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Süleyman�ye'n�n önünde yükselen İl�m Yayma Vakfı
b�nası: Vakfı yalanlayan fotoğraf ortaya çıktı

Süleyman�ye Cam�'n�n s�lüet�n� bozan İl�m Yayma Vakfı'na a�t b�nanın

�nşaatıyla �lg�l� tartışma sürüyor. Vakıftan gelen "daha büyük b�na

yıkılarak daha küçüğünün yapıldığı" şekl�ndek� açıklama, aynı

noktadan daha önce çek�lm�ş başka fotoğra�a yalanlandı.
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Kanun� Sultan Süleyman adına M�mar S�nan tarafından tar�h�

yarımadada 1551-1557 yılları arasında �nşa ed�len Süleyman� Cam��'n�n

hemen önünde yükselen �nşaat tepk�lere neden oldu.

İBB, �nşaatın durdurulması �ç�n koruma kuruluna başvuracağını

açıklarken tepk�ler�n odağındak� �nşaatın sah�b� İl�m Yayma Vakfı da

açıklama yaptı. Açıklamada, yıkılan b�nanın yer�ne daha küçük b�r b�na

�nşa ed�ld�ğ� savunularak “B�na yen�den projelend�r�lm�ş, yapılan proje

Anıtlar Kurulu tarafından da onaylanmıştır. B�nanın esk� ve yen�

görseller�nden de anlaşılacağı üzere tek kütle hal�nde daha yüksek ve

daha büyük b�r b�na yıkılarak yer�ne kademelend�r�lm�ş bölgen�n tar�h�

s�luet�ne uygun ve �nşaat alanı daha küçük b�r b�na yapılmaktadır.

Böylel�kle b�namız Süleyman�ye Cam��'n�n etrafının açılmasına ve

cam��n�n daha �y� görünür olmasına katkı sağlayacaktır” den�ld�.

Polat, bunun üzer�ne yaptığı b�r başka paylaşımda da Süleyman�ye'n�n

s�lüet�n� ortadan kaldıran yapının etk�s�n� göstermek �ç�n N�san 2021’den

ve dün (3 Şubat 2022) aynı noktadan çek�lm�ş �k� ayrı fotoğrafı paylaştı. 
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"GERÇEK FOTOĞRAFI GERİ GETİRECEĞİZ"

Mah�r Polat ayrıca şu �fadeler� kullandı:

"3 gündür hep�m�z�n üzer�ne t�tred�ğ� Süleyman�ye g�b� b�r ortak

değer�m�z� korumak �ç�n bas�tçe, yen� yapının Süleyman�ye avlusundan
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değer�m�z� korumak �ç�n bas�tçe, yen� yapının Süleyman�ye avlusundan

ve s�lüetten kubbeler� kapattığını,  esk� yapının bu yüksekl�kte

olmadığını, burada yapılacak yen�leme yapılarının alelade

olamayacağını, Süleyman�ye’de yen� yapılaşmada yükselmey� değ�l

yüksekl�k düşürmey� başarmamız gerekt�ğ�n�, herkes�n gördüğü ve

rahatsızlık duyduğu bu yen� projeden vazgeç�lmes� gerekt�ğ�n�

anlatıyoruz. 

Aldığımız öfkel�, s�teml� ve b�z� manüplasyonla suçlayan yaralayıcı sözlere

bu görüntüler �le hak�kat� göstermek boyun borcumuzdur, bu hatadan

dönülmes� �ç�n �şb�rl�ğ� çağrımızı yen�l�yoruz. Alanda gerekl� onayların

olmadığı b�r avan projes� uygulanmıştır. Mevzuat ve et�k açıdan yanlış b�r

projed�r."

Alanda b�r avan projes� yapılması gerekt�ğ�n� bel�rten Polat, "İBB olarak

bu alanda ve tüm Süleyman�ye’de yen� b�r avan proje hazırlıyoruz.

Süleyman�ye’n�n gerçek dokusu bu fotoğraftak� g�b�d�r. 1950lerden bu

yana yok ed�lm�şt�r. Bunu ger� get�receğ�z, bunun dışında projelere

�z�n vermeyeceğ�z" vurgusu yaptı.
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