kahveci Caddesi,
İstiklal Caddesi, ve Hacı Mehmet Aydın Caddesi'dir. Hürriyet Caddesi ile İstiklal
Caddesi'nin Cumhuriyet Caddesi ile olan kesişimlerinde kavşak oluşturmaları, her üç
caddenin yoğun kullanımlarının en önemli sebebidir. Hacı Mehmet Aydın ve Galip Deniz
Caddesi'nin ana omurga ile kesişimlerinde iki meydan oluşmaktadır. Bu meydanlar
etrafında da gün içinde yoğun trafik akışı gözlenmiştir. Ana omurga etrafında yer alarak
ulaşımı besleyen diğer önemli caddeler, Hacı Ziya Efendi Caddesi ile Münüpbey
Sokak'tır.
Çarşı içindeki araç kullanımı ve buna bağlı oluşan trafik, yaya kullanımı ile benzerlik
göstermektedir. Kastamonu yönünden gelen özellikle ticari amaçlı araçların çarşı içine
girmek için kullandıkları Uğur Mumcu Caddesi'nin bağlandığı Hacı Mehmet Aydın
Caddesi ile Dere Sokak en yoğun araç kullanımına sahip caddelerdir. Yeni Çarşı Sokak'ın
ise ticari araçların durakladığı bir park yeri gibi işlediği görülmüştür. Kent içi ulaşımın
sağlandığı en önemli cadde olan Mustafa Kemal Paşa Caddesi-Cumhuriyet Caddesi aksı
ulaşımın ana arteri olma özelliğini korumaktadır.
Çalışma alanında yapılan gözlem ve iş sahipleri ile yapılan anketler sonucunda, çarşı
içinde en az yoğunluğa sahip caddenin Kaşif Bey Caddesi olduğu tespit edilmiştir.
İnebolu tarihinde önemli bir yeri olan bu caddenin Kurtuluş Savaşı'nda oynadığı önemli
role zıt olarak günümüzde kentin en az işlek ve bir nevi atıl caddesi haline geldiği
görülmüştür. Bu cadde üzerinde her gün park halinde bırakılan araçların fazlalığı da bu
durumu doğrular niteliktedir.
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Çizelge 3.11 : Çalışma Alanındaki cadde ve sokakları yoğunluk durumları ile gösteren
tablo
Çalışma Alanındaki Yollar

Yoğunluk Durumu
Az yoğun

Orta yoğun

Cumhuriyet Caddesi

+

Adnan Kahveci Caddesi

+

İstiklal Caddesi

+

Hacı Mehmet Aydın Caddesi

+

Hürriyet Caddesi

+

Galip Deniz Caddesi
Caddeler

Çok yoğun

+

Hacı Numan Caddesi

+

Sokaklar

Kaşif Bey Caddesi
Karagüller Caddesi

+

Mehmet Şevki Caddesi

+

Altıkulaç Caddesi

+

Hacı Ziya Efendi Caddesi

+

Mustafa Kemal Paşa Caddesi
(İstiklal Yolu)

+

Dere Sokak

+

Yeni Cami Sokak

+

Yeni Çarşı Sokak

+

Cami Arkası Sokak

+

Gümrük Sokak

+

Münüpbey Sokak

+

Ebe Zeynep Sokak

+
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3.2.14 Altyapı durumu
Çarşı içinde zaman içinde gözlenen değişim ve kentte yaşayanlarla yapılan
analizlerde kentin nüvesini oluşturan çarşı bölgesinde son yıllarda altyapı
çalışmalarına ağırlık verilmiş olduğu görülmüştür. Bu çalışmalar sırasında yapılan
kazılarda kentin altyapısında başka bir kanal sisteminin mevcut olduğu görülmüştür.
(Şekil: B.90)
Kentte yaşayan ve yaşı 80'in üzerinde olanların verdiği bilgiler kanal sisteminin
oldukça eski olduğu ve tüm kenti dolaşan bir su arkı olduğu yolundandır. Bu su
yolunu besleyen ana kaynağın kentin üst noktasında bulunan bir değirmen olduğu
söylenmektedir. Ancak bununla ilgili kesin bir bilgiye ulaşılamamıştır. Kanal
sisteminin görüldüğü 1936 yılına ait fotoğrafta üzeri açık olan su yolunun etrafında
oturan insanların balık tuttukları görülmektedir. (Şekil: A.12) Çarşıda sel sonrası
yapılacak değişiklikleri gösteren haritarda kenti dolaşan kanal sistemi görülmektedir.
(Şekil: D.4, Şekil: D.5, Şekil D.6, Şekil D.7) 1960'lı yıllara kadar yer yer varlığını
sürdüren

bu

sistemin,

çarşı

içindeki

ızgaraların

altlarından

görülebildiği

söylenmektedir. 1940 yılına ait bir fotoğrafta Eski Belediye Binası hemen önünden
geçen kanalın üzerini örten ızgara sisteminin Cumhuriyet Caddesi boyunca devam
ettiği görülmektedir. (Şekil: B.12)
3.3 Mimari doku analizi
İnebolu kenti, çok geniş bir alana yayılan geleneksel sivil mimarlık örneklerinin
sayıca fazla olduğu bir yerleşim yeridir. Özellikle kentte günümüze ulaşabilen
geleneksel konut örneklerinin varlığı, son yıllarda gelişen koruma bilinci ile birlikte
bu alanda çok sayıda akademik çalışmanın yapılmasını sağlamıştır. Ancak tarihi
değere sahip mimarlık örneklerinin sayıca fazla olduğu ve oldukça eski bir geçmişi
olan çarşı bölgesinin mimari doku analizi ile ilgili bir çalışmaya rastlanmamıştır.
Çalışma alanı olarak seçilen, kentin tam kalbinde yer alan çarşı bölgesinin bütünü ile
geleneksel konut örneklerinin yoğun olarak bulunduğu Mustafa Kemal Paşa Caddesi
çevresindeki yamaçlarda yer alan yapıların cephe, plan ve kütle bazındaki mimari
analizleri yapılarak bir sonraki aşamada ele alınacak koruma yaklaşımı için gereken
verilerin sağlanması amaçlanmıştır.
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3.3.1 Geleneksel konut mimarisi doku analizi
1993 tarihli KAİP'te de belirtilen, İnebolu geleneksel dokusu'nda yapılan doku
analizlerinde esas olarak üç ayrı tipte yerleşim düzeni saptanmıştır. Bunlar,


Büyük parsellerde ayrık nizam yerleşim dokusu,



Orta büyüklükte parsellerde ayrık nizam yerleşim dokusu,



Küçük parsellerde bitişik nizam yerleşim dokusudur.

Birinci tip yerleşim düzeninin görüldüğü büyük yapı adalarında, ada çeperlerinde
daha yoğun ve sokakla ilişkili yapı düzenleri görülürken ada içlerinde daha az yoğun
bahçe içi yerleşim düzeninin yer aldığı belirtilmiştir. KAİP'te, bu yapı adalarında
yapılan planimetrik incelemelerde yapıların önemli bir kısmının alandaki en eski
yapılar olması sebebiyle bu tür yerleşim dokusunun geleneksel dokudaki en eski
yerleşim biçimi olduğu bilgisi yer almaktadır. Bu yerleşim düzeninde konut
yapılarına ulaşımın taş kaplamalı dar patikalardan sağlandığı gözlenmiştir. (Şekil:
3.12)

Şekil 3.12 : Yapı içlerine ulaşımın patikayla sağlandığı birinci tip yerleşim düzenine
örnek
İkinci tip yerleşim düzeninin, coğrafi olarak merkeze yakın alanlarda görüldüğü
belirtilmiştir. KAİP'te, bu tür dokudaki yapıların bir bölümünün zaman içinde oluşan
parsel bölünmeleri sonucunda oluştuğu bilgisi yer almaktadır. Tarihsel gelişim
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açısından merkezden biraz uzakta görülen bu tür doku örneklerinin bir önceki doku
tipine göre daha geç dönemlerde oluştuğu belirtilmektedir.
İkinci tip yerleşimin birinci tip dokunun zaman içinde parsel bölünmesi ve yeni
yapılar yapılması yoluyla oluştuğu saptanmıştır. Bu yerleşim düzeni çalışma alanında
yer alan İstiklal Yolu olarak bilinen Mustafa Kemal Caddesi'nin iki yanındaki yapı
adalarında görülmektedir. (Şekil:3.13) Bu yapılar, çarşı merkezinden başlayarak
Kastamonu, oradan da Ankara'ya devam eden aksın etrafında gelişerek; aynı
zamanda kent dokusunun yayılma çizgisini de belirlemişlerdir.

Şekil 3.13 : İkinci tip yerleşim düzenine örnek İstiklal Yolu Caddesi'ndeki yapılar
Üçüncü tip yerleşim dokusu özellikle merkeze en yakın yapı adalarının çeperlerinde
yoğun olarak görülmektedir. KAİP'te bu tip yerleşimin sonradan bölünme sonucu
ortaya çıkmadığı, dönemin özgün örneği olduğu belirtilmektedir. Çarşı Bölgesi içi ile
konut dokusu geçişinde yer alan yapı adaları bu niteliktedir. Bu yapı adalarının
merkeze yakın olmalarının etkisiyle ticari işlevli yapıların yoğun olarak yer aldığı
görülmektedir.Bu dokunun, çarşı içindeki bitişik nizam dokuya benzer olarak ticaret
işlevinin bu yapı adalarında bazı parsellerde sürdürülmesi sebebiyle oluştuğu
söylenebilir. (Şekil:3.14)
Yerleşim dokusunun en önemli parçası, İnebolu'nun tarihsel süreci ve yerleştiği
coğrafyanın sunduğu çevresel değerlerdir. Alanın değişen topoğrafyası ile
zenginleşen bu çevresel değerler farklı ölçeklerde çarpıcı kentsel öğelere
dönüşmektedir. Üst ölçekte, yamaçlara yerleşmiş yapıların birçoğu yoğun bitki
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örtüsü nedeniyle sokaktan algılanamamakla birlikte üst noktalarda kent silüetini
oluşturan çevresel değerlere dönüşmektedir. Daha küçük ölçekte ise, geleneksel doku
içindeki bazı sokaklarda sokağa cephe verecek şekilde yerleşmiş yapılar ile iç
parsellerde kalan yapıların avlu, bahçe ve duvarları çevresel değerler olarak göze
çarpmaktadır.

Şekil 3.14 : Üçüncü tip yerleşim düzenine örnek çarşı içinden bir yapı
3.3.2 Geleneksel çarşı içi mimari doku analizi
Anadolu kent dokusu yoğun ticari faaliyetler çevresinde gelişim gösteren çok köklü
bir yerleşim geleneğine sahiptir. Çok uzun yıllar bu geleneğin biçimlendirdiği kent
yaşantısının hüküm sürdüğü çoğu Anadolu kenti gibi İnebolu da merkezinde yer alan
çarşısının her daim canlı olduğu bir konuma sahip olmuştur. 19. yy'da gelişim
gösteren bir Osmanlı kenti olarak 'merkez-çarşı' çevresinde gelişim göstermiş, şehir
içi yollar bu merkezde buluşarak kentin tüm ihtiyaçlarını karşılayan donanımda bir
kent dokusu ortaya çıkmıştır.
Cumhuriyet'in kuruluşundan bu yana meydana gelen ekonomik, politik ve sosyal
değişimlerin etkilerinin en belirgin görüldüğü alan mimarlık ve kentleşme olmuştur.
Bu anlamda gözlenen en büyük değişim, 18. yüzyıla kadar kent merkezine egemen
olan ahşap yapı geleneğinin 19. yüzyıl batılılaşma eğilimi ile birlikte değişen yeni
yapım teknolojileri ve buna bağlı olarak gelişen kent planlama anlayışıdır.
Osmanlı’nın bu döneminde yükselen 'planlama' anlayışının sonucunda ortaya çıkan
ızgara planlı kent dokusu ve bu dokuyu tamamlayan kargir yapılar İnebolu kent
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merkezinin kimliğini oluşturan en önemli unsurlardır. İnebolu ticaret kimliğini ve
buna bağlı olarak şekillenen kentsel ve mimari dokusunu günümüzde büyük ölçüde
korumayı başarmıştır.
Çalışma alanında incelemeye konu olan yapıların büyük bir çoğunluğu çarşı
bölgesinde yer alan ticaret yapılarıdır. Ayrıca çarşı içindeki kentsel yapılanmanın
önemli unsurları olan 'yönetim yapıları' sahil tarafına yakın adalardaki büyük
parsellerde yer almaktadır. İstisna olarak U plan şemalı avlulu mimarisi, yerleşim ve
yapı düzeni ile farklı bir biçimlenişe sahip olan Eski Belediye Binası çarşı
merkezinde yer almaktadır. Dini yapıların da çarşıda çalışan nüfusa hizmet edecek
şekilde ticari yapılar çevresinde konumlandıkları görülmüştür. Bu alanda yapılan
mimari doku analizinde, tarihi değeri olan ticaret yapıları türleri, yerleşim, cephe,
plan, malzeme ve yapım tekniği özelinde incelenerek, söz konusu alanda
geliştirilecek öneriler için gerekli referanslar oluşturulmuştur.
3.3.2.1 Yapı türleri
Çarşı bölgesinde yapılan analizlerde ticari yapılar 'Dükkanlar' ve 'Mağazalar' olarak
iki grupta sınıflandırılmıştır.

Şekil 3.15 : Mağaza tipi yapıya örnek
Şekil 3.16 : Dükkan tipi yapıya örnek
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Küçük parsellerde yer alan dükkanlar, genellikle iki katlı olup, alt katta satışa yönelik
geniş vitrinleri, üst katlarda daha küçük açıklıklı ofis mekanları bulunmaktadır.
Mağazalar ise çoğunlukla depo amaçlı olarak kullanılan ticari yapılardır. Depolama
işlevine bağlı olarak kuru ve serin bir ortama sahip olması istendiğinden dışa
açıklıkların görece küçük ve az sayıda olduğu kalın duvarlara sahip taş yapılardır.
(Eyüpgiller,K., 2008)
Kastamonu kent merkezinde ve çevre yerleşimlerde de benzer örneklerinin
bulunduğu dükkan ve mağaza yapılarının, büyük bir kısmının zaman içinde
İnebolu'da azalan ticari etkinliğe bağlı olarak atıl hale geldiği görülmüştür. Dükkan
ve mağazalardan farklı olarak han niteliğinde bir adet ticaret yapısı bulunmaktadır.
Bu yapı her ne kadar mimari unsurları ile bunların oranları ve biçimlenişleri
sebebiyle çarşı genelindeki yapılarla benzerlik gösterse de büyüklük ve plan
özellikleri olarak dükkan ve mağaza yapılarından ayrı ele alınmalıdır. (Şekil:3.17)

Şekil 3.17 : 75 Ada 321 Envanter No'lu han yapısı
3.3.2.2 Yerleşim özellikleri
Çarşı bölgesindeki yerleşim dokusu, çoğunlukla bitişik nizam dükkan ve mağaza
yapılarından meydana gelmektedir. Sahil tarafında yer alan yapı adalarında ise
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adanın tamamına ya da büyük bir bölümüne

inşa edilmiş anıtsal yapılar

bulunmaktadır. Bu yapıların çoğu günümüze ulaşamış olup, aynı parsel
büyüklüklerini karşılayan ancak oran ve mimari olarak tarihi kent dokusuyla
bütünlük gözetmeyen yapılar inşa edilmiştir. Tüm çarşı içi bölgesinde yapılan
gözlemler sonucunda 4 adet yerleşim tipi olduğu ortaya çıkmıştır. (Şekil 3.17)
Bunlar,
- Çoğunluğunu geleneksel denebilecek dükkanların oluşturduğu bitişik nizam küçük
parsellere yerleşim,
- İki veya daha fazla parselin birleştirilmesi ile oluşmuş bitişik nizam orta büyüklükte
parsellere yerleşim,
- Ada uçlarında yer alarak iki ayrı sokağa cephe veren köşe parsel yerleşim
- Ada uçlarında yer alarak sokak kesişimlerinde meydan oluşturan köşe parsellerdeki
pahlı yerleşim.

