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Türkiye’nin ilk kültürel miras
e¤itimi dergisi
ÇEKÜL Vakf›’n›n 2003 y›l›ndan bu yana ülke çap›nda yürüttü¤ü kültürel miras e¤itimi
çal›ﬂmalar›n›n bir ürünü olan Kilittaﬂ›’n›n ikinci say›s› yay›mland›.
Kilittaﬂ› dergisi, genç kuﬂaklar›n Türkiye’nin zengin do¤al,
tarihi ve kültürel de¤erlerine sahip ç›kan bilinçli yurttaﬂlar olarak yetiﬂmelerini
ve sa¤l›kl› bir kültürel kimlik geliﬂtirmelerini amaçlayan bir e¤itim anlay›ﬂ›n› paylaﬂ›ma aç›yor.
2007 y›l›ndan bu yana Tarihi Kentler Birli¤i’ne üye kentlerde
baﬂar›yla uygulanan kültürel miras e¤itimi program›n›
ülke gündemine taﬂ›may› amaçl›yor.
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MEHMET ÖZHASEK‹
Tarihi Kentler Birli¤i Baﬂkan›
Kayseri Büyükﬂehir Belediye Baﬂkan›

2009 y›l›n›n son günlerinde gerçekleﬂen Fas
ziyaretiydi. Üyelerimizin çok yo¤un ilgisiyle
karﬂ›lanan gezide ne yaz›k ki tüm talepleri
karﬂ›layamaman›n s›k›nt›s›n› yaﬂad›k. S›n›rl›
kaynaklar›m›z› titizlikle koruma kayg›s› bir yandan,
üyelerimiz aras›nda f›rsat eﬂitli¤ini gözetme özeni
di¤er yandan, ödün vermeden uygulad›¤›m›z ilke ve
kurallar bazen istemedi¤imiz k›rg›nl›klara neden
oldu. Geziye kat›lma f›rsat› bulabilen üyelerimiz için
Fas; somut ve somut olmayan tarihi miras› el
de¤memiﬂ bir bütünlükte koruyarak kültürel
miras›n› yaﬂat›rken, ayn› zamanda yeni yerleﬂme
alanlar›nda ça¤daﬂ merkezler oluﬂturma baﬂar›s›n›
da gösterebilmiﬂ ilgi çekici bir ülke izlenimi b›rakt›;
yak›n zamana kadar “eskiyi yeni tutkusuna feda
etme” al›ﬂkanl›¤› kazanm›ﬂ olan bizler için de¤erli
bir ders oldu.

Seminerler, e¤itimler ve Fas
gezisiyle dolu bir y›l› geride b›rakt›k
e¤erli Dostlar›m,
2009 y›l› Tarihi Kentler Birli¤i için zorlu bir
y›ld›. Mart ay›nda yap›lan yerel seçimlerin
ard›ndan meclis üyelerimizin yaklaﬂ›k yar›s›
yenilendi. Seçim telaﬂ›n›n ard›ndan, y›l›n ancak
ikinci yar›s›ndan sonra h›zlanan faaliyetlerimiz, bir
yandan bugüne kadar oluﬂturdu¤umuz birikimin
süreklili¤ini sa¤lamaya, bir yandan da yeni aram›za
kat›lan üyelerimizin dinamizmini harekete
geçirmeye yönelik geliﬂti. Seminer ve
buluﬂmalar›m›z›n konular›, ça¤›n gereklerine uygun
yeni ihtiyaçlar göz önüne al›narak belirlendi; kentsel
geliﬂmede yol haritalar›ndan uluslararas› bir
sempozyuma, alan yönetiminden kültürel turizme
uzanan bir çeﬂitlilik gösterdi. Y›l›n son aylar›nda,
üye belediyelerimizin koruma alan›nda çal›ﬂan genç
kadrolar›n› e¤itmek ve geliﬂtirmek, Türkiye’de
koruma çal›ﬂmalar›n›n niteli¤ini yükseltmek
amac›yla ÇEKÜL Akademi taraf›ndan düzenlenen
e¤itimlerin pilot çal›ﬂmalar› da tamamland›.

D

Her y›l›n en önemli etkinlikleri aras›nda yer alan ve
art›k bir gelene¤e dönüﬂen yurtd›ﬂ› gezimiz de,

Onuncu kuruluﬂ y›l›m›z› kutlayaca¤›m›z 2010 y›l›n›n
program›n›n ayr›nt›lar› üzerinde çal›ﬂmalar›m›z
sürüyor. ﬁimdilik ﬂu kadar›n› söylemekle yetinelim:
19-21 ﬁubat tarihlerinde Antakya’da “Yerel
Kesimlerin Kültürel Miras Öncelikli Buluﬂmas›”
baﬂl›kl› bir semineri, düzenliyoruz. 1-3 Ekim
tarihlerinde ise Kayseri’de TKB’nin 10. y›l›n›
kutlayaca¤›m›z önemli bir buluﬂma
gerçekleﬂtirece¤iz. Avrupa Konseyi Yerel Yönetimler
Meclisi y›ll›k toplant›s›n›n yan› s›ra, Avrupa Tarihi
Kentler Birli¤i ile ortak, tarihi kentlerin bütüncül
yönetiminde yerel halkla iliﬂkileri mercek alt›na alan
uluslararas› bir toplant› yapaca¤›z.
2010 y›l›nda tüm Tarihi Kentler Birli¤i camias›na
sa¤l›kl›, huzurlu ve baﬂar›l› bir y›l dilerim.
Sayg›lar›mla…

editörden

HANDAN
DEDEHAYIR

›l›n son aylar› hareketliydi yine… Kas›m
ay›nda Burdur, Aral›k ay›nda da Side’deydi
TKB üyeleri… Hemen ard›ndan da, bat›l›
gezginlerin gözde destinasyonlar›ndan Fas’a do¤ru
yola ç›k›ld›. Somut ve somut olmayan tarihi varl›klar›n›
koruma baﬂar›s›yla ilgi çeken Kuzey Afrika’n›n egzotik
kentleri Marakeﬂ, Kazablanka, Rabat ve Fes, konuklar›na
ufuk aç›c› ve düﬂündürücü deneyimler sundular.

Y

Son dönemde dikkat çeken geliﬂmelerden biri de,
yaln›zca dokuz eserle temsil edildi¤i Dünya Miras
Listesi’nde Türkiye’nin varl›¤›n› art›rmak amac›yla
sürdürülen çabalar. Kentler, sahip olduklar›
zenginliklerle Dünya Listesi’nde yer alma yar›ﬂ›n›
giderek daha fazla ciddiye al›yorlar. Bu süreçte
“alan yönetim plan›” önem kazan›yor. Kas›m ay›nda
Burdur Semineri’nde ülkemiz için henüz yeni bir

Y›l›n son ay›nda TKB’nin geleneksel yurtd›ﬂ› gezisi
de gerçekleﬂtirildi ve 220 kiﬂilik bir kat›l›mc› grubu,
Fas Gezisi’nde dört renkli kenti gezme ve inceleme
f›rsat› buldu. Tarihi kentlerin, insan manzaralar› ve
yaﬂam biçimleriyle adeta donduruldu¤u Fas’ta, TKB
üyeleri bir ülkenin kültürel miras›n› en saf haliyle
deneyimleme ﬂans› yakalad›. TKB Dan›ﬂma Kurulu
üyesi Mithat K›rayo¤lu’nun gezi izlenimleri, Fas
ziyaretçilerinin duygular›na tercüman oluyor.
‹lk kez bu say›da baﬂlatt›¤›m›z bir uygulamay› da
bundan böyle sürdürmeyi istiyoruz. TKB’nin, üye
belediyelerin koruma amaçl› çal›ﬂmalar›na “200
Ortak 200 Eser” baﬂl›¤› alt›nda proje deste¤i veren
uygulamas›ndan kaynak sa¤layarak tamamlanm›ﬂ
eserleri tan›tmay› planl›yoruz. Yozgat’ta restorasyonu
tamamlanarak kültür merkezine dönüﬂtürülen Hayri
‹nal Kona¤› bu say›n›n konu¤u.

2009 y›l›n›
u¤urlarken…
yaklaﬂ›m olan alan yönetimi büyüteç alt›na al›nd› ve
kat›l›mc›lar›n yo¤un ilgisiyle karﬂ›land›. Dergimizin
bu say›s›n›n ilk bölümü Burdur Semineri’ne ayr›ld›.
Geçmiﬂten Gelece¤e Yerel Kimlik dergisinin bu
say›s›n›n bir baﬂka konusu, kültür turizminin ele
al›nd›¤› Side Semineri. “Tarihi Kentlerde Kültürel
Turizm Öncelikli Geliﬂme” baﬂl›kl› seminerde ilgi
çekici bir sunum yapan Dr. Yusuf Örnek’in köy
turizmiyle ilgili yaz›s› da kültür turizmine yepyeni bir
bak›ﬂ aç›s› kazand›r›yor. TKB üyeleri Side’de ayr›ca,
y›llard›r denizini, kumunu, güneﬂini ve arkeolojik
miras›n› kemiren açgözlü bir turizmin k›skac›nda
tükeniﬂe do¤ru sürüklenen bir k›y› kentinin, turizmi
bir amaç olmaktan ç›kar›p kent yarar›na bir araca
dönüﬂtürme çabas›na tan›k oldular.

20. say›ya özgü yeniliklerden biri de, dergiye eﬂlik
eden bir özel haber bülteni… Koruma alan›nda
çal›ﬂan yerel yönetim birimlerinin ihtiyaçlar›n› hedef
alan e¤itim programlar›yla, Aral›k ay›nda faaliyete
geçen ÇEKÜL Akademi’nin pilot e¤itimlerini
tan›t›yoruz. En baﬂ›ndan beri özellikle genç
kadrolar›n büyük ilgisini çeken e¤itimlerin 2010
y›l›nda da devam etmesi planlan›yor.
2010 y›l›n›n dünyam›za, ülkemize ve korumaya
gönül vermiﬂ tüm dostlar›m›za esenlikler getirmesi
dile¤iyle…
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TAR‹H‹ KENTLER B‹RL‹⁄‹
BURDUR SEM‹NER‹
13 Kas›m 2009
Aç›l›ﬂ Konuﬂmalar›
Sebahattin Akkaya, Burdur Belediye Baﬂkan›
Prof. Dr. Metin Sözen, TKB Dan. Kurulu Bﬂk.,
ÇEKÜL Vakf› Bﬂk.
‹brahim Özçimen, Burdur Valisi
Belgesel gösterimi: “Geçmiﬂten Günümüze
Kültür Varl›klar›m›z”
Sergi: “Tarihte Foto¤raflarla Burdur” sergisi

14 Kas›m 2009
Sergi: Burdur Gölü ve Kuﬂlar›
Panel: “Koruma Alanlar›n›n Planlanmas›nda
Yerel Yönetimlerin Rolü ve Sorumlulu¤u”
Oturum Baﬂkan›: Prof. Dr. Havva Iﬂ›k, Akdeniz
Ün. Fen Ed. Fak. Arkeoloji Böl. Ö¤r. üyesi,
Patara Kaz›s› Bﬂk.
Konuﬂmac›lar:
Prof. Dr. Yelda Uçkan, Anadolu Ün. Fen Ed.
Fak. Sanat Tarihi Böl. Ö¤r. üyesi, Olimpos
Kaz›s› Bﬂk.
Yrd. Doç. Dr. Erkan Uçkan, y. mimar, Tepebaﬂ›
Belediye Dan›ﬂman›, ÇEKÜL Vakf› YDK üyesi:
“Olimpos ve Çevresi Alan Yönetimi Çal›ﬂmalar›”
Özcan Topsel, mimar, ÇEKÜL Vakf› YDK üyesi:
Selimiye Külliyesi Alan Yönetim Plan›
Aﬂamalar›”
Genel De¤erlendirme:
Mehmet Gürkan, ‹stanbul 2010 Avrupa Kültür
Baﬂkenti Ajans› Gnl. Sek., Kültür ve Turizm
Bak. Kültür Varl›klar› ve Müzeler Gnl. Md. Daire
Bﬂk.
Kent Gezisi: Baki Bey Kona¤›, Taﬂ Oda, Ulu
Cami ve Kentsel Sit Alan›, Arkeoloji Müzesi,
Kavakl› Rum Kilisesi, Piribaﬂlar Evi, M›s›rl›lar
Evi, Tarihi Hükümet Caddesi ve Sanat Evi
Sergisi

15 Kas›m 2009
Gezi: ‹nsuyu Ma¤aras›, Sagalassos Antik Kenti
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Burdur Semineri’nin gündemi:
Alan Yönetimi
o¤rafi özellikleriyle Göller Bölgesi, geleneksel
yaﬂam kültürüyle Teke Yöresi olarak da
an›lan Burdur, Toros Da¤lar›’n›n kuzeye
bakan yamaçlar›na s›rt›n› dayam›ﬂ, Akdeniz’in
geliﬂmekte olan kentlerinden birisidir. Bu küçük
kent, s›n›rlar› içinde bar›nd›rd›¤› Sagalassos, Kibyra,
Kremna, Bubon gibi dünyaca bilinen antik
kentleriyle de ilgiyi hak etmektedir. Sagalassos
kaz›lar›ndan ç›kar›lan Hadrian ve Marcus heykelleri
ödüllü Burdur Arkeoloji Müzesi’ndeki en çarp›c›
eserler aras›nda yer al›r. Bölgenin arkeolojik
zenginli¤ini gözler önüne seren müzenin önemi
2008 y›l›nda, Avrupa’da her y›l European Museum
Forum (EMYA) taraf›ndan verilen “Y›l›n Müzesi”
ödülüyle de tescillenmiﬂtir.

13 Kas›m Cuma günü Burdur Belediyesi Konferans
ve Sergi Merkezi’nde, Burdur Belediye Baﬂkan›
Sebahattin Akkaya, TKB Dan›ﬂma Kurulu ve
ÇEKÜL Vakf› Baﬂkan› Prof. Dr. Metin Sözen ile
Burdur Valisi ‹brahim Özçimen’in aç›l›ﬂ
konuﬂmalar›yla baﬂlayan seminer program›, Teke
yöresi halk oyunlar›n› sergileyen Yarenler grubunun
gösterisiyle renklendi.

Arkeolojik varl›klar›yla dikkat çeken Burdur’da
Tarihi Kentler Birli¤i, 13-15 Kas›m tarihlerinde
yap›lan semineriyle, Türkiye için yeni bir kavram
olan “Alan Yönetimi”ni gündeme getirdi. Burdur
Semineri’nde, sit alanlar› ve ören yerlerinin, kamu

Burdur Belediye Baﬂkan› Sebahattin Akkaya,
TKB’yi kuruluﬂundan bu yana desteklediklerini
vurgulayarak, kentteki kültürel miras› koruma
çal›ﬂmalar› hakk›nda bilgi verdi: “‹lk defa bu denli
geniﬂ bir organizasyona tan›kl›k eden Burdur,

C

kurum ve kuruluﬂlar› ile sivil toplum örgütlerinin
koordinasyonunda sürdürülebilir bir yönetim
anlay›ﬂ›yla korunmas›n› hedef alan bu kavram›n,
TKB üyelerinin çal›ﬂmalar›na yans›mas› hedeflendi.
Seminer, Burdur Belediyesi’nin ev sahipli¤inde,
Burdur Valili¤i’nin destekleriyle yap›ld›.

TKB’nin Bursa’daki kuruluﬂ toplant›s›na kat›lan 54
belediyeden biridir. O günden bu yana tarihi
dokuyu korumaya özen gösterdik. Neolitik
dönemden günümüze kadar birçok medeniyete ev
sahipli¤i yapm›ﬂ olan bu topraklarda, Selçuklu ve
Osmanl› döneminin sivil mimarl›k eserleri,
Burdur’un zengin tarihi birikimini gözler önüne
seriyor. Bat› Anadolu’nun ilk yerleﬂim yeri olan
Hac›lar, 9 bin y›l önceki insan uygarl›¤›n›n varl›¤›na
iﬂaret ediyor. A¤lasun’daki Sagalassos antik kenti ve
Gölhisar’daki Kibyra antik kentlerinden ç›kart›lan
kültür varl›klar› ve Kemer Elmac›k’taki fosil kaz›lar›
heyecan›m›z› art›r›yor. Sagalassos’tan ç›kar›lan
Hadrian ve Marcus heykelleri, Kibyra’da bulunan
Medusa baﬂ› mozaik süslemesi dünya arkeoloji
çevrelerinde yank› uyand›r›yor.
“Tarihi evlerimiz de, her ﬂeye ra¤men y›llara
meydan okuyor. Tek yap› ölçe¤inde, Piribaﬂlar Evi’ni
sat›n ald›k, kona¤› çevresiyle birlikte, kültür ve
sanat merkezine dönüﬂtürüyoruz. Sokak
sa¤l›klaﬂt›rma ve cephe uygulamalar›yla 86 yap›y›
asl›na uygun biçimde onard›k. Önümüzdeki y›l 57
yap›n›n daha yüzünü güldürmeyi planl›yoruz. Uzun
Çarﬂ› caddesinde sokak sa¤l›klaﬂt›rma proje
çal›ﬂmalar›n› tamamlad›k. 200 y›ll›k Sadrazam
Derviﬂ Mehmet Paﬂa Kütüphanesi restorasyonuna
önümüzdeki y›l baﬂl›yoruz.
“Tarihi Kentler Birli¤inin Burdur Semineri’ndeki
konu baﬂl›¤› için yöremizin canl› bir laboratuar
oldu¤unu düﬂünüyorum. Burdur kentsel sit alan›,
Sagalassos ve Kremna gibi arkeolojik sit alanlar›,
Burdur ve Salda Gölleri ile ‹nsuyu Ma¤aras› gibi
do¤al sit alanlar›, tümü korunmaya de¤er ve
planlama aç›s›ndan önemli alanlar. Yerel
yönetimlere daha çok yetki verilerek, koruma
alanlar›n›n planlamas›nda etkin rol almalar›n›n
gerekti¤ini düﬂünüyorum.”
Prof. Dr. Metin Sözen ise TKB’nin, az zamanda çok
iﬂler yapt›¤›n›, bunun en güçlü göstergesinin de
toplant›lara kat›l›m›n yo¤unlu¤u oldu¤unu söyledi.
Yerel politikalar olmadan genel politikalar›n
üretilemeyece¤ine dikkat çeken Sözen, yerelde
herkesin de¤erli oldu¤unu ve bu konuya dikkat
edilmesi gerekti¤ini söyledi. Sözen, “Burdur’day›z;
çünkü topra¤›n alt›nda ve üstündeki kültürlerin
izlerini, üniversitelerle, kaymakaml›klarla, valiliklerle
kurulacak beraberlikle nas›l planlamam›z
gerekti¤ini, alan yönetimini nas›l yapmam›z
gerekti¤ini konuﬂaca¤›z. Seçilerek iﬂ baﬂ›na gelen
belediye baﬂkanlar›na planlama sürecinde çok iﬂ
düﬂüyor. Alt›nda¤’›n, Gaziantep’in, Mu¤la’n›n,
Urfa’n›n baﬂkanlar› karﬂ›mda oturuyor. Onlar›n

Sebahattin
Akkaya:
Yerel yönetimler,
koruma
alanlar›nda aktif
rol oynamal›.
Metin Sözen:
Alan Yönetimi
konusunda örnek
çal›ﬂmalar
yap›laca¤›n›
umuyorum.

‹brahim Özçimen:
Burdur Arkeoloji
Müzesi’nin
kazand›¤› ödülle
gurur duyuyoruz.

gösterdi¤i çaba ve baﬂar› ortadad›r. Burdur
Semineri’nin ard›ndan, alan yönetimi konusunda da
örnek çal›ﬂmalar yap›laca¤›n› umuyorum,” dedi.
Vali ‹brahim Özçimen de bir konuﬂma yaparak,
Burdur’daki antik kentlere ve buradan ç›kan
eserlere dikkat çekerek, Burdur Arkeoloji Müzesi’nin
önemine de¤indi.
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PANEL:
“Koruma Alanlar›n›n
Planlanmas›nda Yerel
Yönetimlerin Rolü ve
Sorumlulu¤u”
urdur Semineri’nin ikinci günü, Mehmet Akif
Ersoy Üniversitesi Konferans ve Sergi
Salonu’nda, Rektör Prof. Gökay Y›ld›z’›n
aç›l›ﬂ konuﬂmas›yla baﬂlad›. MAKÜ’nün kente
katk›lar›n›n önemini vurgulayan Y›ld›z, Burdur için
üstlerine düﬂen her türlü gönüllü deste¤i vermeye
haz›r olduklar›n› belirtti. Prof. Y›ld›z ayr›ca,
üniversiteye ad›n› veren Mehmet Akif Ersoy ile ilgili
bilgi bankas› çal›ﬂmalar›n›n baﬂlad›¤›na, MAKÜ’nün
ünlü ﬂair hakk›nda bir referans noktas› olaca¤›na
dikkat çekti.

