32
DOSYA

Buldan Eski Hükümet Kona¤› ve
Cezaevi’nin Belediye El Sanatlar› ve
Kültür Merkezi’ne Dönüﬂümü
MAKALE, BULDAN ESK‹ HÜKÛMET KONA⁄I VE CEZAEV‹’N‹N BELED‹YE
EL SANATLARI VE KÜLTÜR MERKEZ‹ OLUNCAYA KADARK‹ TAR‹HSEL
SÜREÇTE GEÇ‹RD‹⁄‹ DÖNÜﬁÜMÜ ‹RDELEMEKTED‹R
Nezihat Köﬂklük Kaya
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ÜSTTE Eski Hükümet Kona¤› ana giriﬂ
cephesi, 1920’li y›llar (Mustafa K›yak Arﬂivi)
SA⁄ ÜSTTE Eski Hükümet Kona¤› Park
Caddesi cephesi (Mustafa K›yak Arﬂivi)

Eski Hükümet Kona¤›, 1946’da geçirdi¤i
yang›ndan sonra (Mustafa K›yak Arﬂivi)
SA⁄DA Eski Hükümet Kona¤› ana giriﬂ
cephesi, restorasyondan önce
(Buldan Belediyesi Arﬂivi)

Eski Hükümet Kona¤› ana giriﬂ cephesi,
restorasyon sürerken
(Buldan Belediyesi Arﬂivi)
Eski Hükümet Kona¤› ana giriﬂ cephesi,
restorasyondan sonra
(Nezihat Köﬂklük Kaya Arﬂivi)
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u makale, Denizli’nin dokumalar›
ile ünlü tarihi ilçesi Buldan’da
Çarﬂ› Mahallesi Eski Hükümet
Caddesi'nde yer alan, 1870'li y›llarda
hükûmet kona¤› olarak kullan›lan
yap›n›n ve ayn› adada konumlanan, alt›
y›l önce Adalet Bakanl›¤› taraf›ndan
kapat›lan Buldan Kapal› Cezaevi’nin,
yak›n bir zamanda belediye taraf›ndan
restore edilerek Belediye El Sanatlar›
ve Kültür Merkezi oluncaya kadarki
tarihsel süreçte geçirdi¤i dönüﬂümü
konu edinmektedir.
Makale, söz konusu dönüﬂümü
irdelerken dört aç›l›m yapmaktad›r.
Bunlardan ilki, makalenin konusu olan
Eski Hükûmet Kona¤› ve Cezaevi’nin
bulundu¤u Buldan’› tan›tmaya
yöneliktir. Burada k›saca Buldan’›n
co¤rafi konumland›r›lmas› yap›lmakta
ve uygun koﬂullar›n bir araya gelmesi
neticesinde antik dönemlerden beri
önemli bir dokuma kenti olmas›
vurgulanmaktad›r. Çünkü tarihsel
süreçte dokuma ticareti ile zenginleﬂen
kentte biriken sermaye ile özellikle 19.
yüzy›lda çok nitelikli yap›lardan oluﬂan
ve günümüze de aktar›lan önemli bir
kentsel doku oluﬂmuﬂ, bir baﬂka
ifadeyle temel geçim kayna¤› olan
dokumac›l›k, mimariyi ve kenti de
ﬂekillendirmiﬂtir. Di¤er taraftan, Buldan
Eski Hükûmet Kona¤› ve Cezaevi’nin
restorasyon ile kazand›¤› ve
dokumac›l›¤a temellenen yeni
fonksiyonunu anlama ve de¤erlendirme
için bu ön bilginin verilmesi gerekli
olmuﬂtur.
‹kinci baﬂl›k alt›nda, Buldan Eski
Hükûmet Kona¤› ve Cezaevi’ne iliﬂkin
tarihsel bilgi verilmektedir. Bu k›s›m,
makalenin konusu olan iki yap›y›

