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Uygulamalar›n› Özendirme Yar›flmas› 
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Kütahya Belediyesi

“Büyük Bedesten Restorasyonu, Saraçhane ve Kavaflar Sokak Cephe ‹yilefltirmesi”

Süreklilik Ödülleri
Alt›ndağ Belediyesi

“Kamil Pafla Kona¤› Kültür Evi Rekonstrüksiyonu, Sar›kad› Sokak Sa¤l›klaflt›rmas›”
Konak Belediyesi

“Alsancak K›z›lay Binas›, Konak K›z›lay Binas› Kültür Evi”
Odunpazar› Belediyesi

“Hasan Tahsin Evi Restorasyon Projesi, Lületafl› Sergi Salonu; Mustafa Abdülcemil K›r›mo¤lu
K›r›m Tatar ve Kültür Evi”

Proje Ödülleri
İnebolu Belediyesi: “Eski Belediye Binas› Restorasyon Projesi”

Kula Belediyesi: “Meryem Ana Kilisesi Restorasyon Projesi”
Niksar Belediyesi: Niksar Kalesi”
Sivas Belediyesi: “Çorapç› Han”

Şanl›urfa Belediyesi: “Do¤u Surlar› ve Harran Kap› Restorasyon Projesi”

Uygulama Ödülleri
Aksaray Belediyesi: “Kent Meydan›, E¤ri Minare ve Ulu Cami Çevre Düzenlemeleri, Tarihi

Aksaray Evleri, Tarihi Köprüler ve Somuncu Baba Külliyesi Restorasyon Projeleri”
Bergama Belediyesi: “Okul Restorasyonu ve Butik Otel Projesi”

Birgi Belediyesi: “Sokak Sa¤l›klaflt›rma Projesi”
Burdur Belediyesi: “Hükümet Caddesi ve Ulucami Çevresi Sokak Sa¤l›klaflt›rmalar›,

Piribafllar Evi Restorasyonu”
Nilüfer Belediyesi: “Kilise Restorasyonu ve Kültür Merkezi”

Dan›şma Kurulu Özel Ödülü
Alanya Belediyesi: “Alanya Kalesi Alan Yönetimi”

Ödül Töreni 1-3 Ekim 2010 tarihlerinde 
TKB Kayseri Buluşmas› s›ras›nda yap›lacakt›r. 

Bursa Büyükşehir Belediyesi Yay›nlar›’ndan ç›kan kitap, 

Bursa çarş›lar›n›n günümüze kadarki gelişim sürecini tan›kl›klara dayanarak anlat›yor. 

Kitap, üniversite, esnaf ve sivil toplum örgütlerinin katk›lar›yla haz›rland›.
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eğerli Dostlar›m,
Tarihi Kentler Birliği olarak ilk günden beri
ülkemiz ve kentlerimizle ilgili en can al›c›

sorular› sorduk, tart›şt›k, hocalar›m›za dan›şt›k,
cevaplar arad›k. “Kent kimliği” uzun zamand›r
gündemimizde yer alan sorunlar›n baş›nda geliyor.
Bugün, kentlerimizi birbirinin eşi ve benzeri, ruhsuz
yerleşmelere dönüştüren, uzun tarihi geçmişlerin-
den gelen değerleri alg›lanamaz k›lan, plandan ve
vizyondan yoksun yap›laşmalar›n sonuçlar›n› aşmak
için elbirliğiyle uğraş›yoruz. Tarihi kent parçalar›n›
kaybetmekle kalmad›k. Yüzy›llar boyu o mekânlar-
da kuşaktan kuşağa aktar›larak birikmiş yaşam
kültürümüzün zenginliğini de tarihin tozlu sayfala-
r›nda b›rakt›k.  

Nisan ay›nda K›rşehir’de düzenlediğimiz seminerde
Necdet Sakaoğlu hocam›z› dinlerken, bir kez daha
hay›fland›m kaybolan değerlerimize. Ne güzel
anlatt› Necdet Hoca eski çarş›lar›m›z› ve o çarş›lar-
da iş tutan fütüvvet erbab›n›n çal›şma ve sat›ş ahla-
k›n›… Ticaretin içinden gelen bir ailenin üyesi ola-
rak, küçük yaştan itibaren içinde büyüdüğüm çarş›-

lar›n bilmediğim daha nice inceliklerini duygulanarak
dinledim. Osmanl›n›n son yüzy›l›nda, sanayileşme-
ye ayak uyduramayan geleneksel zanaatlerimizin
çökmesine seyirci kal›rken, özellikle 80’li y›llardan
sonra daha da h›zlanan bir ivmeyle, kentler çarş›la-
r›yla birlikte ustalar›n›, dayan›şmay›, hakkaniyeti,
sayg›l› ve dürüst sat›c›l›ğ› da kaybetti. Geç kalm›ş
bir sanayileşme ve kalk›nmay› gerçekleştirmenin
telaş›na kap›l›p kimliksiz ve ruhsuz kentlerle baş
başa kald›k. Şimdi Tarihi Kentler Birliği olarak, yeni
ile eskiyi bar›şt›rmaya, kentlerimizin can damarlar›n›
yeniden tan›maya çal›ş›yoruz. Geçen y›l Bursa’da
kalelerimizi, bu y›l çarş›lar›m›z›, önümüzdeki y›l da
mahallelerimizi yeniden gündeme getiriyoruz. TKB
üyeleri olarak doğru sorular› sorup, ak›lc› cevaplar
aramal›y›z. Değişime karş› durulamaz, geçmişte
yaşanamaz; ama geçmişten gelen değerlerin özü,
doğru ve serinkanl› analiz edilerek, geçmişi y›k›p
yok etmeden de değişim yaşanamaz m›? 

1-3 Ekim tarihleri aras›nda Kayseri’de, Avrupa
Tarihi Kentler Birliği ile birlikte yapacağ›m›z
“Bütünleşik Yönetim Planlar› ve Yerel Kat›l›m”
başl›kl› uluslararas› toplant›n›n ard›ndan, tarihi bir
buluşma gerçekleştireceğiz ve birliğimizin 10.
kuruluş y›l›n› kutlayacağ›z. Bugüne kadar neler
yapt›ğ›m›z›, karş›laşt›ğ›m›z engelleri ve zorluklar›,
daha başar›l› bir geleceğe yönelik neler yapmam›z
gerektiğini, yeni hedeflerimizi konuşacağ›z. On y›l›n
muhasebesini yapacağ›z; Anadolu’da nelerin değiş-
mesine öncülük ettiğimizi, sergilerle, kentlerden
güzel örneklerle gözler önüne sererken, 2009 y›l›
TKB koruma ödüllerini de bir törenle sahiplerine
sunacağ›z. Kayseri Buluşmas›’n›n birliğimiz için bir
dönüm noktas› olacağ›n› düşünüyorum. Bugüne
kadar edindiğimiz deneyim ve birikimin birliğimizi
yeni bir geleceğe taş›yacağ›na inan›yorum.  

Bu kutlu kervan› daha ileri hedeflere ulaşt›rmak üzere, 

Sayg›lar›mla…

sunufl
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Geçmiflin ›fl›¤›nda yeni

bir gelece¤e do¤ru

MEHMET ÖZHASEK‹
Tarihi Kentler Birli¤i Baflkan›
Kayseri Büyükflehir Belediye Baflkan›



Cacabey Medresesi / K›rşehir



arihi Kentler Birliği, ilk günden beri eksilmeyen
bir heyecanla, h›z kesmeden Türkiye’nin
kültür gündemini oluşturmaya devam ediyor.

Bu say›m›z da yoğun bir gündemle karş›n›zda… 

Nisan ay›nda K›rşehir semineri, kent kültürünün
candamar› çarş›lar›m›z›n Anadolu serüvenini bir kez
daha tazeledi belleklerde. May›s ay›nda Alanya’da,
yerleşme kültürünün temel taşlar›ndan görkemli bir
kale örneği, çağdaş korumac›l›ğ›n temel kavramlar›ndan
alan yönetimi ile buluştu. Her iki toplant›n›n ayr›nt›lar›n›n
yan› s›ra, usta bir tarihçinin, Necdet Sakaoğlu’nun
“Anadolu çarş›lar› ve geleneksel meslek örgütlen-
meleri” ile Alanya Arkeoloji Müzesi Müdürü, Alanya
Kalesi Alan Başkan› Seher Türkmen’in “Alanya
Kalesi Alan Yönetim Plan› süreçleri” başl›kl›
incelemeleri bu iki toplant›ya derinlik kazand›r›yor. 

Yine yo¤un bir gündem 

Alanya Buluşmas›’n›n ard›ndan kuzey komşumuz
Rusya’n›n bir koruma başyap›t› olan kenti St.
Petersburg’a yap›lan gezinin notlar›, TKB Dan›şma
Kurulu ve ÇEKÜL Vakf› Yönetim Kurulu üyesi
Hasan Özgen’in kat›l›mc›larla yapt›ğ› söyleşilerle
değerlendiriliyor; bu güzel kentin TKB üyelerinde
uyand›rd›ğ› izlenim ve düşünceleri yans›t›yor.  

Bu say›n›n dikkat çeken bir başka yaz›s› da 2009’un
Aral›k ay›nda yap›lan seminere ev sahipliği yapan
Side’nin üç ay gibi k›sa bir sürede geçirdiği inan›lmaz
dönüşümün izini sürüyor. Plans›z bir turizme yenik
düşmüş tarihi bir k›y› yerleşmesinin küllerinden
doğuşunu müjdeliyor. İnanc›n, kararl›l›ğ›n, azmin,
kent paydaşlar›n›n kat›l›m›n› sağlayarak hedefe
kilitlenen bir yerel yönetim ekibinin nelere kadir
olabileceğinin somut örneğini gözler önüne seriyor.
“Side işgalden kurtuldu, tarihi doku günyüzü gördü”

Başkan› Mehmet Özhaseki’nin sunuş yaz›s›, Ekim
ay›nda Kayseri’de yap›lacak buluşmada kutlanacak
olan 10. kuruluş y›l›n›n heyecan›n› da paylaş›yor.

Ayr›ca 31 belediyenin 49 proje ve uygulama ile
kat›ld›ğ› Tarihi Kentler Birliği Tarihi ve Kültürel
Miras› Koruma Proje ve Uygulamalar›n› Özendirme
Yar›şmas›’n›n 2009 y›l› sonuçlar› da bu derginin
duyurular› aras›nda yer al›yor. Yar›şma sonucunda,
Metin Sözen Koruma Büyük Ödülü’nü kazanan
Kütahya Belediyesi’nin yan› s›ra 8 belediye Proje
ve Uygulama, 3 belediye Süreklilik kategorilerinde
ödüllendirildi. Alanya Belediyesi ise kale çevresi ile
ilgili alan yönetim plan› çal›şmas›yla Dan›şma Kurulu
Özel Ödülü’ne uygun görüldü.  

Sayg›lar›m›zla… 

editörden HANDAN 
DEDEHAYIR

T başl›kl› yaz› “örnek proje” olarak nitelendirilmeyi
sonuna kadar hak ediyor. 