Şekil 3.18 : Çarşı içi yerleşim tipolojisi
Küçük parseller ile köşe parsellerde yer alan yapılar çoğunlukla dükkan yapıları iken,
daha büyük parsellerde yerleşen bitişik nizamlı yapıların mağaza yapıları olduğu
görülmüştür.
3.3.2.3 Yapı malzemesi ve yapım sistemi
19. yüzyılda başlayan kentsel dokudaki değişimler yeni teknolojilerin ve malzeme
kullanımlarının tetiklediği imar hareketleri ve bunlara bağlı ortaya çıkan yapı
türlerinde kendini göstermiştir. İnebolu'da kargir malzemelerin yaygınlaşmaya
başlaması da 19. yüzyılın sonuna rastlar. Doğal taş veya pişmiş toprağın (tuğlanın),
bir bağlayıcı harçla birlikte kullanılması ile elde edilen heterojen bir malzeme olarak
kargir, taşıyıcı elemanların yapımında kullanılmaktadır. (Mahrabel, 2006) İnebolu’da
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tarihi ticari merkeze ait kent dokusu, taş, tuğla gibi kargir yapım tekniğine sahip
yapılar ile 20. yüzyılın ortalarından itibaren kentsel dokuya hakim olmaya başlayan
betonarme karkas yapılardan oluşmaktadır.
Daha önce bahsi geçen 'Turuk ve Ebniye Nizamnamesi' (1863) ile yapıların
yenileştirilmesi ve kent planlaması çalışmaları yapıldığı bilinmektedir. 1886 yılında
hazırlatılan kadastral bir plana göre imar edilen İnebolu merkezinin, özellikle yangın
çıkan bölgelerin yeniden inşası, yolların genişletilmesi ve kargir bina yapımının
sağlanması düşüncesiyle hazırlanan nizamnamenin ilk uygulandığı Osmanlı
kentlerinden biri olduğu tahmin edilmektedir.
Aynı yıllarda İstanbul'da yürülükte olan I. Ebniye Beyannamesi'nde, kargir
inşaatlarda kullanılacak malzemeler tanımlanmış (Denel, 1982: XXIV) ve özellikle
ticaret işlevli yapılarda ve konutlarda ahşap yerine kargir kullanımı önerilmiştir. Sivil
mimarlık alanında, yoğunlaşan kent dokusunda yapım sistemi olarak kargir,daha
sonra kısmen betonarme sistemli ve son olarak betonarme karkas teknik tercih
edilerek yapılarda yükselmeye doğru gidilmiştir. (Yöney, 2008)
1800'lerde geçirdiği iki büyük yangın sonrası ahşap malzemenin büyük oranda
kısıtlandığı kent merkezinde yeni yapılacak yapıların taş malzeme ile inşa edilmesi
zorunlu kılınmıştır. Bu durum İnebolu'da konut dokusundaki sivil mimarlık
örneklerinden farklı olarak çarşı içindeki malzemelerin kullanımlarında döneme göre
yenilikçi davranılmasını sağlamıştır. 19. yüzyıl sonu ile 20. yy başlarında yapılan
çarşı içindeki yapılarda taş, tuğla ve strüktürel demir kullanımının bir arada olduğu
örnekler oldukça fazladır. Kentte sayıca az olan anıtsal yapılarda ve ticari yapı
stoğuna dahil olan mağaza yapılarının büyük bir kısmında taş malzeme kullanımı
görülürken, çarşı içindeki dükkan yapıları ve bazı anıtsal yapılarda taş ile birlikte
tuğla, demir ve ahşap kullanımı görülmektedir.
1960'lardan itibaren görülmeye başlanan beton malzeme kullanımının çarşı içinde
nitelikli örneklerine rastlanmaktadır. (Şekil: 3.19) Çimento ve beton kullanımı,
bağlayıcı malzeme olarak geleneksel horasan harcının kullanıldığı Osmanlı
mimarisinde 19. yüzyıl ortalarından başlayarak özellikle sosyal ve ekonomik yapısı
değişmekte olan ve yeniliklere açık duran liman kentlerindeki yapımlarda çeşitli
bileşimler

içinde

kullanılmaya

başlanmıştır.

(Batur,2008)

Osmanlı

İmparatorluğu’nun Karadeniz’deki önemli liman kentlerinden biri olan İnebolu'da,
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kentin o yıllarda güçlü bir ithalat- ihracat dinamiğine sahip olmasının getirdiği
avantajlarla

beton

malzemenin

kullanıldığı

çok

sayıda

yapı

üretiminin

gerçekleştirildiği görülmüştür. Malzeme olarak betonun bölgede ilk kullanımının
çoğunlukla kargir yapılarda cephe sıvası şeklinde olduğu tahmin edilmektedir.

Şekil 3.19 : Betonarme karkas sistemli ilk yapılardan biri (273 envanter nolu yapı)
Şekil 3.20 : Betonun cephe sıvası olarak kullanıldığı ilk örneklerden biri (51
envanter nolu yapı)
Çalışma alanında kullanılan yöreye özgü bir malzeme olarak çatılarda kullanılan
kayrak taşı dikkate değerdir. İnce taneli toprağın metamorfik değişimlerinden oluşan,
fillat grubundan, yaprak yaprak ayrılabilen arduvaz ya da kayrak olarak da
isimlendirilen marla taşı gri mavi diğer taşlardan daha hafif bir taştır. (Barışta, Ö.,
2009) Hafif olmasına rağmen oldukça dayanıklı bir malzemedir. Yörede bol
miktarda bulunan bu taşların çatı örtüsü olarak kullanılmasının en önemli sebebi,
bölgede esen kuvvetli rüzgara dayanımının yüksek oluşudur. (Şekil 3.20)
Osmanlı İmparatorluğu’nda demirin taşıyıcı malzeme olarak yapım tekniği içinde yer
alması 19. yüzyılın son çeyreğine rastlar. (Batur, 2009) Yapısal çelikler içinde I
profil olarak adlandırılan putreller16 yapılarda genellikle döşeme ve duvarları taşıyan

16

Putrel, fransızca kiriş anlamına gelen ‘poutrelle’ kelimesinden türemiştir.
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strüktürel elemanlar olarak kullanılmıştır. O yıllarda yeni malzeme kullanımı ile
birlikte geleneksel malzemeleri birleştiren hibrit yapım teknikleri geliştirilmiştir. Bir
ithalat-ihracat limanı olan ve Avrupa ülkelerinden sık sık gemilerin geldiği
İnebolu’da Osmanlı İmparatorluğu’nda inşaat sektörünün yeni malzeme ve
tekniklerinin denendiği bir saha olması muhtemeldir.

Şekil 3.21 : Yöredeki kayalık alanlarda taş plakaları halinde bulunan ve çatı
örtüsünde kullanılan kayrak taşı
3.3.2.4 Mimari cephe özellikleri ve cephe öğeleri
Kentin çarşı bölgesine ait yerleşim dokusu bitişik nizam dükkan ve mağazlardan
meydana gelmektedir. Bu yerleşim düzeneninde tipolojiye referans veren en önemli
öğe yapıların giriş cephesidir. Bu cepheler üzerinde tekrarlanan eleman ve detay
kullanımı çarşı bölgesine karakterini veren dokuyu oluşturmaktadır. Ön cephe
üzerindeki giriş kapıları, konumları, yapıların kat adetleri, balkon, saçak
biçimlenmeleri gibi veriler tipoloji oluşturacak şekilde sınıflandırılmıştır.
Bu sınıflandırma sonucu öncelikli olarak çarşı bölgesinde araştırmaya konu olan
tarihi değerli yapıların zemin, zemin+1 ve zemin+2 katlı oldukları tespit edilmiştir.
Sayıları az olmakla birlikte alanda zemin+3 katlı yapılar da yer almaktadır.
Zemin katlı yapı tipolojisi,

zemin+ 1/2 kat biçiminde üst katlarında yarım kat

yüksekliğinde depolama amaçlı katlar biçimindedir. (Şekil: 3.22, Şekil: 3.23)
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Şekil 3.22 : Zemin+1/2 kat yapı tipolojisi biçimlenişi
Bazı yapıların bu katlarında cephede pencere açıklıkları da yer almaktadır. Daha
erken döneme tarihlendiği düşünülen tek katlı yapılarda zemin kat altında bir adet
katın varlığı da dış cepheden okunmaktadır. Bunun yanı sıra çarşıda bulunan bir çok
dükkan yapısında içeriden merdivenle ulaşımın sağlandığı bir bodrum katın varlığı
tespit edilmiştir.

Şekil 3.23 : Zemin+1 /2 tipolojisine örnek yapılar
Zemin+1 kat, çarşıda en çok görülen binaların oluşturduğu yapı tipolojisidir. Bu
yapıların, çok çeşitli biçimlerde var oldukları, bir kaç tip yapının birbirinin zaman
içinde değişime uğramış çeşitlenmelerinden meydana geldiği görülmüştür.
(Şekil:3.24)
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Şekil 3.24 : Zemin+1 kat yapı tipolojisi biçimlenişi
Zemin+1 katlı yapılarda alt katların tümden vitrin şeklinde düzenlenerek, üst katların
depolama amaçlı ya da ofis işlevinde düzenlendikleri tespit edilmiştir. (Şekil: 3.25,
Şekil: 3.26)

Şekil 3.25 : Çeşitli cephe özellikleri görülen zemin+1 dükkan yapıları
Her ne kadar yapıların bir çoğunda zemin katta özgün doğramalar yok olmuşsa da
birkaç özgün örnek, ve yapı biçimlenişinden gelen veriler bu durumun varlığı
kanıtlanmıştır. İstisna olarak bir kaç yapının alt katlarda kısmen farklı yapı girişlerine
rastlanmıştır.
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Şekil 3.26 : Zemin+1 tipolojisindeki yapı örnekleri
Daha sonraki döneme ait olduğu düşünülen bu yapılarda üst katlara ulaşımın
dışarıdan bir ya da iki akstan sağlandığı göze çarpmaktadır. (Şekil: 3.27) Bu durum
farklı işlevlerde kat kullanımını ya da üst katların alt katlardan ayrı düzenlenmesini
gerektiren ofis ya da konut işlevli yapıların varlığına işaret etmektedir.

Şekil 3.27 : Zemin+1 katlı yapı tipolojisi türevleri
Zemin+2 katlı yapılar diğer yapılarla benzer özelliklere sahip olmakla birlikte, daha
geç dönemde, farklı malzeme ve tekniklerin gelişimine paralel yüksek katlı inşa
edildikleri tahmin edilmektedir. (Şekil: 3.28) Bu tipolojideki yapıların bir kısmının
dükkan ve mağaza işlevine ek olarak, tümünde ayrı akstan girişin sağlandığı
görülmüştür. Bu noktada bu tip yapıların üst katlarının zeminden tamamen bağımsız
düzenlenmesine bağlı olarak ofis veya konut işlevlerine ayrıldığı düşünülmektedir.
(Şekil: 3.29)

Şekil 3.28 : Zemin+2 yapı tipolojisi biçimlenişi
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Alanda sınırlı sayıda çarşının genel karakterinin dışında yapılara rastlanmıştır.
Bunlar her ne kadar çarşı bölgesinin genel karakteristiğini yansıtan yapılarsa da
cephe, kat yüksekliği ve bazı cephe öğelerinin biçimlenişi bakımından atipik
örneklerdir. Yapılan araştırmalar sonucunda bu yapıların alandaki diğer ticaret
yapılarından farklı amaçlarla çoğunlukla idari yapılar olarak inşa edilmiş oldukları
öğenilmiştir. Bu yapılara en belirgin örnekler, sahildeki Türk Ocağı Binası ile Sahil
Otel'dir. (Şekil:3.30, Şekil: 3.31) Ayrıca alanda betonarme karkas sistemin ilk
örnekleri olarak inşa edilen yapılar da bu grupta yer almaktadır.

Şekil 3.29 : Zemin+2 tipolojisine örnek yapılar

Şekil 3.30 : Sahil Otel olarak bilinen 22 Ada 46 envanter nolu yapının, günümüzde
sadece zemin katı ticaret amaçlı kullanılmaktadır.
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Şekil 3.31 : Alandaki betonarme karkas sistemli yapıların ilk örneklerinden 15 Ada
236 envanter nolu yapı
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Çizelge 3.12 : Kat yükseklikleri ve yerleşim özelliklerine göre cephe özelliklerini
gösteren tipoloji tablosu
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Çizelge 3.13 : Ticari merkezdeki yapıların cephe düzeni ve kat yüksekliklerine göre
tipolojik analizini gösteren tablo

91

Çizelge 3.14 : Plan ve cephe özelliklerine göre yapı tipolojisi tablosu
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4. ÇALIŞMA ALANI ve ÇEVRESİNDEKİ POTANSİYELLER ile TESPİT
EDİLEN SORUNLAR
4.1 Çalışma Alanının Potansiyelleri
İnebolu, geçmişinde önemli bir liman kenti olmasının getirdiği avantajlarla
oluşturduğu, özellikle 18. yüzyıl sonu ile 20. yüzyılın ortalarına kadar olan süreçte
yaşadığı parlak döneme tarihlenen önemli bir mimari ve kültürel mirasa sahiptir.
Bunun yanısıra sahip olduğu mimari mirası inşa ettiği doğal çevresi tüm öğeleri ile
birlikte bu kentsel dokuya katkıda bulunmaktadır. Tüm bu bileşenlerin bir araya
gelişi ile oluşan İnebolu, gerek burada yaşayan gerek dışarıdan ziyarete gelenlerin
her bir noktasında farkı zenginlikler keşfedeceği bir kenttir.
Osmanlı Dönemi'nde planlanan kent merkezi 19. yüzyılda İmparatorluk sınırları
içinde