B

Ard›ndan, Akdeniz Üniversitesi Arkeoloji Bölümü
ö¤retim üyesi, Patara kaz›s› baﬂkan› Prof. Dr.
Havva Iﬂ›k’›n oturum baﬂkanl›¤›n› yapt›¤› panele
geçildi. Prof. Dr. Iﬂ›k oturumu açarken, 1983
y›l›nda UNESCO Dünya Miras› Sözleﬂmesi’ne
Türkiye’nin de imza att›¤›n›, bu konuda yerel
yönetimlerin sorumlulu¤unun da büyük oldu¤unu
hat›rlatt›. 2008 y›l› rakamlar›na göre 878.679
arkeolojik sit alan›m›z›n oldu¤unu, bu nedenle alan
yönetimi konusunun ciddiyetle ele al›nmas› gerekti¤ini
vurgulad›. Paneli dinleyen belediye baﬂkanlar›na
“Bu toplant› alan yönetimi konusunda ufuk aç›c›
olacakt›r,” diyerek sözü panelistlere b›rakt›.

Anadolu Üniversitesi Sanat Tarihi Bölümü ö¤retim
üyesi ve Olimpos kaz›s› baﬂkan› Prof. Dr. Yelda
Uçkan ile yüksek mimar, Tepebaﬂ› Belediyesi
dan›ﬂman›, ÇEKÜL Vakf› YDK üyesi Yrd. Doç. Dr.
Erkan Uçkan “Olimpos ve Çevresi Alan Yönetimi
Çal›ﬂmalar›” hakk›nda bilgi verdiler. ÇEKÜL Vakf›
YDK üyesi ve Edirne Alan Yönetimi eski baﬂkan›
yüksek mimar Özcan Topsel ise “Selimiye Külliyesi
Alan Yönetim Plan› Aﬂamalar›” örne¤inden yola
ç›karak deneyimlerini paylaﬂt›.

Olimpos ve çevresi alan
yönetimi çal›ﬂmalar›
Prof. Dr. Yelda Uçkan, Olimpos antik kentinin
özelliklerine dikkat çektikten sonra ﬂöyle devam etti:
“Olimpos’daki çal›ﬂmalar, 1991-1992 y›llar›nda
Antalya Müzesi Müdürlü¤ü’nde arkeolog olarak
görevli Orhan Altun taraf›ndan gerçekleﬂtirilerek
yay›mland›. 2002’de ise Anadolu Üniversitesi’nin
yapt›¤› topografik çal›ﬂmalar›n ard›ndan kaz›lar
2006’da baﬂlad›. ‹lk çal›ﬂmalar s›ras›nda ortaya
ç›kan yo¤un yap› varl›¤›n› bütüncül kavrayabilmek
için, önce kent plan›n› oluﬂturduk. Belge ve rölöve
çal›ﬂmalar›n› eﬂzamanl› tamamlad›k. Bilgisayar
ortam›nda üç boyutlu taray›c›yla kentin içinde ve
çevresindeki tüm de¤iﬂiklikleri gözlemliyor,
kaydediyoruz. Bu çal›ﬂmalara dayanarak alan
yönetimi plan›n› oluﬂturmaya karar verdik. Alan
yönetim plan› için öncelikle eldeki verileri
saptayarak ayr›nt›l› çal›ﬂma raporlar› haz›rlanmal› ve
iyi bir altl›k oluﬂturulmal›.”
Prof. Dr. Yelda Uçkan’dan sonra Yrd. Doç. Dr.
Erkan Uçkan Olimpos’taki alan yönetimi

çal›ﬂmalar›n› anlatmay› sürdürdü: “Önceli¤imiz,
çal›ﬂmalar›n çevre ile bütünleﬂmesiydi. ‹lkin kaz›
alan›n› koruma alt›na ald›k. Muhtarl›klarla iﬂbirli¤i
yaparak özellikle kaçak yap›laﬂmayla mücadele
ettik. Yerel turizm modeli oluﬂturmuﬂ gruplar› ikna
etmek, a¤aç ev denen kaçak yap›lar› temizlemek
için çok u¤raﬂt›k. Valili¤e baﬂvurarak, antik kenti
tehdit eden, kapat›lm›ﬂ dere yata¤›n›n aç›lmas›n›
sa¤lad›k.
“‹kinci aﬂamada; Olimpos’taki birinci ve ikinci
derece arkeolojik sit alanlar› ile üçüncü ve birinci
derece do¤al sit alanlar› için alan yönetim plan›
haz›rlamaya giriﬂtik. Alan baﬂkan›, kaz› baﬂkan›,
eﬂgüdüm ve denetleme kurulu, yönetim birimi,
yönetim plan› haz›rlama ekibi oluﬂturulmal›yd›.
Yerel ölçekte Antalya Valili¤i, Kumluca ve Kemer
Kaymakaml›klar›, köy muhtarl›klar› ile Kültür ve
Turizm, Çevre ve Orman, Ulaﬂt›rma, Tar›m ve
Köyiﬂleri Bakanl›klar›, DS‹ Genel Müdürlü¤ü gibi
kamu kurumlar›n›n eﬂgüdüm halinde çal›ﬂmas›,
yönetim plan› içindeki görev alanlar›n› bilmeleri
gerekiyordu. Yan› s›ra meslek odalar›, ÇEKÜL Vakf›
ve yerel sivil toplum örgütleriyle iﬂbirli¤i
yap›lmal›yd›. Finans yönetimi için de ayr› bir birim
kurulmal›yd›. Tüm bunlar› göz önüne alan bir alan
yönetim plan› haz›rlad›k, bakanl›ktan onay
bekliyoruz. Olimpos’un bilimsel, tarihsel ve estetik
de¤erlerini içeren bir yönetim plan› oluﬂtururken;
uluslararas› standartlar› gözeten, zorunlu alt yap›lar›
öngören, arkeolojik yap›lar kadar do¤al hayat›
koruyan, ziyaretçiler için bir çekim merkezi oluﬂtururken
kontrollü bir turizmi hedefleyen bir yaklaﬂ›m
benimsedik. Koruma plan› ve alan yönetimi plan›
yerel halk›n, meslek odalar›n›n, kamu kurumlar›n›n
tümünün benimsemesiyle etkili olabilir.”

Selimiye Külliyesi alan yönetim
plan› aﬂamalar›
Panelin üçüncü konuﬂmac›s›, Edirne Alan Yönetimi
eski baﬂkan› yüksek mimar Özcan Topsel de
tecrübelerini paylaﬂt›: “2006 y›l›nda Selimiye Camisi
UNESCO’nun Dünya Miras Aday Listesi’ne al›nd›.
Listeye girebilmek için Edirne’de düzenledi¤imiz
toplant›lardan ilkine Edirne Valisi ile di¤er kurum,
kuruluﬂ, STK temsilcilerini davet ettik. Daha sonraki
çal›ﬂmalar belediye çat›s› alt›nda devam etti.
Bakanl›k, istedi¤imiz örnek yönetim plan›n› bize
sa¤layamad›, çünkü henüz bu konuda çal›ﬂan bir
belediye yoktu; biz de el yordam›yla çal›ﬂmalara
baﬂlad›k. Dünya Miras› Listesi’ne girmenin
kazan›mlar›n› tart›ﬂt›¤›m›zda, koruma
sorumlulu¤umuzun daha da artaca¤›n› gördük.

Havva Iﬂ›k:
Dünya Miras
Sözleﬂmesi
konusunda yerel
yönetimlerin
sorumlulu¤u var.

Yelda Uçkan:
Alan
yönetimi için
iyi bir altl›k
oluﬂturulmal›.

Erkan Uçkan:
Kurumlararas›
eﬂgüdümü
sa¤lamak
gerekiyor.

Özcan Topsel:
Koruma
alan›n›n
silueti çok
önemli.

Mehmet Gürkan:
Alan baﬂkan›
belediye
baﬂkan›na
yard›mc› olacak
kiﬂidir.

UNESCO’nun inceleme gezileri sonras›nda,
Türkiye’de belediyelerin sistemin en zay›f halkas›
oldu¤u ifade edildi, bu çok eleﬂtirildi. Biz de planl›
hareket etmeye öncelik verdik. Önce külliyenin
bulundu¤u koruma alan› ve çevresinde düzenleme
çal›ﬂmalar›na baﬂlad›k. Koruma alan›ndaki eserlerin
silueti, UNESCO’nun dikkat etti¤i maddelerin
baﬂ›nda geliyordu. O dönemde bölge koruma
kurullar› henüz bu bilinçten uzakt›; koruma alanlar›
sadece imar alan› olarak alg›lan›yordu. Selimiye
Camisi’nin önündeki hanlar ve hamamlar, Rüstempaﬂa
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Kervansaray› gibi pek çok eseri kent dokusu içinde
düﬂünmeli ve bütüncül kararlar vermeliydik. Alan
yönetimi plan›n› bu do¤rultuda haz›rlad›k ve
bakanl›¤›n onay›na sunduk. Alan baﬂkan› atand› ve
çal›ﬂmalar baﬂlad›. Selimiye Camisi’nin Dünya
Miras› Listesi’ne girmesi için gerekli olan alan
yönetimi plan›n› haz›rlad›k. Bu tecrübelere dayanarak,
en önemli konunun yönetimler aras›ndaki eﬂgüdümün
süreklili¤i oldu¤unu vurgulamak isterim.”

Genel De¤erlendirme
Panel sunumlar›n›n ard›ndan söz alan 2010 Avrupa
Kültür Baﬂkenti Ajans› Genel Sekreter Yard›mc›s›,
Kültür ve Turizm Bakanl›¤› Kültür Varl›klar› ve
Müzeler Genel Müdürlü¤ü Daire Baﬂkan› ﬂehir
planc›s› Mehmet Gürkan, alan yönetimi kavram› ve
yönetmeli¤i hakk›nda bilgi verdi: “Alan yönetimi
kavram› 2004 y›l›nda Türkiye’nin gündemine
girmiﬂtir. Bu kavram› çok basit bir örnekle
aç›klayabiliriz: Bir antik kentin çevresinde otopark
ihtiyac› do¤muﬂsa, bunun nereye yap›laca¤›, kaç
otobüs alaca¤› koruma amaçl› imar plan›n›n
konusudur. Öte yandan, antik kenti kaç kiﬂinin
ziyaret edece¤i, ziyaretçilerin nerelerden gelece¤i
ve ne kadar kalaca¤›, bu alan›n ziyaretçi kapasitesi
gibi konular ise alan yönetim plan› kapsam›nda
de¤erlendirilir. Örne¤in Efes’i gezenler, daha sonra
Fethiye’ye mi, yoksa Selçuk’a m› yönlendirilmelidir?
Bu ba¤lant›y› kuracak olan da alan yönetimi
plan›d›r. UNESCO’nun Dünya Miras Listesi’ne
girmek için on ﬂart› yerine getirmek gerekiyor. Aday
listesine girdikten sonra, alan yönetimi plan› en
önemli ﬂartlardan biri. 1980’li y›llardan bu yana

ülkemizdeki 9 alan, yönetim plan› haz›rlanmadan
Dünya Miras Listesi’ne girdi; ‹stanbul’daki tarihi
yar›mada gibi. Ancak alan yönetim plan›n›
oluﬂturamad›¤›z için UNESCO’dan, ‘tehlike alt›ndaki
tarihi miras’ anlam›na gelen sar› kart görüyoruz.
Kurumlar ve kiﬂileraras› yetki karmaﬂas› yüzünden
alan yönetimi bir türlü yap›lam›yor. Alan yönetiminde
kurumlar›n görevleri do¤ru planlan›rsa yol almaya
baﬂlar›z; görev alanlar›n›n s›n›rlar› bakanl›k
taraf›ndan belirleniyor. Kentsel sit alanlar› için,
belediyeler ve bakanl›k alan yönetimi plan› yapmak
zorunda. Çak›ﬂan noktalarda ise belediyeler bu
planlar› yapmak zorunda kal›yor. Alan baﬂkanlar›,
belediye baﬂkanlar›n›n üstünde de¤il. Bu konu
yanl›ﬂ de¤erlendiriliyor. Alan baﬂkan›, belediye
baﬂkan›na yard›mc› olacak kiﬂidir. Alan yönetimi
planlar›, beﬂ y›ll›k dönemlerde gözden geçirilmeli ve
güncellenmelidir. Bir konuya dikkat çekmek
istiyorum: Plan ihale yöntemiyle haz›rlanabilir, ama
kendi ekibimizin haz›r olmas› ve ihaleyi alan kiﬂilere
yak›n durmas› gerekir. Öte yandan, koruma amaçl›
imar plan›n›n m›, yoksa alan yönetimi plan›n›n m›
öncelikli haz›rlanmas› gerekti¤i sorusuna henüz
cevap veremiyoruz. Ancak kentlerin yol haritas›
haz›rlayarak, önceliklerini tespit etmesi önemli.”
Bir saate yak›n süren soru-cevap bölümünün
ard›ndan ise ÇEKÜL Vakf› Baﬂkan› Prof. Dr. Metin
Sözen ile TKB ve Kayseri Büyükﬂehir Belediye
Baﬂkan› Mehmet Özhaseki de¤erlendirme
konuﬂmas› yapt›.
Prof. Dr. Metin Sözen, alan yönetimi yasas›n›n bilim
adamlar›yla ve alanda çal›ﬂanlarla birlikte
haz›rlanmamas›ndan dolay› uygulamadaki sürecin
zorlu geçti¤ini söyledi. TKB’nin temel hedefinin

yasa koyucular›n yan›nda durarak yasalar›n içinin
doldurulmas›n› sa¤lamak oldu¤unun alt›n› çizdi.
“Temel ve nitelikli insanlar› birbirine ba¤layacak
sistemati¤e ihtiyac›m›z var,” diyen Sözen, TKB’nin
on y›ll›k deneyimlerini bakanl›klarla paylaﬂmas›n›n
vaktinin geldi¤ini söyledi. Kent yöneticilerinin önce
yol haritas› haz›rlayarak, baﬂlang›ç noktalar›na karar
vermelerinin önemli oldu¤unu vurgulad›. Metin
Sözen, “Bilim adamlar› ve mimarlarla birlikte ülkeye
baﬂka türlü bakman›n yollar›n› bulmam›z
gerekiyor,” diyerek sözlerini bitirdi.
Mehmet Özhaseki ise Tarihi Kentler Birli¤i’ni
kuranlara teﬂekkür ederek sözlerine baﬂlad›. Birli¤e
kat›ld›ktan sonra belediye baﬂkanlar›n›n bak›ﬂ
aç›lar›n›n de¤iﬂti¤ini söyleyerek, “15 y›l belediye
baﬂkanl›¤› yap›p da bu iﬂin ruhunu anlayamayan
arkadaﬂlar›m›z var,” diyerek koruma bilincine sahip
olmayan yöneticilere sitemde bulundu. “Kentlerdeki
tarihi dokunun ç›kar›ld›¤›n› düﬂünün! Geriye ne
kal›r?” diyerek, TKB üyelerinin sorumluluklar›n›
daima hat›rlamalar› gerekti¤ini vurgulad›.

Burdur Konaklar›, ‹nsuyu
Ma¤aras› ve Sagalassos
gezileri
Seminerin ard›ndan yap›lan gezide öncelikle
Burdur’un sivil mimari örnekleri ziyaret edildi.

Restore edilen Baki Bey Kona¤›, Taﬂ Oda, Piribaﬂlar
Evi ve M›s›rl›lar Evi, TKB üyeleri taraf›ndan dikkatle
incelendi. Burdur Belediye Baﬂkan Yard›mc›s›
Hasan Duygulu, kat›l›mc›lara eﬂlik ederek Ulu Cami
ve Kentsel Sit Alan› hakk›nda bilgiler verdi.
Ard›ndan Arkeoloji Müzesi, Kavakl› Rum Kilisesi ve
Tarihi Hükümet Caddesi gezildi. Dört saat süren
Burdur kent gezisi, so¤uk havaya ra¤men yararl› bir
paylaﬂ›m f›rsat› sa¤lad›. Seminer nedeniyle Ulu
Cami mevkiine kurulan yöre pazar› ziyaretçilere
kentin geleneksek yaﬂam kültürü ile ilgili ipuçlar›
verdi. Teke yöresine ait küçük müzik aleti sipsinin
sesi eﬂli¤inde pazar› gezen kat›l›mc›lar, kuru üzüm,
bal ve polen, ceviz, Burdur Alaca dokumalar› gibi
yöreye ait ürünleri görme f›rsat› yakalad›. Özellikle
gülya¤› yap›m› için kullan›lan bak›r imbik dikkat
çekti.
Burdur’a 33 km. uzakl›ktaki antik Anadolu
uygarl›¤› Psidya’n›n baﬂkenti Sagalassos gezisi ise
TKB’nin gündeme getirdi¤i alan yönetimi
konusunda verilen bilgilerin, yerinde pekiﬂtirilmesi
için önemliydi. Arkeoloji Müzesi Müdürü Ali
Ekinci’nin eﬂlik etti¤i Sagalassos gezisi s›ras›nda,
belediye baﬂkanlar› bilim adamlar› ve
araﬂt›rmac›larla, alanda da bilgi paylaﬂ›m›n›
sürdürme olana¤› buldu.
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Cemal Ak›n

Tekin Bayram

al›nan konular kadar uygulamalar› yerinde görmek
de belediye baﬂkanlar›n› heyecanland›r›r.
Birbirlerinden esinlenir, gördükleri olumlu
uygulamalar› kentlerine taﬂ›mak isterler. Tabii
bunda de¤erli hocam Metin Sözen’in çok büyük
eme¤i bulunuyor… Hep ﬂunu söylerim: Devlet
kültürü korumaya çal›ﬂt›¤›nda problemler ortaya
ç›k›yor. Çünkü kültür yaﬂayan halk›nd›r; yerel
yönetimlerin, halk› temsil ediyorlarsa e¤er, bu
konuda kesinlikle aktif olmalar› gerekir. ‹ﬂte TKB
bunu sa¤lad›… Alan yönetimi konusuna çok
yabanc› de¤ildim. Sivil, kamu ve yerelin bir araya
gelmesi, bu çal›ﬂmalara kaynak sa¤lamas›
gerekti¤ini Burdur’daki seminerde bir kez daha
anlad›k. Böylece hem zaman ve para israf edilmez
hem de yanl›ﬂ uygulamalar önlenir. Burdur’da
önemli bir ad›m att›k.
Mustafa Büyükyap›c›, Karacasu Belediye Baﬂkan›

Mustafa
Büyükyap›c›

Alan yönetimi seminer
kat›l›mc›lar›n›n
ilgisini çekti
Burdur Semineri’ne kat›lan TKB üyesi belediye
baﬂkanlar› alan yönetimi kavram›yla tan›ﬂt›lar. Bu
konudaki görüﬂlerini Geçmiﬂten Gelece¤e Yerel
Kimlik dergisiyle ﬂöyle paylaﬂt›lar:
Cemal Ak›n
Bart›n Belediye Baﬂkan›
Belediye baﬂkan› olarak ilk dönemim, bu da
kat›ld›¤›m üçüncü TKB toplant›s›. TKB çok önem
arz ediyor. Tarihimizi korumakla ilgili bilgiler
al›yoruz. Burdur semineri de çok iyi geçti. Alan
yönetimini hayata geçirebilirsek hem turizm
anlam›nda hem de tarihimiz için, ülkemize de
milletimize de çok faydal› olacak.
Tekin Bayram
Yalvaç Belediye Baﬂkan›
Ben TKB’nin kurucular›ndan›m. Bugün Türkiye
gerçekten de¤iﬂiyorsa, kentler ilerliyorsa bunda
TKB’nin çok büyük pay› vard›r. Bu seminerlerde ele

Karacasu’nun TKB’ye üye olmas›nda, Karacasu
E¤itim ve Geliﬂtirme Vakf› olarak ön ayak olmuﬂtuk.
Önceki belediye baﬂkan›m›z büyük ilgi göstermiﬂti,
ben de seçildi¤imden beri özenle, hiçbir toplant›y›
kaç›rmadan devam ediyorum. Burada insanlar›
tan›yoruz, kentlerimizdeki de¤erleri görüp do¤ru
de¤erlendirme ﬂans› elde ediyoruz… Alan yönetimi
konusunda yeterli bilgim yoktu. Anlat›lanlar ›ﬂ›k
tuttu, ancak henüz bu konuda berrak bir görüﬂ
olmad›¤›n› gördüm. Seminer yine de verimli geçti…
Burdur’u gezdikçe tarihi de¤erini anlad›m. Özellikle
yap›lardaki atk›lar dikkatimi çekti. Burada yandan
ç›kmalar›n üzerine bindirilmiﬂ, hayat dedi¤imiz
sat›h onlar›n üzerinde taﬂ›n›yor. Bence çok sak›ncal›
bir yap› ama demek ki bu yörenin özelli¤i bu…
Yap›lar büyük bir titizlikle restore edilmiﬂ ama
boyalar iyi yap›lmam›ﬂ, aç›kças› bu beni üzdü.
Baﬂak Kamac›
Didim Belediyesi Sanat Tarihçisi, Meandros Projesi
Koordinatörü, Didim ÇEKÜL ‹letiﬂim Sorumlusu
Bu seminerlerde inan›lmaz bir deneyim paylaﬂ›m›
yaﬂan›yor. Uzmanlar›n anlatt›klar›, kat›l›mc›lar›n
deneyimleriyle ortak çözüm yollar› oluﬂuyor. Alan
yönetimi benim çal›ﬂma alan›mla çok ilgili. Biz de
arkeolojik sit alan›na sahibiz; Apollon tap›na¤›m›z›n
etraf›nda eski bir yerleﬂim var. Dolay›s›yla çok
problemli; sit alan›yla gündelik yaﬂam›n iç içe
geçti¤i bir yer. Alan yönetimi modelini araﬂt›r›yor,
uygulayabilir miyiz diyorduk. Bugün anlat›lan
Olympos’la ortak problemlerimiz oldu¤unu gördük.
Her yerde benzer sorunlar yaﬂan›yor, dolay›s›yla ortak
çözümler gerekiyor. Bu aç›dan seminer önemliydi…
Burdur küçük bir kent fakat di¤er kentlerde karﬂ›laﬂt›¤›m›z

sorun burada da var: Tarihi bir yap›n›n yan›ndaki
betonarme binalar, tarihi dokuyu bozuyor. Çirkin bir
kent mimarisi ortaya ç›k›yor; bu da üzücü…
Baﬂak Kamac›
Cahit Tolunay
Mimar, ÇEKÜL Vakf› Elmal› Temsilcisi
TKB seminerleri, belediye baﬂkanlar›n›n ve di¤er
kat›l›mc›lar›n›n ufkunu aç›yor. Bugün çok önemli olan
bir konuya, yerel yönetimlerin alan yönetimine
katk›s›na de¤inildi. Baﬂkanlar, alan yönetimindeki
yerlerini, güçlerini, yetkilerini bilmiyorlard› ama burada
biraz anlad›lar. Olimpos çok iyi bir örnekti. Orada iki
muhtar›n yapabildikleri göz önüne al›n›rsa, belediye
baﬂkanlar› çok daha fazlas›n› yapabilir. Yerel yöneticiler,
güçlerini oy kadar, yasalar ve yönetmeliklerden de
ald›klar›n› görmeliler. Anne taraf›ndan bir Burdurlu
olarak 1980’li y›llarda Taﬂ Oda’y›, Burdur Müzesi’ni
yapt›m. Burdur son 3-4 y›lda çok de¤iﬂti. Bucak ilçesi
Burdur’u geçecek diyorduk ama yan›ld›k. Dün gece
gezerken insanlar›n, ö¤rencilerin sokakta oldu¤unu
gördük. Yeﬂil, ayd›nl›k bir Burdur gördük. Halk da iﬂin
içinde ve san›yorum zamanla daha da çok at›l›m
yapacak.