Tarihi Kentler Birliği’nin 10. kuruluş y›l› nedeniyle,
Geçmiflten Gelece¤e Yerel Kimlik dergisinin geçen
say›s›nda başlatt›ğ›m›z “Dünyada ve Türkiye’de
Koruma Bilincinin Gelişim Süreci” yaz› dizisinin
bu say›daki ikinci bölümü, Türkiye’deki koruma
serüvenini 1975’ten bu yana geçirdiği gelişimi
2000’li y›llara, TKB’nin de kuruluş günlerine kadar
getiriyor. Pek az bilinen, bugüne dek bütünlük
içinde yaz›ya dökülmemiş bir dönemin hikâyesini
anlat›rken, TKB’nin oluşumuna giden yolun nas›l
şekillendiğine tan›kl›k ediyor.   

Her say›da olduğu gibi, haberler ve ilgi çekici
yay›nlar da bu say›n›n güncel konular› aras›nda.
TKB Başkan› ve Kayseri Büyükşehir Belediye



Tokat Çarş›s›



kat›l›mc›n›n söylediği gibi soruna mimari aç›dan bakmak
yeterli değil çünkü sadece restorasyon, cephe düzen-
lemeleri yaparak çarş›lar yaşat›lamaz. Dükkânlara doğru
işlevler vermek, çarş›lar› anlaml› k›lan “zanaat” ruhunu
canland›rmak özel bir önem taş›yor. Bu noktada
koruma çabalar›n› bekleyen tehlike ise o ruha yeniden
hayat vermek isterken kavramlar›n içini boşaltmak,
taklit etme-yapayl›k tuzağ›na düşmek. At›lan ciddi ad›mlara
rağmen bu konu daha bir süre TKB gündemini meşgul
edeceğe benziyor. TKB üyeleri, 10. y›l› kutlamaya
haz›rlan›rken salt çarş›larla ilgili değil koruma anlay›ş›n›n
dokunduğu farkl› alanlarda da bu tarz sorunlara yan›t
arayacak. 10 y›l önce geleneksel çarş›lara bak›ş aç›s›yla
bugün gelinen nokta, yan›tlar henüz herkes için net-
leşememiş olsa da TKB’nin yolunu iyi çizdiğini gösteriyor.

“Üretti¤imiz kadar paylaflmak...”

16-18 Nisan tarihleri aras›nda gerçekleştirilen semi-
ner, Belediye Başkan› Yaşar Bahçeci’nin “Geldiğiniz
için hepinize teşekkür ediyorum” sözleriyle başlad›.
Bahçeci’den sözü devralan ÇEKÜL Vakf› Başkan›
Prof. Metin Sözen ise “Türkiye’de s›k›nt›lar›m›zdan

stronomi eğitimi veren ilk merkezlerden biri
olan Cacabey Medresesi, “fütüvvet örgütünün
temellerini atan” Ahi Evran, “Türk diline kimesne

bakmaz idi” diye eleştirdiği dönemde Garibname’sini
Türkçe yazan Âş›k Paşa; Üçayak Kilisesi, Kesik Köprü,
Uzun Çarş›; yeralt› şehirleri, jeotermal kaynaklar, kuş
cenneti... K›rşehir kültürel, tarihi ve doğal değerlerine
sahip ç›kma konusunda kararl› olduğunu TKB üyelerine
ev sahipliği ederek gösterdi. Kat›l›mc›lar K›rşehir Semineri
sayesinde hem Orta Anadolu'nun bu mütevaz› kentini
tan›ma f›rsat› buldu hem de Türkiye'nin farkl› kentlerinde
sürdürülen geleneksel çarş›lar› yaşatma ve canland›rmaya
yönelik çal›şmalar hakk›nda bilgi edindi.

Seminerin aç›l›ş konuşmalar›nda belirtildiği gibi 2010,
TKB için önemli bir y›l. Ekim’de Kayseri’de TKB’nin 10.
y›l› kutlanacak. Yap›lanlar ve yap›lamayanlar, nedenleri
ve sonuçlar› ile tart›ş›lacak. K›rşehir Semineri bir
anlamda 10. y›l buluşmas›na haz›rl›k niteliğindeydi. 

K›rşehir Semineri boyunca “Kale-Çarş›-Mahalle
Bütününde Çarş›” olarak belirlenen başl›kla, gösterişli
al›ş veriş merkezlerine -şimdilik- yenilmiş görünen
geleneksel çarş›lar›n önemine vurgu yap›ld›. Bir

A

K›rflehir kendini tan›tt›,

çarfl›lar› hat›rlatt›

seminer



7

biri beraber olduğumuzu gösterememek, fakat TKB
bunu değiştirdi,” diyerek kat›l›mc›lara seslendi:
“Türkiye’nin varl›k içinde yokluğa düştüğü anlar oluyor.
TKB’nin bu toplant›lar› birliğimizi, birikimimizi, güçlü
varl›ğ›m›z› gösteriyor. TKB değişimin ve kaynağ›n
sadece para ile olmad›ğ›n› gösteren yolun yolcusu.
Bu toplant›lardaki en önemli şey, konuştuğumuz
kadar yapmak, ürettiğimiz kadar paylaşmak,
paylaşt›ğ›m›z kadar ülkenin değerlerini ve kuşaklar
aras›nda bağlar›n› güçlendirerek bir sürekliliği
sağlamak… Bu y›l ağ›r geçecek. Türkiye’deki siyasi
dalgalanmalar bize farkl›l›klar›n zenginliğini getirmek
yerine, bizi karş› karş›ya getirmemeli. 2010, TKB için
önemli bir y›l; çünkü 10. y›l›m›z› kutluyoruz. Üye
say›m›z 300’e yaklaşt›. Kat›lmak isteyenlerin say›s›
sürekli art›yor, bu çok gurur verici. Bu kadar önemli
bir toplant›y› neden K›rşehir’de yap›yoruz?
Dayan›şman›n doğduğu, insanlar›n sevgiyle ürettiklerini
sahtekârl›ğa düşmeden paylaşt›klar› ve bunu
yaşatt›klar› kenttir buras›. K›rşehir’de halk›n buluştuğu,
al›ş veriş yapt›ğ› çarş› meselesini derinlemesine
konuşacağ›z. Bu toplant› 10. y›l›m›z›n birinci eşiğidir,
Ekim 2010’da yine Kapadokya’da, Kayseri’de

buluşacağ›z, yapt›klar›m›z› Türkiye’ye anlatacağ›z.
Kaleler ve çarş›lardan sonra 2011’de mahalleleri
tart›şacağ›z.”

TKB Başkan› Mehmet Özhaseki de konuşmas›nda
birliğin 10. y›l›na değindi: “TKB’de bir hoşgörü ortam›
olsun dedik ve bu amac›m›za ulaşt›k. Y›l sonunda
Kayseri’de buluşup 10 y›l› muhasebe edeceğiz. Neler
yapt›k, Anadolu’da neler değişti bunlar› konuşacağ›z.
Ayr›ca sergilerimiz olacak. Gelenler kentlerinde
uygulamak isteyecekleri güzel örnekleri görecekler.”

K›rşehir Valisi Mehmet Ufuk Erden ise “Kentimize hoş
geldiniz” sözleriyle başlad›ğ› konuşmas›n› şöyle
sürdürdü: “TKB güzel bir rüzgâr yakalam›ş ve bu
rüzgâr yelkenleri alabildiğine şişirmiş. Herkesi tebrik
ediyorum. Ülkemizin buna ihtiyac› var. Bu k›v›lc›m›
yakan Metin Sözen’e teşekkür ediyorum. Ama bu tek
baş›na al›nacak bir yol değil. Atanm›ş›, seçilmişi,
kültür insanlar› da bu heyecan› yaş›yor... Ahi Evran
hazretlerinin burada olmas›, bizim için büyük bir
zenginlik. Bu değerin hayata kazand›r›lmas› için
hepimizin gayret etmesi gerekir. Birlikte olman›n
heyecan›yla hepinizi sayg›yla selaml›yorum.”



›rşehir Semineri kat›l›mc›lar› 17 Nisan sabah›
“Kale-Çarş›-Mahalle Bütününde Çarş›” konulu
panel için bir araya geldi. TKB Başkan›

Mehmet Özhaseki’nin yönettiği panelin konuşmac›lar›
Alt›ndağ Belediye Başkan› Veysel Tiryaki, ÇEKÜL Vakf›
Yüksek Dan›şma Kurulu üyesi tarihçi-yazar Necdet
Sakaoğlu, Ödemiş Belediye Başkan› Bekir Keskin ve
Seferihisar Belediyesi Strateji Geliştirme Uzman›
Bülent Köstem’di.

Panel başlamadan önce kürsüye ç›kan K›rşehir
Belediye Başkan› Yaşar Bahçeci kentle ilgili önemli
ayr›nt›lar› konuklara aktard›. TKB Başkan› Özhaseki
ise gündeme uygun olarak “kaybolan esnafl›k
ruhu”ndan söz etti: “Günümüzde belediye
başkanlar›n› bekleyen iki önemli sorun var. İlki kimlik
sorunudur. 81 vilayetimizde, küçük yerleşim yerleri
haricinde, kimlikli bir kentimiz var m›? Kayseri,
Konya, K›rşehir ‘Selçuklu’ kentleridir; ama bu dokuyu
kaybetmişlerdir. Bunu düşünmeliyiz… İkinci sorun
ise her alanda yaşanan h›zl› değişimdir. Babam
manifaturac›yd›, ben çarş›da büyüdüm. Üniversite
hayat›m da çarş›da geçti. Dedelerimizden,
babalar›m›zdan şunlar› duyard›k: ‘Müşteri aldat›lmaz,
yalan söylemeyin, mal›n bereketini kaç›rmay›n.’
Fakat 80’lerden sonra bu ruh kayboldu. Bu Konya’da
Mevlana, K›rşehir’de Ahi Evran ruhuydu. Esnafl›k da
bitiyor art›k. Al›şveriş merkezlerine doğru yönelmeye

başlad›k. K›rşehir’de iki al›ş-veriş merkezi kurulsun, 3
bin esnaf işsiz kal›r. Esnafl›ktaki bozulmalar da insanlar›
o yana doğru itiyor. Ayn› şekilde köylerimiz de bitiyor,
Anadolu’daki köyler boşal›yor: Hüzünlü, topraklar
parçalanm›ş, verim yok. Eğer TKB üyesiyseniz bu tür
sorunlar da yavaş yavaş karş›n›za ç›k›yor. ‘Değişime
direnilir mi? Değişim, özümüzü kaybetmek anlam›na
m› gelir? Çarş›larda bu değişimi nas›l uygular›z?’ gibi
sorular› sormam›z gerekli.”

Panelin ilk konuşmac›s› Alt›ndağ Belediye Başkan›
Veysel Tiryaki oldu. “Mahalle kavram›m›z anlam›n›
yitirdi; bakkal›, pazar› kalmad›” diyen Tiryaki sözlerine
şöyle devam etti: “Art›k çocuklar güvenlik gibi neden-
lerden dolay› evlere t›k›l›yorlar. Benden 30 sene sonra
Türkiye’nin başkentinde doğan çocuklar sinema, kültür
merkezi, yüzme havuzu nedir bilmiyorlar. Bunun en
büyük sorumluluğu kenti yönetenlerde. Hizmet edecek
nitelikte yöneticiler yerine siyasi kayg›larla insanlar belir-
leniyor. Bir belediye başkan›n›n yerine yenisi geldiğinde
her şey yeniden, bilimsel olmayan yöntemlerle tasar-
lan›yor. Maalesef siyasal partilerin ayakta kalmas› için
bu yap›l›yor. Tarih bizi nas›l yazacak, gelecek nesillere
nas›l hesap vereceğiz bilmiyorum.” Tiryaki ayr›ca
Alt›ndağ’daki Hamamönü, Sakarya Mahallesi, Ankara
Kalesi çevresi ve eski Ulucanlar Cezaevi’nde yapt›klar›
çal›şmalar› TKB üyeleriyle paylaşt›. 