yaşanan modernleşme hareketlerinin bu kente olan yansımaları olarak

okunmaktadır. Çarşı içinde bu dönemden kalan çok sayıda kültür mirası yapı da,
kentte var olan ticaret potansiyeli adına yeniden kullanılarak kent yaşantısına
katılmayı bekleyen önemli unsurlardır.
Günümüzde çoğu yıkılmış olsa da önemli bir kısmı ticari merkezinde olmak üzere
kent çevresinde yer alan anıtsal yapılar İnebolu'nun bir zamanlar sahip olduğu
ekonomik ve kültürel zenginliğini göstermektedir. Bir kısmı kullanılmayan bu
yapılar tarihi çevrenin bir bütün olarak korunması adına kentte yeniden kullanılmayı
bekleyen en önemli kültür varlıklarındandır. Dönemin ekonomik, sosyal ve kültürel
ihtiyaçları ile inşa edilen bu yapılar, mimari özellikleri ve mekan zenginliği ile
günümüz ihtiyaçlarına cevap verecek niteliktedir.
Sayıca çok büyük ağırlığa sahip kentsel sitin önemli bir parçası olan geleneksel
konut dokusu, kentin çok uzak olmayan bir geçmişe ait canlı sosyal yaşantısını ve
kültürel zenginliğini okuyabileceğimiz önemli bir mirastır. Aynı zamanda bu miras,
KAİP'te de belirtildiği şekilde kentin gelecek projeksiyonunda öngörülen konut
ihtiyacını karşılayacak en önemli potansiyellerden biri olarak görülmektedir.
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''Tarihi çevre, zaman içinde alışılmış varlığına anılarla bağlanılmış bir ortam
olarak, halkı yaşlı bir büyükanne evinin içtenliği ve sıcaklığı ile kavrar.'' (Kuban, D.,
2000, s. 82) İnebolu kenti de her köşesinde sahip olduğu mirası ancak kendisini
keşfetmek isteyenlerin bulacağı saklı hazinler barındırmaktadır. Merkezden iç
kısımlara doğru gidildikçe kent merkezinde var olan ızgara planlı kent dokusunun
yerini organik bir dokuya bıraktığı, bu dokunun topoğrafyanın da sunduğu
avantajlarla çok çarpıcı öğeleri ortaya çıkardığı görülmektedir.
Kent yapısını oluşturan doğal çevreye ait önemli bileşenlerden biri olan İnebolu çayı,
kentin ortasından geçerek iki ayrı yerleşim oluşturmaktadır. Kenti ayıran bu bileşen
aynı zamanda nehrin diğer yanında konumlanan geleneksel konutların çoğunlukta
olduğu dokuyu kent merkezine bağlayıcı olması açısından önemlidir. Ancak İnebolu
Çayı'nın kent merkezi ile olan ilişkisi, tarihte yaşadığı olumsuzluklar (sel, ve
taşkınlar) sebebiyle sınırlı kalmıştır. Kente ait yakın tarihli belgelerden kent
merkezine zarar verdiği tespit edilen nehrin doğal çevrenin bir parçası olduğu kabul
edilerek çağdaş bir sağlıklaştırma ile İnebolu kentsel dokusunda yer bulması kentin
bir bütün olarak korunması adına önemlidir.
4.2 Çalışma Alanı Çevresindeki Potansiyeller
Çalışma alanı olarak tanımlanan, İnebolu kent merkezini oluşturan alanın çevresi
tarihi, kültürel ve ekonomik anlamda farklı potansiyellere sahip arkeolojik alanlar ve
anıtlarla çevrilidir. Roma Dönemi'nden beri önemli bir yerleşim yeri olan kent, bu
dönemden kalma tarihi kalıntıların yanı sıra, Osmanlı ve son olarak Cumhuriyet
Dönemi'den kalan çok sayıda anıta sahiptir. (Şekil: 4.1)
Kentte antik dönemden kaldığı bilinen kalıntıların varlığı, kenti kültürel bir çekim
odağı haline getirecek potansiyeldedir. Kentin kuzeydoğusunde yer alan Meteoroloji
Tepesi'nde bulunan sur duvarı kalıntıları ile Roma Dönemi'nde kentin akropolü
olduğu bilinen Abaş Tepe'deki sur duvarı ve kale kalıntıları kentin tarihini
aydınlatacak niteliktedir. (Şekil B.1, Şekil: B.2, Şekil: B.3) KAİP ile birlikte 1.
derece arkeolojik sit alanı ilan edilen bu bölgeler sahip oldukları arekolojik miras ile
tescillenerek koruma altına alınmıştır.
Kentin güneyinde merkeze uzak konumda yer alan Geriş Tepesi'nde kale, sarnıç,
fırın ve dükkan kalıntıları içeren bir manastır kompleksi bulunmaktadır. (Şekil:B.4,
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Şekil: B.5, Şekil: B.6.) Ayrıca bu tepede, 20 yüzyıl başlarına kadar Rum nüfus
tarafından kullanıldığı bilinen 19. yüzyıl yapısı bir kilisenin kalıntısı da yer
almaktadır. (Şekil: B.7) Tüm bu kalıntıların yer aldığı çevre, doğal güzellikleri ile
birlikte bölgeyi çekici kılan unsurlardır.

Şekil 4.1 : Çalışma alanı ve çevresindeki potansiyelleri gösteren kroki
4.2.1 İnebolu limanı
İnebolu'nun tarihte ve günümüzde ticaret odaklı bir kent olmasının en önemli sebebi
coğrafi konumundan dolayı sahip olduğu kıyı yerleşimi özelliği ve Osmanlı
Dönemi'nden 20 yüzyıl ortalarına kadar deniz yoluyla sürdürdüğü kıyı ticaretinin
önemli limanlarından biri olmasıdır. Ancak Anadolu kıyılarındaki liman kentlerinin
Osmanlı'nın dış ticareti ile sürdürdüğü ilişkilerin önemli bir ayağını oluşturması,
buradaki yerleşimlerin önem kazanmasını sağlayamamıştır. (Faroqhi S., 2011, S:95)
Faroqhi, Osmanlı Dönemi'nin Anadolu kentlerindeki ticaret olgusunu incelediği
kitabında, Anadolu liman kentlerinde oluşan bu durumun sebebinin limanlara gelen
malların genellikle içerideki kentlerde ya da başkentte oturan tüccarlara ait oluşu
şeklinde açıklamaktadır. Osmanlı'nın Karadeniz limanlarından biri olan İnebolu kenti
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de, limanı ve çarşısında bulunan 19. yüzyıla ait depolama amaçlı ticaret yapıları ile
bu durumu doğrular niteliktedir. Faroqhi, ayrıca Küre madenlerinden çıkarılan bakır
madeninin İstanbul'a gönderilmesi için en uygun yer olan İnebolu İskelesi ve
çevresindeki yerleşimin bu durum sebebiyle de önem kazanmış olabileceğini
belirtilmiştir. Tarih boyunca yaşadığı süreçlerle İnebolu Limanı, deniz yoluyla gelen
malların iç bölgelere aktarıldığı bir aktarma bölgesi, kent ise tüm bu ticari ilişkilerin
odağında yer alan merkez çarşı etrafında büyüyen bir yerleşim olmuştur.
Tarihinde uzun yıllar bu konumunu muhafaza eden kentin, 19 yüzyılla birlikte
değişen Osmanlı'nın sosyal ve politik durumundan etkilendiğini biliyoruz. Kentin
sahip olduğu liman özelliği Osmanlı'nın o dönem dış ülkelerle sürdürdüğü ilişkileri
adına bir fırsat olarak görülmüş, sahip olduğu konumun avantajlarıyla birlikte kentte
bu dönem bir dizi yenilik ve düzenleme yapılmıştır. Kıyı ticareti ile gelen bu canlılık
sonucu kentte bir çok yeni yapının inşaatı da bu dönemde başlamıştır. Antik
dönemlerden beri sürdürdüğü liman kenti özelliğiyle uzun yıllar ticaretin
sürdürüldüğü halkın Moloz Burnu diye tanımladığı mendirek, Osmanlı'nın 19.
yüzyılla birlikte değişen politikaları ekseninde, kentin prestiji haline gelecek büyük
bir projenin odağı olmuştur. (Şekil: 4.2)

Şekil 4.2 : 20. yüzyıl ortalarında İnebolu iskelesinin durumu (Kaynak: Fakazlı
Arşivi)
O döneme kadar bu küçük iskele sayesinde, çok sayıda yabancı ülke ile ithalatihracatın sürdürüldüğü kent, ekonomik açıdan en verimli dönemini yaşadığı bu
yıllarda önemli bir pazar konumunda olmuştur. Ancak açık deniz kıyısında yer
alması sebebiyle yük ve eşyaların taşınmasında ve yolcu aktarmada büyük sıkıntılar
yaşanması, yeni ve çağdaş bir liman ihtiyacını ortaya çıkarmıştır. Bu sebeple, 1882
yılında Kastamonu Valisi Sırrı Paşa döneminde yapımına başlanan ancak araya giren
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savaşların doğurduğu ekonomik sıkıntılar sebebiyle tamamlanamayan İnebolu
Limanı'nın inşaatı yaklaşık 125 yıl aralıklarla devam etmiştir.17 (Tunoğlu, K., 2003,
s: 293-298)
Tunoğlu, Cumhuriyet ile birlikte kentteki ekonomik değişmenin farklı bir ivme
kazandığını, inşaatın 1950'li yıllara kadar devam ettiği süre içinde İnebolu
Limanı’ndaki ithalat-ihracat trafiğinin sürdüğünden bahsetmektedir. (2003, s: 309)
(Şekil: 4.3) Ancak deniz yoluyla yapılan ticaretin karayolu yönünde değişmesi ile
birlikte liman özelliğini yitiren kent bir anlamda gözden düşerek, bu alanda yapılan
yatırımlar arka plana itilmiştir. Tüm bu gelişmelerin yanında, Cumhuriyetin ilk
çeyreğinde devlet politikası olarak öne çıkan madenlerin işletilmesi konusu kente
çok önemli bir yatırım sağlayarak limanın azalan değerini bir ölçüde artırmıştır.

Şekil 4.3 : 1934 yılında inşaatı süren İnebolu Limanı'ndan bir görüntü (kaynak: M.
Fakazlı Arşivi)
1953 yılında, Adnan Menderes'in başbakanlığı döneminde, 8 milyon lira ödenek
ayrılan liman inşaatında önemli bir ilerleme sağlanmıştır. Bu yıldan itibaren farklı
dönemlerde

yapılan bir dizi inşaatla liman projesi tamamlanmaya çalışılmıştır.

1946'dan 1975'e kadar 590 metre ana mendirek, 300 metre tali mendirek, 90 metre
17

İnebolu Limanı inşaatı ile ilgili süreci Kamil Tunoğlu ‘‘İnebolu, Bol Ünvanlı, İstiklal Madalyalı,
Yatırım Yoksunu bir Şehrin Hikayesi’’ adlı kitabında detaylı bir şekilde anlatmaktadır.
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rıhtım, 100 metre balıkçı rıhtımı yapılmıştır. Limanın eski fotoğraflarında bu yıllarda
sahilin plaj olarak kullanıldığı görülmektedir. (Şekil: 4.4)

Şekil 4.4 : 60'lı yıllarda İnebolu Limanı büyütülmeden önce plaj durumundaki sahil
(Kaynak: Foto Baysal)
1972 yılında Sinop-Bartın Sahil Yolu’nun açılması ile İnebolu Liman inşaatı entegre
bir planın parçası haline gelmiş; 1975'te ana mendirek 920 metreye çıkarılarak iki
adet balıkçı rıhtımı eklenmiştir. 1980 yılında ana mendirek duvarı ve fener kulesi
inşa edilmiştir. 1985'te ise çekek yeri yapımıyla balıkçı barınağı ve saha betonlaması
gerçekleştirilmiştir. (Url – 12) 1997 yılında yeni bir proje ile ana mendireği daha da
uzatılarak yeni bir rıhtımla büyütülen limanın eklenen antrepolarla birlikte kapasitesi
artırılmıştır.
4.2.1.1 Limanın günümüzdeki durumu
2005 yılında yapılan uygulama imar planı ile güncellenen İnebolu Limanı inşaatı
2008 yılında tamamlanmıştır. 577.000 m²'lik alana yayılan liman yıllık 720 gemi
kapasitesine sahiptir. (Url – 13) Liman ile birlikte İnebolu'nun ticaret hacminde
oluşan büyümenin kentteki yatırımlara hız vereceği beklenmektedir. Ayrıca,
Karadeniz Feribotu'nun bir durağı olacak İnebolu Limanı'na bu sayede yanaşan turist
gemileriyle kentin turizm hayatında da canlanma beklenmektedir. (Şekil: 4.5)
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Şekil 4.5 : İnebolu Limanın 2007 yılındaki durumu (Kaynak: Buğra Gürsoy, 2007)
4.2.2 Etibank tesisi ve teleferik hattı
Cumhuriyetin kuruluşu ile birlikte bir devlet politikası olarak, Türkiye Cumhuriyeti
sınırları içindeki madenlerin işletilerek ekonomiye kazandırılması hedeflenmiştir. Bu
amaçla 1935 yılında kurulan Etibank İşletmeleri A.Ş. ilk yatırımlarından biri olarak,
Etibakır A.Ş'yi İnebolu'ya 31 km uzaklıkta bir yerleşim yeri olan ve eski çağlarda
beri bakır çıkarıldığı bilinen Küre ilçesinde kurmuştur. (Url – 14) Uzun yıllar
Küre'den İnebolu'ya kamyonlarla taşınan bakır madenlerinin dış pazara dağıtımı
İnebolu Limanı'ndan yapılmıştır. Ancak 1984 yılında Etibank İşletmeleri, madenlerin
nakliyesi konusunda yeni bir proje gündeme getirmiştir. Alman bir firmanın
hazırladığı projede Küre-İnebolu arasını hava yoluyla kateden 22 kilometrelik
Teleferik Hattı planlanarak, Küre ocaklarından çıkan madenlerin bu güzergah
üzerinden vagonlarla İnebolu Limanı'na nakledilmesi önerilmiştir. Kalkan (2003),
1988 yılında açılan teleferik hattı bir yıl çalıştıktan sonra verimsiz olduğu
gerekçesiyle kapatılarak nakliye işlerine karayolu taşımacılığı ile devam edildiğini
belirtmektedir. (Url – 15) Bu duruma uzun yıllar madenlerin nakliyatını sürdüren
kamyoncuların engellemesinin neden olduğuna dair görüşün yanısıra yıllık elektrik
tüketimi çok fazla olan teleferik hattının ülkeyi zarara uğratan ölü bir yatırım
olduğuna dair iki farklı görüş mevcuttur. (Kuru, Y., 2002)
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4.2.2.1 Günümüzdeki durumu
2000 yılında özelleştirilerek, bölgedeki faaliyetlerine EtiMaden İşletmeleri adıyla
devam eden kurumun Küre-İnebolu arasındaki maden nakliye çalışmaları
günümüzde kamyonlarla sürdürülmektedir. Buna ek olarak limanda yer alan Etibank
silosu da kullanımdadır. (Şekil: 4.6) Ancak uzun yıllar kullanılmamaktan bakımsız
hale gelen Teleferik Hattı atıl durumda beklemektedir. Küre Belediyesi 2002 yılında,
Türkiye'nin

en

uzun

teleferik

hattı

olan

bu

güzergahın

turizm

adına

değerlendirilmesini gündeme getirmiştir. İnebolu için tarihi önemi olan Geriş
Tepesi'nin bu güzergah üzerinde yer alması İnebolu kenti için bir fırsat olarak
görülerek, 22 kilometrelik yol boyunca görülmeye değer daha bir çok rotanın da yer
aldığı bu proje ile bölge turizminin canlanacağı düşünülmüştür.