Cahit Tolunay

Müge Savrum

Müge Savrum,
‹stanbul 4 Numaral› Kültür ve Tabiat Varl›klar›n›
Koruma Kurulu Raportörü
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‹stanbul Üniversitesi’nde Prehistorya ve Arkeoloji
bölümünde doktora ö¤rencisiyim. ‹lk kez bir TKB
seminerine kat›ld›m. Bu seminerde planlama ve
korumada yerel yönetimlerin ne kadar önemli
oldu¤unu; ancak yerelden ülke geneline
gidilebilece¤ini, ülke genelinden de uluslararas›
boyuta ulaﬂ›labilece¤ini gördüm. Kendi ad›ma çok
büyük bir ﬂans ve gururdu… Alan yönetimi çok
yeni bir olgu. Yerel yöneticileri, kamu kurumlar›nda
çal›ﬂanlar› çok iyi bilgilendirmek gerekiyor. Çünkü
alan yönetimi olmayan bir yeri UNESCO’nun listesi
için aday olarak bile sunam›yorsunuz. Ayr›ca ören
yerlerinin sistemli bir ﬂekilde iﬂliyor olmas›n›
sa¤lamak anlam›nda da önem taﬂ›yor. Burdur daha
önce sadece geçiﬂ yolu olarak kulland›¤›m bir
kentti, hiç konaklamam›ﬂt›m. Çok sevdim; sade,
özgün kültürünü henüz yitirmemiﬂ bir kent. Bizi
çok iyi a¤›rlad›lar.
Fevziye Kökdil,
Tarsus Belediyesi ‹mar ve ﬁehircilik Müdürü
Seminerlerde bilgilerimize her seferinde farkl› ﬂeyler
ekleniyor; uygulamalar› görüyoruz, deneyimleri
paylaﬂ›yoruz… Alan yönetimi bildi¤imiz ama pek

Fevziye Kökdil

dile getirmedi¤imiz bir konuydu. Ben Tarsus’a gider
gitmez baﬂkan›m›zla bu konuyu konuﬂmak için
notlar›m› ald›m. Tarsus’ta burada konuﬂulan haliyle
bir alan yönetimi yok. ‹ﬂlerin, program dâhilinde bir
çat› alt›nda toplanmas› daha do¤ru olacakt›r diye
düﬂünüyorum. Tarsus’ta çok tarihi de¤erlerimiz var
ama maalesef hepsini gün›ﬂ›¤›na ç›karm›ﬂ,
kullan›l›r hale getirmiﬂ de¤iliz. Belediyenin çabas›,
valili¤in deste¤i var ama sivil toplum örgütlerinin ve
halk›n kat›l›m› artarsa her ﬂey çok daha iyi olacak.

deste¤iyle yürütülen tescilli yap› onar›mlar›
önümüzdeki y›l bitiyor. Belediye uzun y›llard›r terk
edilmiﬂ Piribaﬂlar Evini, kültür ve sanat evi yapmak
üzere çevresiyle birlikte bir konak olarak restore
ediyor. Yetmiyor! Sadrazam Derviﬂ Mehmet Paﬂa
Kütüphanesini onar›m program›na al›yor. Hoca Bali
Hamam› ve ﬁeyh Sinan Camii bir kültür meydan›
oluﬂturuyor.
Kuﬂkusuz bu çabalar için, belediye öz
kaynaklar›ndan önemli miktarda para harc›yor.
Emlak vergilerinden ‹l Özel ‹daresine ayr›lan
paylardan yararlan›yor. Önümüzdeki y›l bir sivil

Burdur fark ediliyor
HASAN DUYGULU
Burdur Belediye Baﬂkan Yard›mc›s›

at› Akdeniz yöresinin ﬂirin yöresi Burdur,
neolitik dönemden günümüze zengin bir
tarihi ve kültürel miras› ba¤r›nda taﬂ›r. Do¤al
güzellikleri, korunagelen gölleri ve ma¤aras›n›n
yan›nda kentin kültürel zenginli¤i de öne ç›kar. Tek
yap› ölçe¤inde Kültür Bakanl›¤›’nca onar›lan
konaklarla s›n›rl› kalan koruma çabalar› 1992
tarihinde al›nan kentsel sit karar› ile geniﬂlemiﬂtir.
Belediyeyi harekete geçiren ilk heyecan›n fitilini
ateﬂleyen, hocalar›n hocas› Prof. Dr. Metin Sözen
oldu. Geçti¤imiz y›llarda aram›zdan ayr›lan Prof. Dr.
Raci Bademli’nin çabalar›yla baﬂlayan tarihi kent
dokusu çal›ﬂmalar›, Ulu Cami çevresindeki 36 yap›n›n
asl›na uygun onar›m›yla ivme kazand›. Bir dönem
durgunlaﬂan koruma çabalar›, son y›llarda giderek
artan bir h›zla hedefe yol al›yor. Kentsel sit alan›nda
dört sokakta 45 yap› özgün konuma getiriliyor.

B

Uzunçarﬂ› caddesinde 57 yap›, sokak
sa¤l›klaﬂt›rma uygulamas›na haz›rlan›yor. Öte
yandan tarihi Hükümet caddesinde baﬂlat›lan
Sokak Sa¤l›klaﬂt›rma Proje Uygulamas› bugün
tamamlanma aﬂamas›na geliyor. Kültür Bakanl›¤›

yap›y› da kurtarma plan›na al›yor. Tarihi ﬁehir
Kulübü, üç tarihi hamam, dört ayakl› türbe de
Vak›flar Genel Müdürlü¤ü’yle ortak programda yer
al›yor. ﬁad›rvanlar, çeﬂmeler belediyenin önemli
odak koruma noktalar› oluyor.
Art›k, Burdur fark ediliyor. Tarihi Kentler Birli¤i
Burdur Semineri’nde bir araya gelenler hep ayn›
ﬂeyi söylüyor. Dar ve s›n›rl› olanaklar›yla yüre¤ini
konuklar›na açan Burdur Belediyesi, arkas›na
Valili¤i yan›na Üniversitesini al›yor. Baﬂar› Belediye
Baﬂkan›’ndan en küçük çal›ﬂan›na tüm kentin

oluyor. Organizasyon, iyi bir planlama, zaman ve
mekân seçimi, program uygulamas›yla ekibin büyük
uyumuyla baﬂar›ya ulaﬂ›yor. Genç ö¤renciler ilk kez
kat›ld›klar› bu organizasyonda y›ld›zlaﬂ›yor.
Burdur kültür kenti olmay› hak ediyor. Kültürel
zenginli¤ini sadece yap›larla de¤il, zanaat›yla,
folkloruyla gösteriyor. Y›llard›r kapal› olan kap›lar
aç›lmaya, ›ﬂ›klar yanmaya, kültürel gelenekler
yaﬂanmaya baﬂl›yor. Burdur’da yaﬂayanlar kültürel
kimli¤ine sahip ç›k›yor. Ama daha önemlisi Burdur,
ülkemizde fark ediliyor.
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seminer

TAR‹H‹ KENTLER B‹RL‹⁄‹
S‹DE SEM‹NER‹
11 Aral›k 2009
Aç›l›ﬂ Konuﬂmalar›
Abdülkadir Uçar, Side Belediye Baﬂkan›
Alâaddin Yüksel, Antalya Valisi

12 Aral›k 2009
Abdülkadir Uçar, Side Belediye Baﬂkan›:
“Neredeyiz?”
Panel: “Tarihi Kentlerde Kültürel Turizm
Öncelikli Geliﬂme”
Oturum Baﬂkan›: Prof. Dr. Haluk Abbaso¤lu,
‹st. Ün. Ed. Fak. Arkeoloji Böl. Klasik Arkeoloji
Anabilim Dal›, TKB Dan›ﬂma Kurulu üyesi
Konuﬂmac›lar:
Dr. Yusuf Örnek, ÇEKÜL YDK üyesi: “Türkiye’de
Kültür Turizmi ve Köylerin Yaﬂamas›ndaki Yeri”
Doç. Dr. Feriﬂtah Soykal Alanyal›, Anadolu Ün.
Fen Ed. Fak. Arkeoloji Bölümü, Side Antik Kent
Kaz›s›: “Arkeoloji ve Turizm ‹liﬂkisinin Dünü,
Bugünü ve Gelece¤i”
Doç. Dr. Hüseyin Alanyal›, Anadolu Ün. Fen Ed.
Fak. Arkeoloji Bölümü, Side Antik Kent Kaz›
Baﬂkan›: “Antik Ça¤dan ‹tibaren Süreklilik
Gösteren Yerleﬂim Yerlerinde Bilimsel
Araﬂt›rmalar ve Kültür Turizmi Anlay›ﬂ›”
Remzi Buharal›, Devlet Opera ve Balesi eski
Genel Müdürü, Side Uluslararas› Kültür ve
Sanat Festivali Sanat Yönetmeni: “Kültür
Turizminde Festivallerin Önemi”
Genel De¤erlendirme
Kent Gezisi: Side Müzesi, Antik Tiyatro, Antik
Liman, Apollon Tap›na¤›

13 Aral›k 2009
Fas gezisi
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Turunç kokular› aras›nda
kültür turizmi konuﬂuldu
ntik dilde nar anlam›na gelen Side, tarihi
Hititlere kadar uzanan, M.Ö. 3. yüzy›la kadar
kendine özgü bir dilin konuﬂuldu¤u, antik
liman›yla gezginleri büyüleyen bir Bat›
Akdeniz k›y› kenti… Anadolu co¤rafyas›nda
bereketin simgesi nar meyvesiyle özdeﬂleﬂmiﬂ olsa
da, turunç a¤açlar›n›n meyve verdi¤i bir mevsimde
kent sokaklar›nda dolaﬂmak baﬂka bir ayr›cal›k…
K›y›ya vuran yüksek dalgalar›n sesi eﬂli¤inde
Apollon ve Athena tap›naklar›n›n görkemini
seyredebilmek… Antik tiyatronun basamaklar›ndaki
su birikintilerinde puslu gökyüzünün yans›malar›na
dalmak… Yaz aylar›n›n kum-deniz-güneﬂ
turistlerinin dolanmad›¤› sakin sokaklar›nda,
kendiyle baﬂ baﬂa kalan kentin havas›n› solumak,
tarihine, do¤as›na kulak vermek…

A

Tarihi Kentler Birli¤i’nin y›l›n son semineri, iﬂte tüm
bu duygular› yaﬂayabildi¤imiz bir mevsimde, yerli
yabanc› turistlerin gözdesi Antalya’n›n tarihle
yo¤rulmuﬂ kenti Side’de yap›ld›. Özellikle son

y›llarda turizmin epeyce örseledi¤i bu güzel
yar›madada “kültür turizmi” konuﬂuldu. 11-13
Aral›k tarihlerinde yap›lan seminer aç›l›ﬂ
konuﬂmalar›yla baﬂlad›.
Seminer’in ilk konuﬂmac›s› ev sahibi Side Belediye
Baﬂkan› Abdülkadir Uçar’d›: “Sahip oldu¤umuz
güzellikleri en iyi ﬂekilde nas›l daha iyi koruyabiliriz
diye düﬂündük ve birçok planlama yapt›k. Ancak
turizm aç›s›ndan Side’nin ne kadar s›k›nt› çekti¤ini
ço¤unuz biliyorsunuz. Burdur Semineri’nde de
gördüm ki TKB, daha fazla belediyeye ulaﬂmay›
baﬂarm›ﬂ. Biz de TKB’ye üye olduktan sonra
de¤erlerimizi korumak için planlama yapmaya
baﬂlad›k. Kültür öncelikli turizm planlamas› için
çal›ﬂmalar yürütüyoruz. Kültür turizmi konulu
seminerin kentimizde yap›lmas›, yerelde
yapaca¤›m›z çal›ﬂmalara yard›mc› olacakt›r.”
TKB Encümen üyesi ve Beﬂiktaﬂ Belediye Baﬂkan›
‹smail Ünal da bir konuﬂma yaparak, nüfusu
azalan köylere dikkat çekti: “TKB toplant›lar›nda

hep Anadolu konuﬂulur, tarih konuﬂulur, siyaset
konuﬂulmaz. Bu nedenle TKB herkesi bir araya
getiren önemli bir birliktir. Belediye baﬂkanlar›,
valiler, özel sektör, sivil toplum örgütleri bu
toplant›larda bir araya gelir. Ben de bu co¤rafyan›n
çocu¤uyum. Akseki’nin Süleymaniye köyünde
do¤dum; ilkokulu orada okudum. TKB’nin ve
ÇEKÜL’ün, Metin Sözen’in deste¤iyle, köyümde
minaresi yok olmaya yüz tutmuﬂ tarihi ahﬂap bir
camiyi restore ettirdik. Toroslar’da yok olmak üzere
olan pek çok köyümüz var. Köylerimizin de¤erlerini
yaﬂatmak için TKB üyelerinin de elinden geleni
yapaca¤›na inan›yorum. Bu yörenin bir evlad›
olarak, yaﬂanan sorunlar› da yak›ndan biliyorum.
Dolay›s›yla ben de kendimi ev sahibi olarak
hissediyorum.”
Antalya Vali Yard›mc›s› Y›ld›r›m Uçar ise “Turizm
konuﬂulacaksa buras› tam yeri,” diyerek sözlerine
baﬂlad›. Antalya Valili¤i olarak ilçe ve beldelere
destek olmaya çal›ﬂt›klar›n› söyleyerek, Antalya’n›n
zengin de¤erleri oldu¤unun alt›na çizdi. Uçar,
TKB’nin yörede yapaca¤› çal›ﬂmalara destek
vermeye haz›r olduklar›n› ifade etti.
Aç›l›ﬂ konuﬂmalar›n›n ard›ndan Belediye Dan›ﬂman›
ve ÇEKÜL Side Temsilcisi Savaﬂ Güvezne’nin
“Kalymerhaba” isimli belgesel filmi konuklara
gösterildi. Belgeselde, tarihi biny›llara dayanan ve
Likya, Psidia, Pamfilya gibi antik uygarl›klar›n
ard›ndan Roma, Bizans, Selçuklu ve Osmanl›

Abdülkadir Uçar:
TKB’ye üye
olduktan sonra
planlama
yapmaya
baﬂlad›k.
‹smail Ünal:
Bu toplant›larda
Anadolu
konuﬂulur,
siyaset
konuﬂulmaz.
Y›ld›r›m Uçar:
Turizm
konuﬂulacaksa
buras›
tam yeri.

dönemlerinin izlerini taﬂ›yan, 20. yüzy›l baﬂlar›nda
Girit göçmenlerinin yerleﬂmesi sonucu bugünkü
kültürel dokusuna kavuﬂan, Akdeniz’in liman kenti
Side’nin özgün kimli¤i tan›t›ld›.
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PANEL:
“Tarihi Kentlerde
Kültürel Turizm
Öncelikli Geliﬂme”
ürkiye’de geçen y›llarda güneﬂ-deniz-kum
üçlemesine kilitlenen tatil anlay›ﬂ›, son
dönemde uygulanan merkezi ve yerel
politikalarla yerini kültür turizmine b›rakmaya baﬂlad›.
Art›k gidilen yörenin tarihi ve kültürel varl›klar› gezi
programlar›n›n vazgeçilmezleri aras›nda yer al›yor.
Gezginler yerel yaﬂam kültürünü daha yak›ndan
tan›mak için çaba gösteriyorlar. Ancak turizm
etkinliklerinin olumsuz sonuçlar›n› engellemek,
uygulanan politikalar›n içini doldurmak amac›yla,
TKB’nin y›lsonu seminerinin yap›ld›¤› Side’de kültür
turizmi tart›ﬂmaya aç›ld›. Kültür turizmini bir
yandan hareketlendirirken, yozlaﬂmas›n› da
engellemek için belediye baﬂkanlar›n›n dikkat
etmesi gerekenler konuﬂuldu. Seminer Antalya
Valisi Alâaddin Yüksel’in konuﬂmas›yla baﬂlad›.
Ard›ndan Side Belediye Baﬂkan› Abdülkadir Uçar
kentte yapt›klar› çal›ﬂmalar hakk›nda bilgi verdi.