tan›maya yönelik olarak haz›rlanm›ﬂt›r.
Burada önemle belirtilmesi gerekli olan
konu, eski hükûmetin geçirdi¤i yang›n
s›ras›nda yap› grubuna iliﬂkin tüm bilgi
ve belgenin yok olmas›d›r. Bu sebeple
yap›lar›n tarihine iliﬂkin araﬂt›rmada, bu
örnekteki gibi durumlarda tarih
araﬂt›rmalar›nda en s›k baﬂvurulan
yöntemlerden olan tarihi görsel
belgelerden ve sözlü tarih ile
belgeleme yönteminden yararlanma
yoluna gidilmiﬂtir (Kyvig ve Marty,
2000). Mimarl›k tarihi araﬂt›rmalar› söz
konusu oldu¤unda, tarihi görsel
belgelerden özellikle eski foto¤raflar,
tarihi yap› ve dokularda y›llar içinde
meydana gelen de¤iﬂikliklere tan›kl›k
eder, zaman› bir anl›¤›na dondurarak
ayr›nt›l› bir inceleme için sabitlenmiﬂ
anlar sa¤larlar. Sözlü tarih yöntemi ise
kaynak kiﬂilerin belle¤inden
aktard›klar›n› kaydederek, tarihselkültürel miras›n geçmiﬂ bilgisini
belgeler. Bu ba¤lamda, bu makale için,
Buldanl› foto¤rafç› Mustafa K›yak’›n
kiﬂisel arﬂivinde bulunan ve eski
hükûmetin yang›n öncesi ve yang›ndan
hemen sonraki durumlar›n› gösteren
foto¤raflar, tarihsel süreçte ciddi
dönüﬂümlere u¤rayan eski hükûmet
kona¤›n›n ve çevresinin eski durumuna
iliﬂkin bilgileri deﬂifre etmek için son
derece yol gösterici olmuﬂtur. Di¤er
taraftan, görüﬂme yap›lan kaynak
kiﬂilerden 1946’daki yang›n s›ras›nda
yaﬂlar› 18 ve 27 olan iki kiﬂi, yap›lar›n
geçmiﬂini anlamada çok yard›mc›
olmuﬂlard›r.
Üçüncü k›s›m, yap›lar›n Nisan
2011’de tamamlanan restorasyona
kadarki tarihsel süreçte geçirdi¤i
dönüﬂüm üzerine kurgulanm›ﬂt›r.
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Araﬂt›rma s›ras›nda, özellikle eski
hükûmetin geçirdi¤i dönüﬂümleri
görmek ﬂaﬂ›rt›c› olmuﬂtur. Çünkü yap›,
tarihsel süreçte sadece çok çeﬂitli
fonksiyonlarda kullan›lmakla kalmam›ﬂ,
an›tlarda bozulmalara neden olan
etkenlerin en tahripkârlar›ndan olan bir
yang›n (Ahunbay, 1996, s.53) ile ayn›
zamanda tarihi ada ve parselasyon
düzenini de de¤iﬂtiren bir yol
geniﬂletme çal›ﬂmas› (Kuban, 2000,
s.185) görerek yap›sal olarak da ciddi
dönüﬂümler geçirmiﬂtir. Bu k›s›mda, söz
konusu dönüﬂümlere neden olan
olaylar ve bu olaylar sonras›nda
yap›larda meydana gelen de¤iﬂimler
aktar›lmaktad›r. Burada da, tarihsel
süreçteki dönüﬂümleri kavrayabilmek
için, bir durumun farkl› anlar›n› aktaran
dizi foto¤raflardan faydalan›lmaktad›r.
Restorasyon çal›ﬂmalar› baﬂl›¤›
alt›nda ise, yukar›daki aç›l›mlar ile elde
edilen bilgiler ›ﬂ›¤›nda, yap›lar›n restore
edilmesi süreci anlat›lmaktad›r. Bu
k›s›mda, yap›lara verilecek olan yeni
fonksiyonun belirlenmesi,
restorasyonda tarihsel süreçte
meydana gelen dönüﬂümlerin ne
kadar›n›n ne tip müdahaleler ile
giderildi¤i, seçilen yeni fonksiyonlar›n
mekânsal konumlanmalar› hakk›ndaki
bilgiler restorasyon projesinden seçilen
baz› görseller de kullan›larak
verilmektedir.
Sonuç olarak ise, Buldan Eski
Hükûmet Kona¤› ve Cezaevi’nin tarihsel
süreçte geçirdi¤i dönüﬂüm, koruma
disiplini ba¤lam›nda
de¤erlendirilmektedir.