Şekil 4.6 : Etibank İşletmesi'nin 2010 yılındaki durumu
1988 yılındaki yatırımla gerçekleştirilen Teleferik Hattı, hakkındaki farklı görüşlere
rağmen bölge için önemli bir potansiyeldir. Aynı zamanda bir kültür mirası olan bu
değerin gelişen teknolojiler ve çağın ihtiyaçları ile bütünleştirilerek yeniden
kullanıma kazandırılması gerekmektedir. Bölgesel öneminin yanısıra geleceğin
endüstriyel mirası niteliğindeki bu potansiyelin yerel ve ulusal yönetim
mekanizmaları tarafından yapılacak çalışmalarla, günümüz koşullarına en uygun
işlevle değerlendirilerek kamu hizmetine sunulması gerekmektedir.
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Şekil 4.7 : Küre-İnebolu arasındaki teleferik hattı (Kaynak: Url – 16)
4.3 Çalışma Alanının Sorunları
İnebolu tarihi ticari merkezi'ni oluşturan yapı adaları ile geleneksel konut dokusunun
başladığı adalar (12,14 ve 77 Adalar) ve Cumhuriyet Caddesi çeperindeki yapıları
içine alan çalışma alanındaki sorunlar fiziksel ve sosyal olmak üzere iki ayrı
bölümde ele alınmıştır. Çalışma alanındaki sorunların tespitinde bir önceki bölümde
yapılan kentsel dokuya ilişkin analizler ile ticari merkezdeki yapıları kullanan iş
sahipleri ile yapılan sosyal anketler etkili olmuştur. Tüm bu veriler tablo haline
getirilerek kentin fiziksel ve sosyal durumunun elde edilen tablolar üzerinden
okunması amaçlanmıştır.
4.3.1 Fiziki çevre ile ilgili sorunlar
Çalışma alanında yapılan analizler sonucu tespit edilen fiziksel sorunların başında
tarihi ticari merkezdeki yapıların kullanımından kaynaklanan sorunlar gelmektedir.
İnebolu kent merkezi, kendi içindeki ticaret döngüsünü büyük ölçüde karşılayan iş
kollarının varlığına karşın, ekonomik düzeyinin değişmesi ile birlikte sahip olduğu
kültürel ve mimari birikiminden miras kalan bir çok yapının kullanılmaması
problemiyle karşı karşıyadır. Ticari merkezde yapılaşmanın arttığı ve kentin
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ekonomik anlamda en verimli dönemini yaşadığı 19. yüzyılda inşa edilmiş, tüm
katlarıyla depolama amaçlı kullanılan bir çok ticaret yapısının üst katlarının
günümüzde kullanılmadığı görülmektedir. Bu durumun en önemli sebebinin 20.
yüzyıl içinde yaşanan küresel ölçekteki değişimlerin İnebolu kentsel alanında
yarattığı etkiler olduğu söylenebilir. Dönemin bir çok Anadolu kentinde olduğu gibi
İnebolu’da da kentin ticari hayatında etkin olan Rum nüfusun kent dışına göçü
sonucu kentin ticari hayatında meydana gelen boşluk, sosyo-politik değişime eşlik
eden kültürel ve sosyal değişimlerin varlığı ile büyüyerek derinleşmiştir. Liman kenti
olmasından gelen jeopolitik önemini de küresel ölçekteki değişimlerin etkisi ile
yitiren kent tüm bu sürecin olumsuz etkilerini fiziksel ve sosyal çevresinde meydana
gelen değişimlerle deneyimlemiştir.
Ticari etkinliğinin azalmasına bağlı olarak özellikle 1960'lı yıllarda dışa göç vermeye
başlayan kentin tarihi kimliğine ait unsurlar da giderek önemini kaybetmiş, kente ait
bir çok bileşen gerek yanlış kullanılmaktan gerek terk edilmekten kaynaklanan
fiziksel sorunlarla karşı karşıya gelmiştir. Çalışma alanaının en önemli kısmını
meydana getiren çarşı dokusu ve bu doku içinde yer alan sokak, cadde ve
meydanların günümüzdeki kullanım durumlarına bağlı olarak kent merkezinde
yarattığı problemler tanımlanarak irdelenmiştir.
4.3.1.1 Arazi kullanımı ile ilgili sorunlar
Çalışma alanında tespit edilen fiziksel çevreye ait en çarpıcı sorun arazi
kullanımından kaynaklanmaktadır. Kentin kimliğine ait olmayıp sanayileşme ile
birlikte ortaya çıkan atölye türü iş kollarının kent merkezindeki varlığının kentin
tarihi ticari kimliğini vurgulayan fiziksel dokusu ile örtüşmediği görülmektedir.
KAİP’te bu durumun sebepleri ile ilgili bir saptamaya rastlanmamakta, aksine tarihi
ticari merkezin yapı kullanımı açısından yeterli olduğu söylenmektedir. Bununla
birlikte İnebolu Çayı’na bakan kesimdeki küçük atölye tipi yapılaşmaların
olumsuzluğunun altı çizilmiş; yeni önerilen kent gelişim aksında bu tür iş kollarının
yerleşeceği yeni bir bölge tanımlanarak probleme bir ölçüde çözüm getirilmesi
amaçlanmıştır. KAİP'in yürürlüğe girmesinden bu yana geçen sürede, kent merkezi
dışındaki bu yeni bölgede küçük sanayi tipi iş kollarının gelişimini öngörüldüğü
şekilde sürdürdüğü ancak çay kenarındaki yapılaşmanın varlığında bir değişme
olmadığı görülmüştür. Buna ek olarak, bahsi geçen iş kollarının öngörülen bölge
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dışında, en az kullanım yoğunluğuna sahip sokaklarda, özellikle Kaşif Bey Caddesi,
Karagüller Caddesi ve Cumhuriyet Caddesi üzerinde varlığını sürdürdüğü
gözlenmiştir. Bu durum kent merkezindeki sokak kullanım yoğunluklarındaki
farklılığı oluşturan en önemli etkendir.
Çalışma alanında gözlenen bir diğer sorun, yaz sezonunda kente büyük şehirlerden
gelen ziyaretçilerin oluşturduğu nüfusun otopark ihtiyacını karşılayacak alanların
yetersizliğidir. Ticari merkezde yer alan boş parsellerin otopark olarak kullanıldığı
ancak özellikle yaz aylarında artan kapasite nedeniyle bu alanların yetersiz kaldığı,
bu alanlara ek olarak çarşının batı yönündeki adaların nehre bakan boşluklarının da
park yeri olarak kullanıldığı görülmüştür.
4.3.1.2 Ulaşımla ilgili sorunlar
Ulaşım, kent merkezinde göze çarpan en belirgin sorunlardan biridir. Çalışma alanı
içindeki ana ulaşım yollarının mevcut fiziksel dokununun kent içi ulaşım trafiği için
yetersiz kaldığı görülmektedir. KAİP'te bu problem yalnızca geleneksel konut
dokusunun bulunduğu kesimle ilgili olarak ele alınmış ancak çarşı içinde herhangi
bir ulaşım sorunundan bahsedilmemiştir. 2011 yılında çarşı içinde gerçekleşen
altyapı çalışmalarında araç ulaşım yolları daraltılarak yapı adalarının çevresi kaldırım
ve diğer kentsel elemanlar (babalar, elektrik direkleri, çöp kovaları) ile donatılmıştır.
Bu sayede, daha önce iki aracın geçebildiği yol araçlar için kısıtlı hale getirilmiş,
yayaların daha rahat dolaşabileceği bir ortam sağlanması amaçlanmıştır. Ancak,
yapılara servis sağlayan araçların hareketinin büyük ölçüde kısıtlandığı, yüklemeboşaltma döngüsünü sağlayan araç duraklamalarının kent içinde trafik akışını
engelleyerek gerilime sebep olduğu görülmüştür. Çoğunluğunu iş sahiplerinin
oluşturduğu kent merkezinde sürekli bulunan kullanıcıların yapılan çalışmalardan
memnun olmakla birlikte, çalışmaların yarattığı bu durumdan memnun kalmadıkları
görülmüştür. Bununla birlikte çarşı içinde iş yapan esnafın ürünlerini dışarı
çıkartarak sergilemesinin halihazırda oldukça dar olan kaldırımlardaki iyice
daraltarak yaya geçişine engel olduğu görülmüştür. Bu durum, son yıllarda
belediyenin üzerinde durduğu merkezle ilgili düzenlemelerin amacı olan kent
içindeki dolaşımın iyileştirilmesi hedefine ulaşılamadığını göstermektedir. Ulaşıma
ait bir diğer sorun, yoğun kullanıma sahip olmayan caddelerde park konumunda
bulunan araçların varlığıdır. Alandaki arazi kullanım analizlerinde de görülen, boş
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parsellerin büyük bir kısmının otopark olarak kullanılmasına rağmen kent merkezinin
çeperlerinde kalan ve gün içinde kullanımın yoğunluğunun düşük olduğu Yeni Çarşı
Sokak ve Kaşif Bey Caddesi'nde araçların park konumunda bırakıldıkları
görülmüştür. Aynı zamanda küçük sanayi tipi atölyelerin de bulunduğu bu sokaklar,
kent merkezinin kullanılmayan alanları olmaları nedeniyle de atıl durumdadır.
Ayrıca, çift yönlü trafiğe açık Sinop- Bartın sahil yoluna bakan yapı adalarındaki
betonarme yapıların tarihi çevreyle uyuşmayan boyut, kütle ve biçimleriyle çarşı
bölgesi ile deniz arasında bir duvar etkisi yaratarak tarihi dokunun sürekliliğini
bozduğu, sahil yolu-çarşı geçişini sağlayan sokakların kent merkezinden kopmasına
neden olduğu görülmüştür. Liman trafiğinin en yoğun olduğu dönemlerde, kent
tarihinde önemli bir yeri olan denk kayıklarının da çekildiği sahil şeridinin o
dönemlerde denizle olan ilişkisinin dolaysız olduğu bilinmektedir. (Şekil: A.78)
Ancak 1972 yılında İnebolu sahil yolunun açılması ile kıyı şeridi büyük ölçüde fiziki
değişime uğramıştır. Deniz seviyesinden yukarıda kalan yeni yol kent merkezi ile
deniz arasında bir bariyer etkisi oluşturarak kentin kıyı şeridi ile olan ilişkisini
zayıflatmış, sahil şeridine bakan betonarme yapıların inşası ile bu kopukluk iyice
kuvvetlenmiştir. Eskiden tarihi kent merkezi ile kıyı arasındaki doğrudan ilişkinin en
kuvvetli öğesi olan, Kaşif Bey Caddesi günümüzde önemini yitirmiş olup kentteki
ticari ve sosyal hayatın en zayıf olduğu sokaklardan biri haline gelmiştir. Bu sokağın,
geçmişte kıyı ticaretinden gelen malların iç kısımlara aktarımını sağlayan en önemli
aks olduğu üzerindeki dükkanlarda ticari faaliyetlerin yoğun olarak sürdürüldüğü
bilinmektedir. (Şekil: A.10) Ancak üzerindeki yapıların büyük bir kısmının
kullanılmadığı, bir çok yapınının da atölye tipi işletmeler tarafından kullanıldığı bu
sokak günümüzde oldukça ihmal edilmiş durumdadır.
4.3.1.3 Açık Alanlarla ilgili sorunlar
Çalışma alanındaki bir diğer sorun kamuya açık sosyal alanların eksikliğidir. İnebolu
kent merkezindeki bitişik nizam ticaret yapılarının görüldüğü dokudan kent içlerine
doğru uzaklaştıkça başlayan geleneksel doku içinde yer alan kamuya açık alanlar yok
denecek kadar azdır. Bununla birlikte kent içinde meydan olarak tanımlanan ancak
yalnızca sert zemin ve birkaç kentsel donatı ile doldurulmuş kent boşluklarının da bu
ihtiyaca cevap vermekten uzak olduğu görülmektedir. Cumhuriyet Caddesi
üzerindeki Eski Belediye Dairesi Binası'nın baktığı iki meydan bu durumdadır.
Ayrıca, 77 Ada üzerinde yer alan Altıkulaç Caddesi ve Hacı Ziya Efendi Caddesi
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kesişiminde yer alan park ile sahil kesiminde 60 nolu Adada yer alan Şehit Şerife
Bacı Parkı kamusal alan olarak düzenlenmişse de gerek fiziksel gerek sosyal açıdan
yetersiz durumdadır. Mustafa Kemal Caddesi üzerinde yer alan caddeye bakan
eğimli bir parselin park olarak düzenlendiği, ancak bu alanın gün içinde yoğun bir
kullanımının olmadığı görülmüştür.
Geleneksel konut dokusunun başladığı yapı adalarının (12, 14, 77 Adalar) kentin
genel topoğrafyasına görece az eğimli arazilerde konumlanması, yapı içlerindeki
yeşil alanların daha düzenli biçimlenmesini olanaklı kılmaktadır. Ancak buna
rağmen özel mülkiyete ait bu adaların çoğunun kullanılmamaktan ötürü bakımsız
oldukları görülmüştür. Bakımlı bahçelerde ise yer yer tarım yapılarak sebze meyve
yetiştirildiği gözlenmiştir. Eğimli araziye yerleşen konut yapılarına ait bahçe
parsellerinin ise büyük oranda bakımsız oldukları tespit edilmiştir.
Organik kent dokusunun en önemli parçalarından biri olan merdivenli sokakların
ulaşım yönünden göze çarpan bir sorunu olmamakla birlikte çekici vistalar sağlayan
bu sokakların kentsel donatı açısından yetersiz oldukları görülmektedir. Ayrıca
üzerinde yer alan yapıların girişleri de bu sokaklardan sağlanmaktadır. Eğime oturan
ve oldukça uzun mesafe kat eden bu sokakların üzerinde yer yer oturma
elemanlarının varlığı göze çarpmaktadır. Ancak malzeme olarak beton kullanılmış
olması geleneksel dokuyla uyum gözetilmediğini göstermektedir.
4.3.1.4 Yapı ölçeğindeki sorunlar
Ülkelerin demografik, ekonomik ve kültürel değişimlerine paralel olarak geleneksel
kent strüktürleri de büyük bir süratle ortadan kalkmaktadır. (Kuban, D., 2000, s:150)
İnebolu kentinde bulunan tarihi yapılardaki fiziksel bozulmanın en önemli sebebi,
kentin geçmişte var olan önemini, nüfus yapısını, bölgesel ve ülkesel ölçekte devam
eden politik, ekonomik ve sosyal gelişmelerin etkisinde yitirmesidir. Yapı ölçeğinde
sorunların kentin tarihi kimliğini oluşturan farklı kent dokuları üzerindeki etkileri
(geleneksel konut dokusu ile tarihi ticari merkez dokusu) farklı niteliklerdedir.
Kentsel sit alanı sınırları içinde çalışma alanı olarak belirlenen bölgede yer alan
kültür varlığı niteliğindeki ticaret ve konut işlevli yapıların güncel durumları ve
zaman içinde geçirdiği değişimler ele alınmıştır.
İnebolu yerleşimi güney yönünde büyüme kaydetmesine ve yeni yapılar kent
merkezi dışında inşa edilmesine rağmen tarihi ticari merkezde kent kimliğine ve
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tarihi dokuya uyumsuz çok sayıda betonarme yüksek katlı binanın varlığı dikkat
çekicidir. Ticari merkeze yakın yapı adalarında ve geleneksel konut dokusunun da
yoğun olarak görüldüğü yerleşimlerde yer alan betonarme çok katlı apartmanların
kentsel çevredeki uyumu bozarak tarihi dokuyu zedelediği görülmektedir.
Geleneksel ahşap konutlardan oluşan yapılardaki bozulmalar yerleşik nüfusun dışa
göçü ile terk edilen yapıların zaman içinde bakımsızkalmasından kaynaklanırken;
ticari merkezde yer alan yapılardaki bozulma ve değişmeler kent merkezindeki
ticaretin türünün zaman içinde değişerek eski ticaret geleneğine göre biçimlenmiş
yapıların işlevsiz kalmaları olarak tespit edilmiştir. Daha önceleri yoğun ticaret
akışına sahne olan kent merkezinde üst katları ile kullanılan bir çok dükkan ve
mağaza yapısının zaman içinde kullanılamaz hale geldikleri görülmüştür.
4.3.2 Sosyal yapı ile ilgili sorunlar
Çalışma alanında gözlemlenen sosyal ve ekonomik duruma ait veriler kentin güncel
sosyo-ekonomik durumu ile ilgili bir profili belirlemesi yanında, çalışmanın sonuç
bölümünde geliştirilecek koruma yaklaşımının salt fiziksel olmaktan bütüncül ve
kapsamlı olması açısından oldukça önemlidir. Bu noktada, daha önce KAİP
raporunda ele alınan verilere ek olarak çalışma alanının odağında yer alan tarihi ticari
merkezde çalışma süresince yapılan gözlemler ve dükkan sahipleri ile yapılan anket
çalışmaları, sonuç yaklaşımın şekillenmesinde en etkin veriler olmuştur.
4.3.2.1 Kültürel sorunlar
İnebolu’da yerleşik nüfusla ilgili bilgiler KAİP raporundaki 'Sosyal Veriler'
bölümünde detaylı bir biçimde ele alınmıştır. (Ek E) Bu analizlere ait en güncel
durum bölgedeki koruma yaklaşımına olan tepkileri belirleyen kültürel düzeye
ilgilidir. Raporda yer alan

ailelerle yapılan sosyal anketlerde edinilen bilgiler,

İnebolu’da yaşayan kent sakinlerinin yaşadıkları çevre ile ilgili fikirlerinde imar
planının yapıldığı zamandan bugüne çok büyük bir değişim yaşanmadığını
göstermektedir. Bu durumun en önemli sebebi, İnebolu’nun yıllardır dışa verilen göç
ile gerek nitelik gerek nicelik olarak değişmeyen nüfus yapısıdır. Yıllardır
değişmeyen yerleşik nüfus yapısının oluşturduğu geleneksel çevreye mesafeli bakış
açısı, İnebolu’da yerleşim alanlarının dar oluşu, ticari merkezdeki ranta dayalı
sorunlarla birlikte, halkın kentle ilgili koruma politikalarının benimsenmesini
zorlaştırmaktadır. Bu bağlamda, kent merkezinde çalışan kesimle yapılan anketler,
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koruma ile ilgili yaklaşımın temelinde yatan problemin başta ekonomik olmak üzere
beraberinde gelen sosyal ve kültürel sorunlar olduğunu ortaya koymaktadır.
4.3.2.2 Anket çalışmaları ve sonuçlarının değerlendirilmesi
Çalışma alanında yapılan anket çalışması hem bölgenin ticari geleneğini sürdüren
hem de kentte yerleşik nüfusu oluşturan çalışan kesimin mevcut ekonomik düzeyini
ve ticaretini sürdürdüğü geleneksel çevrede yer alan yapılarla olan ilişkisini ortaya
koymayı amaçlamaktadır.
Yörenin ticaret hayatına hakim nüfus erkeklerden oluşmaktadır. Geleneksel bir
yapıya sahip olduğu görülen kentin kadın nüfusunun özellikle semt pazarının
kurulduğu günlerde çarşıya çıktıkları, hizmet dışı iş kollarının yoğun olduğu çarşı
bölgesinde erkek nüfusun baskın olduğu görülmüştür. Aynı zamanda çarşı bölgesinin
her kesimden kent sakini için günlük aktivitelerini gerçekleştirdikleri bir sosyalleşme
mekanı olduğu ve günün en yoğun olduğu gündüz saatlerinde kentin sokak, cadde ve
meydanlarının yoğun olarak kullanıldığı gözlenmiştir.
Yapılan anket çalışmasında İnebolu kent merkezini oluşturan Tarihi Ticari
Merkez'de iş yapan alt ve orta gelir düzeyine sahip çeşitli mesleklerdeki
kullanıcıların yaşadıkları çevre ve kullandıkları yapılarla ilgili görüşleri alınmıştır.
Anket çalışmasında görüşleri alınan toplam 16 adet yapı kullanıcısından 11'i kültür
varlığı niteliğinde yapıda iş görmektedir. (Çizelge: 4.1) Yapıların çalışma alanı
içindeki yerleri belirtilmiştir. (Şekil: 4.8)
Çizelge 4.1 : Çalışmaya konu olan yapıların niteliğini gösteren tablo
Ankete Konu Olan
Yapılar