T

Antalya Valisi Alâaddin Yüksel, turizm
çal›ﬂmalar›nda planlama ve projelendirme
aﬂamalar›na geçilmeden önce envanter çal›ﬂmas›
yap›lmas› gerekti¤ine de¤indi¤i, bütünleﬂik koruma
ve ak›lc› kaynak kullan›m› için “alan yönetimi”nin
önemini vurgulad›¤› konuﬂmas›na bir anekdotla
devam etti; “On y›l kadar önce Bal›kesir Valisi iken
davet edildi¤im Bursa’daki bir toplant›da, bir bilim
adam› kürsüye ç›kt› ve ‘Tarih bir ﬂuurdur. Siz bu
ﬂuurdan yararlanmak istiyorsan›z, bunu yüre¤inizde
hissediyorsan›z, iﬂte o zaman tarih ﬂuuru, muhatab›
için bir ﬂey ifade edebilir. Tarihle yeniden
yüzleﬂelim ve onurla yaﬂamaya devam edelim,’
dedi. Bir anda kulak kesildik ve pür dikkat
dinlemeye baﬂlad›k. Bugün toplant›ya kat›lamayan
Prof. Dr. Metin Sözen’di bu cümleleri söyleyen. Bu
bölgede çok say›da müzeye, antik kente
rastlayabilirsiniz, ancak Sözen’in dedi¤i gibi,
öncelikle tarih ﬂuuruna sahip olmam›z gerekiyor.
Antalya’ya vali olarak geldi¤imde ne kadar zengin
bir tarihin içine geldi¤imi önceleri anlayamad›m;
çünkü burada sadece turizm konuﬂuluyordu: Otel
say›s›, yatak kapasitesi, esnaf›n durumu… Oturup
turistleri saymak yerine, kaymakamlar, uzmanlar,
tarih ö¤retmenlerinden oluﬂan 40 kiﬂilik bir çal›ﬂma
grubu oluﬂturarak kültür envanterleri haz›rlad›k.
ﬁimdi ise internet üzerinden bu bilgileri dünya ile

paylaﬂmaya haz›rlan›yoruz. Anadolu topraklar›ndaki
her de¤er bize ait; onlar› bizden sonra gelenlere
emanet etmek için korumam›z gerekiyor.”
Side Belediye Baﬂkan› Abdülkadir Uçar da yapt›¤›
sunumda, Türkiye’de 70’li y›llardan itibaren
egemen olan turizm anlay›ﬂ›n›n ve plans›z
yap›laﬂman›n do¤al ve kültürel mirasta yaratt›¤›
y›k›m› gözler önüne serdi. Uçar; “Side ilk kez
1970’lerin ilk yar›s›nda gezginler taraf›ndan
keﬂfedildi; Suat ﬁakir Kabaa¤açl› ve Washington
Post’un editörü Amerikal› gazeteci Alfred
Friendly’nin öncülü¤ünde yabanc› diplomatlar›
a¤›rlamaya baﬂlad›. Side’de turizm pansiyonculukla
baﬂlad›. Zamanla artan talebe yetiﬂemez hale gelen
pansiyon sahipleri, önce nar ve badem a¤açlar›n›
keserek evlerin bahçelerini binalar ve odalarla
doldurdu; Side’deki ilk mimari deformasyon böyle
baﬂlad›. Daha sonra yerli halk yar›mada d›ﬂ›na
taﬂ›narak evlerin tümü pansiyona çevrildi. Turizm
acenteleri de bu oluﬂumu hararetle destekledi.
Turist say›s› katlanarak artt›kça beslenme, al›ﬂ-veriﬂ
ve e¤lence gibi ihtiyaçlar› karﬂ›layacak iﬂ yerleri
gerekti; merdiven altlar›, hatta düz duvarlar bile
kiraya verilerek, Side’nin her köﬂesi dükkânlarla
doldu. Kaçak yap›laﬂma h›z kazand›. Giderek
dükkânlar astronomik bedellerle d›ﬂar›dan gelenlere
kiraland›; Side’nin tarihi ve kültürel kimli¤i göz ard›
edildi, ticaret ve para kazanmak öne geçti. Turizmi
yaln›zca ç›kar arac› olarak gören zihniyetin Side’nin
yozlaﬂmas›nda büyük etkisi oldu. Side gibi bir
kentte turizmin bir kültür ve e¤itim meselesi
oldu¤unu geç kavrad›k. Kumun, denizin, güneﬂin
her yerde oldu¤unu, Side’yi Side yapan özelli¤in
onun arkeolojisi, yak›n ve uzak tarihi oldu¤unu
unuttuk.
“Side için önemli ve mutlaka çözülmesi gereken bir
konu da Bat› Nekropolü’nün durumudur. Bugün
otoriteler Bat› Nekropolü’nün birinci derece sit alan›
oldu¤unu belirterek tüm kaçak yap›lar›n
kald›r›lmas›n› istiyorlar. Oysa 1960’l› y›llardan
itibaren turistik yap›laﬂmaya aç›lan bu bölgede
bugün 2500 yatak kapasitesine ulaﬂ›lm›ﬂ bulunuyor.
Baz› hukuki nedenlerle bugüne kadar müdahale
edilemeyen alanda planlama yap›lamad›, sorunlar
büyüdü. Bölgenin kurtulabilmesi için yerel yönetim
olarak önerimiz, Bat› Nekropolü’nün Yüksel An›tlar
Kurulu taraf›ndan tekrar de¤erlendirilerek, s›n›rl› bir
imar hakk›n›n tan›nmas› ve planlama yap›lmas›na
f›rsat verilmesidir.”
Abdülkadir Uçar’›n sunumunun ard›ndan, Bat›
Akdeniz’de 30 y›l boyunca kaz› baﬂkanl›¤› yapm›ﬂ
olan, ‹stanbul Üniversitesi Klasik Arkeoloji Anabilim

Alâaddin Yüksel:
Oturup turistleri
saymak
yerine
envanter
haz›rlad›k.

Abdülkadir Uçar:
Side gibi bir kentte
turizmin bir kültür
ve e¤itim meselesi
oldu¤unu geç
kavrad›k.

Yusuf Örnek:
Toroslar’da
yaﬂam
tükenmek
üzere.
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Feriﬂtah Soykal
Alanyal›: Ören
yerlerini
tan›tan
yay›nlar
haz›rlanmal›d›r.

Hüseyin
Alanyal›:
Bilimsel
araﬂt›rmalar,
halk›n dikkatini
çekecek
hale getirilmelidir.

Remzi
Buharal›:
Festivaller
sayesinde
kültür
buluﬂmalar›
yaﬂanabilir.

Dal› ve TKB Dan›ﬂma Kurulu üyesi Prof. Dr. Haluk
Abbaso¤lu’nun oturum baﬂkanl›¤›n› yapt›¤› panel
baﬂlad›.
Oturumun ilk sunumunu yapan ÇEKÜL YDK üyesi
Dr. Yusuf Örnek, “Türkiye’de Kültür Turizmi ve
Köylerin Yaﬂamas›ndaki Yeri” baﬂl›kl› sunumunda,
Türkiye’deki turizmin çok dar bir sahil ﬂeridinde
yo¤unlaﬂt›¤›n›, geride kalan köylerin ise göç yüzünden
yavaﬂ yavaﬂ yok olduklar›n› belirtti. Almanya’da
yap›lan bir araﬂt›rmaya göre, 14 yaﬂ üzeri Alman
nüfusun yüzde 18’inin, bir Türk köyünde tatil
yapmak istedi¤ine dikkat çekti. Örnek sözlerine
ﬂöyle devam etti; “Say›sal olarak 10 milyon kiﬂiye
iﬂaret eden bu veri, köylerdeki kültür turizminin
sahip oldu¤u potansiyeli çarp›c› bir ﬂekilde gözler
önüne seriyor. Günlük yaﬂam Türkiye’deki kültür
turizminin en önemli ö¤esidir. Toroslar’da yaﬂam
tükenmek üzere. Eski dokular oldu¤u gibi duruyor
ama insanlar yok. Gençler turizm sektöründe
çal›ﬂmak için sahile gelmiﬂ, köyler boﬂalm›ﬂt›r.
Acaba bu köyleri turizm sayesinde yaﬂatamaz
m›y›z? ÇEKÜL Vakf›’n›n baﬂlatt›¤› ‘Köyler
Yaﬂamal›d›r’ projesi var. Böyle projeler sayesinde ve
yerel yöneticilerin de sahip ç›kmas›yla köylerdeki
yaﬂam devam edebilir. Kültür turizminin öncelikli
koﬂulu; bozulmam›ﬂ do¤al çevre, özgün mimari
doku ve köy halk›yla kurulacak iliﬂkidir. Alanya
Kaymakaml›¤›’n›n köylerde yürüttü¤ü projelerin
güzel örnekleri var. Köylerde kültür turizmi
potansiyelinin geliﬂmesi için belirli altyap› ve sa¤l›¤a

uygun standartlar›n›n olmas› gerekiyor. Do¤al
yap›n›n bozulmam›ﬂ olmas› ve özgün mimarinin
korunmuﬂ olmas› da köylerde turizmin
yap›labilmesi için önemli.”
Anadolu Üniversitesi ö¤retim görevlisi Doç. Dr.
Feriﬂtah Soykal Alanyal› da “Arkeoloji ve Turizm
‹liﬂkisinin Dünü, Bugünü ve Gelece¤i” baﬂl›kl›
sunumunda, “aç›k hava” müzesi niteli¤iyle kültür
turizmine son derece elveriﬂli olan Türkiye’de
öncelikli olarak envanter çal›ﬂmalar›n›n yap›lmas›na
dikkat çektikten sonra müze ve ören yerlerinin
ça¤daﬂ teknolojilerle donat›lmas›n›n önemini de
vurgulad›. Ayr›ca alan yönetiminin önemine de
de¤inen Soykal Alanyal›, sunumunda önemli
konular›n alt›n› çizdi: “Tarihi yap›lar›n onar›larak
yeni bir iﬂleve kavuﬂturulmas›nda, nitelikli iﬂçilik ve
uygulama en önemli sorunlar›n baﬂ›nda gelmektedir.
Bugünkü ihale sistemi, ilgili kurumlar›n iﬂ yükü ve
personel yetersizli¤i nedeniyle yap›lar tarihsel kimli¤ini
kaybetmektedir. Öte yandan kültürel miras›m›z›n
farkl› yönleriyle turist çekmeleri sa¤lanmal›d›r.
Örne¤in; Anadolu’da Kehanet Merkezleri,
Anadolu’da Ana Tanr›ça Tan›m› ve Kült Merkezleri
gibi tematik yaklaﬂ›mlar, milyonlarca insan›n ilgisini
çekecektir. Antik Ça¤da Oyun ve Oyuncaklar, Antik
Ça¤da Yemek Kültürü, Ça¤lar Boyunca Cam Sanat›
gibi baﬂl›kl› sergiler de düzenlenebilir. Farkl› dillerde
tan›t›m ve sergi kataloglar›, turizmi canland›rmada
etkili olacakt›r. Dahas›, müze depolar›nda bekleyen

binlerce eser, sergilenebilmelidir. Turizm geliﬂim
alanlar›na, ören yerlerine ve müzelere turistleri
bilgilendiren bir veri taban› da oluﬂturulmal›d›r.
Ören yerlerinde say›lar› çok az olan rehber kitap ve
broﬂürler art›r›lmal›d›r.”

hanutçuluk, kaçak acentecilik, rehberlik ve benzeri
oluﬂumlara f›rsat vermektedir; bu da turistleri
rahats›z etmekte, kötü reklâm olmaktad›r. Hatta
birçok seyahat ﬂirketinin Türkiye’deki baz› kentleri
bu nedenle listelerinden ç›kard›klar›n› biliyoruz.”

Anadolu Üniversitesi ö¤retim üyesi ve Side kaz›
baﬂkan› Doç. Dr. Hüseyin Alanyal› da, “Antik
Ça¤dan ‹tibaren Süreklilik Gösteren Yerleﬂim
Yerlerinde Bilimsel Araﬂt›rmalar ve Kültür Turizmi
Anlay›ﬂ›” baﬂl›kl› sunumunda, bilimsel araﬂt›rmalardan
elde edilen verilerin yay›nlanmas› ve kamuoyunun
dikkatini çekecek ﬂekilde tan›t›lmas›n›n önemine
de¤indi ve ﬂöyle devam etti: “Kültür turizmi
Pamukkale, Efes veya Kapadokya gibi turlarla
güncelli¤ini sürdürüyor. Fakat yerel turistlerin
birço¤u Kapadokya’ya bir TV dizisinde kullan›lm›ﬂ
olan evi görmek için geliyor. Kapadokya’n›n eski
ça¤lardan beri sahip oldu¤u farkl› do¤al ve tarihi
özelliklere ilgi göstermiyor. Safranbolu örne¤inde ise
turizm anlay›ﬂ› farkl› geliﬂmektedir. Kentin yerel
halk› kentteki an›tlar› kendi öz kültür varl›¤› olarak
görmekte ve koruyarak benimsemektedir. Antik
kentleri ise halk baﬂka bir ulusun kültürel varl›¤›
olarak görmekte ve benimsememektedir. Oysa antik
kentleri yasalar veya resmi kurumlar de¤il, halk›n
sevgi ve sahiplenmesi korur. Ören yerlerindeki
kültür varl›klar›n›n mirasç›s› oldu¤umuzu
anlatmam›z gerekmektedir. Öte yandan Türkiye’de
bir turizm mast›r plan›n›n olmay›ﬂ›, ören yerlerinde

Panelin dördüncü konuﬂmac›s› olan Devlet Opera
ve Balesi eski Genel Müdürü Remzi Buharal› ise
“Kültür Turizmi De¤iﬂimin Gücünü Kullanabiliyor
mu?” baﬂl›¤› alt›nda yapt›¤› sunumda, kültür
turizminin, geçmiﬂte bölgede yaﬂam›ﬂ topluluklar›n
geride b›rakt›klar› mimari yap›lar›n, yemek kültürü,
toplumsal gelenek ve göreneklerin günümüz
insan›na aktar›lmas› temeline dayanan turizm çeﬂidi
oldu¤unu vurgulad›. Kültür turizminin dayand›¤› en
önemli de¤erlerden biri olan geleneksel halk kültürü
ve ça¤daﬂ kültür etkinliklerinin, yerel, ulusal ve
uluslararas› festivaller arac›l›¤›yla turistlerle
buluﬂabildi¤ini belirterek, ‹stanbul, Ankara, ‹stanbul,
Mersin Müzik Festivalleri ile Aspendos Opera ve
Bale Festivali, Bursa Kültür ve Sanat Festivali’ni
örnek olarak gösterdi. Buharal›, Side’nin festivali
arac›l›¤›yla kültür turizmi alan›nda yurtiçi ve
yurt d›ﬂ›ndan gelen konuklar› kendine çekebilen
antik kentlerimizden olaca¤›na iﬂaret etti. Side
Festivalinin, Avrupa’n›n yüze yak›n seçkin festivalini
bünyesinde bar›nd›ran Avrupa Festivaller Birli¤i
(EFA) içinde yer almas› için gerekli giriﬂimlerin
baﬂlat›ld›¤›n› belirtti. Remzi Buharal›, “Eski
uygarl›klar› tan›mak, geleneksel mimari, festivaller,
fuarlar, müzeler ve alt kültürleri tan›mak amac›yla
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yap›lan ziyaretlerin tümünü kültür turizmi olarak ele
alabiliriz. Özellikle yaﬂam kültürü tüm bunlar›
içinde bar›nd›r›yor. Etnik köken, din, dil ayr›m›
yapmadan geleneksel adetlerimizi saptamal› ve
sunmal›y›z. Bir etkinli¤i planlamadan önce bir ürün
tespit etmeli ve bu ürün üstüne farkl› çal›ﬂmalar
yapmal›y›z,” diyerek sözlerini bitirdi.
Seminerin ard›ndan söz alan Akdeniz Medeniyetleri
Araﬂt›rma Enstitüsü’nün kurucusu ve bölgenin
kültürel de¤erlerinin korunmas› ve yaﬂat›lmas›na
büyük destek sa¤layan ‹nan K›raç, bölgedeki
çal›ﬂmalar›n›n 18 sene önce bir kilisenin restore
edilerek müze olarak iﬂlevlendirilmesi ile baﬂlad›¤›n›
söyledi. Ard›ndan ise yöre halk›n›n sahiplik hissinin
art›r›lmas›na yönelik e¤itim ve bilinçlendirme
çal›ﬂmalar›n› anlatarak, kat›l›mc›lara “kamu-yerelsivil-özel” birlikteli¤inin en güzel örneklerinden
birini tan›ma f›rsat›n› verdi.

Side sokaklar›nda
M.Ö. 7. yüzy›la yolculuk
Akdeniz’e uzanan küçük bir yar›mada üzerinde
kurulu Side, antik kentin ilk kal›nt›lar›yla karﬂ›l›yor
ziyaretçisini. Antik kentle iç içe varl›¤›n› sürdüren
kent merkezine do¤ru yol al›rken, antik Roma
hamam›n› mesken tutmuﬂ Side Müzesi, antik
tiyatro, antik liman ve Apollon tap›na¤› ç›k›yor
karﬂ›n›za. 1947 y›l›nda ‹stanbul Üniversitesi ad›na
arkeolog Ord. Prof. Dr. Arif Müfit Mansel
önderli¤inde baﬂlayan arkeolojik kaz›lar, Side antik
kentini gün yüzüne ç›karmaya baﬂl›yor. Side’de
baﬂta antik tiyatro olmak üzere, kaz› ve onar›m
çal›ﬂmalar› bugün de devam ediyor. 15 bin seyirci
kapasitesine sahip, tipik Roma mimarisinde inﬂa
edilmiﬂ antik tiyatrosu, M.S. 159 y›llar›na
tarihlenen ve Athena Tap›na¤› ile birlikte Bizans
bazilikas›n›n avlusu içinde kalan deniz kenar›ndaki
Apollon tap›na¤›, kent yaﬂam›n›n devam etti¤i
sokaklarda dimdik ayakta duruyor. Tarihi Kentler
Birli¤i üyeleri ve di¤er konuklardan oluﬂan yaklaﬂ›k
400 kiﬂi, Side antik kentinde milattan öncesine
dönerken, yeni baﬂlayan kent mimarisini koruma
çal›ﬂmalar›n› da gözlemledi. Antik tiyatroda klasik
müzik eﬂli¤inde yap›lan nar suyu ve Girit simidi
ikram›, geleneksek lezzetleriyle de Side’nin ruhunu
yans›tt›.
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Apollon Tap›na¤›

Side’nin sorunlar›, birçok
kentin ortak sorunu
Savaﬂ Güvezne, Side Belediyesi Dan›ﬂman›, ÇEKÜL
Vakf› Side Temsilcisi
TKB, üstlendi¤i misyon aç›s›ndan Türkiye’de çok
büyük bir boﬂlu¤u doldurdu. Öncelikle devletin
yetiﬂemedi¤i yerde, devletle yerel yönetimler
aras›nda müthiﬂ bir ifade güçlü¤ü çekilen alanda,
büyük yard›m› oldu. Olaya daha derli toplu
bakman›n yöntemini ö¤rendik. Derdimizi kendi
sorunlar›m›zdan ç›k›ﬂla anlat›yorduk; ﬂimdi tüm
Türkiye’ye ortak tarih üzerinden, daha farkl›
bak›yoruz. Side ile ilgili bir olaya, Odunpazar› ya da
Kars’›n bak›ﬂ aç›s›yla da bakabilecek hale geldik.
Bunu TKB’nin bizi birleﬂtirmesi, bir potada bir
araya getirmesi sa¤lad›. Her gitti¤imiz yerde yeni
ﬂeyler ö¤rendik, bu çok önemli. ÇEKÜL’ün bundan
önce yapt›¤› birçok çal›ﬂma vard›, onlarla da bir
bütünlük arz ediyor, o yüzden de bizim için çok
verimli… Side seminerini de k›saca
de¤erlendirirsek: Bir kere seminere büyük bir

Savaﬂ Güvezne

sevinçle, coﬂkuyla haz›rland›k. Çünkü biz derdini
anlatamayan, yukar›lara ulaﬂamayan bir beldeyiz,
büyükﬂehir de¤iliz. Bas›n›m›z buradan verdi¤i
haberi Antalya’daki bürolara kabul ettirirse, ‹stanbul
bir ﬂekilde onu yay›na koyuyor. Biz bu seminerle
burada yaﬂananlar›, yaﬂanacaklar›, projeleri,
düﬂüncelerimizi anlatabilecek bir mecra bulduk. Bu
toplant› bizim için hem bir deﬂarj hem de bir söz
verme oldu. Bu saatten sonra ne Side Belediyesi,
ne de Sideli geri dönemez. Bir de ﬂer güçlere,
bundan kast›m kaçak yap›lar› yapanlara, sorunlar
ç›kartanlara karﬂ› bizim arkam›z›n güçlü oldu¤unu
gösterdik. Buna çok ihtiyac›m›z vard›… Antalya
Valimizin, ‹nan K›raç’›n anlatt›klar› heyecan vericiydi.
Ayr›ca 450 tane yeni dostumuz var, bu heyecan
uzun süre bize yolumuzda ilerleme gücü verecek.
Kayhan Dörtlük, Suna-‹nan K›raç Akdeniz
Medeniyetleri Araﬂt›rma Enstitüsü (AKMED) Müdürü
‹lk kez bir TKB toplant›s›na kat›ld›m ve çok keyif
ald›m. Kendimi uluslararas› bir sempozyumda gibi
hissettim. Altyap›s› çok zengin; zaten Metin hocan›n

imzas› olan her yerde bu böyledir… ‹nan K›raç’›n
seminere kat›l›m› da çok etkileyici oldu. Kültür aﬂ›¤›
bir sanayici olarak söyledikleri bence belediye
baﬂkanlar›n›n kafas›nda çok iyi yer etti… Side’ye
gelince: Side’nin en az 30 y›l›n› biliyorum. Her
seferinde beni sukutu hayale u¤ratm›ﬂt›r ama çok
samimi söylüyorum, bu sefer bana Side gerçekten
günah ç›kart›yor gibi geldi. Biraz önce gezdi¤im,
“Side’nin günahlar› ve sevaplar›” foto¤raf sergisi
harika bir buluﬂtu; umudumu art›rd›. Böyle
toplant›lar›n en önemli yarar› insanlar›n birbirini
daha iyi tan›mas›, dostluklar›n tazelenmesidir ama
iki gün boyunca ﬂunu gördüm: Hiç tan›mad›¤›m
birçok belediye baﬂkan› bu konuda inan›lmaz bir
rekabet içine girmiﬂ. Bana ve Say›n K›raç’a
sorduklar› sorular bunu gösteriyor. Bizim
enstitümüzü model almak isteyen en az 10 belediye
baﬂkan› ile tan›ﬂt›m. Bu da beni çok sevindirdi.
Dr. Mustafa Demir, Fatih Belediye Baﬂkan›
Metin Sözen hocam› takdir ediyorum. Keﬂke burada
olsayd›, geçmiﬂ olsun dileklerimi iletiyorum… TKB
baﬂar›l› bir birlik, Side Semineri de iyi geçti. Tarihi

Dr. Mustafa Demir

yar›madan›n belediye baﬂkan›y›m. Burada bugüne
dek kültür ad›na, turizm ad›na yap›lanlar, bölgedeki
birikimin tüketimine yönelik bir turizm ve ticaret olarak
yap›ld›. Art›k buradan kazananlar›n, bu tükettiklerini
geri vermek ad›na bir ﬂeyler yapmalar› gerekti¤ini
düﬂünüyordum; bugün o dile getirildi. Side önemli bir
kent; deniz, kum, güneﬂten kazan›yor ama biz tarihi
yar›madada tam da kültür turizminden kazan›yoruz.
Bu anlamda ﬂu ana kadar para kazananlar›n, sosyal
sorumluluk bilinciyle bu kazand›klar›n›n bir k›sm›n›
tekrar buralara yat›rmalar› gerekiyor; bu aç›dan
seminer çok baﬂar›l›yd›… Alan yönetimi yeni bir
kavram ama biz bir y›ld›r Fatih’te bunu tart›ﬂ›yoruz.
Belediye baﬂkan› olarak bunu destekliyorum. Hatta
‹stanbul 2010 AKB Ajans›’na alan yönetimi plan›n›n
oluﬂmas› için teklifi veren benim. Yak›n zamanda
bunun için bir ihale yap›lacak. Tarihi yar›madaya bir
alan yönetimi plan› gerekli ve STK’lar, özel ya da kamu
kurum ve kuruluﬂlar› da bu plana kat›lacak, görüﬂleri
al›nacak. Çünkü bence tarihi yar›mada sadece bir
belediye baﬂkan›n›n vizyonu do¤rultusunda yönetilen
bir yer olmamal›. Öte yandan plan, çat›ﬂma yaratma
yaratmamal›,

yerel yöneticilerle STK’lar, merkezi hükümet ve bu
konuda hassasiyeti olan insanlar aras›nda sinerji
oluﬂturmal›. Biz bu iﬂin hassasiyetinin fark›nday›z. Bu
arada Kapal›çarﬂ›’n›n rölöve, restorasyon ve restitüsyon
projesini yap›yoruz, ihalesi gerçekleﬂti. 1461 y›l›nda
yap›lm›ﬂ, dünyan›n en büyük, en eski al›ﬂveriﬂ merkezi
ama hâlâ yönetimden yoksun… Yani Fatih’te
yapacaklar›m›z› biliyoruz, bir s›k›nt›m›z yok.