ÇEKÜL Vakf› Yüksek Dan›şma Kurulu üyesi tarihçi-
yazar Necdet Sakaoğlu’nun “Geleneksel Meslek
Örgütlenmeleri ve Çarş›lar›” başl›ğ›nda yapt›ğ› konuşma,
oturumun en ilgi çeken bölümlerinden biriydi. K›rşehir’in
Türkiye’nin çarş› tarihi aç›s›ndan önemli bir kent

Panel

Kente bütüncül bak›fl

K
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olduğunu belirten Sakaoğlu, Ahi Evran’›n da tabak işi
yapan bir zanaatkâr olduğunu, Ahiliğin de fütüvvet
örgütünün temeli olarak nitelendirebileceğini belirtti.
Ahi Evran taraf›ndan kurulan lonca teşkilat›n›n 17.
yüzy›la kadar fütüvvet ad›yla an›lm›ş olduğuna dikkat
çekti. Fütüvvetnamelerin bir bak›ma Anadolu
çarş›lar›n›n anayasas› olduğunu, ancak bugün al›ş veriş
dünyam›zda bu koca kitaptaki ilkelerden bir tekinin
bile geçerli olmad›ğ›n› anlatt›. Özellikle reklam›n bize,
bat›dan gelen hedonizmin, tüketim kültürünün dayatt›ğ›
bir şey olduğunu, Ahilik ilkelerine göre ise haram ve
günah say›lacağ›n›, bir müşteri bir mal› al›rken diğer
müşterinin ‘Ben ald›m, çok iyi’ demesi halinde bile
sat›ş›n durdurulmas› laz›m geldiğini aç›klad›. 

Sakaoğlu’nun hemen ard›ndan Ödemiş Belediye
Başkan› Bekir Keskin, 19. yüzy›lda canl› bir ticaret
merkezi olan tarihi çarş›lar›ndaki uygulamalar› TKB
üyeleriyle paylaşt›. İsmet Paşa Caddesi, Yorganc›lar
Sokağ›, Lozan Meydan›, Y›ld›z Oteli, Kasap Hali,
Peynir ve Bitpazarlar›n›n eski ve yeni fotoğraflar›
aras›ndaki fark kat›l›mc›lar için ufuk aç›c› oldu. Tarihi
arastada yürüttükleri çal›şmalarda kendilerine destek
veren Prof. Metin Sözen’e teşekkür eden Keskin
sunumunu şöyle bitirdi: “Çarş›lar insanlarla birlikte
yaş›yor… İnsanlar› projelerin içine katmak, çok
büyük projeleri parçalara bölerek sab›rla uzun y›llar
üzerinde çal›şmak; biz Metin hocam›zdan bunu
öğrendik. TKB’nin parças› olmaktan gurur
duyuyorum. İki y›l sonra gerçekleştirdiklerimizi
görmek üzere hepinizi Ödemiş’e bekliyoruz.”

Panelde son olarak sözü alan Bülent Köstem ise
Türkiye’nin ilk “cittaslow”u (sakin kent) olan
Seferihisar’da yap›lanlar› TKB seminerine taş›d›.
Köstem “cittaslow”un, küreselleşmenin kentlerin
dokusunu, sakinlerini ve yaşam tarz›n› standartlaşt›rmas›n›
ve yerel özelliklerini ortadan kald›rmas›n› engellemek
için İtalya’da ortaya ç›kan bir hareket olduğunu
vurgulad›. Seferihisar’da cittaslow kapsam›nda
çevreden altyap›ya, ulaş›mdan gürültü kirliliğine, yerli
üretimi korumadan misafirperverliğe pek çok başl›kta
proje ürettiklerini belirten Köstem, bu konularda
şimdiye dek yap›lan çal›şmalarla ilgili örnekler
gösterdi.

TKB üyeleri panel bittikten sonra sembolik şed
kuşatma törenini izlediler. Öğleden sonra ise K›rşehir
gezisi yap›ld›. Gezinin program›nda Cacabey
Medresesi, Uzun Çarş›, Merkez Kalehöyük, Ahi Evran
Camisi, K›rşehir Müzesi, Ağalar Konağ›, Âş›k Paşa
Türbesi vard›. Gün, K›rşehirli Ustalar Müzik ve Oyun
Topluluğu’nun gösterisi ile tamamland›. 18 Nisan’da
da Kaman Çağ›rkan Kalehöyük kaz›s› incelendi,
Japon Bahçesi ziyaret edildi.

Necdet Sakao¤lu:

“Lonca teflkilat›

fütüvvet ad›yla

an›lm›flt›r”

Bekir Keskin:

“Çarfl›lar

insanlarla

birlikte yafl›yor”

Bülent Kösem:

“Ulafl›mdan

gürültüye

pek çok proje

üretiyoruz”

Veysel Tiryaki:
“Mahalle
kavram›m›z
anlam›n› yitirdi”

Kümbet



TKB üyelerini ağ›rlayan K›rşehir Belediye Başkan›
Yaşar Bahçeci, kentinin özelliklerini ve projelerini
anlatt›:

K›rşehir, Tarihi Kentler Birliği’ne yaklaş›k 3 y›ld›r
üye ve biz yerel yönetim olarak bu üyeliği ciddiye
al›yoruz. Ülkemizde bu bilinç çok geç oluştuğundan
tarihi eserlerimiz yok olmuş durumda. Ama art›k
TKB sayesinde insanlar bunlar›n k›ymetini bilmeye,
kentlerin ruhunu kavramaya başlad›. TKB’nin,
özellikle Metin Sözen’in bize rehberlik etmesi çok
önemli; tüm bilgi ve birikimini ayr›m yapmadan
hepimize aktar›yor. Ayr›ca seminerlerde deneyimli
belediye başkanlar›m›z›n uygulamalar›n› dinleme,
yap›lan işleri yerinde görme f›rsat› buluyoruz.
Başkan›m›z Mehmet Özhaseki de bu işlere çok
önem ve emek veriyor. Bu birlik her belediye için
çok faydal›.

K›rşehir 5000 y›ll›k bir tarihe sahip. Ayn› zamanda
alp-erenler ve ozanlar diyar›. Milletimizi sevgi ve
sayg›yla bir arada tutmaya çal›şan Ahi Evran’›n
topraklar›. Anadolu’nun Türkleşme sürecinde
önemli rol oynayan Cacabey, Yunus Emre, Âş›k
Paşa, Hac› Bektaş-› Veli, Osmanl›’n›n manevi
kurucusu Şeyh Edibali bu topraklarda yaşam›ş.
Ayr›ca termal kapl›calar›m›z, Japon bahçemiz,

yeralt› şehirlerimiz, kuş cenneti, Hirfanl› Baraj› ve
Seyfe göllerimiz, kümbetlerimiz, Kesik Köprümüz,
konaklar›m›z var. Kapadokya Bölgesi’nin kap›s›
konumundaki K›rşehir’in bir kültür, turizm ve eğitim
kenti olmas› için elimizden geleni yapacağ›z. En
büyük arzumuz büyük bir Ahi Evran külliyesi
yapmak ve Uzun Çarş›’yla birleştirmek; kaleye,
çarş›ya eski kimliğini kazand›rmak. 

Ahilik çok önemli bir değer. Prensipleri, sosyal ve
ticari hayat› şekillendirmesi, ilk sivil toplum
örgütlenmesi olmas›... Ayr›ca ilk kad›n örgütlenmesi
de ahiliğin bünyesinde, Ahi Evran’›n eşi Fatma Bac›
taraf›ndan kurulmuş... Bizim amac›m›z bunlar›
yaşatabilmek, ama önce anlamak gerekiyor; kentimizde
yaşayanlar›n, Türkiye’nin anlamas› gerekiyor.
Projemizin amac› da budur. İnsanlar›n Ahiliğin
prensiplerini görebileceği, Ahilikle ilgili bir tak›m
fikirlerin oluşabileceği bir külliye oluşturmak istiyoruz.
Bir de her y›l yapt›ğ›m›z Ahilik kutlamalar› var. Çok
önem kazand› son y›llarda, şimdi uluslararas› boyuta
taş›yoruz. Bu y›l Türkî cumhuriyetlerle programlar
yapacağ›z. UNESCO ile de görüştük... Külliye projesi
kapsam›nda bir tören alan› da oluşturulacak. Orada
da meslek gruplar›n› yaşatacağ›z. Ahiliğin prensip-
lerini canl› olarak insanlara göstermek istiyoruz. 

Panelde dinlediğimiz Alt›ndağ Belediyesi’nin
çal›şmalar› bizi çok etkiledi. Verilen bilgileri ilk defa
duyduk. Özellikle kentimiz aç›s›ndan önemliydi
çünkü bizim de bir çarş›m›z var. Metin hocam›z ve
birlik başkan›m›zla hemen bir çal›şma yapt›k. Uzun
Çarş›’y› nas›l düzeltir, dükkânlar› nas›l restore ederiz

Söz ev sahibinde

“‹ç Anadolu’da uyan›fl var”



11

bunu konuştuk. Bu konuda önemli çal›şmalar
yapm›ş diğer kentlerin belediyelerinden de yard›m
isteyeceğiz. Birdahaki gelişinizde K›rşehir’de
bunlar› göreceksiniz.

Yerel yönetim olarak sivil toplum kuruluşlar›yla
hareket ediyoruz. Kent konseyimizi aktif çal›şt›r›yoruz.
K›rşehir’de bu bilinci oturttuk. Kültür turizmi, jeoter-
mal turizm ve eğitim konular›na önem veriyoruz.
Eğitim K›rşehir’in en önemli alanlar›ndan bir tanesi.
7-8 y›ld›r OGES’de, ÖSS’de ilk üçteyiz. Eğitim
seviyemiz çok yüksek. Ve yine Ahi Evran’›n ad›n›
taş›yan bir üniversitemiz var, çok genç ama çok
atik bir üniversite. H›zla büyüyor. Şu an 13000’e
yak›n öğrencisi bulunuyor. Ayr›ca K›rşehir’in çok
zengin bir jeotermal kaynağ› var, bu konuda da
çal›şmalar devam ediyor. 5 y›ld›zl› bir otel inşa
ediliyor. Kültür turizmi konusunda da TKB bizim
için çok büyük bir şans. Bu seminere kat›lan
herkese çok teşekkür ediyorum. Valilerimiz,
belediye başkanlar›m›z, meclis üyelerimiz ilk defa
geldiler belki ama beğendiklerini düşünüyorum.
İşte bu K›rşehir için çok önemli bir tan›t›m. Bundan
sonra bu tür organizasyonlara ağ›rl›k vereceğiz.