Adet

Yüzde

Kültür Varlığı Yapı

11

%68.75

Yeni Yapı

5

%31.25

TOPLAM

16

%100

Bakkal, manav, balıkçılık gibi iş kollarının yoğun olarak yapıldığı kent merkezinde
berber, terzi, mobilyacı, sobacı, demirci, gibi geleneksel iş kolları da oldukça fazla
sayıdadır. (Çizelge: 4.2)
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Şekil 4.8 : Anket çalışmasına konu olan yapılar
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Çizelge 4.2 : Anket yapılan kullanıcıların meslek türlerini ve yapılarının yerlerini
gösteren tablo

Meslek Tipleri

Bina
Tipi

Ada
No

Envanter
No

Bulunduğu Cadde/Sokak

Sobacı-1

K.V

66

140

Hürriyet Caddesi/Adnan
Kahvesi Caddesi

Sobacı-2

Y.B

64

173

İstiklal Caddesi

Balıkçı

K.V

68

203

Hacı Mehmet Aydın
Caddesi

Otel İşletmecisi

Y.B

69

198

Yeni Çarşı Sokak

Lokanta İşletmecisi-1

K.V

75

316

Dere Sokak

Lokanta İşletmecisi-2

Y.B

18

116

Cumhuriyet Caddesi

Lokanta İşletmecisi-3

Y.B

61

10

Gümrük Sokak

Terzi-1

K.V

18

98

Hacı Numan Caddesi

Terzi-2

Y.B

16

61

Kaşif Bey Caddesi

Berber

K.V

18

101

Hacı Numan Caddesi

Mefruşat/manifaturacı

K.V

72

273

Dere Sokak/ Yeni Cami
Sokak

Çay Ocağı İşletmecisi

K.V

66

128

Cumhuriyet Caddesi

Mobilyacı

K.V

17

87

Kaşif Bey Caddesi/Hürriyet
caddesi

Gazeteci

K.V

16

62

Kaşif Bey Caddesi

Demirci

K.V

17

89

Kaşif Bey Caddesi

Ziraat/tarım ürünleri
satıcısı

K.V

71

289

Dere Sokak/ Yeni Çarşı
Sokak

*K.V: Kültür varlığı , Y.B: Yeni bina
Tüm bu iş kollarının bir arada bulunduğu çarşıda farklı meslek grupları ile yapılan
anketlerde yapı kullanıcılarının yarısından fazlasının kiracı durumunda oldukları
tespit edilmiştir. (Çizelge: 4.3)
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Çizelge 4.3 : Yapı kullanıcılarının mülkiyet durumlarını gösteren tablo
Yüzde

Adet
Kullanıcı Mülkiyet
Durumu

Kültür
Varlığı Yapı

Yeni
Yapı

Kültür Varlığı
Yapı

Yeni Yapı

Kiracı

8

3

%50

%18.75

Mülk sahibi

3

2

%18.75

%12.50

TOPLAM

11

5

%68.75

%31.25

Anket yapılan binaların kullanıcılardan bulundukları binaları kullanım süreleri tespit
edilmiştir. (Çizelge: 4.4) 1-10 yıl arası ile 10-20 yıl süresince yapıları kullananların
oranı yakındır. 1 yıl ve daha az süredir bulundukları yapıları kullananların sayıca
azlığı, çarşıda uzun yıllar aynı ivmede devam eden ticaret döngüsünü göstermektedir.
Yörede ticari faalliyet sürdüren iş sahiplerinden, bulundukları dükkanda 20 yıl ve
üzeri süredir ticaret yapanların oranı %50'dir. Bu durumun bölgedeki yerleşik nüfus
da göz önüne alındığında, orta yaş ve üzeri meslek sahiplerinin çarşı bölgesindeki
kemikleşmiş ticaret erbabını oluşturduğu görülmektedir. Bulundukları yapılarda iki
kuşaktan fazla süredir babadan oğula aynı mesleği sürdüren iş sahiplerine de
rastlanmıştır.
Çizelge 4.4 : Kullanıcıların yapıları kullanım süresini gösteren tablo
Yüzde

Adet
Kullanım Süresi

Kültür
Varlığı Yapı

Yeni Yapı

Kültür Varlığı
Yapı

Yeni Yapı

1 yıl ve daha az

1

-

%6.25

-

1-10 yıl

2

2

%12.75

%12.50

10-20 yıl

3

-

%18.75

-

20 yıldan fazla

5

3

%31.25

%18.75

TOPLAM

11

5

%68.75

%31.25

Kullanıcılarla yapılan anketlerde gelir durumunun sezona göre değişim gösterdiği
kaydedilmiştir. Buna göre özellikle yazın artan nüfusla birlikte ticaretin de
canlanarak çarşı esnafının ekonomik düzeyinde belirgin bir iyileşmeye sebep
olmaktadır. Sobacılık gibi kışın ihtiyacın arttığı mesleklerin de yazın artan nüfusun
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ihtiyaçlarına cevap verecek nitelikte çözümler (mangal üretimi) ile canlanan
ticaretten pay aldıkları görülmüştür.
İş sahiplerinin bulundukları yapıları kullanım durumları ile ilgili elde edilen veriler
bir önceki bölümde ele alınan yapı kullanım analizleriyle örtüşmektedir. (Çizelge:
4.5) Buna göre yapıların bir çoğunun yalnızca zemin katlarının aktif olarak
kullanıldığı, üst katlarının kısmen depo olarak kullanıldığı çoğunlukla da
kullanılmadığı görülmüştür. (Çizelge: 4.6) Bu durumun kentin ticaret geleneğinde
yer alan liman kenti özelliğinin gereği olarak inşa edilmiş depolama niteliğindeki
yapıların günümüzde kentin eski günlerinden uzakta yalnızca güncel ticari faaliyetler
ekseninde sürdürdüğü ekonomisinin olağan bir sonucu olduğu tespit edilmiştir.
Çizelge 4.5 : Yapıların kullanım durumlarını gösteren tablo
Yüzde

Adet
Kullanım Durumu

Kültür
Varlığı Yapı

Yeni Yapı

Kültür Varlığı
Yapı

Yeni Yapı

Yalnıza bir kat

8

3

%50

%18.75

Tüm katlar

3

2

%18.75

%12.50

TOPLAM

11

5

%68.75

%31.25

Çizelge 4.6 : Yapıların hangi amaçla kullanıldığını gösteren tablo
Yüzde

Adet
Kullanım Amacı

Kültür
Varlığı Yapı

Yeni Yapı

Kültür Varlığı
Yapı

Yeni Yapı

Zemin kat ticari üst
katlar depo

8

2

%50

%12.50

Zemin kat ticari üst
katlar ofis

1

1

%6.25

%6.25

Zemin kat ticari üst
katlar konaklama

2

2

%12.50

%12.50

TOPLAM

11

5

%68.75

%31.25

Yapı kullanıcılarının %75'lik büyük bir kısmı yapılarının Kentsel Sit Alanı içinde yer
aldığının farkındadır. Ancak kullanıcılar tarafından, çarşının Kentsel Sit alanı ilan
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edildiğinden bu yana geçen sürede yapılarla ilgili kayda değer bir çalışma
yapılmadığı belirtilmiştir. Anket yapılan çarşı esnafının 1997 yılında yürürlüğe giren
KAİP’ten duyulan memnuniyeti düşüktür. (Çizelge: 4.7) Belediyenin, tekil olarak
bazı yapıların restorasyonu dışında çarşının korunması ile ilgili kapsamlı bir
çalışması olmadığı görülmüştür.
Çizelge 4.7 : Yapı kullanıcılarının çarşının koruma altına alınmasından duyulan
memnuniyet oranlarını gösteren tablo
Yüzde

Adet
Memnuniyet
Durumu

Kültür
Varlığı Yapı

Yeni Yapı

Kültür Varlığı
Yapı

Yeni Yapı

Memnun

3

1

%18.75

%12.50

Memnun Değil

8

3

%50

%18.75

Fikri Yok

-

1

-

%12.50

TOPLAM

11

5

%68.75

%31.25

Kültür varlığı niteliğindeki yapıların kullanıcılarının, yapıları ile ilgili fiziksel
sorunlardan şikayetçi oldukları görülmüştür. Ancak oldukça eski olan yapıların
kullanıcılarının büyük bir kısmının kiracı olmasının, yapılarda onarım yapmalarını
önleyen en önemli sebep olduğu tespit edilmiştir. Kullanıcıların yapılarıyla ilgili
tespit ettikleri sorunlar tabloda belirtilmiştir. (Çizelge: 4.8)
Çizelge 4.8 : Yapıları ile ilgili kullanıcıların belirttiği fiziksel sorunları gösteren
tablo
Yüzde

Adet

Yapılarla ilgili Sorunlar
K.V

Y.B

K.V

Y.B

Yapı elemanı sorunları

5

-

%31.25

-

Yapının iç durumu ile ilgili sorunlar

1

-

%6.25

-

Mekan eksikliği/yetersizliği

1

-

%6.25

-

Üst katları aktif kullanamamak

1

-

%6.25

-

Sorun yok

2

-

%12.5

-

TOPLAM

11

5

%68.75

%31.25

*K.V: Kültür varlığı , Y.B: Yeni bina
Yapıların bulundukları sokaklar, yapı kullanıcıların gün içindeki yoğunluktan farklı
şekillerde etkilendiklerini göstermektedir. Buna göre çarşıdaki en yoğun caddeler
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olan Cumhuriyet Caddesi, İstiklal Caddesi, Hacı Mehmet Aydın Caddesi ve özellikle
pazar kurulduğu günler oldukça yoğun olan Dere Sokak üzerindeki yapı kullanıcıları
bulundukları cadde ve sokakların gün içindeki yoğunluklarından memnun olduklarını
belirtmişlerdir. Kaşif Bey Caddesi ve Hacı Numan Caddesi üzerindeki yapı
kullanıcıları çarşı içindeki yoğun kullanımın kendilerine yansımadığını, bu durumun
işlerini olumsuz etkilediğini belirtmişlerdir. Yol kullanım durumunun, yapıların kira
getirisini de etkilediği öğrenilmiştir. Buna göre yoğun olmayan sokak ve
caddelerdeki yapıların kiralarının yoğun kullanılan cadde ve sokaklar üzerindeki
yapılardan daha düşük olduğu tespit edilmiştir. Sosyo-ekonomik düzeyi düşük olan
ve çoğunluğu kiracılardan oluşan kullanıcılar, çarşı içindeki kiraların yüksek
olduğunu belirtmişlerdir.
Kullanıcıların büyük bir kısmının bulundukları çarşının genel durumu ile ilgili
tespitleri olumludur. İnebolu Çarşısı'nın çevre ilçelerin sakinlerinin de sıklıkla
uğradığı, tüm bölgeye hizmet veren kapasitede bir ticaret merkezi olduğu ortak
kanıdır. Ancak daha derine inen tespitlerde çarşı içinde fiziksel sorunların yanı sıra,
ekonomik ve sosyo-kültürel sorunların varlığından esnafın büyük bir kısmının benzer
şekilde rahatsızlık duyduğu görülmektedir. Son yıllarda yapılan alt yapı ve sokak
yenileme

çalışmalarının

çarşının

çehresini

değiştirmesinden

duydukları

memnuniyetin yanısıra çarşı içindeki en büyük sorun olarak gördükleri otopark
probleminin çözülememesi, çarşıda iş yapan esnafı olumsuz etkileyen durumlardan
biridir. Özellikle araçlar tarafından kapatılarak yaya dolaşımının kısıtlandığı Kaşif
Bey Caddesi ile Hacı Numan Caddesi üzerindeki yapıların kullanıcıları oluşan bu
durumdan ekonomik anlamda olumsuz etkilendiklerini belirtmişlerdir. Bunun
yanısıra daha önce de bahsedildiği gibi ulaşım ve yolların durumu ile ilgili sorunlar
çarşı içinde faaliyet gösteren esnafın en çok yakındığı problemlerden biridir.
Tüm bu veriler ışığında ulaşılan sonuç, yerleşik nüfusu oluşturan İnebolu halkının
ticari faaliyetlerle uğraşan kesiminin çarşı içindeki fiziksel olumsuzluklara rağmen
yaşadıkları çevreyi sahiplendikleri, yerel yönetimlerin çalışmalarından duyulan
memnuniyetle ilerisi için umutlu oldukları öğrenilmiştir. Anket yapılan iş sahipleri
KAİP'in yürürlükte olduğu 1997 yılından 2012'ye kadar ticari merkezdeki koruma
yaklaşımının yapıları korumada yetersiz kaldığını belirterek kentlerini ekonomik,
sosyal ve kültürel anlamda dönüştürecek, tarihi dokuyu eskimiş niteliğinden
kurtararak kent yaşamına katacak uygulamaları beklemektedir.
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5. ÖNERİLEN KENTSEL KORUMA MODELİ ve MÜDAHALE
KARARLARI
5.1 Dünyada ve Türkiye'de Kentsel Koruma Düşüncesinin Evrimi
İnebolu, ülkemizde bir çok Anadolu kentinin yaşadığı hızlı kontrolsüz kentleşme
sürecinin yol açtığı sorunlara sahip olmasının yanında, coğrafi nedenlerle kente
ulaşımın zorluğu ve bir önceki bölümlerde ele alınan tarihsel sürecinde geçirdiği
ekonomik değişimler nedeniyle sahip olduğu mimari mirası büyük ölçüde korumayı
başarabilmiştir. Aygen'in de belirttiği gibi, ülkemizde kentler 1950'lere değin gerek
geleneğin sürdürülmesi, gerekse kırdan kente göç olgusu ve ani nüfus patlamaları
olmadığı için her hangi bir yaptırım ya da denetleme olmadan korunmuştur. (Aygen,
Z., 2007) Ne var ki bu sistemsiz koruma sürecinin kendiliğinden gelişen yapısı,
aradan geçen zamanın yapılar üzerindeki yıpratıcılığı ve yeni moda eğilimlerle
birleşerek, kamusal bilinçten yoksun yaklaşımlar doğurmuştur. Koruma düşüncesinin
doğduğu yer olan Avrupa'da, 1964'ten itibaren kabul edilen Venedik Tüzüğü 18, tarihi
anıt kavramını kentsel ve kırsal yerleşmeleri de içerecek şekilde yeniden ele alarak
kentsel koruma konusuna yeni bir boyut getirmiştir. (Ahunbay, Z., 2007) Söz konusu
tüzüğün ülkemizde kabul görerek yasal sürece dahil edilmesi ise ancak 1970'lerde
gerçekleşmiştir. Gayri Menkul Eski Eserler ve Anıtlar Yüksek Kurulu tarafından
kabul edilen 1710 sayılı Eski Eserler Kanunu ile tescilli eserlerin korunması
yasalarla güvence altına alınmıştır. Bu tarihten itibaren günümüze kadar olan süreçte,
çok sayıda kent, tarihi çevrelerinin çeşitli plan önerileri ile korunmasına yönelik
girişimlere sahne olmuştur.19 (Kuban, D., 2010) Ancak ülkemizde Avrupa'ya koşut