Kayhan Dörtlük

Mevlüde Gül Atile, Göreme Belediyesi, mimar
Seminerde S‹T bölgelerindeki kaçak yap›laﬂma
konusuna de¤inildi. Biz de kentimizde bununla
mücadele etmeye çal›ﬂ›yoruz; hocalar›m›z›n bu
konudaki fikirleri bizim için önemli. Side’nin
üçüncü kuﬂak taraf›ndan kirletilmiﬂ olmas› da
seminerden akl›mda kalacak bir di¤er konu…
Ayr›ca belediye baﬂkan›n›n verdi¤i sözü
unutmayaca¤›m. Bir hocam›z otel yöneticilerine
“Odalara kentle ilgili bir kitapç›k b›rak›yor
musunuz?” diye sordu. Kültür turizminin geliﬂmesi
aç›s›ndan önemli bir detay… Göreme’de halk›n
oturdu¤u konutlardan çok oteller, pansiyonlar

Mevlüde Gül Atile

mevcut. Yani turist geliyor ama kendisini görüp
gidiyor; halk›n nas›l yaﬂad›¤›n›, nas›l giyindi¤ini,
neler yapt›¤›n› görmüyor. Çünkü yerli halk kent
d›ﬂ›na yerleﬂmiﬂ durumda. Kültür turizmi aç›s›ndan
bu soruna çözüm bulmak da önem taﬂ›yor.
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sonuç çok iyi olacak. Tabii ki ilk dönemde s›k›nt›lar
yaﬂayaca¤›z; yorulaca¤›z, tehdit alaca¤›z… Olabilir
ama neticede burada ekmek yiyen, yaﬂayan bütün
insanlar daha rahat ortamlarda yaﬂamaya, ticaret
yapmaya, turist a¤›rlamaya baﬂlayacak. Bu
dönüﬂüm k›sa sürede olacak üstelik. Biz dünyaya
kendimizi nitelikli bir turizm beldesi olarak gösterme
imkân› bulaca¤›z. Bizans’tan, Roma’dan kalma
muhteﬂem yap›lar›m›z var; sivil mimari örneklerimiz
var. Çok zenginiz. Bu zenginliklerimizi koruyarak
ileriye taﬂ›mak istiyoruz. Çocuklar›m›za daha iyi,
daha temiz bir Side b›rakmak istiyoruz.
Dr. Yusuf Örnek sunumunda “Made in Turkey,
made of tourism” önerisi getirdi. Çok önemli
söyledi¤i; turizm amaç de¤il art›k araç olmal›.
Bugüne kadar tarihi, kenti, do¤ay› kulland›k,
sömürdük, kirlettik. Ne için? Çok daha fazla para
kazanmak için. Hangi hedefe yönelik yapt›k bunu?
Turizme dönük yapt›k. Yusuf hocan›n dedi¤i çok
do¤ru. ﬁimdi turizmi kullanal›m. Herkes para
kazan›r oldu; korumak ve mümkün olabilecek
geriye dönüﬂü sa¤lamak için turizmi bu iﬂin içine
çekelim. Bir çal›ﬂma baﬂlatt›m. Turizm yat›r›mc›lar›
ile konuﬂuyorum, planl›yorum ve her bir proje için
onlardan kaynak al›yorum. Yaklaﬂ›k 5 y›l içerisinde
5 milyon Euro gibi bir paray› öngörüyoruz. Bütün
bu kaynaklarla da turizmi araç olarak kullan›p
hatalar›m›z›, ay›plar›m›z› örtme noktas›nda projeler
geliﬂtirip uygulayaca¤›z.

Kaçak yap›laﬂmadan ve
da¤›n›kl›ktan kurtulmak
istiyoruz

S

ide Belediye Baﬂkan› Abdülkadir Uçar,
kentle ilgili projelerini, bu projeleri hayata
geçirmek için nas›l bir yöntem izlediklerini

anlatt›.
‹nﬂaat mühendisiyim, ODTÜ’yü bitirdim ama
koruma konusunda hiçbir bilgim yoktu. Bunu
TKB’de gördüm; TKB baﬂl› baﬂ›na bir okul…
Seminerde günah ç›kard›k, söz verdik. Biz hem
kendimizi hem çal›ﬂanlar›m›z› hem de Sidelileri
ba¤lamak istedik. O sözcükleri özellikle seçtim.
Projelerimizin kente fayda sa¤layaca¤›n› düﬂünüyoruz;

Projelerimizi ekip ruhu anlay›ﬂ›yla yap›yoruz.
Ço¤umuz amatörüz, biz her ﬂeyi çok iyi bilemeyiz.
Bilmiyoruz da zaten… Baﬂar›l› iﬂler üretmenin püf
noktas›, iﬂi ehline vermek; bu yüzden her alanda iﬂi
iyi bilenlerle birlikte olmaya gayret ediyoruz. Bir
belediye baﬂkan› olarak çal›ﬂma arkadaﬂlar›mla bu
ruhla çal›ﬂmaya u¤raﬂ›yorum.
Side halk›na, yat›r›mc›lara bu projelerin gelecekte
onlara fayda getirece¤ini anlatman›z gerekiyor. Biz
hem antik kentte hem de sahillerimizde
düﬂündü¤ümüz projeleri bu iﬂin muhatab› insanlarla
paylaﬂt›k. Projeler ham haldeyken toplant›lar yapt›k;
önerileri de¤erlendik; hakl› talepleri projeye
yans›tt›k. ‹ﬂin finansman›n› da onlarla konuﬂtuk.
Belediye olarak finans deste¤i istiyoruz.
Yat›r›mc›lar›m›z, otelcilerimiz bizi destekliyorlar.
Turizmi deniz, kum, güneﬂ olarak alg›lamak çok
büyük bir hata; her ﬂeyi turizm olarak alg›lamak da
büyük bir hata. Antalya Valimizin de söyledi¤i gibi
bu zenginlikler bizim. Helenistik dönemden
Osmanl›’ya kadar tüm eserler bizim ama
sorumluluklar› da bize ait; korumal›y›z, gelece¤e
aktarmal›y›z. Bu sahiplenme ve koruma bilinciyle
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çal›ﬂt›¤›m›z zaman her ﬂeyin iyi gidece¤ini,
ticaretin ve sosyal hayat›n iyi olaca¤›n›
düﬂünüyorum.
Sahil uygulamas›nda ilk iﬂimiz y›k›mlar oldu. Bat›
sahillerimiz 3,5 km uzunlukta ve iki bölümden
oluﬂuyor; bir k›sm› modern planlaman›n yap›ld›¤›
kent, di¤eri arkeolojik sit alan›na giriyor. Bu noktada
çok ciddi kaçak yap›laﬂmalar vard›; dükkânlar,
pansiyonlar, oteller… Hazine arazileri, belediye
park alanlar› iﬂgal edilmiﬂ durumdayd›. Y›k›m
çal›ﬂmas›n› Antalya Valili¤i, ‹l Jandarma Komutanl›¤›
ile birlikte koordine ederek yapt›k. Bir haftada irili
ufakl›, 100’ün üzerinde yap› y›k›ld›. Ard›ndan
düzenleyip sahilde bir yürüyüﬂ yolu oluﬂturaca¤›z;
güvenli¤i, ayd›nlatmas› olan; kafelerin bulundu¤u
bir güzergâh… Hedefimiz ﬂu: Art›k Side’de
salaﬂl›ktan, kaçak yap›laﬂmadan kurtulmak istiyoruz.

Daha düzenli, modern, ihtiyaçlara cevap veren bir
kent istiyoruz.
TKB’yi u¤urlad›ktan sonra antik kentte
düzenlemelere baﬂlayaca¤›z; vitrinler, reklâm
panolar›, gölgelikler… Bunlar geçici, makyaj
diyebilece¤imiz çözümlemeler; as›l hedefimiz
uygulama amaçl› imar plan›na dönmek. Bu
çerçevede bir pilot projemiz var. Projeyi, eski Side
köy meydan› olarak belirledi¤imiz alanda yapaca¤›z.
Planlar› haz›rland›. Kurulda de¤erlendirilip
onayland›ktan sonra hem meydan düzenlemesi
yapmak hem de etraf›ndaki sivil mimari örneklerini
plana uygun hale getirerek Side’ye sunmak istiyoruz.
Bu projeyi çok önemsiyoruz çünkü daha sonra
Side’nin tümüne yans›taca¤›z. ‹yi bir örnekle
kamuoyunun da deste¤ini arkam›za almay›
planl›yoruz.

Türkiye’de kültür turizmi
ve köylerin
yaﬂat›lmas›ndaki yeri
DR. YUSUF ÖRNEK

d›na kültür turizmi denilen süreç, en özlü
anlam›yla kültüre ait de¤erlerin
korunmas›yla ve gezilip görülmesiyle ilgilidir.
Turizm endüstrisinde genel olarak tarihsel ve
kültürel miras›n ziyaret edilmesi olarak anlaﬂ›lan
kültür turizmi, asl›nda sadece geçmiﬂte yarat›lm›ﬂ
eserlerin görülmesini de¤il, bugün yaﬂanmakta olan
hayat›n çeﬂitli yüzleriyle karﬂ›laﬂ›p onlar› tan›may›
da içerir. Böylece turizmin bu etkinlik dal›na çok
daha geniﬂ bir de¤erler yelpazesi atfedilmiﬂ olunur.
Bu sayede kültür turizmi hem geçmiﬂte yaﬂam›ﬂ
nesillerin yaratt›¤› de¤erlerin hem de bugün
yaﬂamakta olanlar›n yaﬂam biçimlerini içerir ki, bu
haliyle kültür turizmi, turizm endüstrisinin en
heyecan verici alan› haline gelir. Çünkü onun
merkezinde deniz-güneﬂten yararlanarak tatil
yapmak ve dinlenmek de¤il, insan›n geçmiﬂten
gelen ve bugün onu biçimlendirmekte olan kültür
de¤erlerinin tamam› bulunur.

A

‹nsan: “Kültür yarat›c›s›” ve
“kültür yarat›¤›”
Yukar›daki yaklaﬂ›m bizi do¤al olarak kültürün niçin
de¤erli oldu¤u, neden korunmas› gerekti¤i,
kültürün hangi kimlikle özdeﬂleﬂtirilebilece¤i,
kültürel kimli¤in ise evrensel olup olamayaca¤› gibi
pek çok çapraﬂ›k sorular ve sorunlar yuma¤›na
götürür. Bu konuﬂman›n/yaz›n›n konusu bunlar
olmamakla birlikte, k›saca ana fikirleri ﬂöyle
özetleyebilirim: Kültürün de¤erli olmas›n›n
arkas›nda yatan düﬂünce, insan›n de¤erli olmas›d›r.
‹nsan bir kültür varl›¤›d›r: Tür olarak o, hem kültürü
yarat›r hem de kültür taraf›ndan yarat›l›r ve
yo¤rulur. Böylelikle kültür, insan› insan yapan bir
özelliktir, yani bir anthropinondur, sadece insana
özgüdür. Tür olarak insan›n bir “kültür yarat›c›s›” ve
“kültür yarat›¤›” olmas› nedeniyle kültürel miras
evrensel anlamda de¤erlidir ve böyle oldu¤u için de
korunmak zorundad›r. O halde geçmiﬂten
günümüze kadar ulaﬂm›ﬂ olan kültür varl›klar›n›n
hepsi de¤erli olup hiçbirinin di¤erine oranla bir

önceli¤i yoktur. Anadolu topraklar› söz konusu
oldu¤unda anlam› ﬂudur: Bu topraklarda yaﬂam›ﬂ
olan atalar›m›zdan bize ulaﬂan tüm mirasa, bizler
eﬂit mesafedeyiz; onlar›n hepsi bir bütün olarak
bizim miras›m›z ve kimli¤imizdir. Bu miras›
devralm›ﬂ olan bizlerin onu koruma konusunda
baﬂar›l› olup olmad›¤› sorusu bu yaz›n›n konusu
de¤ildir.

Yerel yaﬂam kültürünün
çekicili¤i
Turizm endüstrisinde kültürü tan›tan ve pazarlayan
tur operatörleri, düzenledikleri organize turlarda
genellikle kültürel ve tarihsel miras›n gösterilmesini
sa¤larlar. Gerek tek günlük turlarda ve gerekse
bazen bir-iki haftay› bulan Anadolu turlar›nda
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rehberler eﬂli¤inde antik kentler, kaleler, camiler ve
devrald›¤›m›z miras›n di¤er eserleri gezilir. Ancak
son y›llardaki en önemli ﬂikayet konusu, bu tip
organize turlarda ziyaretçilerin boﬂ zaman›
olmamas› ve kendi baﬂlar›na bu yabanc› ama renkli
dünyay› keﬂfetme f›rsat›n›n verilmemesidir. Daha da
önemlisi, ziyaretçilerin bugün yaﬂamakta olan
kültürümüzü ve hayat biçimimizi tan›yamamalar›d›r.
Türkiye’yi ziyaret eden yabanc›lar pek tabiidir ki bu
ülkenin kentlerinde ve k›rsal alanlar›nda yaﬂayan
insanlar›n hayatlar›n› merak etmekte ve onlar›
yak›ndan tan›may› istemektedirler. Bundan daha da
öte, gelen turistlerin Türk insan›yla karﬂ›laﬂmak ve
onunla iletiﬂime geçmek istediklerine inan›yorum.
Ancak k›y› ﬂeridinde yaﬂanan tatil turizmi ile gittikçe
daha çok kitlesel organizasyon motifleri taﬂ›yan
bugünkü kültür turizmi uygulamalar›n›n buna ne
ölçüde izin verdi¤i de bir soru iﬂareti olarak kal›r.

K›y› turizminin boﬂaltt›¤› köyler
‹ﬂte aﬂa¤›daki sat›rlarda irdelenecek olan konu,
bugüne kadar turizm endüstrisi taraf›ndan hiç ele
al›nmam›ﬂ olan köylerin kültür turizmi içinde yeri
olup olmad›¤› sorusudur. Buna girmeden önce
belirtilmesi gereken önemli bir nokta daha
bulunuyor: Bilindi¤i gibi Türkiye’de bilinçli bir
ﬂekilde turizmin planlanmas› ve devlet taraf›ndan
teﬂvik edilmesi 1980li y›llar›n baﬂ›nda baﬂlad›. Özal
döneminde ç›kar›lan Turizmi Teﬂvik Yasas› ile sahil
ﬂeridinde belirli alanlar tahsis edildi ve turizm
yat›r›mlar›n›n gerçekleﬂmesi sa¤land›. Aradan
geçen 30 y›lda Türk turizmi dünyada önemli bir
yere sahip oldu ve ülkenin önemli döviz girdisi
sa¤lamas› mümkün k›l›nd›. Ayr›ca turizm endüstrisi
çok önemli bir istihdam arac› haline geldi. Ancak
turizmin k›y› ﬂeridine uygulad›¤› bask› ve bunun

yerine dokuya hiç uymayan beton evleri inﬂa etmektedir.
Köy insanlar›n›n yurtlar›n› terk etmesiyle kaybolan
somut olmayan kültürel mirastan ise hiç söz
etmiyorum: Yüzy›llard›r yaﬂanan ve yaﬂat›lan adetler,
gelenekler, a¤›zdan a¤za dolaﬂan masallar, ça¤›r›lan
türküler de eski evlerle birlikte yok olup gitmektedir.
Burada hayati öneme sahip ve mutlaka sorulmas›
gereken soru ﬂudur: Turizmin bu hale getirdi¤i bu
köyler, turizm sayesinde yeniden hayata döndürülebilir
mi? Yani köylerin boﬂalmas›na neden olan turizm
acaba köylerin yeniden yaﬂat›lmas›nda araç haline
getirilebilir mi? Sorunun yan›t› evet ise, bu nas›l olacakt›r?

Bir araﬂt›rmadan yans›yanlar
‹ﬂte bu soruya yan›t aramak üzere bundan birkaç
y›l önce Türkiye’nin en önemli pazar› olan Almanya’da
bir araﬂt›rma yap›ld›. Yaklaﬂ›k 8000 denek ile
gerçekleﬂtirilen araﬂt›rmaya kat›lanlara denizden
uzak bir Türk köyünde, yöresel koﬂullar içinde ve
köylülerin bizzat yaﬂad›¤› bir ortamda tatili düﬂünüp
düﬂünmeyecekleri soruldu. Sonuçlar ﬂaﬂ›rt›c›yd›:

Sar›hac›lar, Akseki, Antalya

sonucunda gerçekleﬂen iç göçün sonuçlar› burada
tart›ﬂ›lmayacak olmakla birlikte, unutulan, gözden
kaç›r›lan bir olgu üzerinde durmak gerekir: Bu da
k›y›lara göç eden genç nüfusla birlikte iç
kesimlerdeki boﬂalan köyler olgusudur.
Turizmi planlayanlar›n bu konuyu hiç ak›llar›na dahi
getirmedikleri gerçe¤ini art›k bugün biliyoruz. Oysa
bu olgu Türkiye’den önce bu tip planlama ve
uygulamalar› yapan ‹spanya’da da yaﬂanm›ﬂt›. Bugün
Antalya sahil ﬂeridinin hemen arkas›nda kalan
Toros da¤lar›nda tamamen boﬂalm›ﬂ çok say›da köy
bulunmaktad›r. ‹ster Finike’de ister Akseki veya
Manavgat’ta olsun, pek çok köyde sadece birkaç
yaﬂl› insan kalm›ﬂ, gençlerin hemen hemen tamam›
sahile göç etmiﬂtir. Sahilde ucuz iﬂgücü haline
gelen bu insanlar›n topraktan kopmalar›n›n onlar
için ne gibi sorunlar yaratt›¤› da bugüne kadar
araﬂt›r›lm›ﬂ de¤ildir. Ama gözle görünen gerçek,
onlar›n b›rakt›¤› köylerin gittikçe daha çok metruk
hale geldi¤i ve tükenmekte oldu¤udur. Halen
hayatta olan birkaç yaﬂl›n›n d›ﬂ›nda hiç kimsenin
yaﬂamad›¤› köyler vard›r. Oysa bu köylerin dokusuna
bak›ld›¤›nda harikulade sivil mimari örnekleri,
baz›lar›nda çok eski camiler görülmektedir. Boﬂalan
bu evlerin kap›lar›, pencereleri büyük kentlerdeki
antikac›larda müﬂteri bulmakta, eline para geçen
birtak›m yerliler de geleneksel mimariyi kullanmak

Bu araﬂt›rmaya kat›lan 14 yaﬂ›n üstündeki Alman
nüfusun %18’i Türkiye’de böyle bir tatili
düﬂünebilece¤ini bildirdi. Araﬂt›rman›n yap›ld›¤›
tarihte bu yüzde yaklaﬂ›k 10 milyonluk bir Alman
nüfusa tekabül etmekteydi. Nüfusun %9’u da bu
konuda karars›z oldu¤unu bildirdi.
Bir köyde köy halk› ile birlikte yaﬂayarak tatil
yapmaya ilgi duyan Alman nüfusun sosyodemografik yap›s› genellikle ﬂöyledir: Genç ve orta
yaﬂl› (14-49 yaﬂ aras›), bekar, lise veya yüksekokul
mezunu, ayda 2.500 Euro üstünde hane geliri olan
kiﬂiler. Ayr›ca araﬂt›rman›n ortaya koydu¤u
sonuçlara göre bu kiﬂiler genelde düzenli seyahat
etmektedir ve Avrupa’da yüksek seyahat tecrübesi
olan kiﬂilerdir. Köy tatiline ilgi duyanlar ço¤unlukla
Türkiye’de deniz-güneﬂ tatili yapm›ﬂ veya yapmay›
planlayan insanlardan oluﬂmaktad›r.