Komşu belediye başkanlar›yla ilişkilerimiz var. Ben
özellikle İç Anadolu’da bir uyan›ş görüyorum. Biz
diğer kentlerin belediye başkanlar›yla zaman zaman
bir araya geliyoruz. Art›k işler bölgesel yap›l›yor.
Son zamanlarda kalk›nma ajanslar› kuruluyor, onlarla
da görüşüyoruz. Umar›m bundan sonra daha çok
bölgesel olarak düşünülecek. Böylece kültür turizmi
için gelen insanlar tüm bölgeden yararlanabilecek.

Çarş› Camisi



K›rflehir Semineri’nden
izlenimler
Sevim Özdemir
Mimarlar Odas› K›rflehir Temsilcili¤i Baflkan›

2004’te Bart›n’daki seminere kat›lm›şt›m, çok
verimli geçmişti. Y›llar sonra izlediğim ikinci
seminer ise K›rşehir’deki oldu. Seminerde
kentlerde yap›lanlar› gördüm ve çok etkilendim. En
k›sa zamanda gidip gezmek istiyorum. Bizim de bir
çarş›m›z var, kalenin eteğinde üstelik... Orada bir
düzenleme yapmak için bir önceki belediye
başkan›m›zla konuşmuştuk, ama mülk sahipleriyle
ilgili bir sorundan dolay› olmad›. Diğer kentlerdeki
çal›şmalar› gördükten sonra bu konuda belediye
başkan›m›zdan benzer bir çal›şmay› burada da
yapmas›n› isteyeceğiz, bu konuyu sürekli hat›rlata-
cağ›z. K›rşehir halk› hep şunu der: “Biz Ankara ve
Kayseri gibi iki büyük şehir aras›nda kald›k. O
yüzden ilerleyemiyoruz.” Hay›r, öyle bir şey yok.
K›rşehir'de yap›lacak çok şey var ama baz› yerlere
girmek çok zor. Diğer kentlerde yap›lanlar gösterilirse
kişiler ikna edilebilir. Önce insanlar› inand›rmak
gerekli, inan›rlarsa uğraşabilirler. Bir şeyler üreterek
ve bunu insanlara göstererek K›rşehir’de başar›l›
olunacağ›na inan›yorum.

Gökhan Kutlu
‹zmir Büyükflehir Belediyesi Kültür Varl›klar› Müdürü

Daha önce TKB’nin Ordu ve Gaziantep’teki semi-
nerlerine kat›lm›şt›m. K›rşehir’in çok fazla kültürel
varl›ğ› günümüze ulaşabilmiş değil. Ama çok güzel
bir heyecan gördüm, bu çok sevindirici. Zaten
TKB’yi bu anlamda çok önemsiyorum. Bu heyecan›
oluşturuyor ve bunun ötesinde de yard›mc› oluyor.
Yerel yönetimler aras›ndaki bilgi ak›ş› da çok
heyecan verici. Koruma alan›nda çal›şan uzmanlar
aras›nda iletişim sağl›yor. K›rşehir’deki çarş›y› çok
iyi korunmuş bulmad›m aç›kças›. Sunumlar›n›
seyrettiğimiz Ödemiş ve Alt›ndağ’daki çal›şmalar
oldukça başar›l›yd›. Biz İzmir’de benzer bir
çal›şmay› Anafartalar bölgesinde Kemeralt›’nda
gerçekleştirdik. Dört farkl› etap olarak planlam›şt›k,
üç etab› uyguland›. Şimdi bu çal›şmay› ara sokak-
lara da yayma fikri var. K›rşehir’de de benzer şeyler
yap›labilir. Buna sadece mimari öğeler özelinde
bakmamak laz›m. Çarş›y› oluşturan mimari eleman-
lar kadar işlevi ve orada çal›şan zanaatkârlar da
önemli, hatta o ruhu oluşturan as›l öğeler bunlar.
Bunun sürekliliğini sağlamak laz›m... K›rşehir’le
ilgili söylemek istediğim bir başka nokta ise şu:
Termal turizm çok olumlu değerlendirilememiş.
Yeni at›l›mlar da beni tatmin etmedi. Otel fikri çok
hoşuma gitmedi, tüm K›rşehir dokusuna ayk›r›

görünüyor. Konuşulmuştur, tart›ş›lm›şt›r mutlaka;
K›rşehir’e yabanc›laşmadan turizm potansiyelini
ayağa kald›rmak gerekiyor. 

Esin Gençtürk
Mu¤la Belediyesi Sanat Tarihçisi 

İki y›ldan beri her TKB toplant›s›na kat›l›yorum. Çarş›,
belediye olarak bizi ilgilendiren bir konu. Muğla’da
arasta bölgesinde bir sokak yenileme projesi
yap›lacak. Projelerimiz haz›rland›, kuruldan geçti,
şimdi özel idareye katk› fonu için başvuracağ›z.
Burada özellikle Ödemiş’in çarş› projesini tekrar
görmek, arasta projemizle bağlant› kurmak ad›na
yararl› oldu. Haz›rlad›ğ›m›z proje kapsam›nda 129
dükkân›n d›ş cephe düzenlemesi, ayd›nlatmas›
yap›lacak. Esnaf buna haz›r hatta onlar bizden daha
hevesli... Necdet Sakaoğlu’nu da dinledikten sonra
“çarş›lar kesinlikle yaşat›lmal›” fikrini savunuyorum.
Çünkü çarş›lar hem ticaretin hem sosyal hayat›n
bütünlük içinde yaşad›ğ› yerler, kentin merkezi...
Dükkânlar› restore etmek yeterli değil, mutlaka doğru
işlevler de verilmeli. Çünkü çarş› işlev kazanmad›ğ›
sürece yok olmaya mahkûmdur. Biz de tüm proje-
lerimizde bu noktaya özen gösteriyoruz; kad›n üreticiler
ürünlerini sat›yor, kültürel faaliyetlerin yap›ld›ğ› alanlar
yaratmaya çal›ş›yoruz. Muğla kimliğini kaybetmemiş
bir kent, bu tür çal›şmalarla daha da güçlenecek...
K›rşehir, asl›nda biraz Konya, Kayseri, Nevşehir’in
gölgesinde kalm›ş bir kent. Bu sayd›ğ›m üç yerde
Selçuklu eserleri daha yoğun, daha görkemli bir
şekilde yer al›yor. Burada özellikle Cacabey
Medresesi önemli. Sevindirici olan şu: Ahi Evran
Üniversitesi’nde arkeoloji bölümü aç›ld›. Türkiye’de
çok da benzeri olmayan bir arkeoloji laboratuar›
kurulacakm›ş burada. O da buraya katk› sağlayacakt›r.

Hamdi Türk
Simav Belediyesi Kültür Dan›flman›

Tarihi Kentler Birliği bu eşsiz kültür miras›n›
bar›nd›ran coğrafyada her şeyden habersiz kendi
küçük dünyalar›nda yaşayan biz Anadolu insanlar›
için harika bir okul oldu. Onun sayesinde hiç dikkat
etmeyip çiğneyip geçtiğimiz nice değerlerin eşi
bulunmaz birer hazine olduğunu öğreniyoruz.
K›rşehir toplant›s› da diğer toplant›lar gibi öğretici
oldu. Bu toplant›dan da yine heyecanla ayr›l›yorum.
Bizim için birer ›ş›k olan kardeş belediyelerin
deneyimlerini kendi ilçemde uygulamak için çok
enerjik ad›mlar atmam›z gerektiğini bilerek
ayr›l›yorum K›rşehir’den. Başar›l› işler gerçekleştirmiş
belediyelerin her birinin aç›k desteğini alarak
ayr›l›yorum K›rşehir’den. Tüm hocalar›m›za, en
başta Metin Hoca’m›za, kahraman yerel ve merkezi
yöneticilerimize, kar›nca gibi çal›ş›p üreten isimsiz
kahramanlara, en başta da sevgili K›rşehir halk›na
ve Başkan Yaşar Bahçeci’ye Simav halk› ad›na
teşekkürlerimi sunuyorum. 
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Can Ergun 
Çanakkale Belediyesi KUDEB çal›flan›

İlk kez bir TKB seminerine kat›ld›m ve çok
memnun kald›m. Seminer sayesinde K›rşehir’in
hem tarihsel gelişimi hem de korumac›l›k
mant›ğ›n›n nas›l geliştiği hakk›nda ayr›nt›l› bilgiler
edinmiş olduk. Özellikle panel çok faydal› oldu.
Daha önceki belediyelerin izlemiş olduğu yollardan
faydalanabileceğimizi gördük. Seminerin konusu
olan “Kale-Çarş›-Mahalle Bütününde Çarş›ya Bak›ş”
bizim Çanakkale’ye uygulayabileceğimiz bir bak›ş.
Çanakkale de çarş›lar›yla ünlü. K›rşehir, Nevşehir’in
gölgesinde kalm›ş, tarihsel aç›dan keşfedilmeyi
bekleyen şirin bir kent. Koruma mant›ğ›yla hareket
ederse kendini mutlaka gösterecektir.

Mevlüt Coflkun
ÇEKÜL Vakf› Nevflehir Temsilcisi, Nevflehir Koruma
Kurulu Müdürü

TKB çal›şmalar› geleneksel, tarihi, kültürel
değerlerimizin yoğun olduğu yerlerde güzel gidiyor.
Orta Anadolu’daki Nevşehir, K›rşehir, Niğde,
Aksaray gibi kentler geleneksel dokular›n yok
edildiği kentler. Bugün K›rşehir’i geziyorsunuz, üç
tane tarihi konağ›n restorasyonu yap›lm›ş, başka
yok. Koca K›rşehir’de daha fazla konak olmas›
laz›md›. Orta Anadolu’da bu koruma bilincinin
yerleşmesi o kadar kolay değil. Ama bölgedeki
kentlerin çok önemli bir potansiyeli var. Bu nedenle
TKB’nin buralarda daha aktif olmas› gerekir diye
düşünüyorum... Geleneksel yap›larda insanlar daha
mutluydu. O yüzden tarihi evlerin restorasyon
faaliyetlerinin art›r›lmas› ve özendirilmesi laz›m.
Ayr›ca bu evlerde yaşayanlar›n bilincini de
art›rmam›z gerekiyor. Yöneticilerimiz biliyor ama bu
bilinci halka daha fazla yayarsak çok daha iyi olur.
Mesela ÇEKÜL olarak Kültür Elçileri yetiştiriyoruz.
Keşke çocuklarla yetinmesek, anneleri, babalar› da
eğitsek... Bugün merkezi bir yana b›rakal›m,
Uçhisar’da, Avanos’ta, Ortahisar’da, Ürgüp’te
geleneksel dokuya dönüş h›zl› bir biçimde artmaya
başlad›. Ama bunu K›rşehir’de henüz göremiyoruz.
Ben 16-17 senedir Kapadokya’n›n Koruma
Kurulu’nu yönetiyorum. Halk› bilinçlendirmek için
çok çal›şt›k. Köy köy, kasaba kasaba dolaşt›k, çok
etkili oldu. Kapadokya’n›n trendiyle bunlar birleşince
iyi sonuçlar almaya başlad›k. İnsanlar büyük, hastane
tipi otellerde mutlu değiller, butik otelleri tercih
ediyorlar. Uçhisar’da mesela insanlar hem kendileri
yaş›yor hem de evin bir bölümünü otel olarak
işletiyor. Ama K›rşehir’de, Aksaray’da, Niğde’de bu
yok. Keşke burada restore edilen konaklar butik
otel yap›lsa... Tabii bir yap›n›n tek baş›na ayakta
kalmas› yetmiyor, çevresindeki dokunun da güzel
olmas› gerekir. 