18

Venedik Tüzüğü'nün 1. maddesinde korunması gereken anıt tanımı çok açık bir şekilde
belirtilmektedir: ''Tarihi anıt kavramı sadece bir mimari eseri içine almaz, bunun yanında belli bir
uygarlığın, önemli bir gelişmenin, tarihi bir olayın tanıklığını yapan kentsel ya da kırsal bir
yerleşmeyi de kapsar. Bu kavram yalnız büyük sanat eserlerini değil, ayrıca zamanla kültürel anlam
kazanmış daha basit eserleri de kapsar.''
19

Bu girişimler, öncelikli olarak İstanbul, Ankara, İzmir gibi büyük şehirler ile Antakya, Bursa,
Edirne, Konya, Kütahya, Kula, Muğla, Tarsus, Urfa, Gaziantep, Kastamonu, Safranbolu, İznik gibi
tarihi kent ve kent merkezlerini korunmasına yönelik planların hazırlandığı, diğer Türk kentleri için de
örnek teşkil edecek çalışmalar olmuştur.
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olarak gerçekleşen bu süreçte görülen iyi niyetli çabaların yanında, kültürel bilinç
eksikliğinden beslenen yönetimsel zaaflar ve planlama eksiklikleri, tarihi alanların
kamuoyu tarafından sahiplenilmesini güçleştirerek halkın koruma konusuna olan
tavrını olumsuz yönde etkilemiştir.
Koruma konusunda daha eski olan Avrupa'da bu süreçte yaşanan kötü tecrübelerden
alınan derslerle üretilmiş bilinçli ve sistemli yaklaşımları içeren planlar mevcuttur.
Bu yaklaşımın en önemli dayanağı, koruma düşüncesinin lokomotifi olarak yaşadığı
çevreyi sahiplenen bilinçli bir kamuoyunun varlığıdır. Elbette ki bilinçli bir kamuoyu
oluşturma, diğer tüm aktörlerin (yönetimsel ve eğitimsel mekanizmalar) dahil olduğu
karmaşık bir sürecin parçasıdır. Bu sürecin tüm mekanizmalarıyla bir bütün olarak
işletilmesi kentsel korumanın sistemli bir yaklaşım içermesini zorunlu kılmaktadır.
Bu sistematik yaklaşım Avrupa'da 1975 yılında kabul edilen Amsterdam Bildirgesi
ile yasallaştırılmıştır. Bu bildirgeyle ekonomik, sosyal, yönetimsel ve yasal yönleri
gözetilen bir koruma modeli olarak Bütünleşik Koruma tanımlanarak, mimari mirasın
korunmasının kentsel ve bölgesel planlamanın hedeflerinden biri olduğu açıkça
belirtilmiştir. (Ahunbay, Z., 2007 s.120)
Avrupa'nın Endüstri Devrimi süresince yaşadığı savaşlar sonrasında kentlerin
yeniden yapılanma sürecine hakim olan düşüncenin yıkım odaklı oluşu ve bu
yaklaşımı benimseyen yönetimlerin varlığı, tarihi kentlerin birçoğunda geri
dönülemez kayıplar verilmesine sebep olmuştur. Buna rağmen yıkım odaklı bu tutum
beklenmedik bir şekilde tüm bu uygulamalara ses çıkaran bir kamuoyu yaratarak,
bahsi geçen Bütünleşik Koruma eğiliminin ortaya çıkışını tetiklemiştir.
20 yüzyılda tüm dünyada yaşanan endüstrileşme sürecine eşlik eden modernleşme
eğilimleri bu yüzyılın öne çıkan koruma yaklaşımını belirlemiştir. Bu noktada, ‘kent
planlaması’, 20. yüzyılda yaşanan savaşların ortaya çıkardığı tahribatın yıkıcı
etkilerini ortadan kaldırmak için bir araç olarak gündeme gelmiştir. (Ceyhan,Y.,
2005) Bu dönem ve uzantısında çıkarılan Hollanda'da Anıt Yasası (1961), Fransa'da
Malroux Yasası (1962), İngiltere'de Civic Amenities Act (1967), İtalya'da Kent
Planlama Yasası (1967) ve Türkiye'de 1973'te Eski Eserler Yasası ile desteklenerek,
korunacak alanların müze olarak kalmasının önüne geçilmesi için izlenmesi gereken
politikalar üzerinde durulmuştur [1]. Kentsel alanların korunmasına yönelik bu
yaklaşımlar, yalnızca kültürel ve tarihi değerleri değil, ekonomik ve sosyal
niteliklerin de korunmasını gerekliliğinden yola çıkarak hazırlanmıştır. Bütünleşik
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Koruma olarak adlandırılan bu süreçte, mevcut dokunun önemi ve değeri dikkate
alınarak,

genel

planlama

süreci

içindeki

diğer

faktörlerle

uzlaştırılması

hedeflenmiştir.( Zeren, N., 1981) Gültekin'e göre ise, koruma-yaşatma olarak
adlandırılan bu süreç, kültürel, sosyal, ekonomik boyutları içeren, mekana yönelik
tüm disiplinlerin, kamu kurum ve kuruluşların, sivil inisiyatiflerin, yatırımcı ve
girişimcilerin, mülk sahibinden kullanıcıya tüm kent aktörlerinin gündemine
kazandırılarak ortak bir vizyon oluşturulmalıdır. (Ceyhan,Y, 2005)
5.1.1 Dünyadan bütünleşik koruma yaklaşımına örnek modeller
Koruma yorumları ve sistemleri ülkelerin sosyo-politik evrimi ile yakından ilgilidir.
(Aygen, Z., 2007) Elbette ki tüm tarihi kentler sahip olduğu mirası şekillendiren
tarihsel süreçler ve kimliğini oluşturan diğer unsurlarla meydana gelmiş özgün kent
dokularıdır. Ancak ülkemizde bir çok alanda olduğu gibi koruma düşüncesinin de
batı kaynaklı oluşu, kültür mirasını ortaya çıkaran insan öznesinin ortak bilinci de
göz önüne alındığında, tarihi kentlerin korunması adına önerilen modellerin benzer
yaklaşımlar içermesini kaçınılmaz kılmaktadır.
Bu noktada bütünleşik koruma yaklaşımını daha önce yaşadığı süreçlerle
deneyimlemiş örnek Avrupa kentlerinin koruma modelleri ele alınarak, yaşanan bu
karmaşık süreci nasıl örgütledikleri, sahip oldukları kentsel mirası koruma sürecini
hangi mekanizmaları harekete geçirerek planladıkları incelenmiştir. Söz konusu kent
modellerinin İnebolu için önerilecek bütünleşik koruma modeline de örnek teşkil
edeceği düşünülmüştür.
İncelemeye konu olan koruma modelleri, bütünleşik korumanın farklı kent
dokularında nasıl işletildiğinde dair bir çerçeve ortaya koyması açısından ele
alınmıştır. Bu noktada, her ne kadar koruma yaklaşımını şekillendiren tarihsel arka
planı oldukça farklı da olsa, tarihi çevrenin bir bütün olarak korunması adına
geliştirdiği model katılımcı bir süreç içermesi açısından Rotterdam Modeli ve küçük
kırsal tarihsel yerleşimlerin fiziksel dokusuyla birlikte ekonomisini de rehabilite
etmeyi amaçlayan National Trust-Main Street Modeli çalışmaya dahil edilerek
incelenmiştir.
5.1.1.1 Bir katılımcı koruma örneği olarak Rotterdam modeli
Hollanda'nın liman kentlerinden biri olarak 13. yüzyılda kurulan Rotterdam, 16. ve
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17. yüzyıllarda ticaret hacminin artması ile büyüyerek, 19. yüzyılın endüstrileşme ve
yeni demir yolları yapımı ile ekonomisinde zirveye ulaşmıştır. (Aygen, Z., 2007 s.
50) İkinci Dünya Savaşı sırasında büyük hasar gören kent merkezinde yer alan
binlerce konut ve dükkanın tahrip edilmesiyle, o dönemin politikası ekseninde kent
dışında yeni yerleşim bölgeleri planlanarak evleri tahrip olan kentlileri bu bölgelere
yerleştirmek hedeflenmiştir. Ancak kent sakinleri, yaşadıkları çevreye sahip çıkmış,
tarihi çevrelerinin yeniden düzenleyecek uygulamaların önünü açarak aynı zamanda
birçok Avrupa kentine de örnek teşkil edecek katılımcı koruma yaklaşımı
sergilemişlerdir.
Bu aşamada, öncelikli olarak kentteki tahribata uğrayan binlerce konut ve dükkan
devlet kredilerinden faydalanılarak belediye tarafından satın alınmış, bu sayede
yapıların mülkiyeti yerel yönetime geçmiştir. Daha sonra eldeki yapı stoğu yapıların
durumlarına göre kategorilere ayrılarak öncelikli görülenler restorasyondan
geçirilmiş, diğer tarihi yapılar

(bizdeki II. grup yapılara benzer şekildeki) dört

duvarın korunup tüm iç mekanın yapıldığı projelerle iyileştirilmiştir. Temelleri
çürümüş olan yapılar ise 10 yıl sonra yıkılıp yeniden yapılacak şekilde geçici olarak
onarılmıştır. (Aygen, Z., 2007)
Proje'nin en önemli yaklaşımı kuşkusuz yerel yönetimin çoğunluğu göçmen ve
yabancı işçilerden oluşan kent sakinlerinin farklı yaşam biçimlerine uygun olarak
geliştirdiği koruma çalışmalarıdır. Ayrıca, katılımın üst düzeyde olduğu bu projede
farklı dillerde broşürlerle bilgilendirilme sağlanmış, toplantılar gerçekleştirilmiştir.
Özellikle koruma modellerinin sosyal ayağının ne derece etkili olduğunu göstermesi
açısından bu örnek oldukça önemlidir.
5.1.1.2 National Trust-Main Street rehabilitasyon programı
Avrupa'daki planlama ve koruma çalışmaları ile paralel olarak A.B.D.'de 1950'lerden
itibaren benzer bir süreç içerisine girmiştir. Her ne kadar bu süreç Avrupa'da savaşın
yıkıma uğrattığı tarihi kentlerin yeniden düzenlenmesini içerse de A.B.D.'de başka
bir boyutta, kendi içindeki sosyal ve politik dönüşümler ekseninde şekillenmiştir.
Özellikle düşük gelirli göçmen gruplarının ve siyahların yaşadığı mahallelerin
yıkılması, 1960'lardan itibaren yükselen politik eğilimle birlikte halk tabanında
büyük bir tepki doğurmuş, kamuoyunun kentlerini ve mahallelerini koruma yönünde
birlikte hareket etmeye itmiştir. Bu süreçle birlikte A.B.D.'de de Avrupa'dakine
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benzer şekilde tarihi kentleri koruma ve canlandırma yönünde girişimler başlamıştır.
Bu girişimlerin en etkililerinden biri National Trust20 öncülüğünde başlatılan Main
Street Programı'dır. Büyük kentlere göç nedeniyle boşalan Orta-Batı Amerika'nın
küçük tarihi kentleri fiziksel dokusu ile birlikte ekonomik olarak canlandırmaya
yönelik bir girişim olan Main Street Programı örnek bir model olarak başarıya
ulaşarak ülke çapında 32 eyaletin 650 mahallesinde uygulanmıştır. (Aygen, Z., 2007)
Projenin başarıya ulaştıran en önemli etken, süreci yönetecek mekanizmayı tüm
kentlinin sahipleneceği bir model haline getirmeyi sağlayan yöntem olmuştur. Bu
amaçla, ilk olarak kentlilerin ödeyeceği bir parayla finanse edilmek üzere tüm
mesaisini

kentin

planlama-koruma

çalışmalarına

harcayacak

bir

yönetici
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görevlendirilerek kentlilerin bu işe sahip çıkacakları düşünülmüştür . Ardından
gelen süreçte söz konusu yönetici, devletin tahsis ettiği şehirci, mimar gibi
uzmanlardan yardım alarak ana cadde (Main Street) etrafında yer alan yapı stoğunu
(çarşı) olağanüstü ve değerli ortak bir imaja dönüştürecek bir proje hazırlamak ve
yürütmek yükümlülüğündedir. Projeye bağlı olarak restore edilen çarşı, son aşama
olarak bir tanıtım ve promosyon yardımıyla, gruplara göre iş dağılımı sağlanacak
şekilde yeni pazar olanakları aranmıştır. (Aygen, Z., 2007) Tüm bu yöntemlere ek
olarak düzenlenen çeşitli festivaller, özel günler, kutlamalar da tarihi çarşının
ekonomik olarak canlılığını artıran önemli veriler olmuştur.
National Trust programı, restorasyonu finanse edecek ekonomik gücü olmayan yerel
yönetimlere çeşitli koruma fonlarından yararlanmak için rehberlik etmek, düşük
faizli kredi almak gibi görevler üstlenerek, kentsel korumanın önemli bileşenlerinden
biri olan ekonomik ayağın kamu lehine nasıl işletildiğini gösteren önemli bir model
olmuştur. Her iki örneğin yanı sıra dünyadaki başarılı kent koruma-canlandırma
modellerinde de yere uygun kentsel koruma kararlarının tüm aktörlerin katılımı
sağlanarak oluşturulduğu gözlenmiştir.
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Tam adı National Trust for Historic Preservation olan kuruluş 1949 yılında Amerika'daki tarihi
binalar ve mahallelerin korunmasına yönelik bir dizi yayın, program ve etkinlikle destek vermek üzere
kurulmuş bir organizasyondur. 2011 yılında toplanan kongrede organizasyonun 'Save America's
Treasures' ofisinin kapatılmasına karar verilmiştir.(Kaynak: Url- 17)
21
Bu bir tür psikolojik etkidir. Aygen bu durumu insanların kendi projelerine olan motivasyonun
ceplerinden çıkan para ile doğru orantılı olduğunu söylemektedir. Sahip çıkma fikri bir diğer
motivasyon olarak projede görev alma şeklinde de sağlanabilir ki İskoçya, Almanya gibi ülkelerde bu
sayede gerçekleşen çalışmalar vardır. (2003, s.57)
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5.2 İnebolu için Kentsel Koruma Modeli
''Kentler yaşayan organizmalardır; tarihi bir kenti özelliklerini yitirmeden
koruyabilmek, disiplinler arası bir çalışma, iyi bir örgütlenme, maddi kaynak ve
duyarlı bir kamuoyu desteği gerektirir.'' (Ahunbay, Z., 2007, s.127) İnebolu,
kimliğini oluşturan tüm tarihi, kentsel ve doğal öğeleriyle bir bütün olarak korunması
gereken özgün bir kent örüntüsüne sahiptir. Bu bağlamda kentin sahip olduğu kültür
mirasının korunmasına yönelik fiziksel kararların ötesinde tarihi çevre ve parçası
olduğu kentsel dokuyu bir bütün olarak işletecek, İnebolu'nun ticari, kültürel ve
sosyal hayatını canlandıracak bir kentsel koruma modeline ihtiyaç vardır. Önerilecek
modelin öncelikli olarak kentin günümüz ve gelecek projeksiyonlarında yer alacak
hedeflerini tanımlayarak, kent kimliğine ait her bileşenin yer bulacağı ve en önemlisi
daha önce bahsedilen örnek yaklaşımların ışığında İnebolu halkının desteği ve
katılımı ile şekillenen bir model olması amaçlanmıştır. (Şekil: 5.1)

Şekil 5.1 : Önerilen kentsel modelin işleyişindeki sosyal mekanizmayı gösteren şema
Önerilen model çerçevesinde üretilen koruma yaklaşımının kentsel biçimlenişteki
yeri ve kent hayatıyla bütünleşmesi bir takım fiziksel kararlarla desteklenmiştir.
Kentsel Koruma Modelinin proje ayağına dahil olan bu kararlar kentin tarihsel
sürecine ait bileşenlerin bir arada olduğu ve günümüz koşullarına adaptasyonunu da
içeren bütünleştirme, yeniden kullanım, müdahale ve yeni tasarım kararlarını
içermektedir. (Şekil: 5.2) Aynı zamanda kentin üst ölçekte sahip olduğu bileşenlerin
önerilecek kurgu içindeki yeni durumları tanımlanarak, şematik bir plan üzerinden
ilişkileri belirlenmiştir. (Şekil: F.17) Bu planda, İnebolu Kenti'nin tarihsel kimliğinde
önemli bir yeri olan anıtsal yapılar ve ticari yapı stoğunun bulunduğu kent merkezi
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ile eğimli bir topoğrafyaya yayılan geleneksel konut dokusu ve kent için önemli diğer
potansiyellerin birbirleriyle ilişkisini sağlayarak kentin sahip olduğu tüm değerleri
her noktada birbirine bağlayacak bir dolaşım omurgası kurgulanmıştır.