Bat›l› turist ne ar›yor?
Bu tür bir turistik ürüne ilgi duyanlar için en
önemli konular; bozulmam›ﬂ do¤al çevre, köyün
bozulmam›ﬂ mimari dokusu ve köy halk›yla iliﬂkidir.
‹lgilenenlerin yar›dan fazlas› (%54) bir köy ailesinin
evinde 4-7 günlük süreyle kalmay› tercih etmekte
ve ço¤unlukla yar›m pansiyon (kahvalt› ve akﬂam
yeme¤i) konaklamay› istemektedir. Bir köy evinde
aile yan›nda kalmay› tercih edenler ço¤unlukla
köyün günlük yaﬂam›na ve bozulmam›ﬂl›¤›na ilgi
duyanlard›r.

Özetlersek, köylerin turizm sayesinde yaﬂamas› için
olmazsa olmaz koﬂullar ﬂunlard›r:
1. Temiz ve bozulmam›ﬂ do¤al çevre: Genel olarak
köylerimizin do¤al çevresi güzel ve temiz olmakla
birlikte, köylerin içi altyap› eksikli¤i nedeniyle
temiz de¤ildir. E¤er bir köyde turizm yap›lacaksa
bu sorunun mutlaka çözülmesi gerekir.
2. Özgün mimari doku: Ne yaz›k ki pek çok köyde
bu doku h›zl› bir ﬂekilde bozulmaktad›r. Y›k›lan
eski evlerin yerini ﬂekilsiz, çok katl› ve hiçbir
estetik kayg›s› olmayan yap›lar almaktad›r. Bu
kesinlikle geri dönüﬂü olmayan bir süreçtir ve
nas›l önüne geçilebilece¤i konusunda hiçbir
çal›ﬂma da yoktur.
3. Bozulmam›ﬂ sosyo-kültürel çevre: Turizmle
birlikte gelen ticaret olanaklar› pek çok insan›n
yaﬂam biçimini ve yaﬂama bak›ﬂ›n›
de¤iﬂtirebilmektedir. Ticaretin verdi¤i h›rs köyün
otantik sosyo-kültürel yap›s›n› da de¤iﬂtirmekte
ve bu da köyü itici hale getirmektedir.
4. Hijyenik yeme-içme-konaklama imkanlar›: Gelen
yabanc› misafirlerin temiz ortamlarda yat›p
kalkmalar›, s›cak su, duﬂ ve tuvaletin uygar
standartlarda olmas› zorunludur. ‹nsan sa¤l›¤›na
uymayacak koﬂullarda Avrupal› turistleri
a¤›rlamak düﬂünülemez.
5. Yak›n çevredeki do¤al-tarihsel-kültürel varl›klar›
görebilme olanaklar›: Bu tür bir tatile ilgi duyan
insanlar k›rsal alanlarda yürüyüﬂler yapmak,
keﬂfetmek, bölgenin floras› ve faunas› hakk›nda
bilgi edinmek, çevrede normal turistlerin
gitmedi¤i tarihsel yerleri görmek istemektedir. Bu
da belirli bir altyap›n›n (yollar, patikalar) ve insan
kayna¤›n›n (refakatçiler) oralarda bulunmas›n›
gerektirir.

Turizm amaç m›, araç m›?
Görüldü¤ü gibi bu koﬂullar› yerine getirmek o denli
zor de¤ildir. Araﬂt›rman›n bize gösterdi¤i, böyle bir
ürüne talebin var oldu¤udur. Ancak henüz böyle bir
ürünü yaratabilmiﬂ de¤iliz. ﬁirince veya Cumal›k›z›k
örnekleri tam olarak bu araﬂt›rmada kastedilen
ürünler de¤ildir. Onlar gere¤inden fazla ticari hale
getirilmiﬂ ürünlerdir. Zaten bu noktada da en
önemli sorunlarla karﬂ› karﬂ›ya kalmaktay›z: Böyle
bir ürünün sa¤l›kl› ve dengeli bir ﬂekilde yaﬂamas›n›
sa¤layacak olan bir kurallar bütünü var m›d›r?
Köyün hem turizmden para kazanmas›n›
sa¤layacak hem de onun turizm taraf›ndan
bozulmas›n› önleyecek bir s›n›rlamalar manzumesi

Yörükköyü, Safranbolu

var m›d›r? Yoksa, bunlar› hangi aktörler haz›rlayarak
hayata geçirecektir? K›y› ﬂeridini keﬂfeden ve
kuﬂatan turizm endüstrisi köylerin yaﬂat›lmas›n›
sa¤layabilecek midir? Yoksa onu da araç haline
getirip kullanacak m›d›r?
Bu sorular ve sorunlar ne denli hassas bir alanda
ak›l yürütmekte oldu¤umuzu göstermektedir.
Boﬂalan köyleri turizm sayesinde kurtarmaya
çal›ﬂ›rken geri dönülmesi mümkün olmayan
ad›mlar at›labilir. Gerçek olan ﬂudur ki, hem
dünyan›n önemli di¤er turizm merkezlerinde hem
de Türkiye’deki turizm endüstrisinde iyi, do¤ru ve
olumlu örneklere çok ihtiyaç vard›r. Bunun için yeni
bir anlay›ﬂ ve yaklaﬂ›m gereklidir. Do¤al, kültürel ve
beﬂeri kaynaklar› kendi amaçlar›na ulaﬂmak için
araç olarak kullanagelmiﬂ olan turizm endüstrisi
bundan böyle bu kaynaklar›n yaﬂamas›n› sa¤lamak
için kendini araç haline getirebilmelidir.
Türkiye’deki turizm endüstrisi bu güce sahiptir.
Yeter ki planlama ve uygulamada turizm sürecinde
yer alan tüm kat›l›mc›lar gözetilsin ve yukar›da sözü
edilen de¤erler harcanmas›n, dengeli bir ﬂekilde
hem korunsun hem de kullan›labilsin.
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Kuzey Afrika’n›n renkli ülkesi
Fas, TKB üyelerini misafir etti

Fes, Medine (eski ﬂehir)

as, tarihi dokuyla modern yerleﬂim
alanlar›n›n birbirine kar›ﬂmadan, bar›ﬂ
içinde bir arada var oldu¤u Rabat,
Kazablanka, Marakeﬂ ve Fes gibi kentleri ile özel
bir Kuzey Afrika ülkesi… Beﬂ bin y›ll›k Berberi
egemenli¤inin ard›ndan önce Finikeliler, daha sonra
da Bizansl›lar›n yönetimine giren Fas, 7. yüzy›ldan
itibaren Arap fetihlerinin etkisiyle yeni bir kimlik
kazanmaya baﬂlam›ﬂ. Yerel Berberi kültürüyle Arap
gelenek görenekleri ve ‹slam dininin kar›ﬂ›m›,
bugün Fas’ta egemen olan Arap-Berberi kültürünü
oluﬂturmuﬂ. Nüfus bak›m›ndan en kalabal›k
dördüncü Arap ülkesi olan Fas’ta, halk›n yüzde
99.1’i Arap-Berberilerden meydana geliyor.

F

13-17 Aral›k tarihleri aras›nda 220 TKB üyesi,
2009 y›l›n›n Side’de yap›lan son seminerinin
ard›ndan Fas’a hareket etti. Baﬂar›l› bir turizm
politikas› ile kültürel zenginli¤ini tüm dünyan›n
dikkatine sunan bu renkli Kuzey Afrika ülkesinde
TKB üyeleri, dört kentin eski ve yeni kent
dokusunu, mimari özelliklerini, kültürel miras›na
sahip ç›kma kararl›l›¤›n› gözlemleme f›rsat› buldu.

Marakeﬂ’te kentin ad› k›rm›z›
TKB Dan›ﬂma Kurulu üyeleri ve ÇEKÜL Vakf›
heyetinin de kat›ld›¤› gezinin ilk günü, k›rm›z›
rengin hâkim oldu¤u Marakeﬂ kentinden baﬂlad›.
Ülke ve gezilecek kentler hakk›nda verilen bilginin
ard›ndan, hem Akdeniz’e hem Atlas Okyanusu’na
k›y›s› olan Fas’›n ilk baﬂkenti olma özelli¤i taﬂ›yan
Marakeﬂ’te kent meydan›, Kutubiya Camisi, Bahia
Saray› ve Saadi an›t mezarlar› incelendi. S›vada
kullan›lan kilin renginden dolay› k›rm›z› renkli
yap›lar›yla dikkat çeken kentte, yeni mimarinin
geleneksel dokuyla uyumlu planlanmas› ve d›ﬂ
cephelerinde k›rm›z› kil d›ﬂ›nda baﬂka bir
malzemenin kullan›lmamas›, TKB üyelerinin
dikkatini çeken önemli noktalardan biriydi.
1830’dan itibaren Frans›zlar›n ilgisini çekmeye
baﬂlayan Fas, 1912’den ba¤›ms›zl›¤›n› kazand›¤›
1956 y›l›na kadar Fransa’n›n himayesinde yaﬂad›.
Bu dönem izlerinin hâlâ canl›l›¤›n› korudu¤u ülkede
nerdeyse herkes Frans›zca konuﬂuyor; Frans›zca
resmi dairelerde yaz›ﬂma dili olarak kullan›l›yor.
Hükümetin kral taraf›ndan seçildi¤i Fas’ta, birden
fazla siyasi parti bulunuyor. Yönetimin politikalar›n›n
bat›l›laﬂmaya yöneldi¤i ülkenin özellikle Marakeﬂ
kentinde yo¤un bir turist ak›n› görmek mümkün.
Marakeﬂ meydan› akﬂam saatlerinde, yerel halk›n
gösterilerini izlemek için gelenlerle dolup taﬂ›yor.
1981 y›l›ndan bu yana UNESCO’nun Dünya Miras›
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TKB toplulu¤u, Hasan II Camisi önünde

Listesi’nde bulunan Marakeﬂ’in yan› s›ra Fas’ta
Meknes, Fes ve Berberi evleri gibi sekiz koruma
alan› bulunuyor.

Beyaz kent Kazablanka
Fas’›n en büyük kentlerinden biri olan ve ‹spanyolcada
“beyaz ev” anlam›na gelen Kazablanka’da ise
geleneksel ve yeni yap›lar›n cephelerinin neredeyse
tamam›nda beyaz renk hâkim. Dünyan›n üçüncü
büyük camisi olan Hasan II Camisi de bu kentin en

önemli dini yap›lar›ndan biri. 1980 y›l›nda yap›m›na
baﬂlanan ve iki bin beﬂ yüz iﬂçinin sekiz y›lda
bitirdi¤i caminin minaresi 210 metre yüksekli¤inde.
Atlantik Okyanusu k›y›s›nda, denizin
doldurulmas›yla inﬂa edilen caminin yap›m›nda on
bin sanatç› görev alm›ﬂ. Alt› gruba ayr›larak gezi
rotalar›n› yerel rehberler eﬂli¤inde takip eden TKB
üyeleri, okyanus k›y›s›ndaki bu devasa camide bir
araya geldi. Caminin önünde TKB aile foto¤raf›
çektiren kat›l›mc›lar, okyanus manzaras›n› da
doyas›ya seyretti.

Udaya Bahçeleri, Rabat
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Rabat ve Udaya bahçeleri
Fas’›n baﬂkenti ve krall›¤›n merkezi olan Rabat’ta
ise Udaya bahçeleri, Muhammed V’in türbesi ve
yan›ndaki Hasan Kulesi incelendi. Beyaz ve
mavinin uyumunun en iyi görülebilece¤i dar, temiz
ve çiçekli sokaklar›yla Udaya bahçelerinde, Fas’›n
nane çay›ndan içmek için mola veren kat›l›mc›lar,
güneﬂli havan›n keyfini ç›kard›.

Fes’in sar› sokaklar›

Marakeﬂ’te baharatç› dükkan›

Zaman› durduran kent Fes
‹zmir’in kardeﬂ kenti, Fas’›n ise üçüncü büyük
kenti olan Fes, hâlâ yaﬂamaya devam eden eski
kent merkeziyle ülkenin görülmeye de¤er en önemli
kenti. Medina ismi verilen eski kent merkezinde
9400 sokak bulunuyor. At ve eﬂeklerle taﬂ›mac›l›¤a
devam eden Feslilerle karﬂ›laﬂt›¤›n›z dar sokaklarda,
Fas’›n en hareketli çarﬂ›s›yla da tan›ﬂ›yorsunuz.
Medina tekstil, bronz iﬂçili¤i, el sanatlar›, baharat,
geleneksel yemek ve Fas terli¤i babuﬂ
dükkânlar›yla ülkenin geleneksel dokusunu
yans›t›yor. Karauin Camisi, Buananya ve Molla ‹dris
II medreseleri, darac›k ve kalabal›k sokaklar›n
aras›na gizlenmiﬂ kap›lar›yla birden bire karﬂ›n›za
ç›k›veriyor. Sedir a¤ac›ndan yap›lan oymal› kiriﬂleri,
mozaiklerle bezeli zemin ve duvarlar›yla geleneksel
mimarinin tüm ihtiﬂam›n› saklayan medrese ve
camileri, eski kentin sokaklar›nda incelemek
mümkün. Surlarla çevrili eski kentin yirmi dört
kap›s› bulunuyor. Yine mozaiklerle süslü kap›lar›n
d›ﬂ taraf› “hoﬂ geldiniz” anlam›na gelen mavi, iç
taraf› ise “güle güle” anlam›na gelen yeﬂil
renginden oluﬂuyor.
Fas gezisinin son iki gününü Fes kentinde geçiren
TKB’nin 220 kat›l›mc›s› bu dört büyük kentteki
korumac›l›k faaliyetlerini, restorasyon çal›ﬂmalar›n›,
eski ile yeni kent aras›ndaki geçiﬂi inceleme imkan›
buldu.
Fes’te eski ﬂehrin giriﬂ kap›lar›ndan biri
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Udaya Bahçeleri, Rabat

Fas gezisinin
düﬂündürdükleri
Prof. Dr. Y›lmaz Büyükerﬂen
Eskiﬂehir Büyükﬂehir Belediyesi Baﬂkan›
Yo¤un bir gezi program›yd›, TKB’ye teﬂekkür
borçluyuz. Fas ilginç bir ülke. Koruma alt›na al›nan
yerlerdeki konutlar, dükkânlar periﬂan, ortaça¤
standartlar›nda ama yap›lar›n ayakta kalm›ﬂ olmas›
önemli. UNESCO’nun listesine girmiﬂ olman›n yan›
s›ra malzeme konusunda da ﬂanslar› var. Biz
restorasyon için usta bulmakta zorlan›rken onlar
eski malzemeye kolayl›kla ulaﬂabiliyorlar. Biz ne
usta ne malzeme bulabiliyoruz; s›k›nt›m›z bu…
Eski kentin oldu¤u gibi korunabilmesinde mülkiyet
durumunun da etkisi olabilir; yap›lar›n kime ait
oldu¤unu bilemiyoruz. Bizdeki gibi rant yüksek
olsayd›, yap-satç›lar, müteahhitler ç›ksayd› eskileri
y›k›p apartman yapabilirlerdi. Eski bölgeye
dokunmadan kentleri geliﬂtirip, modernize etmiﬂler.
Tabii bunun bir nedeni de, krall›kla yönetilmeleri
olabilir. Uzun süre Frans›z sömürgesiydiler;
ba¤›ms›zl›klar› bizim kadar eski de¤il. Demokrasi
var gibi gözükse de bizdeki gibi de¤il. Bizde
mülkiyet, tapu sahipli¤i son derece önemli… Fas’ta
nüfusun büyük k›sm› fakir ve eski kentlerde
yaﬂ›yorlar. Görüntü ise tamamen ortaça¤; etler,
di¤er yiyecekler aç›kta, hijyen yok… Altyap›
sorununu nas›l çözdüklerini merak edip sorduk.
Yerel rehberlerin verdi¤i cevap, “Buras› bir vadiydi
ve bir dere vard›. Derenin üstü kapat›ld›, her ﬂey
ona ba¤land›” ﬂeklinde oldu. O dere nereye gidiyor,
onu bilemiyoruz. Fas hiç ﬂüphesiz etkileyiciydi,
fakat korunabilen alanlar› bir tarafa b›rak›rsak,
Türkiye ile pek mukayese edilemez.
ﬁehmus Nas›ro¤lu
Midyat Belediye Baﬂkan›
Fas’ta fazla eser yok ama olanlar› korumaya
çal›ﬂm›ﬂlar. Özellikle kültürlerine sahip ç›k›yorlar,
bat›ya özenip kültürlerinden vazgeçmemiﬂler.
Somut olmayan kültürel miras hâlâ yaﬂ›yor, bununla
da ilgi oda¤› oluyorlar. Marakeﬂ’teki meydan›n
UNESCO’nun listesine girebilmesinin nedeni de
bu… Özellikle çarﬂ›lar›nda dedelerinden,
babalar›ndan ö¤rendikleri gibi üretmeye devam
ediyorlar. Biz Türkiye’de bunu yapm›yoruz. Her ﬂeyi
makineye döktük; el sanatlar›ndan vazgeçmeye
çal›ﬂ›yoruz. Burada ise hem modern hem
geleneksel hayat mevcut… Fas; güzel, otantik,
görülmeye de¤er bir memleket…