Gökhan Kutlu

Esin Gençtürk

Hamdi Türk

Can Ergun

Mevlüt Coflkun

Sevim Özdemir



Eski uygarl›klardan kalan izlerin, kültür, sanat ve
zenaat geleneklerinin, yaşama tarzlar›n›n anlams›z
tekdüze bir koşturmacaya heba edildiği bir çağday›z.
Bu kaç›n›lmaz sürüklenişte en çok kaybeden de
Anadolu. Mahalle, köy, kasaba, kent yaşamlar› h›zla
değişti, daha da değişiyor. Değişen ve değiştiren ise
yeni dünyan›n dayatt›ğ› yaşama ve tüketim anlay›ş›.

Anadolu’da Gaziantep, Kayseri, Konya, Afyonkarahisar,
Kütahya, Ankara, Bursa, bat› yakas›nda Edirne ve
İstanbul başta olmak üzere birçok kentimizde, çok
say›da tarihi üretim ve pazarlama merkezimiz,
kaybettiğimiz kültür zenginliklerimiz aras›nda yer
al›yor; yani çarş›lar›m›z bugün can çekişiyor. 

19. yüzy›l ortalar›na değin süren, temeli
fütüvvete/ahiliğe dayal› meslek gelenekleriyle
buna koşut bir zenaat tekeli olan “gedik” düzeninin,
esnaf dayan›şma kooperatifleri diyebileceğimiz
loncalar›n, ç›rakl›k-kalfal›k-ustal›k ilişkilerinin, şed
kuşanma, çarş› pazar ahlak›, al›m sat›m ilişkileri,
esnaf teferrüçleri ve düğünleri, s›ra geceleri ve
esnaf alaylar› gibi geleneklerin renkleri silinip
gitmiştir. 

Türk çarş› geleneklerinin doğduğu ve odakland›ğ›
K›rşehir’de “Kale-Çarş›-Mahalle Bütününde Çarş›”
gündemli bir oturum düzenledikleri için Tarihi
Kentler Birliği’ne, ÇEKÜL’e ve ayn› zamanda
evsahipliği yapan K›rşehir Belediyesi’ne şükran
duymaktay›z. Esnaf ve zenaatkârlar›n dünkü
yaşam içindeki yerlerini, fütüvvete dayal› ahlâk
anlay›şlar›n›, gedik ve lonca düzenlerini, gelenek-
lerini, yönetimle ilişkilerini, denetim sistemlerini, iş
kollar›na mekânl›k eden çarş›, arasta, bedesten,
dükkân gibi yap› ve yap›lanmalar›n›, esnaf ve
zenaatkâr türlerini, yaşan›lan değişimleri,
K›rşehir’de gündeme getirmek anlaml› ve
önemlidir.

‹nceleme

Anadolu çarfl›lar› ve

geleneksel meslek

örgütlenmeleri  

NECDET SAKAO⁄LU
Tarihçi Yazar
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Unutmamal› ki, geçmişte bir kent için çarş›,
yerleşme tarihinin başlad›ğ› yerdir. Yollar›n kesiştiği
bir kavşakta ya da doğal bir liman›n k›y›s›nda
teşekkül eden çarş›lar, kentlerin çekirdeği olmuştur.
Bundan dolay›, çarş›s›ndan önce kurulan kent
yoktur diyebiliriz. Kentleşme çarş›n›n işlekliğine,
ticari elverişliliğine koşut bir gelişme göstermiş, ayn›
zamanda çarş›n›n zenginliği de mimariyi beslemiş,
yerel yap›c›l›k hünerleri çarş›dan mahallelere doğru
bir gelişme izlemiştir.  

“Çarş›” sözcüğü dört yönlü al›m sat›m yeri anlam›na
gelir; Farsça “çihar/çar” (dört) ile Arapça “suk”
(al›m sat›m-pazaryeri) sözcüklerinin kaynaşmas›ndan
“çarsu” sözcüğü oluşmuş, giderek Türkçe’de de çarş›
olmuştur. Çarş› tipolojilerini inceleyen uzmanlarsa,
“çarş›” sözcüğünün, bedestenlerin dört yöne aç›lan
kap›lar›yla arastalara bağlanmas›ndan doğduğu
görüşündedirler. Doğunun kapal› al›m sat›m yerlerine
daha önceleri “bâzâr” denilirken İran, Selçuklu ve
Osmanl› ticaret yaşam›nda, daha yayg›n olarak çarş›
denilegelmiş.

Klasik yap›lar›yla eski çarş›lar›n ortak özelliği,
karş›l›kl› dükkânlar›n s›raland›ğ› sokaklar›n›n, al›ş

Anadolu çarfl›lar›
Kent tarihleri aç›s›ndan son derece önemli olan
çarş›lar›m›z›n tarihi ve mimarisi üzerine
çal›şmalar›m›z ev, sokak ve mahalle çal›şmalar›na
oranla gerilerdedir. Geleneksel çarş›lar›m›za farkl›
özellikler kazand›ran kapal›çarş›, bedesten, arasta,
han, mihmanhane, kapan, vezne, mağaza,
mahzen, tezgâh, dükkân, hevai, sand›k, dolap,
sergi, tabakhane, imalathâne gibi çal›şma mekânlar›
ile çarş› dokular›n› bütünleyen mescit, cami, çeşme,
şad›rvan, hamam, bekâr odas›, tekke, mahkeme,
kulluk gibi yan mekânlar hakk›nda çok az say›da
başvuru kitab›na sahibiz. 

En eski çarş›lar›m›z›n, merkezi bir cuma camisinin
çevresinde, meslek ve zenaat iş yerlerinin yan yana
ya da karş›l›kl› s›raland›ğ› arastalardan teşekkül
ettiğini bilmeyenimiz yoktur. Bu tümleşik (entegre)
sistemin bozulup parçalanmam›ş örneklerinden
ancak birkaç› 1950’lere ulaşabilmiştir. Bursa’n›n,
Beypazar›’n›n, Edirne’nin, Kastamonu’nun, İskilip’in,
Urfa’n›n iyi kötü korunmuş eski çarş›lar› hâlâ var.
Eksik olan, bunlara dönük ayr›nt›l› çal›şmalard›r.



veriş edenleri güneşten ve yağmurdan korumak için
çat› veya kârgir tonozlarla örtülü olmas›yd›. Kasabalarda
ise dükkân saçaklar› geniş tutularak, kemer tonozlar
örülerek, en basitinden asma çardaklar›yla çarş›
sokaklar› gölgeye al›n›rd›. Şam, Halep, Tebriz, İstanbul
gibi başl›ca kentlerdeki merkezi çarş›lar›n yollara
aç›lan ana ve koltuk kap›lar› da demirdendi. Bu
çarş›lar eski dönemlerde her sabah erken saatte
içeriden aç›l›p, akşam hava karar›rken yine içerideki
bekçi ve kap›c›larca kapat›l›p kilitlenirdi. Eski esnaf
ahlak› gereği dükkânlar›n önünde müşteri celp
edecek “mostra” bulundurmak ay›p hatta günah
say›l›rd›. Tabela adetinin nihayet 150 y›ll›k bir
geçmişinden söz edilebilir.    

Büyük çarş›lar›n merkezindeki bedesten, daha
güvenlikli bir yap› olup burada, mücevherci ve alt›n
gümüş sat›c›lar›, kambiyo, mezat, müzayede işleri
yapan zengin esnaf faaliyet gösterirdi. Saraya ya da
kent yöneticisinin konutuna yak›n çarş›lar›n
çevresinin mezarl›klarla kuşat›lm›ş olmas› da
tesadüfi değildi. Esnaf›n çarş›ya gidip gelirken
ölümü düşünerek hileye ihtikâra sapmamalar›
amaçlan›yordu. 

Arasta sözcüğünün, s›ral›, saf saf dizili anlam›ndaki
“raste” ya da “haz›rlan›p süslenmiş vitrinlenmiş”
demek olan “âraste”den Türkçeleştiği tart›şmal›d›r.
Farsça’da çarş› anlam›nda kullan›lmayan sözcüğün
Türkçe’de bu anlam› kazanmas›, dükkânlar›n
karş›l›kl› ve düzenli s›ralar›na, özellikle de ordu
pazarlar›n›n askeri disiplinle kuruluşlar›na bağlan›r. 

Arastalar hem üretim, hem pazarlama/sat›ş yerleriydi.
Arastalar›n kuruluşuna ilişkin kesin tarih verilemese
de, 13. ve 14. yüzy›llarda Anadolu’daki güçlü
Ahilik, fütüvvet geleneklerinin etkisi kesindir. 

Türk çarş›lar›n›n, cuma camisi -ki buna cami-i
kebir, ulu cami deniyordu- ile bedesteni merkeze
alarak gelişmesi, yöresel organizasyon, gereksinim,
tüketim koşullar›yla doğrudan ilişkiliydi. Kent
çarş›lar›nda her esnaf kesiminin geleneğine, çal›şma
ve gedik düzenine göre organize olan, bir veya birkaç
sokağ› sağl› sollu işgal eden, ayn› üretimin yap›ld›ğ›
veya ayn› türden mallar›n sat›ld›ğ› işyerleri kuruluyordu.

Ham deri işleyen ve akarsuya yak›n olmas› gereken
debbağlarla, demirciler, bak›rc›lar gibi gürültülü,
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ateşli, isli pasl› işkolu arastalar› çarş›n›n uç ve uzak
noktalar›nda yer al›rd›. Kavaflar, köşkerler, yemeni-
ciler, saraçlar, semerciler, nalbantlar bir arastada;
kasaplar, kebapç›lar, aşç›lar başka; manifaturac›lar,
yorganc›lar, takkeciler, yağl›kç›lar, terziler,
kürkçüler, kapamac› dükkânlar›, yün, pamuk, iplik
sat›c›lar› bir başka arastada faaliyet gösterirdi.
Saatçilik, kuyumculuk, çilingirlik gibi zenaatler,
küçük yerleşimlerde birer ikişer dükkânla diğer
arastalar›n içinde işyeri bulabilirdi. Baharatç›lar,
aktarlar, çubukçu, lüleci ustalar›, sahaflar,
kâğ›tç›lar, daha küçük arastalarda veya birkaç
dükkânda iş tutuyorlard›.

Bütün kentlerde en yoğun iş kolu kavafl›k, yani
ayakkab›c›l›k olduğundan, Edirne’de Selimiye
Camisi d›ş avlusuna bağl› Kavaflar (ayakkab›c›lar)
arastas› gibi ana yollar üzerindeki işlek kentlerde,
bir büyük çarş› hacminde kavaflar, yemeniciler,
çar›kç›lar arastas› olurdu. Her tezgâh›n ustalar› ve
kalfalar›, âdeta geceli gündüzlü çal›ş›r, ürettiklerini
dükkânlar›n›n içine d›ş›na hevenk hevenk asarlard›.   