Şekil 5.2 : Önerilen modeldeki fiziksel müdahaleleri gösteren şema
5.2.1 Ticaret ve konut dokusu bütünleştirme önerileri
Ticaret, tarihi merkezlerin mekansal ve işlevsel açıdan çeşitliliğini sağlayarak
kentlerin canlı ve çekici mekanlar haline gelmesini sağlayan en önemli etkendir.
(Akar, T., 2009) İnşa edildiği dönemde kentin canlı ticaretinin önemli bir parçası
olan çarşısı, günümüzde değişen ticaret türü ve yaşam koşullarına paralel olarak
işlemektedir. Ancak bir çok kentte olduğu gibi İnebolu'da da günümüzde büyük
şehirlerden ithalat yoluyla karşıladığı ihtiyaçlara bağlı sürdürdüğü ticaret nedeniyle,
kent içi üretim geri planda kalmıştır. Buna ek olarak, Anadolu kent merkezlerinde
1980'lerden itibaren yükselişe geçen sanayileşme eğilimine bağlı olarak ortaya çıkan
iş kollarının varlığı kent merkezinde atıl alanlar oluşturarak kentteki dolaşımı aksatan
durumlar oluşturmaktadır. Tüm bu etkenler bir arada düşünüldüğünde kent için
önemli bir bileşen olan ticaretin kent içindeki üretimi canlandıracak yönde
dönüştürülmesi kentsel çevrenin tüm bütün boyutları ile ortaya çıkarak yaşamasını
sağlayacaktır.
Özellikle bir çok Anadolu kentinde olduğu gibi İnebolu'da da 1980'lerden sonra
tarihi çevreye olan duyarsız yaklaşım ve yeni yapılaşma eğiliminin parçalı mülkiyet
yapısı ile birleşmesinin sonucu olarak tarihi dokuya uyumsuz yüksek katlı betonarme
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yapıların var oldukları bilinmektedir. Bununla birlikte çarşı içinde çoğunluğu kiracı
olan iş sahiplerinin belirttiği dükkan kiralarındaki çarpıcı değişim ve sosyoekonomik yetersizliklikler nedeniyle onarılamayan çok sayıda tarihi yapının varlığı
da bu sorunun kaynağını ortaya koymaktadır. Son yıllarda tarihi yapılarda ilgili
belediyenin yapı sahiplerine aktardığı fonların öncelikle geleneksel konut
dokusundaki yapıların iyileştirilmesine harcanması da yerel yönetimin tarihi
merkezin korunmasına yönelik bir önceliği olmadığını göstermektedir. Bir önceki
bölümde ele alınan fiziki ve sosyal sorunlar göz önüne alınarak, önerilen model
çerçevesinde tarihi ticari merkezin bir bütün olarak işleyişini sağlayacak yaklaşım
olarak; çarşıyı oluşturan tarihi ticari merkezdeki yapı stoğunun düzenlenmesi
gerekmektedir. İnebolu kentinin vitrini niteliğinde olan çarşısının bütünleşik koruma
bağlamında bir politik yaklaşım içinde ele alınarak dönüştürülmesinin, kenti bir
bütün olarak işletecek etkiyi tetikleyerek bir sonraki adım olan koruma
yaklaşımlarının

benimsenmesini

kolaylaştıracak

dinamoyu

oluşturacağı

beklenmektedir.
Kent içi üretimi canlandıracak potansiyeldeki geleneksel konut dokusunun bu işleyiş
içindeki yeri de oldukça önemlidir. Kullanılmayan yapı stoğunun çoğunlukta olduğu
bu dokuya ait bahçe parsellerinin, konut kullanıcısı olarak gün içinde en çok vakit
geçiren ev hanımlarının emeği ile değerlendirilmesi düşünülmüştür. Bu bahçelerin
sebze meyve yetiştiriciliği ile canlandırarak, farklı şekillerde (reçel yapımı vs.)
İnebolu ekonomisine katkı sağlaması, bu sayede kadınların da kent hayatına aktif
olarak dahil olmaları amaçlanmıştır. Bu hareket oluşturulduğu taktirde çarşı içindeki
kullanılmayan yağı stoğunun da değerlendirileceği düşünülmektedir. Bunun yanı sıra
İnebolu genelinde günümüzde pek yaşatılmayan geleneksel el sanatlarının da
önerilen bu sistem içinde yer bulması beklenmektedir. Günümüzün modern yaşam
biçimi ve yeni moda eğilimleriyle birlikte unutulmaya yüz tutan bu geleneği
yaşatarak kentin sahip olduğu mimari ve kültürel mirasla bütünleştirmek
gerekmektedir. Özbağ'ın22 belirttiği gibi, zengin kültürü eşsiz doğa güzellikleriyle
geçmişteki mimari dokusunu hala koruyan yörelerimizden İnebolu, ne yazık ki el
sanatları alanında aynı hassasiyetle günümüze özgün el emeği örnekleri
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Gazi Üniversitesi Mesleki Yaygın Eğitim Fakültesi El Sanatları Yaygın Eğitim Gölümü Başkanı
olan Tevhide Özbağ, geçmişte ve günümüzde üretilmiş ve üretilmekte olan el sanatlarımızı
belgelemek ve gün ışığına çıkarmak amacıyla ilçede yapılan araştırmalarının sonuçlarını bir
sempozyumda paylaşmıştır. (Kaynak: Yeni İnebolu Gazetesi)
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bırakamamıştır. Sempozyumda, kısa bir süre öncesine kadar bir çok evde dokunan,
peşkir, çarşaf, önlük gibi dokumaların günümüzde yapılmadığının altı çizilmiştir. Bir
çok Anadolu kenti'nde kadınların yüzyıllardır ürettiğine benzer biçimde üretilen el
emeği ürünler, İnebolu'da da günümüzde değişen yaşam koşulları ile birlikte önemini
yitirmiştir. Ancak az sayıda kişi tarafından da olsa devam ettirilen bu değerler, kentin
sahip olduğu mimari ve doğal mirasla bir bütün olarak işletilmelidir. Kent mirasının
alt bileşenlerinden biri olan geleneksel el sanatlarının da önerilen kent modeline dahil
edilmesi; bu sayede kaybolmaya yüz tutan el emeğinin korunarak kent kültürü adına
yaşatılması gereklidir.
Kent yaşamının önemli bileşenlerinden biri olan sosyal yaşam dinamiği İnebolu kenti
için oldukça sınırlıdır. Çoğunlukla yaz aylarında artan nüfusla birlikte hareketlenen
kentin sosyal hayatını sürekli olarak canlı tutacak kalıcı dinamiklere ihtiyaç vardır.
Kentlilerle yapılan anketlerde de görüldüğü gibi sosyal mekanların ve donatıların
yeterince gelişmediği görülen İnebolu'da, kent sakinlerinin yanı sıra günü birlik ya da
sezonluk olarak dışarıdan gelen ziyaretçiler de dahil tüm kesimlerin bir arada
bulunacağı kentsel mekanlara ihtiyaç duyulmaktadır. Kent merkezini oluşturan
çarşının nehir tarafına bakan yapı adaları ile sahil yönündeki boş parsellerin bu
amaçla düzenlenmesi önerilmiştir. Bu sayede çarşı çeperlerinde kalan yapı adalarının
canlanmasına katkıda bulunulacağı öngörülmüştür.
Kent için bir model öneri olarak geliştirilen, farklı bir çok mekanizmayı gözeterek
ortaya konulan yaklaşım, kentteki işleyişi yeniden tanımlayan üst ölçek kararların
yanı sıra, yapıların fiziksel olarak iyileştirilmesini öneren bir dizi karar içermektedir.
Bu bağlamda alınan kararlardan biri, alanda kullanılmayan yapı stoğunun fiziksel
olarak iyileştirilmesine ek olarak farklı işlevlerle değerlendirilerek kent hayatına
katılımını sağlamak yönündedir. Bu noktada çalışma alanında yapıla analizlerin bir
sentezi olarak kent merkezinin potansiyelleri ve zayıf yanları tespit edilerek gerek
kentteki genel durum gerekse çalışma alanınının büyük kısmını oluşturan çarşı
bölgesi için gerekli öneriler geliştirilmiştir. (Şekil: F.15)
Sentezin ortaya koyduğu veriler ışığında mevcut yapılara ve çevrelerinde yarattıkları
durumlara göre çeşitli yaklaşımlar geliştirilmiştir. Bu amaçla çarşı bölgesindeki her
bir sokağa ait silüetler çıkarılarak, plan ölçeğindeki müdahale kararları ile yapı ve
sokak silüetleri yeniden düzenlenmiştir. (Ek F)
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5.2.1.1 Çalışma alanı için önerilen yaklaşımlar
Yeniden kullanım ve işlevlendirme kararları
Çalışma alanın önemli bir kısmını oluşturan çarşı bölgesindeki ticari nitelikteki yapı
stoğunun kente önerilen model ekseninde günümüz ihtiyaçlarına uygun olarak
düzenlenerek yeni kullanımlarla kent hayatına dahil edilmesi hedeflenmiştir. Bu
amaçla, öncelikli olarak çalışma alanındaki kullanımın yoğun olmaması sebebiyle
kent içinde atıl durumda olan sokaklar belirlenerek, bu sokaklar üzerindeki yapıların
çeşitli işlevlerle kullanıma kazandırılması önerilmiştir. Bu bağlamda özellikle
Kurtuluş Savaşı yıllarındaki yeri oldukça önemli olan Kaşif Bey Caddesi'nin yeniden
canlandırılması kent kimliğinin bir parçası olan Milli Mücadele Dönemi'ne tanıklık
eden bu aksın korunması adına önemlidir. Türk Ocağı önündeki meydancık ile
başlayarak Yarbaşı merdivenlerini takip eden İstiklal Yolu rotasının devamında yer
alması bu aksın önemini artırmaktadır. Önerilen kent modelinde yer alan akreolojik
gezi rotalarından, Meteroloji Tepesi'nin yer aldığı Karadeniz Mahallesi'nin çarşı ile
olan ilişkisinde de kuvvetli bir bileşen olan bu sokakta yapılacak fiziksel
iyileştirmeler, kentin çehresindeki değiştirecek uygulamaların lokomotifi olmaya
adaydır. Kaşif Bey Caddesi'nin Gümrük Sokak, Hürriyet Caddesi, İstiklal Caddesi
olan kesişimleri aynı zamanda bu aksın konut dokusu ve ticari doku ile olan
bağlantıyı sağlaması açısından önemlidir. Aynı zamanda kentteki sosyal yaşantının
dönüşmesi adına büyük ölçekli yapıları kamusal işlevlerle dönüştürmek yönünde bir
öneri getirilmiştir. Bu amaçla yeniden işlevlendirme önerilen anıtsal yapılar,
günümüzde harabe durumunda olup çarşı bölgesinde yer alan 46 envanter nolu Sahil
Otel yapısı, 71 envanter nolu mağaza yapısı, 278 nolu eski Belediye binası, 321
envanter nolu han yapısı, 360 envanter nolu değirmen yapısı, ile Mustafa Kemal Paşa
Caddesi üzerinde yer alan 530 envanter nolu eski cezaevi yapısıdır.
Uzun yıllar kullanılmayan, geçmişinde İnebolu’ya gelen devlet adamlarının da
ağırlandığı bilinen Sahil Otel’in restore edilerek, günümüzde yeniden konaklama
amacıyla kullanılması önerilmiştir. Bunun yanı sıra, 321 envanter nolu han yapısının
da kullanılmayan üst katlarının konaklama amaçlı düzenlenerek kullanıma
kazandırılması düşünülmüştür. Daha önceki bölümde mimari ve mekansal özellikleri
ile ele alınan 360 nolu değirmen yapısının da sosyal ve kültürel ihtiyacı karşılamak
üzere, ‘tiyatro’ olarak dönüştürülmesi önerilmiştir. Eski Osmanlı Bankası binasının
alt katında kullanılan sinema salonu ile sınırlı olan kültürel aktivitenin bu düzenleme
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ile destek kazanarak kentlinin yaz–kış canlı bir sosyal yaşantıya kavuşması
hedeflenmiştir. Bir diğer anıtsal yapı kent merkezine uzak olmasının yanında
Musatafa Kemal Paşa Caddesi (İstiklal Yolu) üzerinde yer alması ve kentin
genelinde yayılan kültürel ve doğal değerlerin odağında yer alması açısından oldukça
önemli bir konumda olan Eski Askerlik Şubesi yapısıdır. Daha önce detaylı olarak
tüm özellikleri ile ele alınan bu yapının günümüzde otel olarak hizmet vermesi
gündemdedir. Kent geneline dağılmış yapıları birbirine ve kente bağlayan dolaşım
ağının önemli bir ayağında olan yapının konaklama amacıyla kullanıma
kazandırılması kent için önerilen model bağlamında uygun görülmüştür. Günümüzde
mülkiyeti İnebolu Belediyesi’nde olan 278 nolu Eski Belediye binasının, tarihte
sahip olduğu önem sebebiyle günümüzde ‘Kent Müzesi’ olarak hizmet vermesi
planlanmıştır. Belediye tarafından projeleri hazırlatılan yapının uygulama çalışmaları
başlamak üzeredir. Kentin önemli noktalarından biri olan Cumhuriyet Meydanı’na
bakan parselde yer alan yapının müze işlevi ile dönüştürülmesi, model önerinin
geliştirdiği yaklaşımla örtüşmektedir. İnebolu kentinin sahip olduğu tüm değerleri
koruyarak geleceğe aktarmak adına böyle bir mekanın varlığına ihtiyaç vardır. Bu
sayede kentin belleğini oluşturan ve kente ait tüm bilgilerin yanı sıra kentte yapılan
çalışmalar ve araştırmaların yer aldığı bir kent arşivi oluşturulması amaçlanmıştır.
(Url – 18)
Müdahale kararları
Yapıların fiziksel ölçekteki durumları analizlerle belirtilmiştir. Buna göre çarşı
içindeki yapı stoğunun strüktür, korunmuşluk ve kullanım durumlarına göre çeşitli
müdahale önerileri getirilmiştir. (Şekil: F.16) Bunun yanı sıra kent içi dolaşım
dokusunun fiziksel olarak iyileştirilmesine yönelik öneriler de geliştirilmiştir.
Geleneksel kent dokusunun bir parçası olarak sokaklarda ve yapı özelinde yer yer
görünen ‘kayrak taşı’nın yeniden kent dokusuna hakim olacak şekilde düzenlenmesi
önerilmiştir. Mustafa Kemal Paşa Caddesi’ne bakan merdivenli sokakların kayrak
taşı kullanılarak düzenlenmesi ile geleneksel dokunun bir ölçüde yaşatılacağı
düşünülmektedir. Bunun yanı sıra, geleneksel ahşap konut yapılarının çatılarında
kullanılan bu malzemenin yeni yapılacak uygulamalarda kayrak taşı işçiliğinin de bir
el sanatı olarak yeniden kentteki iş hayatına katılımını sağlayacağı öngörülmektedir.
Çarşı bölgesinde yer alan yapılardaki müdahale biçimleri, basit onarım, kapsamlı
onarım ve diğer başlıkları altında detaylandırılmıştır. Buna göre, basit onarım
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müdahaleleri, malzeme bütünleme (MB), cephe temizliği (CT), malzeme değiştirme
(MD), boya/sıva uygulamaları (BS) olarak çeşitlendirilmiştir. Uzun yıllar
kullanılmamaktan ötürü bakımsız olan, strüktürel olarak sorunlu yapılar ile
özgünlüğünü büyük ölçüde yitiren yapıların müdahale biçimleri, geç dönem eklerin
kaldırılması (EK), çatı onarımı (ÇO), bütünleme (B), strüktürel güçlendirme (SG),
kat indirme (Kİ), kat ekleme (KE), cephe düzenleme (CD) uygulamalarını
içermektedir. Diğer başlığı altında ele alından uygulamalar ise koruyucu bakım
(KB), Rekonstrüksiyon (RKN), yapı kaldırma (YK), infill tasarım (I), yeni tasarım
(YT) ve peyzaj düzenleme (PD) uygulamalarıdır. Silüetleri çıkarılan sokaklar
üzerinde yer alan yapılar bu müdahale biçimlerine göre ele alınarak, kent korumanın
önemli bileşenlerinden biri olan yapı rehabilitasyonunun gerçekleştirilmesi
hedeflenmiştir. (Ek F)
Yeni tasarım ve çevre düzenleme kararları
Kent için önerilen model, tarihi ticari merkez dokusu ile geleneksel konut dokusunun
bütünleştirmeye yönelik bir koruma yaklaşımı içermektedir. Yeni yapı tasarımları ve
çevre