Buldan Hakk›nda
Türkiye’nin bat›s›nda, Ege Bölgesi’nin
güneyinde yer alan Buldan, kuzeyde
Uﬂak, bat›da Manisa ve Ayd›n, do¤uda
Afyon ve Burdur, güneyde ise Denizli
Merkez ile s›n›rl›d›r. Denizli’nin tarihi
antik döneme dek uzanan en eski
ilçelerinden olan Buldan denildi¤inde
akla ilk gelen, dokumac›l›¤› ve kendi
ad›yla an›lan özel bezidir.
Dokumac›l›k için gerekli olan bütün
do¤al koﬂullar yörede mevcuttur.
‹pli¤in ve dolay›s›yla dokumac›l›¤›n
hammaddelerinden olan pamuk, Büyük
Menderes Ovas›’n›n tar›ma elveriﬂli
topraklar›nda yetiﬂtirilmektedir.
Arazinin engebeli yap›s›ndan ötürü
hayvanc›l›¤›n yayg›n olmas›, ipli¤in bir
di¤er ham maddesi olan yünün de

kolayl›kla elde edilmesini sa¤lam›ﬂt›r.
Dokuman›n üzerine iﬂlenen ipe¤in
boyas›, çevre ormanlardan getirilen
çam ve meﬂe palamudunun
kabu¤undan kök boyas› tarz›nda imal
edilmektedir. Boyay› sabitleﬂtirmek
içinse, her türlü su kayna¤› aç›s›ndan
zengin olan yörenin s›cak sular›
kullan›lmaktad›r. Tüm bu do¤al
koﬂullara ek olarak, yörenin geçmiﬂte
bat›y› Anadolu içlerine ve
Mezopotamya’ya ba¤layan Büyük Kral
Yolu üzerinde yer almas› da, halk›n en
büyük gelir kayna¤› olan, yaﬂama
biçimini belirleyen dokumac›l›¤›n
geliﬂmesini sa¤lam›ﬂt›r. Tüm bunlar›n
sonucunda padiﬂah ve beylere kaftan
ve ﬂal olacak kadar kaliteli kumaﬂlar›
dokuyarak zenginleﬂen kentte özellikle
19. yüzy›lda nitelikli bir kentsel doku
oluﬂmuﬂtur.

Buldan Eski Hükûmet Kona¤›
ve Cezaevi’ne ‹liﬂkin Tarihsel
Bilgi
Tarihsel süreçte önemli bir kent olan
Buldan’da 1870'li y›llarda hükûmet
kona¤› olarak kullan›lan tarihi yap›,
1946’da nedeni bilinemeyen ve bu
yüzden hem kaza hem de sabotaj
ihtimalleri üzerinde durulan bir yang›n
geçirdi¤inde, yap›lara iliﬂkin bütün
belgeler de yanm›ﬂ ve yok olmuﬂtur. Bu
yüzden, hükûmet kona¤›n›n özgün
durumuna iliﬂkin görsel bilgiler, kiﬂisel
arﬂiv foto¤raflar›ndan elde edilmektedir
(Mustafa K›yak Arﬂivi).
Bu foto¤raflarda kâgir, s›val›, kiremit
örtü ile kapl› k›rma çat›l› oldu¤u
görülen yap›, bodrum ve iki kattan
oluﬂmaktad›r. Bodrum kat›, avlu kotu
elverdi¤i için, yap›n›n avluya bakan ana
EGE M‹MARLIK EK‹M 2011
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giriﬂ cephesinde alg›lanmaktad›r.
Yap›n›n ana giriﬂine, bu avlu kotundan,
simetrik bir düzende kurgulanan
merdivenler ile ulaﬂ›lmaktad›r. Ana giriﬂ
aks›, cephede üçgen bir al›nl›k, her iki
katta balkonlar, kemerli kap› ve
pencereler ile simetrik bir düzende
vurgulanmaktad›r. Tüm cephede de
simetrik bir düzenleme söz konusudur.
Bu cephede orta giriﬂ aks› ile sol ve
sa¤da mekânlar›n, ç›kma ﬂeklinde
vurguland›¤› görülmektedir. Cephede
yatay ve düﬂey silmeler dikkat
çekmektedir. Yatay silmeler, saçakta ve
kat aralar›nda, düﬂey silmeler ise, söz
edilen ç›kma konturlar›nda ve bina
köﬂelerinde kullan›lm›ﬂt›r. Cephenin
tümünde (bodrum kat kap›s› hariç)
kemerli ve söveli kap› ve pencereler
hakimdir. Tüm bu unsurlar
de¤erlendirildi¤inde, cephenin an›tsal
bir düzende kurguland›¤›n› söylemek
mümkündür.