Anayollar üzerindeki kervansaraylar›n çevresinde de

yolcu gereksinimlerinin karş›land›ğ› arastalar
bulunurdu ki, örneğin Anadolu’da İncesu, Trakya’da
Lüleburgaz, bu başlang›çla kentleşme sürecini
yakalayan yerlerdendir. Lüleburgaz’da, Sokollu
Külliyesi’nin yan›nda, 250 metre uzunluğunda bir
sokağ›n iki yan›nda s›ralanan kavaflar arastas› ilginç
bir örnektir. 

Bedestenler de bir tür arasta olmakla birlikte, kentin
en vars›l ve daha çok para ve k›ymetli emtia al›ş
verişiyle uğraşan zümrenin kümelendiği, plan› ve
mimarî yap›s›yla da k›smen farkl›yd›. Her sabah
esnaf zümreleri kendi geleneklerine göre dua
kubbesi alt›nda veya arasta avlusunda toplan›p dua
ettikten, al›ş veriş kurallar›n› yineleyen yiğitbaş›n›
dinledikten sonra dükkânlar›n› açarlard›.  

Anadolu zenaatkârlar› ve 
esnaf örgütlenmeleri
Zenaatkâr sözcüğü, olas›l›kla Arapça “s›naat”tan
(teknik işler) Türkçeye yerleşmiştir. Maddi gereksinimleri
karş›layan her türlü iş anlam›na gelmektedir. Ayn›



anlamda, Arapça “h›rfet” (iş, meslek) sözcüğü de
kullan›lmaktayd›. Bu işleri yapanlara da zenaatkâr,
h›rfetçi (daha eskilerde herif) deniyordu. 

Her esnaf kesiminin giyim kuşam›, meslek, bölge ve
geçim koşullar› bileşkesinde aşağ› yukar› benzese
de, dikkatle bak›ld›ğ›nda renk seçiminden, giyisi
parçalar›ndan mesleğin ipuçlar› yakalan›rm›ş.
Örneğin Ege yöresinin kundurac›lar›, püsküllü
kalpaklar›na ince sar›k dolar, yollu pamukludan hafif
ve uzun entari, k›sa mintan, ayaklar›na da mest
siyah pabuç giyerlermiş. Ankaral› tiftik dokuyucular›,
başlar›na ince beyaz pamukludan sar›k sarar,
k›rm›z›-beyaz-siyah çubuklu yeleklerini gelişigüzel
ilikler; ayn› kumaştan uzun entarilerinin bel kesimine
şali kuşak sarar; gök mavisi ya da parlak yeşil saltalar›n›n
üzerine koyu renkli cübbe, ayaklar›na da burnu
k›vr›k k›rm›z› pabuç giyerlermiş. Engürü şal›
dokuyanlar, İzmir modas› püsküllü feslerine sar›k
sar›p kruvaze yakal› tek renk ipek uzun entarileri,
yumuşak keçi derisinden lapçinleri (bağc›kl› potin);
Amasyal› zenaatkârlarsa İstanbul modas› mavi
püsküllü fesleri, çizgili kutni mintan, damal› ipek
yelek, ince abadan cepken, körüklü şalvarlar› ile
tan›n›rlarm›ş. 

Bu renkli ve ilginç dünyalar›n emekçilerinin
zenaatlerindeki ilkeleri, yap›lageleni en özenli ve
temiz üretmeyi sürdürmekti. Hünerde ustalar›n›
geçen zenaatkârlara, mesleğinin biriciği anlam›nda
“yekta”, daha başar›l›lar›na “üstad” denirdi.
Ürettiklerinin kusursuzluğuna güvenenler ya da bir
yenilik gerçekleştirenler, yap›tlar›n›n uygun bir
yerine imzalar›n› koymak gibi bir ayr›cal›ğa sahiptiler.
Bu ustalardan kimileri, erişilmez hünerleri nedeniyle
“yed-i tulâ sahibi”, “yumurtaya nal çakan” diye
an›l›rlard›. Sanatkâr ve zenaatkârlar›n erişilmezlik
aray›şlar›n›, başkentte saray, taşrada ise bey ve
zadegân konaklar› teşvik ederdi. 

Çarş›, arasta, bedesten, kapal›çarş› gibi organize ve
rasyonel iş ve ticaret mekânlar›, bu mekânlar›
kuran, onaran, sürekli ayakta tutan vak›f kurumlar›,
denetleyen meslek ve kamu örgütleri, mesleği
sevdiren ve meslektaşlar aras› kaynaşmay› sağlayan
güzel gelenekler eski zenaatkâr ve esnaf kesimlerini
işlerine bağlayan önemli olgulard›.  

Loncalar, gedikler
Loncalar, eski usta ve kalfalar›n geleneksel üretim
kooperatifleri ve dayan›şma dernekleri idi. İtalyanca
“loggia”dan Türkçeleşen sözcük, “loca”yla ayn›
kökten, ortak anlamlar› da “oda”d›r. Günümüzde
“meslek odalar›” diyoruz. Osmanl› Devleti ile ticari

ilişkide olan Venedik, Cenova, Raguza ve Fransa
uyruklu tüccarlar›n, Galata’da ve Türk liman kent-
lerindeki ticari temsilcilikleri loggia ve loca
olduğundan, onlarla ticaret yapan yerli Türk esnaf
da lonca ad›n› benimsemiştir. Sözcüğün geçtiği en
eski belge Bursa esnaf›yla ilgili ve 1632 tarihlidir. 

Eski fütüvvet-ahilik gelenekleri uyar›nca, her loncay›
esnaf taraf›ndan seçilen ve “şeyh” denen bir
başkan yönetirdi. Şeyhe, yine esnafça seçilen
“eski”ler (ihtiyarlar heyeti) dan›şmanl›k ederdi.
Daha alt düzeyde de esnaf› kontrol eden
“yiğitbaş›”lar, “nizam ustalar›”, “kethüda”lar
bulunurdu. Lonca yöneticileri en çok “gedik”
nizam›na, yani sabit esnaf ve tezgâh say›s›n›n
(kadronun) değişmemesine, kalitenin korunmas›na
dikkat ederdi. 

Gedik bir tür tekel hakk› demekti. Her kentte mal
ve eşya imalat› ile bunlar›n pazarlanmas›, o
çevrenin gereksinimini karş›layacak say›da “gedik”,
yani tezgâh, dükkân/sat›ş yeri ve çal›şan say›s›,
kad› (yarg›ç) onay›yla s›n›rl› tutuluyordu. Kahvecilik,
enfiyecilik, tütüncülük, aktarl›k dahi gedik nizam›na
bağl›yd›. Usta ya da dükkân sahibi hayatta olduğu
ya da tezgâh b›rakmad›ğ› sürece, üretici ve sat›c›
say›s›n› artt›racak yeni işyeri aç›lmas›na izin
verilmezdi. Gedik boşalmas› durumunda da, söz
konusu tezgâh› ya da dükkân› çal›şt›rma hakk›,
öncelikle ölenin oğluna, oğlu yoksa k›demli
kalfas›na aitti. Bu s›n›rlay›c› sistem, esnaf ve
zenaatkâr›n kazanç güvencesiydi.

Dokumac›l›k, terzilik, kapamac›l›k gedik
statüsündeyken ev tezgâhlar›nda da aile gereksinimi
için bez, pamuklu yünlü ve ipekli kumaşlar dokun-
mas›na, giysi dikilmesine s›n›rlama yoktu.. Diğer
yandan, “mustakar gedik” denen vak›ftan tescilli
işyerlerindeki üretim, artan nüfusun gereksinimini
karş›layamaz hale gelince, hileye başvurularak
kaçak işyerlerine, “havai gedik” denen kaçak üretim
tezgâhlar›na göz yumuluyordu. Havai gedikler, ayn›
işyeri ortam›nda, örneğin dükkân içine bir ara kat,
üstüne bekâr odas› veya arkas›na bölüm eklenerek
oluşturulur, arasta d›ş›nda bir yerde de kaçak
üretim yap›labilirdi. Ustal›k düzeyine gelmiş kalfalar
ürettiklerini, tezgâh›nda ya da mostras›nda
pazarlad›klar› müstakar gedik sahibine kira öderlerdi
ki, buna hava paras› denirdi. (Bu deyim, bir
işyerinin devrinde, önceki işletmeciye ödenen para
anlam›nda günümüzde de geçerlidir.) 

Gedik düzeninin kaliteyi ve fiyat istikrar›n› koruyucu,
rekabeti önleyici yararlar› yan›nda, çarş› dokular›n›n
korunmas›nda da etkisi vard›.  
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Esnaf ve zenaatkârlar›n ilkeli üretim ve
sat›c›l›klar›n›, 14. yüzy›ldaki kimliği ve disipliniyle
20. yüzy›la kadar sürdürdükleri ileri sürülemez.
Zaman içinde devlet yap›s›nda, asker ocaklar›nda,
medrese ve tekkelerde yaşanan olumsuz gelişmelerden
esnaf ve zenaatkârlar da pay›n› alm›şt›r. Özellikle
15. yüzy›l sonlar›na doğru başgösteren ekonomik
darboğazlar nedeniyle iş ahlak›ndan sapmalarda
aç›k bir art›ş gözlenmeye başlad›. Bir zenaat
kolunda çal›şan say›s›yla iş kapasitesi aras›ndaki
dengesizlik büyüdükçe, geleneksel dayan›şma da
k›r›l›yor, “marifetin yerini kavgalar ve çekişmeler”
al›yordu.  

Sedefkârl›k, kalemkârl›k, hattatl›k gibi öğrenilmesi
ve işlenmesi zor, yetenek ve sab›r isteyen ince
zenaatler düzmece ustalara, tufeyli ve ç›karc›
zümrelere çekici gelmediğinden ya da hammadde
ve talep azl›ğ›ndan, bu işkollar›nda yozlaşma
görülüyordu. Buna karş›l›k uzmanl›k ve emek
gerektirmeyen demircilik, dülgerlik gibi işlere
meslek d›ş›ndan el atanlar giderek çoğal›yor,
kavgalar, yak›nmalar da art›yordu.

Sanayi Devrimiyle Avrupa’dan gelen ucuz ve kaliteli
ürünler piyasalara egemen olunca, rekabetten
yoksun gedik düzeniyle birlikte, yerli sanayi de

çökmeye yüz tuttu. Bu gelişmeye koşut olarak
gelişen hammadde ve malzeme bozulmas›,
geleneksel ürünlere olan talep azl›ğ›, ve diğer
ekonomik darboğazlar sonucunda ahilik/lonca
düzenin ve ilkelerinin y›pranmas› sonucunda, tarihi
çarş›lar önemini ve özelliğini yitirdi, giderek
yoksullaşt› ve ayak uyduramad›ğ› rekabete yenik
düştü. Sonuç olarak yüzy›llar öncesine uzanan bir
kültür zenginliği yok olmaya mahkum oldu.   
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ayak basmad›k bir köşesini b›rakmasa da, yeni kent
sur duvarlar›na dayansa da, dimdik ayakta kalmay›
başarm›ş bir dünya miras›…

İşte böyle bir tarihin eteklerinde topland› Tarihi
Kentler Birliği’nin yüzlerce üyesi May›s ay›n›n
ortalar›nda. Son y›llarda zenginliklerini ve kimliğini bir
bir yitirme tehlikesiyle karş› karş›ya kalm›ş bir kente
sahip ç›kan bir yerel yönetimin konuğu oldular. Yeni
zamanlar›n dayatmalar›na, ak›lc› bir planlama ve

aklaş›k 2200 y›ld›r, Akdeniz’in haşin
dalgalar›na ve rüzgâr›na, ac›mas›z korsan
sald›r›lar›na, coğrafyas›n› paylaşamayan

uygarl›klar›n iştah›na, dört bir yandan akan insan
göçlerine, bir yüzy›ld›r da doğas›n›n, tarihinin
çekimine kap›lm›ş turizm ak›nlar›na direnmeyi bilmiş
Alanya Kalesi, “bu topraklar benden sorulur” diyen
duruşuyla heybetli bir an›t… Kaleiçinde günlük
yaşam hâlâ olanca h›z›yla devam etse de, dünyan›n
dört bir yan›ndan gelen insan kafileleri el değmedik

Y

Alanya’n›n gündemi:

Alan Yönetimi

buluflma
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ad›m ad›m gerçekleştirilen serinkanl› uygulamalarla
karş› duran bir kentin çabalar›na tan›k oldular. 

