
 
 
Kırşehir Kimliği Çalıştayı Bilgilendirme 
Toplantısı Yapıldı 
 

                

Başkan Bahçeci “İnsanlar Şehirleri İmar Ederler , Sonra Şehirler İnsanları İmar Ederler” 

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile Kırşehir Belediyesinin ortaklaşa düzenlediği ‘Şehir Kimliği Çalıştayı’ 

Tanıtım Toplantısı gerçekleşti. 

Toplantıya Kırşehir Valisi Necati Şentürk, Belediye Başkanı Yaşar Bahçeci , Çevre ve Şehircilik Bakan 

Danışmanı Ali İbrahim Acer , Protokol üyeleri, meslek kuruluşu temsilcileri ve çok sayıda dinleyici 

katıldı. 

Kırşehir’de İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü toplantı salonunda gerçekleştirilen çalıştaya konuşmacı 

olarak İstanbul Medeniyet Üniversitesinden Ali Yıldız Uzman, Bakanlık Danışmanı Çevre ve Şehircilik 

Bakanlığından İbrahim Acer, İstanbul Medeniyet Üniversitesinden Prof. Dr. Seyfettin Erdoğan, 

Kocaeli Üniversitesinden Doç.Dr. Mustafa Yegen, İstanbul Medeniyet Üniversitesinden Doç. Dr. Ayfer 

Gedikli katıldı. 

Kırşehir Belediye Başkanı Yaşar Bahçeci’nin açılış konuşması yaptı. “Kent Kimliği çalışması açısından 

Kırşehir önemli bir şehir. Kırşehir kökleri olan tarihi olan, mazisi olan bir şehir. Cumhuriyet 

döneminde bu kimlikten biraz uzak kalmış fakat yeniden öne plana çıkıyor. Buda bizi gereçekten 

mutlu ediyor. Çevre ve Şehircilik Bakanlığımıza böyle bir çalışmadan dolayı teşekkür ediyorum. 

Birazdan çalıştayın tanıtım toplantısını gerçekleştireceğiz. İki hafta sonra yapılacak çalıştayla 

şehrimizin gelecek vizyonunu projeksiyonunu hedeflerini yapılaması gereken çalışmaların tartışıldığı 

güzel bir yol haritamızın çıkartıldığı ve ildeki bütün unsurların kamunun, özel sektörün,sivil toplum 

örgütlerinin herkesin birlikte hangi hedeflere doğru aynı amaç doğrultusunda ilerleyeceği bir 
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neticeye hep birlikte ulaşacağımızı düşünüyorum. Buna benzer çalışmaları geçmişte yaptık. Ticaret 

Odamızla yaptık, farklı kuruluşlarımızla birlikte yaptık. Kırşehir özellikle Ahiliğin; başkenti olması, 

Cacabey gibi çok önemli Gök Bilimleri medresesinin bulunması ,Aşıkpaşa gibi ilk yazılı Türkçe 

eserlerini yazan çok önemli edebiyatçının yaşadığı bir yer olması ve beş yıllık Belediye Başkanlığı 

dönemimde hedefimiz hemşerilerimizle ve sivil toplum örgütleri ile paylaştığımız Kırşehir’i ; 

geçmişindeki değerlerini en güçlü şekilde geleceğe aktarmak aynı zamanda modern çağda bütün 

ihtiyaçlardan şehirde yaşayan insanlara en güzel bir şekilde sunulduğu bir memleket haline 

getirebilmek ve insanların mutluluğunu sağlayabilmektir. Yapılan işlerin ve eselerin hepsi insanları 

mutlu etmek amacıyla yapılıyor. Eğer içinde yaşayan insanlar mutlu değilse, yapılanların hiçbir 

değeri yok. Şehrimizin değişimini, dönüşümünü ve zihniyet değişiminin olduğunu görmekte çok 

önemli. Çok önemli bir söz var “İnsanlar şehirleri imar ederler, sonra şehirler insanları imar 

ederler.” Bu çok önemli bir söz Bu medeniyet vurgusudur. Ahi Evran Külliyesini yaparken amacımız 

buydu aslında Külliye’yi imar edip sonra o külliye vasıtasıyla insanlarımızı imar etmek. Kent 

Parkımızı yaparken’de öyle, Cacabey meydanımızı planlarken de öyle.Yaptığımız bütün işlerde buna 

özellikle çok dikkat ediyoruz. Bizim gençliğimizdeki Kırşehir tozuyla ,çamuru ile meşhur bir şehir idi. 