tarihte ya da hükûmet kona¤› ile
birlikte yap›l›p yap›lmad›¤›na iliﬂkin bir
bilgi yoktur. Ancak, cezaevinin yang›n
öncesinde mevcut oldu¤u bilinmektedir
(Ali Durusoy, Özcan Durusoy ve Zehra
Çamk›ran ile yap›lan görüﬂmeler).

Yap›lar›n Tarihsel Süreçte
Geçirdi¤i Dönüﬂüm
1854 tarihinde kurulan belediye
teﬂkilat›n› da (Avral›o¤lu, 1997)
yang›ndan önce bünyesinde
bulunduran hükûmet kona¤›, 1946’daki
yang›ndan günümüze kadarki tarihsel
süreçte, hem yap›sal olarak dönüﬂmüﬂ,
hem de çok çeﬂitli fonksiyonlarda
kullan›lm›ﬂt›r. Bunlara de¤inmeden
önce, yang›n›n baﬂka yap›lara ve
cezaevine s›çramad›¤›n› belirtmek
gerekir. Bu yüzden cezaevi, ilk yap›ld›¤›
günden alt› sene önce kapat›ld›¤›
zamana dek özgün fonksiyonunu
sürdürmüﬂtür.

1946’DAK‹ YANGIN VE YOL GEN‹ﬁLETME
“
ÇALIﬁMASI ESK‹ HÜKÛMET KONA⁄I’NDA
DÖNÜﬁÜMLERE NEDEN OLMUﬁTUR
”

ÜSTTE Eski Hükümet Kona¤› Park Caddesi
cephesi, restorasyondan önce
(Buldan Belediyesi Arﬂivi)

Eski Hükümet Kona¤› Park Caddesi cephesi,
restorasyon sürerken
(Buldan Belediyesi Arﬂivi)
Eski Hükümet Kona¤› Park Caddesi cephesi,
restorasyondan sonra
(Nezihat Köﬂklük Kaya Arﬂivi)
SA⁄ ÜSTTE Eski Cezaevi, restorasyondan
önce (Buldan Belediyesi Arﬂivi)

Eski Cezaevi, restorasyon sürerken
(Nezihat Köﬂklük Kaya Arﬂivi)
Eski Cezaevi, restorasyondan sonra
(Nezihat Köﬂklük Kaya Arﬂivi)
SA⁄ ALTTA Eski Hükümet Kona¤› ve Cezaevi