Alanya’da bugün yürütülen bilinçli ve koruma öncelikli
kentleşme hareketi, modern, ayn› zamanda tarihi
dokuya sayg›l› bir yolu seçerek ilerliyor. Alanya temiz,
farkl›l›klar›yla mutlu, bir arada yaşama kültürünü
başar›yla hayata geçirmiş, doğal değerlerinin fark›nda,
dağlar›n› ve denizini kentin bir parças› olarak gören

bir anlay›şla, Akdeniz’in kültürel dokusunu yans›tan
bir kent olma yolunda, UNESCO Dünya Miras›
Listesi’ne girmeye adayl›ğ›n› ilan ediyor. 

Alanya Belediyesi ile Kaymakaml›k kol kola girmiş,
kentin k›y› kesimiyle arkas›n› yaslad›ğ› dağlar›n içine
serpiştirilmiş köylerini paylaşm›şlar. Uyumlu bir
işbirliği, dayan›şma ve görev paylaş›m› ile, belediye
kenti ihya etmeye çal›ş›rken kaymakaml›k da köylerin
yaşamas› için ad›mlar at›yor; boşalan ve unutulan
köyleri yeniden canland›rmaya çal›ş›yor. 

Tüm bu olumlu gelişmeler, Alanya’n›n sadece kent
ölçeğinde değil, köyleriyle, dağlar›yla, deniziyle, yaşam
kültürüyle bütüncül kavranarak, planl› ve bilimsel
verilere dayal› bir koruma-yaşatma-kentleşme bilinci
geliştirdiğini gösteriyor. 

Tarihi Kentler Birliği Alanya Buluşmas› 21–23 May›s
tarihlerinde yap›ld›. “Alaiye’den Alanya’ya: Doğal-
Kültürel Miras›n Evrensel Boyuta Taş›nmas›” konulu
semineri, TKB üyesi belediyelerin temsilcileri, TKB
Dan›şma Kurulu üyeleri, ÇEKÜL Vakf› genel merkez
ve bölge temsilcileri ile birlikte 400’e yak›n kat›l›mc›
takip etti. 

Buluşman›n aç›l›ş›, Alanya Marina’daki akşam yemeği
ile birlikte yap›ld›. Alanya Belediye Başkan› Av. Hasan
Sipahioğlu, ÇEKÜL Vakf› ve TKB Dan›şma Kurulu
Başkan› Prof. Dr. Metin Sözen ve Antalya Vali
Yard›mc›s› Mehmet Seyman yapt›klar› aç›ş
konuşmalar›nda Alanya’n›n Akdeniz için önemine
vurgu yapt›.

Başkan Hasan Sipahioğlu, on y›l önce Bursa’da
başlayan koruma hareketinin güçlü bir etki yaratt›ğ›na
işaret ederek, Alanya’n›n da bu süreçte UNESCO
Dünya Miras› Listesi’ne adayl›k başvurusu yapabilecek
noktaya geldiğini söyledi. Yol göstericilikleri için
ÇEKÜL Vakf›’na ve TKB’ye teşekkür etti.  

Prof. Dr. Metin Sözen ise Alanya Belediyesi’nin k›sa
sürede çok iş yapt›ğ›n›, özellikle Alanya Kalesi’nin alan
yönetimi konusunda ›srarl› bir çal›şma yürüttüğünü
vurgulad›. Buraya gelmeden önce ziyaret ettiği Side’nin
ise, üç ay gibi k›sa bir sürede, önemli bir değişimi
başard›ğ›n› ve kararl›l›kla yoluna devam ettiğini belirtti.
Akdeniz bölgesinde örnek al›nmas› gereken
çal›şmalara imza atan bu iki kenti tebrik etti. Sözen,
her y›l artan TKB üye say›s› ve h›zl›  büyümenin olas›
sonuçlar›n›n, TKB Encümeni ve Dan›şma Kurulu’nun
gündeminde olduğuna da değindi. 

Vali Yard›mc›s› Mehmet Seyman da konuşmas›nda
TKB’nin asl›nda bir kültür hareketi olduğunu vurgula-
yarak konuklara “Hoş geldiniz”dedi.   



lanya Belediyesi Kültür Merkezi’nde başlayan
seminer, TKB Dan›şma Kurulu ve Ankara
Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi öğretim

üyesi Prof. Dr. Ruşen Keleş’in başkanl›ğ›nda yap›ld›.
Araşt›rmac›-yazar Giray Ercenk “Alanya’n›n
Doğal/Coğrafi Zenginlikleri”, tarihçi-yazar Necdet
Sakaoğlu “Alanya’da Tarihsel Süreç” ve Alanya
Müzesi Müdürü, Alanya Kalesi Alan Başkan› Seher
Türkmen ise “Alanya Kalesi Alan Yönetimi” başl›kl›
birer sunum gerçekleştirdiler. 

Alanya Belediye Başkan› Av. Hasan Sipahioğlu
yapt›ğ› aç›l›ş sunumunda, “Alanya’n›n Gelişim
Projesi”ni başlatt›klar›n› belirttikten sonra, kentteki
restorasyon çal›şmalar›, Alanya Kalesi alan yönetim
plan› ve UNESCO Dünya Miras› Listesi’ne başvuru
süreci hakk›nda k›sa bilgi verdi. Yaz aylar›nda 20 bine
ulaşan ziyaretçi say›s›n›n yan› s›ra 75 farkl› ülkeden
6 bin kişinin daimi olarak Alanya’da yaşad›ğ›n› anlatt›.
“Yeni Alanyal›lar” olarak niteledikleri bu çok kültürlü
toplulukla bir arada yaşama kültürünün, Alanya’da
sorunsuz gerçekleştiğine dikkat çekti. 1999 y›l›nda
Alanya Kalesi ve Suriçi’nin koruma amaçl› imar
plan›n› haz›rlad›klar›n›, ilçe baz›nda ilk KUDEB’i
Alanya’n›n kurduğunu belirtti. Tüm çal›şmalarda
halk›n desteğini ald›klar›n› da dile getiren Başkan
Sipahioğlu, Alaaddin Keykubat’›n yazl›k köşkü ile
Roma hamamlar›n›n korunmas› için çal›şmalar›n
başlad›ğ›n› söyledi. “Tophane mahallesinde 41 farkl›
kelebek türü varm›ş; bilmiyordum, yeni öğrendim,”

diyerek samimi duygular›n› da konuklar›yla paylaşt›.  

Sipahioğlu’nun Alanya ile ilgili verdiği bilgilerden sonra
söz alan Alanya Kaymakam› Hulusi Doğan ise çevre
köylerde yürütülen projeleri anlatt›. Tarihi dokusunu
koruyan Okurcalar ve benzeri köylerin yaşamaya
devam etmesi için restorasyon ve çevre düzenleme
çal›şmalar› yapt›klar›n›, boşalmaya başlayan köylerin
doğa ve kültür turizmine kazand›r›ld›ğ›n› vurgulad›.
Geçtiğimiz y›l ÇEKÜL Vakf› Başkan› Prof. Dr. Metin
Sözen ile yapt›klar› inceleme gezisinin ard›ndan al›nan
olumlu sonuçlar› paylaşt›. Birkaç y›l öncesine kadar
kimsenin ulaşamad›ğ› Sapadere Kanyonu’na yap›lan
yürüyüş parkuruyla yöreyi turizme açt›klar›n› belirtti.
Doğan, Alanya Dünya Ormanlar› Projesi’ne verdiği
ağaçland›rma desteği için ÇEKÜL Vakf›’na ayr›ca
teşekkür etti.

Araşt›rmac›-yazar Giray Ercenk, Alanya’n›n yaşam
kültürüne değinerek, tarihi süreçte insan faktörünün
yaratt›ğ› kültürel izleri anlatt›. Coğrafyan›n tarihin alan
boyutu olduğunu, tarihi ise coğrafyadan etkilenen
insanlar›n yaratt›ğ›na dikkat çekti. Ercenk şöyle
devam etti: “Dağ ve su Alanya coğrafyas›n›n iki önemli
parças›d›r. Eskiden beri dağlar›n kutsal olduğuna
inan›lm›ş, büyük kap›şma dönemlerinde dağlar›n da
savaşa kat›ld›ğ› söylenmiştir. Yeri geldiğinde köpüren,
yeri geldiğinde durgunlaşan sular da dağlar kadar
kutsal say›l›r. Alanya’n›n üzerine kurulduğu kaya
parças›, halk aras›nda bir gemiye benzetilir; denize
uzanan burun halk dilinde ‘c›vadra’ olarak bilinir.
Burada küçük ama etkin devletler kuran ve İtalya’ya
kadar yağma seferleri düzenleyen korsanlar, teknolojiye
yenilerek ortadan kalkm›şt›r. Alanya’da efelik de çok
yak›n zamanlara kadar devam etmiştir. Alanya’da
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dağ›n emek, denizin hizmet olduğu iki üretim noktas›
vard›r. Bu coğrafyan›n sunduğu değerleri, sözlü ve
yaz›l› gelenek ve görenekleri, tüm dünya fark etmeye
başlad›. Ancak köylere s›k›ş›p kalm›ş insanlar, dağ
coğrafyas›n›n zor koşullar›ndan kaçarak sahile indiler.
Yine de Alanya ald›ğ› göçü çok iyi yönetti. Kültürel
çeşitlik ve farkl›l›klar Alanya’da tarihsel süreç içinde
her zaman var olmuştur. Kentin ‘çeşitliliği’ yönetme
becerisi de bu tarihsel birikime dayanmaktad›r.” 