R›dvan Fad›lo¤lu
ﬁehitkamil Belediye Baﬂkan›
Metin hocas›z hiç içimize sinmedi; çok özledik.
Onun bütünleﬂtirici özelli¤i bir kez daha ortaya
ç›kt›; bize vermiﬂ oldu¤u güçle bu iﬂler daha h›zl›
gidiyor... Bu geziler özellikle TKB’deki belediye
baﬂkanlar›n›n kaynaﬂmas› aç›s›ndan art› bir de¤er;
daha önce hiç görüﬂmedi¤imiz arkadaﬂlar›m›zla
görüﬂtük. Fas iyi bir seçimdi, fantastik bir seyahatti.
Buralar› görünce tarihimizin derinliklerini daha iyi
anl›yoruz. Bizim de¤erlerimiz çok daha fazla;
Fas’tan çok daha fazla ilgi çekebilmeliyiz. Kendi
bölgemde bulunan, dünyadaki ilk yerleﬂim yeri olup
olmad›¤› tart›ﬂ›lan Dülük’ün tan›t›m›n› hâlâ
yapamaman›n s›k›nt›s›n› yaﬂ›yorum. Fakat bu bir
süreç… Fas’a dönersek: Eski kentleri oldu¤u gibi
b›rak›p yeni bir yap›lanmaya gidilmesi çok güzel bir
örnekti. Bizde ise baz› yerler, maalesef “at› olan
Üsküdar’› geçmiﬂ vaziyette”, geriye dönüﬂ yok.
Fakat Side’deki toplant›da köylerin korunmas› ile
ilgili söylenenler çok önemliydi. En az›ndan biz de
köy dokular›n› betonarme, tu¤la girmeden koruyabilirsek
kültür turizmi aç›s›ndan çok büyük bir kazanç elde
ederiz. Fas’tan ç›kard›¤›m›z dersle belki köylerimizi
yaﬂatmay› baﬂarabiliriz. Fas’›n olumsuz yan›, yer yer
yeni yap›larla eskilerin birbirine benzemesi; yeni mi
eski mi diye tereddütle bak›yorsunuz. Yeni
yap›lanmada taklidin ötesinde farkl› uygulamalar›n
kurgulanmas› gerekti¤ini düﬂünüyorum.
Kemal Kazan
Göynük Belediye Baﬂkan›
Fas’› güzel buldum. En çok dikkat çeken, tarihi
olan yerlerin etraf›n› surlarla çevirmiﬂ olmalar›…
Yap›lar› kendine özgü; baﬂkan arkadaﬂlarla
inceledi¤imizde özel ve de¤iﬂik bir s›va kullan›ld›¤›n›
gördük. Eski kenti oldu¤u gibi korumalar› çok
güzel. Olumsuz yan›, üçüncü dünya ülkesi oldu¤unu
hissediyorsunuz. Yerel halkla konuﬂma imkân›m›z
oldu, ileriye do¤ru gidiyorlar… Biz de Göynük’te
koruma anlam›nda çal›ﬂmalar yap›yoruz. 168 tane
tescilli yap›m›z var. Bugüne dek yaklaﬂ›k yüzde
30’unun restorasyonu bitirilmiﬂ. ﬁu anda 12 tane
uygulama, 24 tane de proje dosyam›z kurulda…
Erdo¤an Bilenser
Bursa Büyükﬂehir Belediyesi eski Baﬂkan› /
TKB eski Baﬂkan›
TKB son y›llarda, yerel yöneticileri yurtd›ﬂ›na götürerek
güzel bir ﬂey yap›yor. Farkl› ülkelerin tarihi ve
kültürel de¤erlerini tan›yor; koruma çal›ﬂmalar›n›,
kentsel düzenlemelerini görüyoruz. Hatta bir-iki

meslektaﬂ›mdan, ilk kez yurtd›ﬂ›na ç›kt›klar›n›
duydum. Demek ki bu geziler çok önemli… Suriye,
Fas gezileri sayesinde gerek Ortado¤u gerek kuzey
Afrika’daki Arap kültürü hakk›nda ipuçlar› ald›k. ‹ki
ülkede de ﬂunu yaﬂad›m: Arap ülkelerine bir
önyarg› ile geliyoruz. Ben art›k ülkeleri
de¤erlendirirken salt dinlerine, örtülerine, yaﬂam
biçimlerine tak›lmayaca¤›m. Çünkü bana göre
modernlikte, koruma anlay›ﬂ› birinci s›rada. Bir
ülke, eski medeniyetlerin b›rakt›klar›n› koruyup
günümüze kadar taﬂ›yabiliyorsa, bunu bir kültürel
miras olarak kabul ediyor ve hassasiyet gösteriyorsa,
bana göre o ülke modern bir ülkedir. Suriye’de,
Fas’ta bunu gördüm, çok mutlu oldum ve biraz da
üzüldüm. ‹tiraf edelim ki, bizden daha iyiler bu
konuda… Kazablanka’y› feda etmiﬂler ama o da bir
konsept. “Bu kenti modern bir Avrupa kenti
görünümünde yap›yoruz” demiﬂler, orada da belki
modernliklerini sergiliyorlar. Türkiye’nin Fas’tan,
Suriye’den modern ﬂehircilik ad›na alabilece¤i bir
ﬂey yok belki, ama korumac›l›k konusunda
alabilece¤i çok ﬂey var. Keﬂke belediye baﬂkanlar›
kadar devletin çeﬂitli kademelerinde çal›ﬂanlar da
bunu görse… Çünkü burada koruma çabas›,
sadece yerel yönetime ait de¤il, topyekûn bir karar.
Devletin, sivil toplumun, yerel yönetimin kat›ld›¤› bir
çaban›n sonucu… Bu çaba da bu ülkeye pozitif
olarak yans›yor. Kentlerimizde korumay› ön plana
al›rsak bizim ülkemize de daha fazla turist gelebilir.
600-700 y›l boyunca dünyaya hükmetmiﬂ bir
imparatorlu¤a yüz y›ldan fazla baﬂkentlik yapm›ﬂ bir
kent olarak Bursa’y› Osmanl› kenti olarak
tan›tmal›y›z.

Y›lmaz
Büyükerﬂen

ﬁehmus
Nas›ro¤lu

R›dvan
Fad›lo¤lu

Kemal
Kazan
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Erdo¤an
Bilenser

Hüseyin Vefa Ülgür
Selçuk Belediye Baﬂkan›
Fas çok farkl›; ülkenin geliﬂmiﬂlik düzeyinin aksine
korumac›l›k anlay›ﬂ›, belki de merkezi otoritenin
etkisiyle çok baﬂar›l›. Yap›lar› korumaya çal›ﬂm›ﬂlar,
restorasyonda da baﬂar›l›lar. Çok önemli bir baﬂka
ﬂey var: Avrupa’ya çok yak›nlar ama kendi
kültürlerini çok iyi yaﬂat›yorlar. Geleneklerini
sürdürüyorlar; meydanlar çok canl›, yaﬂ›yor; çarﬂ›
yaﬂ›yor. Kentleri de¤iﬂtirmeden, kültürel kimli¤ine
sahip ç›karak yürüyor olmas› Fas’› turizmde bana
göre gelecek vaat eden bir ülke haline getiriyor.
Buradaki turizm organizasyonlar› bizdeki gibi yapay
de¤il, yani bir mizansen de¤il. Seyahatimiz boyunca
buradaki insanlara dokunabildik. Onlar gibi oturup
kalkabildik, onlar›n al›ﬂveriﬂ etti¤i yerlerden al›ﬂveriﬂ
ettik. Oysa Türkiye’de -belki de “her ﬂey dâhil”
sistemi yüzünden- turist, yerel halk› tan›madan
ülkeden ayr›l›yor; kültür al›ﬂveriﬂi olam›yor…
Örne¤in Kapal›çarﬂ› art›k ‹stanbul insan›n›n gitti¤i

Hüseyin
Vefa Ülgür

bir yer de¤il, tamamen turizme dönmüﬂ, Çin mallar›
ile dolmuﬂ. Bana göre Fas’tan ç›kar›lacak en büyük
ders bu: El sanatlar›m›z›, kültürümüzü yaﬂatmaya
devam etmeliyiz ve kültürle turizmi buluﬂturmal›y›z.
Özellikle Marakeﬂ ve Fes’te iki farkl› yaﬂam
biçiminin sürmesini de çok çarp›c› buldum. Bir
tarafta modern bir kentin insanlar›, bir tarafta da
gelir düzeyi çok düﬂük, belki yüzy›l öncesinde
yaﬂayan insanlar ayn› ortamda buluﬂuyor. Yani ayn›
anda iki farkl› ça¤› yaﬂ›yorsunuz, bu çok
enteresand›. Ayr›ca pek temiz bir ülke olmamas›na
ra¤men çok sakin buldum Fasl›lar›; bütün
keﬂmekeﬂe, kar›ﬂ›kl›¤a ra¤men kavga-gürültü yok.

Karauin Camisi

Fas’ta geleneksel
yaﬂam kültürü
M‹THAT KIRAYO⁄LU

TKB’nin Side seminerinin konusu kültür turizmi idi.
Side’den Fas’a do¤ru yola ç›karken, konumuza
uygun bir örnek ülkeye gitti¤imizi biliyorduk, ama
gözle görmek gerçekten farkl›.
Her seyahatte, her ülkede, her kentte, kültür
miras›ndan arta kalanlar› görüyor, izliyoruz. Ama bir
kent, bir ülke, böylesine iliklerine kadar ve tümüyle
“kültür miras›” olabilir mi? Olabilirmiﬂ. Fas’ta
gördü¤ümüz buydu.
Fas’›n kültür miras›n›n fiziksel boyutu, yani yap›lar,
an›t eserler, kentsel mekânlar, bizim için oldukça
ilginçti. Anadolu’da Selçuklu ile baﬂlay›p Osmanl›
ile devam eden ve Balkanlar’dan Avrupa’ya uzanan
bir uygarl›k sürecinin benzerini, yöreden ve
iklimden kaynaklanan farkl›l›klar›yla Fas’ta görmek
ﬂaﬂ›rt›c›yd›.
Besbelli büyük ustalar, sanatkârlar, mimarlar, o
dönemde ya Selçuk ya Osmanl› diyar›n›, ya
Endülüs’ü mesken tutmuﬂlar. Ne var ki Fas’› kültür
turizmi aç›s›ndan çok önemli bir destinasyon haline
getiren sadece bu ola¤anüstü kültür sentezi de¤il;

bunun yan›nda, an›tsal eserlerin ihtiﬂam›n› anlaml›
k›lan, neredeyse hiç bozulmam›ﬂ kent dokusu ve
kilometrelerce uzanan, dimdik ayakta kalm›ﬂ sur
duvarlar›. Marakeﬂ’te k›rm›z›, Meknes’te sar›,
baﬂtan sona ayn› renkte yay›lm›ﬂ sakin ve durgun
kentler.
Meydanlar›, sokaklar›, çarﬂ›lar›, avlular› ile bütün
kentler sanki ortaça¤da donmuﬂ kalm›ﬂ. Birçok
tarihi kentin çok güzel restore edilmiﬂ bölgelerinde
de ortaça¤ mekânlar›n› görmek mümkün. Fakat
Fas’› bu anlamda farkl› ve büyüleyici k›lan, kentin
tümüyle korunmuﬂ olmas› ve daha da önemlisi,
içindeki toplumsal yaﬂam›n da adeta hâlâ orta
ça¤da sürüyor olmas›. Kültür turizminin esas›
olarak gördü¤ümüz korunmuﬂ kentlerin içinde,
sahici, geleneksel yaﬂam kültürü, somut olmayan
kültür miras› mevcut. Bunu turistler için yapm›yor,
zaten böyle yaﬂ›yorlar.
Surlar içinde bulunan eski kent Medina’ya ad›m
att›¤›n›zda, çarﬂ›n›n darac›k sokaklar›nda
dolaﬂ›rken, kendinizi ortaça¤› anlatan bir filmde
zannedebilirsiniz; fark ﬂu ki, Fas’ta yaﬂanan bir film
de¤il, hayat›n ta kendisi; mekânlar sinema dekoru,
oynayanlar da artist veya figüran de¤il. Hayat›n
temposu, davran›ﬂ biçimleri, k›l›k-k›yafet, yeme,
içme ve e¤lenme al›ﬂkanl›klar› ile Fas kentleri,
modern dünya için, yaﬂayan birer müze.

Rabat Surlar›

Buananya Medresesi, Fes

Kürdan bitkisi satan çocuk
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Çini atölyesinde iﬂçiler

‹ﬂte, Fas’› kültür turizminin oda¤› haline getiren
gerçek: Kentlerin içi dolu; kentlerin ruhu var. Bu
gerçe¤in bilinçli olarak planlanm›ﬂ bir büyük turizm
projesi oldu¤unu söylemek ise do¤ru olmaz. Geri
kalm›ﬂl›k hali, do¤rusu, Fas’›n baﬂ›na gelmiﬂ güzel
bir ﬂey. Yaﬂayanlar da durumdan hoﬂnut görünüyor.
De¤iﬂmeye, geliﬂmeye enerjileri, kabiliyetleri ve
galiba niyetleri de yok.

korunmas›nda üstlendi¤i önder rolünün önemini bir
kez daha ortaya ç›karm›ﬂt›r.
On y›l boyunca çok zorlu bir süreci aﬂarak bugüne
geldik; fakat yolumuz uzundur. Önümüzdeki
dönemde, sarf etti¤imiz çaban›n de¤erinin fark›nda
olarak, daha büyük ölçekli projelere ve hedeflere
do¤ru yürüyebilmeliyiz.

Her geziden bir ders ç›karmak gerek. Avrupa’dan,
geliﬂmiﬂ ülkelerden yurda dönerken biraz can›m›z
s›k›l›r, bir hüzün çöker üstümüze. Geride kald›k
diye hay›flan›r›z. Fas’tan dönerken, belediye
baﬂkanlar›m›z, bunun tam tersi bir duygu zenginli¤i
ve coﬂkuyla karﬂ›laﬂt›rmalar yap›yorlard›. Bu kez
gö¤sümüz gururla kabarm›ﬂt›. Üretim iliﬂkilerindeki
ilkelli¤i, temizlik ve sa¤l›k koﬂullar›n›n yetersizli¤ini
örnekleyerek geride b›rakt›¤›m›z ülkeyi
küçümseyenler, burun k›v›ranlar ço¤unluktayd›. Bu
mutlulu¤u doya doya yaﬂasak da, o güzelim
kentlerimizi geliﬂme yolunda feda etti¤imizi, yak›p
y›kt›¤›m›z› unutmayal›m.
Bizler, de¤iﬂimi, modernleﬂmeyi, eskiyi y›kmak
olarak alg›lad›k. Yeni kentlerimizi, eski kentlerimizin
yan›na de¤il, üstüne oturttuk. ﬁimdi ise geriye
kalanlar› kurtarmaya çal›ﬂ›yoruz. Fas’tan dönerken
yaﬂad›¤›m›z karmaﬂ›k duygular ve iç hesaplaﬂmalar,
Tarihi Kentler Birli¤i’nin, kültür miras›m›z›n

Çini-ahﬂap-taﬂ-çini iﬂçili¤inden güzel bir örnek Karauini Camisi
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Fes sokaklar›nda çalg›c›lar

örnek proje
KÜNYE
‹lk sahibi:
Konumu:
Özelli¤i:
Eski eser tescil y›l›:
Mülkiyeti:
Kullan›m hakk›:
Proje sahibi:

Hayri ‹nal, Yozgat Belediye
Baﬂkan› (1956 – 1960)
‹stanbulluo¤lu Mahallesi,
Emniyet Caddesi
Geç Osmanl› Dönemi sivil
mimari örne¤i
1979
Maliye Bakanl›¤› Hazinesi
(ba¤›ﬂ)
Yozgat Belediyesi
Yozgat Belediyesi
(Baﬂkan Yusuf Baﬂer)

RESTORASYON PROJES‹
Müellifi:
M. K. Mimarl›k
Proje niteli¤i:
Kültür evi
Proje teslim tarihi:
22.05.2006
TKB Katk›s›:
Sözleﬂme bedeli 30.000 TL
(1. ödeme 13.07.2006,
2. ödeme 05.09.2006)
Onay tarihi:
03.08.2006/607,
Kayseri Kültür ve Tabiat Varl›klar›n›
Koruma Bölge Kurulu
UYGULAMA
Yüklenici:
Restorasyon tarihi:

Y›ld›r›m Yap›
2007

“200 Ortak 200 Eser” Program›ndan Örnekler

Yozgat Hayri ‹nal Kona¤›
ayri ‹nal Kona¤› çal›ﬂma öncesinde büyük
k›sm› tahrip olmuﬂ, kullan›lmaz bir
durumda, y›k›nt› halinde bir yap› idi.
Bodrum kat hariç iki katl› yap›, bodrum taﬂ, alt ve
üst katlar ahﬂap, çerçeve aralar› helik taﬂ dolgu
olarak inﬂa edilmiﬂti.

H

Birinci ve ikinci kat yükseklikleri ve duvar köﬂeleri
ahﬂap silmelidir. Bodrum kat pencereleri silme taﬂ
çerçeveli demir ﬂebekelidir. Güney cephesi boydan
boya ç›kmal› olup ikinci kat ahﬂap balkonlu, balkon
demir ﬂebekeli ve korkulukludur. Balkon a¤aç
konsollar üzerine bindirilmiﬂtir. Binaya giriﬂ güney
cepheden sa¤lanm›ﬂ olup kap› ahﬂap ve çift
kanatl›d›r. Birinci kat pencereleri ahﬂap çerçeveli,
dikdörtgen ﬂekilli ve demir ﬂebekelidir. ‹kinci kat
balkon pencereleri birinci kat balkon pencerelerinin
ayn›s›d›r. Do¤u cephesi boydan boya ç›kmal›d›r.
Çat›da ç›kmalar üzerinde çat› sundurmalar›

mevcuttur. Çat› alaturka kiremit döﬂelidir. Kuzey
cephesi ikinci katta iki cumbal› olup cumbalar
ahﬂap konsollar üzerine bindirilmiﬂtir.
Cümle kap›s› taﬂ çerçeveli, yuvarlak kemerli olup
kap› kanad› ahﬂapt›r. Ahﬂap kap› üzerinde rozet
motifleri vard›r. Cümle kap›s› abidevi bir durum arz
etmektedir. Kap› üzerinde alaturka kiremit
örtülüdür. Bat› taraf›nda taﬂ çerçeveli düz kemerli
ahﬂap kanatl› bir giriﬂ k›sm› vard›r. Ayr›ca ahﬂap
konsollar üzerine oturtulmuﬂ cumba mevcuttur.
Duvar yüzeyleri tatl› kireç s›val›d›r.
Hayri ‹nal Kona¤› 2007 y›l›nda Yozgat Belediyesi
taraf›ndan restore edilerek kente gelen konuklar›n
a¤›rland›¤›, Yozgat’a özgü yemeklerin sunuldu¤u,
çeﬂitli etkinliklere ev sahipli¤i yapan bir kültür evi
olarak yöre turizmine kazand›r›lm›ﬂt›r. Ayr›ca alt kat
odalar›ndan biri belediye korosuna tahsis edilmiﬂtir.
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yeni kitaplar
Kent yaﬂam›n›n orta yeri çarﬂ›
Bir ucu Balkanlar üzerinden Avrupa’ya, di¤er ucu Mezopotamya üzerinden Orta Do¤u ve Uzak Do¤u’ya
uzanan bir co¤rafyan›n merkezinde yer alan ‹stanbul, bin y›llar boyunca ve özellikle de kentin Osmanl›lar
taraf›ndan fethinden sonra, çarﬂ› gelene¤inin en canl› örneklerini ortaya
koymuﬂtur. Kentin yaﬂam›n›n can damar› olan çarﬂ›lar ayn› zamanda kent
ortam›nda örgütlenmenin ve dayan›ﬂman›n da merkezi olmuﬂtur.
Dünya savaﬂlar›yla kesintiye u¤rayan ticari hayat›n II. Dünya Savaﬂ›’ndan sonra
yeniden canlanmas›n›n etkileri ‹stanbul’un geleneksel çarﬂ›lar›nda da
hissedilmeye baﬂlad›¤›nda, 1954 y›l›nda bir kooperatif çat›s› alt›nda örgütlenen
Sultanhamam manifaturac›lar›, kentteki yeni imar faaliyetleriyle de örtüﬂen yeni bir
ticaret mekân› aray›ﬂ›na girmiﬂti. Saraçhane-Unkapan› aras›ndaki istimlâk sonucu
aç›lan alanda yeni bir çarﬂ› inﬂas› için 1960 y›l›nda bir yar›ﬂma aç›ld›. Yüksek
Mühendis Mimarlar Do¤an Tekeli, Sami Sisa ve Metin Hepgüler’in projesi
birincili¤i kazand› ve ‹stanbul Manifaturac›lar ve Kumaﬂç›lar Çarﬂ›s›, yedi y›l süren bir yap›m sürecinden
sonra, 22 Nisan 1967 tarihinde ‹stanbul’un yaﬂam›nda yerini ald›.
Kas›m 2009 tarihinde ‹stanbul Manifaturac›lar ve Kumaﬂç›lar Çarﬂ›s› Yay›nlar› aras›ndan ç›kan, Görkem
K›z›lkayak’›n anlat›m› ve foto¤raflar›, NDR Tasar›m’›n düzenlemesiyle oluﬂan ‹meceden ‹MÇ’ye baﬂl›kl›
kitap, “bir defada ve tek elden yap›lan dünya çarﬂ›lar›n›n en büyüklerinden biri” olan ‹MÇ’nin yar›m
yüzy›ll›k tarihini ve ‹stanbul kenti için önem ve anlam›n› anlat›yor. Prof. Dr. Metin Sözen’in sözleriyle,
tasar›m sürecindeki özenli yaklaﬂ›mlar sonucunda ‹MÇ’nin “modern bir mimarl›k yap›s› ve Kapal›çarﬂ›
gelene¤inin 1950 sonras› en görkemli örne¤i” olmas›na tan›kl›k ediyor.

Selçuklu eserlerinin günümüze yolculu¤u
An›tsal mimarl›k eserleri, adil yönetim anlay›ﬂlar›, bilim ve teknolojiye verdikleri önemle Orta Ça¤
Anadolu’sunda görkemli bir uygarl›k yaratan Selçuklular, birçok alanda günümüze kadar uzanan izler
b›rakt›. Bugün hâlâ dimdik ayakta duran Selçuklu mimarl›k yap›lar›, Selçuk Belediyesi taraf›ndan haz›rlanan
ve Türkiye Belediyeler Birli¤i taraf›ndan Ocak 2009 tarihinde yay›mlanan Anadolu
Selçuklu Eserleri Foto¤raf Albümü Afyon’dan Yozgat’a uzanan bir co¤rafyada, 49
il s›n›rlar› içinde yer alan yap›lar›n foto¤raflar›n› bir araya getirdi.