vaziyet plan›, Restorasyon
(Buldan Belediyesi Arﬂivi)
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Foto¤raflarda, di¤er cephelerin de
ayn› düzen dahilinde ele al›nd›¤›
görülmektedir. Yatay silmeler, tüm
cephelerde kesintisiz bir bant ﬂeklinde
dönmektedir. Düﬂey silmeler, kemerli
ve söveli kap› ve pencereler, ana giriﬂ
cephesi ile ayn› dilde, tüm cephelerde
tekrar etmektedir.
Foto¤raflardan yap›n›n çevresine ve
avlusuna iliﬂkin bilgileri edinmek de
mümkün olmaktad›r. Buna göre, avluda
düﬂük kotlu, yumuﬂak toprak zeminli
bir bahçe ile bunun çevresinde, ana
giriﬂ cephesinin de önünde yer alan,
s›k›ﬂt›r›lm›ﬂ toprak zeminli yürüme alan›
görülmektedir. Bu foto¤raflarda, avluda
ayr›ca tek katl› bir yap›n›n varl›¤› dikkat
çekmektedir. Foto¤raflarda k›smen
görülen bu yap›n›n jandarma kulübesi
oldu¤u bilinmektedir (Ali Durusoy,
Özcan Durusoy ve Zehra Çamk›ran ile
yap›lan görüﬂmeler). Eski foto¤raflarda,
özgün kentsel doku içerisinde yap›n›n
konumu ve ölçe¤i çok net bir ﬂekilde
alg›lanmakta, günümüzde yap›n›n
karﬂ›s›ndaki park alan›n›n geçmiﬂte de
var oldu¤u gözlenmektedir.
Cezaevi yap›s›na iliﬂkin bir foto¤rafa
ise ulaﬂ›lamam›ﬂt›r. Yap›n›n hangi

Eski foto¤raflarda da görüldü¤ü
üzere, yang›nda çat›s› tamamen yanan
hükûmet kona¤›n›n, beden duvarlar›
hariç olmak üzere özellikle ikinci kat›
büyük zarar görmüﬂtür. Yang›ndan
sonra, en çok zarar gören üst kat›
tamamen y›k›larak bodrum ve tek kat
ﬂeklinde onar›lan yap›, günümüze de bu
kat düzeni ile ulaﬂm›ﬂt›r. Onar›lan yap›,
yang›n sonras› belediye ve hükûmet
fonksiyonlar› taﬂ›nd›¤› için, ilk olarak
adliye ve emniyet binas› olarak
kullan›lm›ﬂt›r. Yak›n tarihteki
restorasyon ile ald›¤› yeni fonksiyona
kadar da, tarihsel süreçte maliye, Tekel
Müdürlü¤ü, kütüphane, ortaö¤retim
ö¤renci yurdu, MHP lokali ve derne¤i,
avc›lar kulübü ve kahve gibi çok çeﬂitli
fonksiyonlar ile kullan›lagelmiﬂtir.
Eski hükûmet kona¤›ndaki bir baﬂka
yap›sal de¤iﬂim, Hükûmet Caddesi’nin
geniﬂletilmesi s›ras›nda, bu cadde
üzerindeki cephesinin y›k›lmas› ﬂeklinde
olmuﬂtur. Daha önce özgün durumu
anlat›lan ana giriﬂ cephesinde, orta giriﬂ
aks› ile birlikte ç›kma ﬂeklinde
vurgulanan sol ve sa¤ bölümlerden
soldaki, ard›ndaki mekân boyunca,
yolun yeni çizgisine göre y›k›lm›ﬂt›r.
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Buna göre, ana giriﬂ aks›na göre
simetrik olan an›tsal cephe düzeni
bozulmuﬂ, giriﬂ aks›n›n solundaki
bölüm, önceden tamamen simetrik olan
sa¤›na göre farkl› bir ölçüye gelerek
k›salm›ﬂt›r. Yol geniﬂletme
çal›ﬂmas›ndan sonra, yap›n›n Hükûmet
Caddesi cephesi, di¤er cephelerden
çok farkl› bir dilde yeniden yap›lm›ﬂ,
özgününden farkl› olarak kemersiz
pencere ve kap› ö¤eleri ile
düzenlenmiﬂtir. Y›k›mdan sonra, Park
Caddesi cephesi de k›smen de¤iﬂmiﬂ,
giriﬂ kap›s›n›n sa¤›ndaki dört
pencerenin say›s› üçe inmiﬂ, bunlardan
en sa¤daki ikisi ise Hükûmet Caddesi
cephesindeki pencere düzeninde
yeniden yap›lm›ﬂt›r.
Özetle denilebilir ki, Hükûmet
Caddesi geniﬂletme çal›ﬂmas›, yap›n›n
özgün cephe karakterine zarar
vermiﬂtir. Bu çal›ﬂmalar s›ras›nda, eski
hükûmetin Hükûmet Caddesi
cephesinin karﬂ›s›nda yer alan yap›lar
da k›smen y›k›larak özgünlüklerini
yitirmiﬂlerdir. Yol geniﬂletme çal›ﬂmas›,
ayn› zamanda, tarihi ada ve
parselasyon düzenini de de¤iﬂtirmiﬂtir.