düzenlemeleri

koruma

politikalarının

benimsenmesini

kolaylaştıran

destekleyici unsurlar olarak değerlendirilmelidir. İnebolu'da da genel bir koruma
yaklaşımına ek olarak kentsel mekanların kalitesini artırarak sosyal yaşantıyı yeniden
tanımlayacak, böylelikle yapılan müdahalelerin yeni ve kaliteli bir çevrede tüm
canlılığıyla ortaya çıkmasını sağlayacak yeni yaklaşımlar önerilmiştir. (Şekil: F.16)
Kentin kamusal açık alanlarını oluşturan meydanlar ve sokak kesişimlerinde yer alan
meydancıkların kamusal kullanıma uygun olarak düzenlenmesi önerilmiştir. Bu
bağlamda sahil kesiminde yer alan yapı adalardan 60 Ada, 61 Ada, 25 Ada, 24
Ada'nın yeniden düzenlenmesi gerekmektedir. Bu yapı adalarındaki yüksek katlı
yapılaşmanın 26 Ada'daki Osmanlı Bankası binasının kotunu aşmayacak şekilde
yeniden düzenlenmesi, açık alanların kamusal mekanlar olarak çarşı bölgesi ve sahil
şeridi ile olan ilişkisinin sağlayacak düzenlemelerle model öneri bağlamında kentsel
peyzaj tasarımları ile desteklenmesi önerilmiştir.
Çaşı bölgesinde en az kullanılan sokaklardan biri olan Karagülle Caddesi'ne bakan
65 Ada'da yer alan ve otopark olarak kullanılan boş parsellerin çevrelerindeki yüksek
katlı yapılarla birlikte yeniden ele alınmaları gerekmektedir. Bu noktada çarşı
bölgesinin geleneksel dokusuna uymayan yüksek katlı betonarme yapıların cephe ve
mimari olarak uyumlu olanlarının katlarının azaltılması, yapı ömrünü tamamlamış ve
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strüktürel olarak kullanılmaz durumda olan betonarme yapıların yıkılması, tüm bu
kararlarla birlikte yapı adasının yeniden tasarlanması önerilmiştir. Bu noktada,
geleneksel dokudaki örnek yapı tipolojilerinin cephe ve yapı elemanı özelliklerinin
göz önüne alınarak tarihi dokudaki bütünlüğün sağlanması amaçlanmıştır.
Tarihi çarşıdaki az sayıdaki mağaza yapısından biri olan 16 Ada 71 parseldeki
yapının Kaşif Bey Caddesi'ne bakan cephesi kısmen ayaktatır. Ancak bu yapının
müdahale kararlarında önerilen rekonstrüksiyon (RKN) önerisine ek olarak, Toker
Ormanlı Sokak Cephesi’ne bakan komşu yapısının kalıntıları ile birlikte
düzenlenmesi önerilmiştir. Bu boşlukta yapılacak yeni tasarım, kentin güncel
ihtiyaçları göz önüne alınarak, kentsel dokudaki bütüncül yaklaşım gözetilerek
düzenlenmelidir.
İnebolu Çayı'nın yanından devam ederek çarşı bölgesine ulaşan Uğur Mumcu
Caddesi'ne bakan 75 Ada'nın, yeniden düzenlenmesi gerekmektedir. 321 nolu han
yapısının üzerinde olması, Altıkulaç ve Galip Deniz Caddeleri kesişimindeki
meydana bakması sebebiyle önemli konumda olan bu yapı adasında Yeni Çarşı
Sokak cephesine bakan yüksek katlı betonarme yapıların kaldırılarak, bölgede
önemli anıtsal yapılar olan tarihi Han yapısı ile hemen arkasında yer alan Tevfikiye
Cami'nin ortaya çıkması sağlanmalıdır.
Galip Deniz Caddesi ile Cumhuriyet Caddesi kesişiminde yer alan meydana bakan
yapı adalarının tarihi dokuyu ortaya çıkaracak şekilde düzenlenmesi gerekmektedir.
Bu bağlamda Cami Arkası Sokak cephesine bakan üst katları konut alt katları ticari
olarak kullanılan yapıların ve çevresindeki geleneksel dokunun yüksek katlı
betonarme yapıların varlığıyla engellendiği görülmektedir. Bu dokunun, kent için
oldukça önemli bir alan olan bu meydanda yapılacak yeni düzenleme ile ortaya
çıkarılması gerekmektedir. Bu meydanı besleyen önemli arterlerden biri olan Cami
Arkası Sokak cephesine bakan 14 Ada üzerinde yer alan boşluğun yeni tasarım
kararları ile düzenlenmesi önerilmiştir.
Altıkulaç Caddesi ile Hacı Ziya Efendi caddesi kesişiminde yer alan, park olarak
kullanılan boşluk konut ve çarşı geçişinde yer alması sebebiyle önemlidir. Mevcut
haliyle kentsel donatıların eksik olduğu parkın işlevinin korunarak, donatılar
açısından zenginleştirilip kentlinin kullanımına sunulması gerekmektedir.
İstiklal Yolu güzergahı üzerinde yer alan 77 Ada 360 envanter nolu Değirmen
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yapısının çevresindeki boşluklarla birlikte yeniden düzenlenmesi gerekmektedir. Söz
konusu yapı için önerilen müdahale kararlarına ek olarak geliştirilecek yeni
düzenlemelerin, geçmişte birlikte işlediği tespit edilen 468 envanter nolu yapı ile
birlikte ele alınarak düzenlenmesi önerilmiştir. Bu bağlamda tiyatro işlevi ile
korunması düşünülen değirmen yapısına ek mekanlarının yer aldığı bir yapı tasarımı
ile destek verilmesi önerilmektedir.
Mustafa Kemal Paşa Caddesi üzerinde yer alan, günümüzde park olarak kullanılan
parselin mevcut durumu ile yoğun olarak kullanılmadığı gözlenmiştir. Eğimli bir
arazi üzerinde yer alması, cadde üzerinden ulaşımı zorlaştırmakta, parkın kullanımını
azaltmaktadır. Bu noktada, parsele ulaşımı sağlayan kent dokusunun parçası olan
merdivenli sokakların iyileştirilmesinin yanı sıra, park içindeki kentsel donatıların
çeşitlenmesine yönelik düzenlemeler yapılması düşünülmüştür. Hemen karşısında
yer alan Halk Eğitim Merkezi'nin sosyal etkinlikleri için kullanılacak bir açık alan
olarak düzenlenmesi önerilmiştir.
Çalışma alanının sonunda yer alan eski Askerlik Şubesi binasının yeniden
işlevlendirme ve müdahale kararlarına ek olarak çevre düzenleme kararları ile
desteklenmesi gerekmektedir. Butik otel olarak hizmet vermesi düşünülen yapının,
mevcut durumunda komşu parselinde yer alan yeni Askerlik Şubesi binasının
çevresiyle birlikte bu düzenlemeye dahil edilmesi önerilmiştir. Bu bağlamda şube
için önerilen yeni binanın, kamu yapılarının toplandığı Hükümet Konağı çevresinde
yer alması önerilmiştir.

128

6. DEĞERLENDİRME VE SONUÇ
İnebolu kenti tarihsel sürecinde yaşadığı değişimlerin ekseninde farklı dönemlere ait
yaklaşımlar ve yapılanmalarla şekillenen kimliğini miras olarak yaşatmaktadır. Antik
dönemde kurulan kent, 19 yüzyılın sonlarında Osmanlı'nın yaşadığı değişimle
birlikte hızlı bir kentleşme ivmesi kazanarak bölgenin en önemli yerleşimi haline
gelmiştir. Ancak bir çok Anadolu kentinin kaderini etkileyen Cumhuriyet sonrası
ulaşım politikalarındaki değişimler sonucu sahip olduğu ticaret yollarının önemini
kaybetmesi ile kent, bölgedeki önemini zaman içinde yitirmiştir. Ekonomik alanda
duraklama dönemine giren kentte nüfus hareketleri de bu doğrultuda gelişme
kaydetmiştir. Tüm bu gelişmelerin olağan bir sonucu olarak kent genelinde çok
sayıda bulunan geleneksel konut dokusunun terk edilme, ekonomik yetersizlikler gibi
sebeplerle günümüze ulaşabilen kısmının bütüncül bir koruma yaklaşımı ortaya
konulmadan mevcut haliyle beklediği görülmektedir. Günümüzde bu yapıların bir
bölümü belediyeden sağlanan ödeneklerle restore edilerek kullanılmaktaysa da
büyük bir kısmı harap durumdadır. Eski canlılığını büyük ölçüde yitirmesine rağmen
ekonomik gücünü kısmen muhafaza eden çarşı bölgesindeki yapılaşma, yeni moda
eğilimlerin yarattığı estetik algı ve ticari bölgelerin maruz kaldığı rant olgusuna göre
biçimlenmiş, tarihi dokuya uyumsuz çok sayıda betonarme yapının ortaya çıkmasına
sebep olmuştur.
Çalışma alanı olarak tanımlanan alanda yapılan analizlerde korunmuşluk durumunun
orta seviyede olduğu görülmüştür. Birbirini besleyen iki mekanizmadan oluşan
kentsel koruma modeli bağlamında, kentteki yönetimsel ve eğitimsel kararlarla
desteklenen yaklaşımın kentin korunarak yaşaması yönünde temel bir politika olarak
benimsenmesi

önerilmiştir.

Kentsel

koruma

bağlamında,

Aşağı

Hatipbağı

Mahallesindeki yapıların (çarşı bölgesi, çarşı-konut geçişi ve İstiklal Yolu
çevresindeki) yer aldığı çalışma alanının öncelikli olarak bu politikanın
uygulanabilirliğinin

gözlenmesi

açısından

pilot

bölge

olarak

seçilmesi

düşünülmüştür. Bu etaplandırmanın bir sonraki adımda merkezin diğer çeperleri için
yapılacak değişimlerin benimsenmesini kolaylaştıracağı düşünülmektedir.
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Çarşı bölgesindeki yapı stoğunun iyileştirilmesine yönelik müdahaleler, basit onarım,
kapsamlı onarım ve diğer başlığı altında çeşitlendirilmiştir. Buna göre çalışma alanı
olarak tanımlanan alandaki yapılara uygun müdahale şekilleri belirlenmiştir. Söz
konusu

müdahalelerin

sokak

silüetlerindeki

yansımaları

cepheler

üzerinde

gösterilmiştir. Bu bölgedeki binalar plan düzleminde korunarak özgün malzeme
kullanımları önerilmiştir. Dokuya uyumsuz dönem ekleri ve kaçak katlar kaldırılarak
silüete uyumlu hale getirilmiştir. Buna ek olarak Mustafa Kemal Paşa Caddesi'ne
bakan merdivenli sokaklar üzerindeki konut dokusuna ait yapıların müdahaleleri,
çevrelerinde yapılan düzenlemelerle birlikte silüetlerde gösterilmiştir. Geleneksel
konut dokusu ve tarihi ticari merkez dokusunun bütünleştirmesi bağlamında konut
dokusundaki bahçelerin iyileştirilerek tarım yapılması ve İnebolu'ya özgü geleneksel
el sanatlarının yaşatılması, destekleyici ekonomik modeller olarak önerilmiştir.
İnebolu kentinin sahip olduğu değerlerin tüm bu yaklaşımlarla koruma altına
alınarak, mimari dokusunda yapılacak iyileştirmeler kentin sosyal, kültürel ve
ekonomik gelişimi yönünde önemli bir adım olacaktır. Koruma politikalarının
öncelikli olarak benimsendiği, akılcı ve esnek bir planlama anlayışı ile kent merkezi
ve çeperlerinde yapılan düzenlemelerin, günümüzde dışa göç ile azalan nüfusunu
dengeye getirerek, çevre ilçelerden gelen ziyaretçilerle birlikte dinamik bir kent
dokusu meydana getirmesi beklenmektedir.
İnebolu'nun

gelecek

projeksiyonunda

önemli

bir

yeri

olacağı

düşünülen

potansiyellerin kent için önerilen kurguyu güçlendireceği düşünülmüştür. Etibank
İşletmelerine ait endüstri yapısı ile Teleferik Hattı'nın bu yaklaşımda İnebolu kent
hayatı için önemli dinamikler olduğu göz önüne alınarak, her iki potansiyelin kentsel
model içindeki yerleri yeniden tanımlanmıştır.
İnebolu, kent kimliğini oluşturan tarihsel süreci ve geleneksel dokusunu muhafaza
eden mimari özellikleriyle, Anadolu kent mirası içinde önemli bir yere sahiptir.
Kentin, mevcut kültürel potansiyelleri ve nitelikleri ile birlikte gelecek kuşaklara
aktarılması adına, kapsamlı koruma politikaları geliştirilerek desteklenmelidir. Bu
bağlamda İnebolu yerel yönetimleri ve destek kuruluşların koruma planlaması içinde
yer alan tamamlayıcı unsur olan 'halk katılımı'nın etkin olarak sağlanacağı politikalar
geliştirilmesi beklenmektedir. Günümüzde yerel yönetimler, bir çok ülkede yetki
alanı sınırları içinde korunması gerekli alanların belirlenmesi, bu alandaki imar
uygulamaları ve uygulama esasları konusunda başlıca etkin organlardır. Ancak
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gelişmiş ülkelerde saptama ve belgeleme, koruma ilke ve ölçütlerini belirleme gibi
uzmanlık gerektiren konularda yerel yönetimlere destek olarak merkezi bir birimin
yönlendiriciliği gerekmektedir. Ülkemizde de 90'lı yıllardan itibaren özellikle büyük
şehirlerde bu yönde çabalar görülmektedir. Ancak yeni başlayan bu süreç özellikle
Anadolu kentleri için çok farklı sorunları da beraberinde getirmektedir. Uzun yıllar
kendi içindeki dinamiklere bağlı gelişen küçük Anadolu kent yerleşimlerinde,
koruma politikalarının benimsenmesi çok daha fazla çabayı gerektirmektedir. Bu
bağlamda öncelikli olarak kentsel korumanın ekonomik boyutunun iyi tasarlanarak,
katılımcı bir yaklaşımla desteklenmesi önemlidir. Kentin vazgeçilmez bir parçası
olarak daha çok kültürel faydalar ile ele alınan koruma alanlarının, ait olduğu kent
bütünündeki ekonomik ilişkiler ağına katılması kaçınılmaz bir gerçektir. (Ceyhan,
Y., 2005) Bu sebeple koruma alanları için olası baskıların önüne geçilmesi adına,
değişim/gelişim

ve

koruma

kavramları

gerekmektedir.
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arasındaki

dengenin

kurulması
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Şekil F.34 : Kaşif Bey Caddesi a-a silüetindeki yapılar için müdahale önerileri
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Şekil F.35 : Kaşif Bey Caddesi b-b silüetindeki yapılar için müdahale önerile
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Şekil F.36 : Kaşif Bey Caddesi a-a kesiti, mevcut, müdahale ve öneri silüetlerini gösteren pafta
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Şekil F.37 : Kaşif Bey Caddesi b-b kesiti, mevcut, müdahale ve öneri silüetlerini gösteren pafta
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