Anadolu Selçuklu Eserleri Foto¤raf Albümü, Prof. Dr. Haﬂim Karpuz’un
dan›ﬂmanl›¤›nda, Ahmet Kuﬂ, Feyzi ﬁimﬂek ve ‹brahim D›varc›’n›n foto¤raflar›yla
yay›na haz›rland›. Kitap Cumhurbaﬂkan› Abdullah Gül, Baﬂbakan Recep Tayip
Erdo¤an, Kültür ve Turizm Bakan› Ertu¤rul Günay ve Türkiye Belediyeler Birli¤i
Baﬂkan› Aytaç Durak’›n sunuﬂ yaz›lar›yla okuyucuyla buluﬂuyor. Konya-Selçuklu
Belediyesi eski baﬂkan› Doç. Dr. Adem Esen’in önsözüyle sunulan eserde, Prof.
Dr. Haﬂim Karpuz’un giriﬂ incelemesi, “Selçuklu Ça¤›nda Anadolu”, “Kültür-Sanat
Ortam› ve Toplum”, “Yap› Türleri ve K›sa Özellikleri” baﬂl›klar›yla okuyucuyu
ayd›nlat›yor.
Giriﬂ yaz›s›n›n “Sonuç” bölümünde Prof. Dr. Haﬂim Karpuz’un ﬂu sözleri
çal›ﬂman›n önemini dile getiriyor: “Anadolu’da Selçuklu yap›lar›n›n say›s›n› do¤ru olarak ortaya koyan
bilgilerden yoksunuz. Selçuklu kent dokular› gibi yap›lar›n büyük bir bölümü y›k›lm›ﬂ ve toprak alt›nda
kalm›ﬂt›r. Türkiye’de yap›lan Ortaça¤ kaz› ve araﬂt›rmalar› da bu hususu do¤rulamaktad›r. Umar›m ki bu
albümde bir arada gördü¤ümüz Selçuklu mimari miras›, atalar›m›z›n bu topraklarda kurdu¤u ﬂehirlerin ve
uygarl›¤›n korunmas›nda bize düﬂen sorumlulu¤u hat›rlamamam›za yol açar.”

Kars, Ardahan ve Erzurum mimarisi bir kitapta topland›:
Kuzeydo¤u Anadolu’da Mimari
“Türkiye’de Kentsel ve K›rsal Mimari” projesinin yönetmeni Amelie Edgü’nün küratörlü¤ünde, ÇEKÜL
Vakf› Baﬂkan› Prof. Dr. Metin Sözen’in dan›ﬂmanl›¤›nda yay›ma haz›rlanan
Kuzeydo¤u Anadolu’da Mimari isimli kitap, Prof. Dr. Hamza Gündo¤du ve Prof.
Dr. ﬁengül Öymen Gür’ün metinleri, Ali Konyal›’n›n foto¤raflar›ndan oluﬂuyor. ‹ki
y›ll›k bir çal›ﬂma sonucunda Türkçe-‹ngilizce olarak yay›mlanan kitaba ÇEKÜL
gönüllüsü Yalç›n Korkmaz da çizimleriyle destek verdi.
Kitaptaki foto¤raflar Kars, Ardahan ve Erzurum’un mimari zenginliklerini ve
do¤ayla uyum içinde nas›l bütünleﬂti¤ini gözler önüne seriyor. Ani harabeleri,
ﬁeytan kalesi, Rus mimarisi, Kars kalesi, Ka¤›zman ve Ç›ld›r köyleri, kiliseler,
camiler, hamamlar, Oltu ve ﬁenkaya köyleri foto¤raflar ve metinlerle bütünlük
için anlat›l›yor. Bir anlamda Kuzeydo¤u Anadolu kentlerinin mimari özelliklerini
bir araya getiren bir envanter çal›ﬂmas› niteli¤i taﬂ›yan kitap, özenli tasar›m› ile
de dikkat çekiyor.
Prof. Dr. Metin Sözen, kitab›n sunuﬂ yaz›s›nda ﬂu cümlelere yer veriyor:
“Gelece¤e yüklü bir miras arma¤an eden bu kültür havzas›, önemi oran›nda tan›nd›¤›nda yeni aç›l›mlara
yol açaca¤›, farkl› yaklaﬂ›mlara zengin bir ortam sunaca¤› aç›kt›r. Böyle bir yaklaﬂ›m›n yan› s›ra belge ve
bilginin konusu olan tarihsel-kültürel miras, bu kitapta özel bak›ﬂ aç›s›yla elde edilmiﬂ görsel malzemeyle
örtüﬂmekte, ‘çok yönlü araﬂt›rmalara’ zemin oluﬂturmaktad›r.”

Anadolu’nun antik tiyatrolar› bu kitapta dile geliyor
Mühendis kökenli araﬂt›rmac› yazar Yaﬂar Y›lmaz 41 bin km. yol katederek tüm Anadolu ve Trakya’y›
gezmiﬂ, say›lar› 150’yi aﬂan Anadolu antik tiyatrolar›n› yerinde incelemiﬂ. 2009 y›l›n›n Nisan ay›nda Yem
Yay›nlar› aras›nda yay›mlanan Anadolu Antik Tiyatrolar›:115 antik kent, 119 tiyatro
baﬂl›kl› 256 sayfadan oluﬂan kitap, titiz bir araﬂt›rmac›n›n özen ve sabr›n›n ürünü.
“Anadolu'nun antik tiyatrolar› nerede, nas›l, kaç tane, kaç kiﬂilik?” sorular›na
cevap ararken Yaﬂar Y›lmaz, ayak ve parmak hesaplar›n› yap› ustalar› gibi
kullanarak ölçümlerini yerinde yapt›¤› her bir tiyatroyu yeniden canland›r›yor. Hem
seyir düzeni, hem yap›m tekni¤i hem de sesin en üst s›ralara ulaﬂmas›n› sa¤lamak
amac›yla tiyatrolar›n e¤iminin mükemmele yak›n bir hassasiyetle 30 derece ile
yap›ld›¤›n› fark ediyor. Güneﬂ ›ﬂ›¤›ndan faydalanmak amac›yla güneybat›ya bakan
yamaçlara yasland›¤›na iﬂaret ediyor. Bu arada, tiyatro olgusunun neden Ege
Denizi k›y›lar›nda ortaya ç›kt›¤› sorusuna da cevap ar›yor. 115 antik kent ile 119
tiyatronun tarihçesini o dönemin kültürel özellikleriyle birlikte aktar›yor.
Anadolu'nun dört bir yan›na serpilmiﬂ tiyatro yap›lar›n›n yan› s›ra, onlara hayat
vermiﬂ sanatç› ve yap› ustalar›n› da göz ard› etmiyor. “Türkiye s›n›rlar› içindeki
tiyatrolar›n tamam›n› bir araya getirmeyi hep hayal etmiﬂtim” diyen Yaﬂar Y›lmaz’›n
kitab› boyunca, bir yandan Antik Ça¤ ustalar›n›n mühendislik gücüne ve
ça¤daﬂlar›n›n tiyatro anlay›ﬂ›na hayran kal›yoruz, bir yandan da yüz y›ld›r süregelen büyük kültür
ya¤mas›na bir kez daha tan›k oluyoruz.
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haberler

ÇEKÜL Akademi’den koruma
alan›nda çal›ﬂan kadrolara e¤itimler
EKÜL Vakf› yirmi y›ll›k birikim ve tecrübelerini
paylaﬂmak için ÇEKÜL Akademi e¤itim
birimini kurdu. “Kültürel ve Kentsel Koruma”
alan›nda çal›ﬂmalar yürüten ÇEKÜL Vakf›’n›n
Akademi e¤itimleri kamu-yerel-sivil-özel kesimleri
hedef alarak haz›rland›. E¤itimin pilot uygulamas›
Tarihi Kentler Birli¤i’ne üye belediyeler ile baﬂlad›.

Ç

Tarihsel, kültürel ve kentsel miras zenginli¤inin
korunmas›nda önemli sorumlulu¤a sahip olan yerel
yönetimler ile çal›ﬂmalar yürüten ÇEKÜL Vakf›’n›n
yapt›¤› ihtiyaç analizi araﬂt›rmas›nda, kültürel
koruma, kentsel koruma, geleneksel yaﬂam
kültürü, hukuk, mimari, arkeoloji ve sosyal bilimler
baﬂl›klar›, koruma alan›nda çal›ﬂan birimlerinin en
çok e¤itime ihtiyaç duydu¤u alanlar olarak tespit
edildi.
Yerel yönetimler bünyesinde, koruma çal›ﬂmalar›n›
yürütmek için kurulan proje ve uygulama birimleri
ile 2005 y›l›ndan bu yana kurulmaya baﬂlayan

KUDEB-Koruma Uygulama ve Denetim Bürolar›’n›n
teknik ekiplerine, pilot e¤itim uygulamas›nda
öncelik verildi. Tarihi ﬁerifler Yal›s› Kay›khane
bölümünde üç gün süren e¤itimlerde, ﬂehir planc›s›
Faruk Göksu, restoratör mimar Nüvit Bayar ve
Hurﬂit Arslan, Sezer Cihan ve Ahmet Ertürk’ten
oluﬂan Gaziantep Teknik Destek Ekibi gibi alan›nda
uzman isimler taraf›ndan bilgi aktar›m› yap›ld›.
“Kentsel Geliﬂim Stratejileri”, “Gaziantep Örne¤i:
Proje Yönetimi”, “Kültürel Varl›klar›n
Grupland›r›lmas› ve Bak›m Onar›m Esaslar›” baﬂl›kl›
konular anlat›ld› ve Eyüp, Kad›köy, Beﬂiktaﬂ gibi
belediyelerin çal›ﬂmalar› inceleme gezileriyle
yerinde incelendi.
E¤itimlerde, yerelde yap›lan uygulamalar üzerinden
de soru-cevap bölümlerinin yer almas›, koruma
çal›ﬂmalar›n›n sa¤l›kl› ilerlemesine katk› sundu.
Sa¤l›kl› ve sürdürülebilir koruma politikalar› için
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yerel örgütlenmenin, yerel e¤itimin ve
bilinçlendirmenin önemine inanarak yola ç›kan ÇEKÜL
Akademi, belediyelerin ilgili kadrolar›n›n
geliﬂtirilmesini hedefliyor. Belediyelerin bilgi ve
deneyimlerini de ortaya koymas›n› sa¤layarak
kazan›mlar›n› yans›tmalar›n› da e¤itimin bir parças›

olarak gören Akademi, bilgilerin kurumlar aras›nda
paylaﬂ›lmas›n da yolunu açmay› hedefliyor. ÇEKÜL
Akademi baﬂar›yla tamamlanan pilot e¤itimlerin
ard›ndan ﬁubat ve Haziran aylar› aras›nda 10
e¤itim gerçekleﬂtirecek.

Güney Ege kenti Milas’ta
tarihe yolculuk
üney Ege’nin Akdeniz’e uzanan
topraklar›nda iklimiyle, do¤al ve kültürel
dokusuyla önemli kenti Milas, BelediyeKaymakaml›k-Valilik ve sivil toplum kuruluﬂlar›n›n
birlikteli¤iyle, tarihine yolculu¤a ç›kmaya
haz›rlan›yor. Kayra uygarl›¤›, Menteﬂe Beyli¤i,
Osmanl› ve Cumhuriyet dönemlerinin izlerini
bar›nd›ran 120 bin nüfuslu Milas, cephe
sa¤l›klaﬂt›rmas›, restorasyon ve meydan düzenleme
projeleriyle, farkl› dönemlerini yans›tan özelliklerini
görünür k›lmay› hedefliyor.

G

Milas’taki çal›ﬂmalar Belediye’nin önderli¤inde
oluﬂturulan gönüllü bir grupla baﬂlad›. Dört etap
olarak haz›rlanan koruma, yenileme ve düzenleme
çal›ﬂmalar› Kaymakaml›k, Mu¤la Valili¤i, ÇEKÜL ve
TKB’nin de deste¤iyle ilerliyor.
Milas Belediye Baﬂkan› Muhammet Tokat, kültür
envanterlerinin haz›rlanmas› ve koruma amaçl› imar
planlar›n›n kentlerde yeniden gözden geçirilmesi
gerekti¤ine dikkat çekerek haz›rlad›klar› projeler
hakk›nda ﬂu bilgileri paylaﬂt›: “Milas’ta 180
civar›nda tescilli yap›m›z var; fakat bir o kadar da
tescilsiz yap›m›z var. Bu nedenle TKB
toplant›lar›nda Metin Sözen’in ve bilim adamlar›n›n
vurgulad›¤› envanter kitaplar›n›n haz›rlanmas› çok
önemli. Milas’ta koruma çal›ﬂmalar›na h›z vermeyi
planlad›k. Kaymakaml›k, Valilik, TKB ve ÇEKÜL

Vakf›’n›n da deste¤iyle birinci etap projelerimiz
tamamland› ve kurul onay›ndan geçti. Di¤er üç
etab›n da çal›ﬂmalar› h›zla devam ediyor. 2010
y›l›nda bir taraftan proje uygulamalar› devam
ederken, di¤er taraftan koruma imar plan›n›n
yenilenmesi ve envanter kitab›n›n haz›rlanmas›
hedeflerimiz aras›nda olacak.”
Milas Belediyesi birinci aﬂamada, belediye
binas›n›n da içinde bulundu¤u ve 17 tescilli yap›n›n
yer ald›¤› alanda çevre düzenleme çal›ﬂmalar› ve
Çöllüo¤lu Han›’n›n restorasyonuyla iﬂe baﬂlayacak;
ayr›ca ayn› aks üzerinde bulunan sokaklarda ve
K›z›lay Caddesi’nde cephe iyileﬂtirmesi yapacak.
Di¤er aﬂamalarda ise tarihi Hac›ilyas Meydan› ve
Tabakhane Caddesi ele al›nacak. Tarihi Arastan›n
restorasyonu için ise proje çal›ﬂmalar› haz›rl›k
aﬂamas›nda.
Birinci aﬂaman›n önemli oldu¤unu söyleyen
Muhammet Tokat, kent halk›n›n tedirgin oldu¤unu,
fakat yap›lan çal›ﬂmalar›n baﬂar›l› sonuçlar›n›
gördükçe destek vereceklerini söyledi. Tokat
çal›ﬂmalar›n, 2009 Temmuz ay›nda ÇEKÜL Vakf›
Baﬂkan› Prof. Dr. Metin Sözen ve Hasan Özgen,
Oktay Ekinci, Fatih Abban ve Meral O¤uz inceleme
heyetinin Milas’› ziyareti s›ras›nda tespit edilen aks
üzerinden yürütüldü¤ünü, bilim adamlar›n›n
deste¤iyle Milas için kaybedilen zaman› ortak ak›l
do¤rultusunda telafi etmek için çaba gösterdiklerini,
2010 y›l›nda bu çaban›n görünür olmaya
baﬂlayaca¤›n› ifade etti.
Milas Belediyesi, TKB’nin koruma proje ve
uygulamalar›n›n de¤erlendirildi¤i Özendirme
Yar›ﬂmas›na da baﬂvuracaklar› haberini verdi.

Kent Envanterlerinin
say›s› h›zla art›yor
EKÜL Vakf› ve Tarihi Kentler Birli¤i, kentlerin
do¤a-tarih-kültür envanterlerini, ülkemizin
zengin miras›n› korumaya yönelik ilk ad›m
olarak görmektedir. Gerçekten de tarihi ve kültürel
varl›klar› koruma çal›ﬂmalar›n›n ilk aﬂamas›, sahip
olunan eserlerin dökümünü ç›karmak, özelliklerini
saptamak ve belgelemektir. Son y›llarda kent
yöneticilerinin önderli¤inde yerel kurum, kuruluﬂ ve
kiﬂilerce derlenerek haz›rlanan ve say›lar› h›zla
ço¤alan kent envanterleri, koruma ad›na sevindirici
bir geliﬂme olarak de¤erlendirilmektedir. Kentlerin
kültürel ve tarihi birikimlerini bir bütün olarak ele
alan envanter çal›ﬂmalar›n›n ›ﬂ›¤›nda, kentlerdeki
koruma çal›ﬂmalar› daha sa¤l›kl› bir yol haritas›yla
yürütülmektedir. Art›k pek çok kent, kendi
hazinesini keﬂfetme yolculu¤una envanter
çal›ﬂmalar›yla baﬂlamaktad›r. Arka arkaya
yay›mlanan ürünler, kaliteli foto¤raf seçimleri ve
bask›lar›yla, gelecek kuﬂaklara hediye edilmeye
haz›rd›r.

Ç

Geçen iki ay içerisinde Kayseri, Bart›n, Mu¤la ve
Kütahya kentleri de uzun süren çal›ﬂmalardan
sonra envanterlerini tamamlayarak yay›mlad›.
Kayseri Büyükﬂehir Belediyesi taraf›ndan yay›na
haz›rlanan “Kayseri Taﬂ›nmaz Kültür Varl›klar›
Envanteri” üç ciltten oluﬂuyor. Kitapta 439 tescilli
eser tarihi, plan ve mimari özellikleri, malzeme ve
teknik, süsleme ve kitabe baﬂl›klar› alt›nda
inceleniyor. “Mitolojiden Gezginlere Bart›n Kültür ve
Turizm Envanteri” kitab› ise ‹l Kültür ve Turizm
Müdürlü¤ü taraf›ndan haz›rland›. Dört bölümden

oluﬂan kitapta, kent hakk›nda tarih, co¤rafya,
ekonomi gibi genel bilgilerin yan›nda, kültürel doku,
tarihi ve arkeolojik de¤erler, sivil mimari ve do¤al
de¤erler gibi kent varl›klar› hakk›nda detayl› bilgi
veriliyor. ‹l Özel ‹daresi taraf›ndan desteklenen ve
Mu¤la Üniversitesi Kayra Araﬂt›rma ve Uygulama
Merkezi taraf›ndan yay›na haz›rlanan “Mu¤la Kültür
Envanteri” ise kullan›lan yöntemler ve oluﬂturulan
ekiplerin çal›ﬂma aç›klamas›yla baﬂl›yor; bu nedenle
envanter kitab› haz›rlayacak kentlere yol gösterici
nitelikte. Kitap on üç bölümden oluﬂuyor ve
Bodrum Yar›madas› etnografik eserleri detaylar›yla
inceleniyor. Kütahya Hava Er E¤itim Tugay›
bünyesinde 2004 y›l›nda aç›lan Anadolu KültürSanat ve Arkeoloji Müzesi’nde sergilenen eserler de
“Ben Anadolu’da Do¤dum” baﬂl›¤›yla ‹ngilizce ve
Frans›zca metinlerle birlikte yay›mland›. ÇEKÜL
Vakf› Kütahya temsilcisi Metin Türktüzün’ün de
yazarl›¤›n› yapt›¤› kitap 552 sayfadan oluﬂuyor.
Ülkedeki pek çok kütüphane, üniversite ve
araﬂt›rma merkezine de ulaﬂt›r›lan kitaplar,
araﬂt›rmac› ve uygulamac›lar için önemli bir kaynak
oluﬂturuyor. Koruma faaliyetlerinin baﬂlang›ç
noktas›n›
oluﬂturmas› için
öncelikle
haz›rlanmas›
gereken envanterlerin ülke
çap›nda tamamlanmas›, do¤a,
tarih ve kültür
bilincinin sa¤l›kl›
ve somut bir
zeminde
geliﬂmesine
olanak sa¤layacak.
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S›rr› Paﬂa Kona¤›
restore ediliyor
ocaeli Büyükﬂehir Belediyesi, üç y›ll›k bir
çal›ﬂman›n ard›ndan S›rr› Paﬂa Kona¤›’n›
restore etmek için gerekli alt yap›y› haz›rlad›.
Tarihi Kentler Birli¤i üyesi olan Kocaeli Büyükﬂehir
Belediyesi’nin 2008 y›l›nda ev sahipli¤i yapt›¤› TKB
Kocaeli Semineri’nde S›rr› Paﬂa Kona¤›’na da
inceleme gezisi yap›lm›ﬂ ve çal›ﬂmalar di¤er
kentlerden gelen belediye baﬂkanlar› ile
paylaﬂ›lm›ﬂt›.

K

Çepni ailesine ait olan ve 19 mirasç›s› bulunan
tarihi kona¤›n sat›n al›nmas› için yap›lan giriﬂimler
y›llarca sonuçsuz kalm›ﬂt›. Kocaeli Büyükﬂehir
Belediyesi’nin 2006 y›l›nda baﬂlatt›¤› kamulaﬂt›rma
süreci 2007 y›l›nda mahkeme taraf›ndan onayland›.
Çepni ailesi ve mirasç›lar›na mahkeme taraf›ndan
belirlenen kamulaﬂt›rma bedeli ödendi. Belediye’nin
2008 y›l›nda haz›rlad›¤› rölöve, restitüsyon ve
restorasyon projeleri Kültür ve Tabiat Varl›klar›n›
Koruma Kurulu taraf›ndan onayland›. 2004 y›l›nda
ç›kan yang›nda biraz daha zarar gören kona¤›n
y›k›lmaktan kurtar›lmas› için restorasyon
çal›ﬂmalar›na bir an önce baﬂlanacak.

S›rr› Paﬂa Kona¤›, dönemin ‹zmit Mutasarr›f› S›rr›
Paﬂa taraf›ndan Hac› Hasan Mahallesi Yeni Çeﬂme
Sokak’ta 19. yüzy›l›n ikinci yar›s›nda yapt›r›ld›.
Demiryolu Caddesi’ndeki ç›nar a¤açlar› ayn›
dönemde dikilerek günümüze kadar ulaﬂt›. ‹ç
bölümlerindeki duvar süslemeleri ve çizimler
kona¤›n en önemli özellikleri aras›nda. Konak
restore edildikten sonra sosyal ve kültürel
etkinliklerle yeniden yaﬂamaya baﬂlayacak.