Varl›klar›n› Koruma Bölge Kurulu
Müdürlü¤ü’nden geçmesi ile h›z
kazanm›ﬂt›r. Bu süreçte eski cezaevi,
Adalet Bakanl›¤›'ndan istenmiﬂ ve
sonras›nda bakanl›k taraf›ndan
belediyeye tahsis edilmiﬂtir. Önce bar›ﬂ
ve gençlik merkezi olmas› düﬂünülen
yap› grubu, belediye meclisi ve
encümen üyeleriyle yap›lan
de¤erlendirmeler sonucunda, Buldan’›n
antik dönemlerden günümüze de¤in
önemli bir dokuma ﬂehri olmas›ndan
hareketle, Belediye El Sanatlar› ve
Kültür Merkezi’ne dönüﬂtürülmüﬂtür.
Böylece Buldan, daha önce de ayn›
mant›kla aç›lan BELSAM’dan (Buldan El
Sanatlar› Merkezi) sonra, ikinci, fakat bu
kez tarihi bir merkez kazanm›ﬂt›r.
Eski Hükûmet Kona¤›, tescillendi¤i
tek kat düzeninde restore edilmiﬂtir.
Restorasyonda tarihsel süreçte

meydana gelen de¤iﬂimler, özellikle
Hükûmet Caddesi geniﬂletme
çal›ﬂmalar› s›ras›ndaki dönüﬂümler
giderilmeye çal›ﬂ›lm›ﬂt›r (Buldan
Belediyesi Arﬂivi). Ana giriﬂ cephesinde,
bir kat eksik düzeniyle olmas›na karﬂ›n
yap›n›n yang›n öncesindeki çat› düzeni
uygulanmaya çal›ﬂ›lm›ﬂt›r. Buna göre,
orta giriﬂ aks› üçgen bir al›nl›kla
vurgulanm›ﬂt›r. Yap›n›n Park Caddesi
cephesinde, sonradan kapat›larak
pencereye dönüﬂtürülen kap› özgün
haline getirilmiﬂ, yol çal›ﬂmas› sonras›
de¤iﬂtirilen iki pencere de eski
düzenine uygun olarak yenilenmiﬂtir.
Yap›n›n yol çal›ﬂmas› s›ras›nda
tamamen y›k›lan Hükûmet Caddesi
cephesi ise, di¤er cepheler ile ayn›
karakterde yeniden düzenlenmiﬂtir.
Tüm cephelerde düﬂey silmeler, yap›n›n
eski foto¤raflardaki özgün durumuna

Restorasyon Çal›ﬂmalar›
Yukar›da söz edildi¤i gibi, günümüze
kadar çok çeﬂitli fonksiyonlarla
kullan›lan ve Buldan için çok önemli bir
yap› olan Eski Hükûmet Kona¤› ve
Cezaevi, 2011 Nisan ay›nda tamamlanan
restorasyon ile yeniden hayat
bulmuﬂtur. Restorasyon proje ve
uygulamas›, Baﬂkan Mustafa Fahri
ﬁevik’in “Buldan Geçmiﬂine Sahip
Ç›k›yor” slogan› önderli¤inde yola ç›kan
Buldan Belediyesi taraf›ndan,
belediyenin kendi personel ve
olanaklar› ile yap›lm›ﬂt›r. Çal›ﬂmalar
2007 y›l›nda baﬂlam›ﬂ, projelerin 24
Haziran 2008’de Ayd›n Kültür ve Tabiat
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ÜSTTE Eski Hükümet Kona¤› zemin kat plan›,
Restorasyon (Buldan Belediyesi Arﬂivi)
ALTTA Eski Hükümet Kona¤› b-b kesiti,