Kırşehir’de yaşayan insanların bir an önce kurtulmak istediği bir şehir idi. Gençler üniversiteye 

hazırlanırken bile kazanmakta ki arzusu Kırşehir’den çıkmaktı. Ama bu şehir istediğinde Kent Park 

gibi bir eseri yapabileceğini, külliye gibi bir eseri yapabileceğini gösterdi bütün mali imkansızlıklara 

rağmen samimi bir şekilde çalıştığınızda, inandığınızda, azmettiğinizde ve birlik ve beraberlik 

içerisinde olduğunuzda neler yapabileceğimizi bu eserler kendi insanımıza artık bunu ispatlayan bir 

duruma geldi. Bu psikoloji çok önemli bir şehir için. Eğer bu psikolojiyi oturtamasanız, sadece bir 

kurul çalışmasıyla başarılacak şeyler değil. Kent kimliği meselesinin sosyolojik boyutunu da ortaya 

koymak lazım. Sadece tarihten gelen ve gelecekle ilgili planlarını, mühendislikle ilgili planlarını 

şehrin ortak hareket edebilme kültürünün oluşabilmesi içinde adımlar atılması lazım ve biz buna çok 

önem gösteriyoruz sivil toplum örgütlerimizle, siyasi partilerimizle,meclis üyelerimizle bunu her 

zaman övünerek söylüyorum Bizim meclisimiz geçmiş dönemde de, bu dönemde de Ak Parti, MHP ve 

CHP li üyelerimizde kararlarımızın % 99’unun oyu ile alınır Bu kültür Kırşehir’de var. Çünkü 

Kırşehir’in köklerinde bu mevcut. Eğitimde marka olmuş bir şehir Bu tesadüfen olmamış bu 

geçmişten gelen entelektüel birikimin yansıması aslında, Neşet Ertaş’ta tesadüfen çıkmamış Oda bu 

toprakların sesi , duygusu ,hüznü sevinci olmuş.Sahip olduğumuz değerlere farkına vararak ve şehrin 

özgüvenini bu şehre kazandırarak içinde yaşayan gençlere bizden bir şey olmaz psikolojisinden 

çıkartıp atalarının geçmişte neler yaptığını onlara daha iyi izah ederek geleceğinde neler 

yapabileceğimizi ispatlamalıyız. Bu tip çalıştaylarda şehrin bütün unsurlarının olaya dört elle 

sarılması da çok önemli. Geçmişte bu çalıştaylara geçmişte ilgi gösterilmemiş ama bu çalıştay 

ömenli bir çalıştay iki hafta sonraki çalıştaya hepinizin ilgisini, alakasını bekliyoruz. Bu çalıştayın 

hayırlara vesile olmasını diliyorum. 

 

Başkan Bahçeci’den sonra Kırşehir Valisi Necati Şentürk,’te özetle konuşmasında Şehirlerin kendi 



kültürünün var olması ve yaşamasının kentlerin kimlikleri açısından çok önemli olduğunu belirten 

Vali Necati Şentürk; “Kültür, bir milletin hayat tarzına verilen isimdir. Bir kentin karakterinin 

oluşmasında kültür ruh mesafesindedir. Bir şehir tarihini kaybedince hafızasını, kültürünü 

kaybedince ruhunu kaybeder. Eserler milletlerin şehirlere vurdukları damgadır. Şehrin kişilik ve 

kimliğinin oluşmasında en büyük katkı tarihi eserlerdir. Balkanlarda Bosna’da bir cami, bir köprü, bir 

türbe gördüğünüzde şehrin kimliğinizi görüyorsunuz. Nasıl Erzurum’da Çifte Minareli Medrese, 

İstanbul’da Sultan Ahmet Camii, Edirne’de Selimiye Camii milletimizin bu şehirlere vurduğu damga 

ise Kırşehir’in kimliğinde de Cacabey Medresesini, Aşıkpaşa Türbesini ve Ahi Evran Zaviyesini 

görürüz. Kentler kimlikleri ile hatırlanır ve yaşarlar. Bazıları, milli kültürümüzün dünya 

medeniyetinin ortak eserlerini tahrip ederek yıkıyorlar. Buna karşılık bu yüce millet bir kilisenin 

duvarını bile yıkmadan ayakta kalmasını sağlıyor. Tarihimize ve eserlerimize sahip Milli kültürümüzü 

muhafaza etmemiz gerekir,” şeklinde konuştu. 

Çalıştay yapılan konuşmaların ardından tanıtım toplantısı uzmanlar tarafından yapılan bilgilendirme 

ile sona erdi. 
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