Restorasyon (Buldan Belediyesi Arﬂivi)
SA⁄ ÜSTTE Eski Cezaevi plan›, Restorasyon
(Buldan Belediyesi Arﬂivi)
SA⁄ ALTTAEski Cezaevi a-a kesiti,

Restorasyon (Buldan Belediyesi Arﬂivi)

göre yeniden yap›lm›ﬂt›r. Restorasyon
s›ras›nda yap› tamamen soyulmuﬂ,
y›¤ma tu¤la a¤›rl›kl› strüktür sistemi
güçlendirilmiﬂtir. Daha önce söz edildi¤i
gibi, çat› da yang›n öncesi özgün
durumuna benzer bir ﬂekilde yeniden
yap›lm›ﬂt›r.
Eski durumuna iliﬂkin herhangi bir
tarihi belgeye ulaﬂ›lamayan cezaevi ise,
hükûmet kona¤› ile benzer bir dil
gözetilerek restore edilmiﬂtir. Eski
mahkum ko¤uﬂlar› önündeki kapal›
koridor, kemer s›ras› ile avluya geçiﬂli
bir düzene getirilmiﬂtir. Cezaevinin
kapal› olan avlusu, avlu duvarlar› ve
eski memur odas› kald›r›lmak suretiyle,
eski hükûmet kona¤›n›n avlusu ile
bütünleﬂtirilmiﬂtir.
Yeni fonksiyonlar belirlenirken, yap›
adeta bir etnografya müzesi gibi ele
al›nm›ﬂt›r. Buldan’da yüzy›llard›r yap›lan
dokumac›l›¤› ve dokumac›l›k tarihini
anlatmak üzere, Eski Hükûmet
Kona¤›’n›n bodrum kat› tekstil müzesi,
üst kat› ise el sanatlar› müzesi olarak
düzenlenmiﬂtir. Üst katta ayr›ca, el
sanatlar› ve yöresel folklor e¤itimleri ile
el sanatlar› sat›ﬂ› için mekânlara yer
verilmiﬂtir. Bu kat›n ana da¤›l›m holü ise
tekstil ürünleri sat›ﬂ salonu olarak ele
al›nm›ﬂt›r. Restorasyon sonras› tefriﬂ
çal›ﬂmalar› hâlen sürmektedir.
Mahkum ko¤uﬂlar›n›n hem üretimin
hem de ürünlerin sergilendi¤i el
sanatlar› atölyelerine dönüﬂtürüldü¤ü
eski cezaevi bölümüne ise, üç adet el

YEN‹ FONKS‹YON SEÇ‹L‹RKEN BULDAN’IN
“
TAR‹HSEL SÜREÇTE ÖNEML‹ B‹R DOKUMA
ﬁEHR‹ OLMASI BEL‹RLEY‹C‹ OLMUﬁTUR
”
tezgâh›, bir motorlu tezgâh, bir
bobinvar, bir mas›r makinesi, bir el
çözgüsü, ç›kr›klar ve elemliler
yerleﬂtirilmiﬂtir. Eski ›slak birimler; çay
oca¤› ve içinde bir engelli tuvaleti de
bar›nd›ran yeni modern ›slak birimler
ﬂeklinde yeniden düzenlenmiﬂtir.
Yukar›da anlat›ld›¤› üzere tamamen
aç›lan eski cezaevi avlusuna,
ziyaretçiler için yar› aç›k bir cafe
bölümü yap›lm›ﬂt›r. Buradaki el
sanatlar› atölyesinde görevli dokuma
ustas› Hasan Kömürcüo¤lu’nun, eski
cezaevinde bir süre siyasi suçtan
mahkum olmas› ise, yap›n›n öncesini
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anlama ba¤lam›nda ziyaretçiler için
ö¤retici olmaktad›r (Buldan’da Yaﬂam
Gazetesi; Hasan Kömürcüo¤lu ile
yap›lan görüﬂme).
Özetle; müze, al›ﬂveriﬂ ve dinlenme
olanaklar› ile çok yönlü bir merkez
oluﬂturulmaya çal›ﬂ›lm›ﬂt›r. Merkezde
farkl› dönemlerde, geçici sergilere ve
farkl› kültürel faaliyetlere de yer
verilecektir. Bu ba¤lamda ilk etkinlik,
“Dokuma Sanat›ndan Gösteriler” ad› ile
3-5 Haziran 2011’de, 11. Geleneksel
Buldan Uluslararas› Dokuma, Kültür ve
El Sanatlar› Festivali kapsam›nda
merkezde gerçekleﬂtirilmiﬂtir.

Sonuç
Dönüﬂen Mimarl›k – Dönüﬂen Yap›lar –
‹zmir ve Ege Bölgesi’ndeki Örnekler
isimli dosya kapsam›ndaki bu makalede
ele al›nan Buldan Eski Hükûmet Kona¤›
ve Cezaevi’nin, belediye taraf›ndan
Nisan 2011’de tamamlanan restorasyon
ile Belediye El Sanatlar› ve Kültür
Merkezi’ne dönüﬂmesine kadarki
tarihsel süreçte, özellikle 1946’daki
yang›n ve Hükûmet Caddesi’nin
geniﬂletilmesinden sonra, hem
fonksiyonel hem de yap›sal olarak ciddi
dönüﬂümler geçirdi¤i görülmektedir.
Restorasyon ile yap›ya Buldan için çok
önemli olan yeni bir fonksiyon
yüklenirken, olumsuz dönüﬂümler de
giderilmeye çal›ﬂ›lm›ﬂt›r.
De¤inilmeden geçilemeyecek bir
di¤er önemli nokta ise, restorasyon
sonras› yaﬂanmakta olan kentsel
dönüﬂümdür. Bir zamanlar ilçenin
merkezi durumunda olan ve tüm
hayat›n döndü¤ü eski hükûmet kona¤›
ve çevresi, tarihsel süreçte çarﬂ›n›n ve
merkezin aﬂa¤› bölgelere kaymas› ile
eski önemini ve canl›l›¤›n› yitirmiﬂken,
restorasyon çal›ﬂmalar› sonras› yeniden
canlanma iﬂaretleri vermeye
baﬂlam›ﬂt›r. ﬁimdilerde ise belediye
taraf›ndan restore edilen bu yap›
grubunun yak›n›ndaki Park Caddesi,
Eski Buldan Gençlik Kulübü Lokali ve
çevresi, Eski Lonca Hali çevresi yeniden
ele al›nmaktad›r. Böylece doku baz›nda,
bütünleﬂik bir koruma anlay›ﬂ› ile
hareket edilmektedir. Tüm bu
çal›ﬂmalar tamamland›¤›nda eski
tarihsel merkezin geçmiﬂteki canl›l›¤›na
dönmesi hedeflenmektedir. Buldan
örne¤i, tarihi kentlerde restorasyon için
seçilecek yap› ve fonksiyonun, tarihi
çevre için ne kadar önemli bir

dönüﬂtürücü güç olabilece¤i gerçe¤ini
de do¤rulamaktad›r.
Teﬂekkür
Çal›ﬂman›n oluﬂturulmas› sürecinde,
proje ve foto¤raflar›n temini ile alan
çal›ﬂmalar› s›ras›ndaki yard›mlar› için
Buldan Belediye Baﬂkan› Mustafa Fahri
ﬁevik’e, Restorasyon Bürosu
personeline ve özellikle Deniz
Baﬂo¤lu’na teﬂekkür ederim. t
Nezihat Köﬂklük Kaya, Araﬂ. Gör. Dr.,DEÜ Mimarl›k
Fakültesi Mimarl›k Bölümü Restorasyon Anabilim Dal›
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