Tarihçi yazar Necdet Sakaoğlu ise, Anadolu
Selçuklular›n› birinci elden anlatan İbn Bibi’den
al›nt›larla desteklediği sunumunda, Alaiye’n›n kuru-
cusu Alaaddin Keykubat ve kentin tarihi ile ilgi çekici
bilgiler verdi: “Alaaddin Keykubat, I. G›yaseddin
Keyhüsrev’in oğludur. Baba ve oğullar›n›n saltanat
dönemi toplam 60 y›l gibi k›sa bir zamana yay›lm›şt›r.
Alaiye, Alaaddin Keykubat’›n Anadolu’da kurduğu ilk
kenttir. İlk şehircilik denemesini tabiat›n en zor
olduğu bu yerde yapm›şt›r. Ulaş›lmas› zor bir arazide,
kale, tersane, kent kurmak bir başar›d›r. İbn Bibi
yaz›lar›nda Keykubat’›n savaşa ç›k›ş›n› ayr›nt›lar›yla
anlat›r: Bir gün Keykubat, ‘Tanr› bu dünyay› salt oyun
ve eğlence için yaratmad›. Bizim içki meclislerinden
kurtulup savaşa gitmemiz gerekir,’ diyerek Alaiye’yi
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fethetmeye karar vermiştir.” Bu sözlerin ard›ndan
Sakaoğlu, TKB üyelerine yönelik önemli bir mesajla
konuşmas›n› sürdürdü: “Bizim böylesine detayl›
anlat›mlarla dolu değerli tarihi metinlerimiz var. Tarihi
Kentler Birliği’ne üye belediyelere yak›şan da, kendi
bölgelerini anlatan metinleri bulup, yöredeki okullarda
okutulmas›n› sağlamakt›r. Çünkü okullarda okutulan
tarih kitaplar›nda Keykubat ve Alanya’n›n kuruluşu üç
sat›rdan ibarettir. Bu yörenin çocuklar› Alaaddin
Keykubat’› bilmelidir. Ulusal tarihin yan› s›ra bölgelerde
öne ç›kan olaylara daha geniş yer verilmelidir. Bunu
gündeme getirmek de TKB’nin görevidir.”

Bu önemli tespitin ard›ndan Sakaoğlu şöyle devam
etti: “Kaleyi kolayca eline geçiren Sultan, ‘Öyle bir
kale yapal›m ki toplumlar, padişahlar aras›ndaki fark›
görsün’ demiş ve Alanya Kalesi şimdiki halini alm›şt›r.
Antalya vilayetine iki hükümdar çok büyük emek
vermiştir: Roma İmparatoru Adriyanus ve Selçuklu
Sultan› Alaaddin Keykubat. Alanya bu iki kişiyi iyi
tan›mal›d›r. Keykubat bölgede yeni bir imar çağ›
başlatt›. Babalar›n›n isteği üzerine kardeşi Keykavus
ile birlikte ergenlik yaşlar›nda İstanbul’u ziyaret etmiş,
Bizans İmparatoru’na misafir olmuş ve İstanbul’da
gördükleri mimari eserlerin ihtişam›ndan etkilenerek,
bir kent için yap›lar›n önemini fark etmişlerdi.
Anadolu’da kendilerine özgü bir mimari tarz
geliştirmelerinde bu gezinin büyük katk›s› olmuştur.”   

Türkiye’de yeni yeni uygulanmaya başlayan ve TKB’nin
de geçtiğimiz y›l gündemine alarak seminerlerinde yer
verdiği konulardan biri olan “Alan Yönetimi”, bu kez
“Alanya Kalesi Alan Yönetimi” başl›ğ› alt›nda yeniden
irdelendi. Seminer kat›l›mc›lar›n›n dikkatle dinlediği
sunumda, Alanya Kalesi Alan Başkan› Seher
Türkmen, Kale ve Kaleiçi yerleşimi hakk›nda bilgi
verdi. Kale surlar›nda ve Kaleiçi’nde yapt›klar›
restorasyonlar› anlatt›. Tarihi dokuyu geleneksel
yöntemlerle onard›klar›n› söyleyen Türkmen, Alan
Yönetim ofisinin de sit alan› içinde yer ald›ğ›n› belirtti.  

6,5 kilometrelik surlar›, 83 kule ve 140 burcu ile
Alanya Kalesi, arkeolojik, kentsel ve doğal değerlerin
üçünü de kapsayan 1. derece sit alan›… Tüm bu
özellikleriyle bir dünya miras›… Alanya Belediyesi bu
bilinçle haz›rlad›ğ› başvuru dosyas›n› teslim ederek
UNESCO Dünya Miras› Listesi’ne aday oldu. 2011
y›l›nda UNESCO’dan olumlu sonuç gelmesi bekleniyor.

Seminer’in ard›ndan söz alan Edirne Belediye Başkan
Yard›mc›s› ve Selimiye Camisi ve Külliyesi Alan
Yönetim Başkan› Nam›k Döleneken de, UNESCO
Dünya Miras› Listesi’ne Alanya ile ayn› dönemde
başvurduklar›n› ve, 2011 Temmuz ay›nda her iki
kent için de olumlu yan›t beklediklerini söyledi. Alan
yönetimi anlay›ş›n›n, “birlikte ve eşit yetkilerle yönetmek”
anlam›na geldiğini hat›rlatarak, her kurumun kendi
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yetki alan›ndan sorumlu olduğunu, herkesin üstüne
düşeni yapt›ğ› takdirde, ortak bir çal›şmayla olumlu
sonuçlar al›nabileceğini vurgulad›.  

TKB Dan›şma Kurulu üyesi Prof. Dr. Haluk
Abbasoğlu da, TKB 2009 y›l› Özendirme Yar›şmas›’nda
Jüri Özel Ödülü’nün Alanya’ya verilmesinin isabetli bir
karar olduğuna işaret ederek, koruma-kullanma
dengesi kadar turizm-kültür dengesine de dikkat
edilmesi gerektiğini belirtti.  

Öğleden sonra yap›lmas› planlanan Kale ve sit alan›
gezisi ise yoğun yağmur nedeniyle iptal edildi. K›z›l
Kule önündeki Alanya liman›ndaki bir teknede öğle
yemeği için mola veren kat›l›mc›lar, kale ve surlar›
tekneden izlemekle yetindi. Yemeğin ard›ndan
h›zlanan yağmur nedeniyle sadece Damlataş
Mağaras› ziyaret edilebildi. 

TKB Alanya Buluşmas›, alan yönetim plan›n›n, doğal
ve kültürel miras›n evrensel boyuta taş›nmas›nda ve
kurumlar aras› eşgüdümün sağl›kl› bir zemine
taş›nmas›nda sağlayacağ› yararlar bir kez daha vurgu-

lanm›ş oldu. Alanya Buluşmas›’n›n ard›ndan TKB
üyeleri, 2010 yurtd›ş› inceleme gezisi için, Rusya’n›n
ikinci büyük kentti St. Petersburg’a hareket etti.  

Alanya Buluşmas› s›ras›nda, 2010 y›l› TKB Meclis
Toplant›s› da, TKB Başkan› Mehmet Özhaseki’nin
önderliğinde gerçekleştirildi. On gündem maddesi
görüşülerek kabul edildi. TKB üyeliğine başvurular
değerlendirildi ve 36 belediye daha TKB’ye kat›ld›.
Yeni belediyelerin üyelikleri, İçişleri Bakanl›ğ›’n›n
onay›ndan sonra başlayacak. Böylece TKB üyelerinin
say›s› 271’den 307’ye yükselmiş oldu. 

TKB Alanya Buluşmas› dört sergiye ev sahipliği yapt›.
“Antalya ve Çevresi Kültürel Miras› Koruma Projeleri
Sergisi”ne Kaş, Side, Burdur ve Yalvaç belediyeleri
kat›larak, kentlerinde yapt›klar› koruma çal›şmalar›n›
anlatt›lar. Ayr›ca ÇEKÜL Vakf› Alanya temsilcisi
karikatürist mimar Ahmet Öztürklevent, ödüllü
karikatürlerinden oluşan sergi ile eserlerini
kat›l›mc›larla paylaşt›. “Alaiye Kitabeleri” sergisi ve
“Alanya Fotoğraflar›” sergisi de büyük ilgi gördü. 

TKB Meclis toplant›s›
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Tarih boyunca Koracesium, Kalon Oros, Kandelore,
Scandelore, Lescandelore, Alaiyye ve Alanya gibi
çeşitli isimlerle an›lagelmiş bulunan Alanya Kalesi,
M.Ö. 4. yüzy›ldan günümüze kadar çeşitli insan
yerleşmelerini bar›nd›rm›ş, yaklaş›k 10 bin metrekarelik
bir alanda arkeolojik, doğal ve kentsel sit alan› özel-
liklerini bir arada taş›yan bir yar›mada üzerinde yer al›r.

1221 y›l›nda Selçuklu Sultan› Alaaddin Keykubat
(1220–1237), kenti Selçuklu topraklar›na dahil
etmiş, k›şl›k merkez haline getirerek yeniden imar
etmiştir. Kentin Selçuklu donanmas›n›n üssü
olmas› da bu döneme rastlar. Surlar yenilenmiş
K›z›lkule ve Tersane yap›lm›ş ve kentin ismi Alaiyye
olarak değiştirilmiştir. 1293 y›l›nda Kale
Karamanl›lar›n eline geçmiştir.

Bugünkü bilgilerimize göre, yaklaş›k 2400 y›ll›k bir
tarihsel sürecin yaşand›ğ› Alanya Kalesi, topografik
yap›s›n›n savunmaya ve ticarete elverişli olmas›
nedeniyle kesintisiz kullan›lm›şt›r. Şimdilerde ise
kimi geçim derdi, kimi kalenin doğal güzelliğine ve
panoramas›na olan hayranl›ğ›, kimi de aslen kaleli
olmas› nedeniyle kaleiçinde yaşayan bir nüfusu
bar›nd›rmaktad›r. Tabii bu arada, Türkiye’nin
popüler turizm merkezlerinden, kalesi ile meşhur
Alanya’ya gelinip de, ziyaret edilmeden gidilmez
diye düşünen ziyaretçileri de göz ard› etmemek
gerekir. Sadece İçkale bölümünü 2009 y›l›nda 300
binden fazla kişi ücret ödeyerek gezmiştir.

Alanya Kalesi yüzy›llar boyunca kullan›lmas›ndan
dolay› birçok değişik yap›, aç›k alan ve bunlar›n bir
araya gelmesiyle oluşan değişik dokular› içerisinde
bar›nd›rmaktad›r. Bu dokular zaman içinde
değişime uğram›ş, bir yerleşme diğer yerleşmenin
alan›nda gelişmiş ve böylece alanda iç içe geçmiş
zengin bir mekân kültürü oluşmuştur. K›z›lkule,
Tersane, Selçuklu Saray› ve surlar›n yan› s›ra sivil
mimarl›k örnekleri gibi birçok an›tsal yap›n›n
oluşturduğu kültürel peyzaj ve manevi değeri içinde
bar›nd›rmaktad›r. 

Alanya Kalesi surlar› içerisinde, günümüzde halen

‹nceleme

Alanya Kalesi Alan 
Yönetim Plan› süreçleri 

SEHER TÜRKMEN
Alanya Arkeoloji Müzesi Müdürü, 
Alanya Kalesi Alan Baflkan› 

Surlar ve sit alan›
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içinde yaşanan iki mahalle bulunmaktad›r. Alanya
Belediyesi s›n›rlar› dâhilindeki kalede son nüfus
say›m› verilerine göre Hisariçi Mahallesi’nde 200,
Tophane Mahallesi’nde ise 300 kişi oturmaktad›r.
Mekânsal olarak bu kadar çeşitlilik gösteren bu
alan›n doğal ve kültürel çevre anlam›nda birçok
sorunu da bulunmaktad›r. Şüphesiz bu tür sorunlar
iyi tespit edilmeli ve etkili bir planlama dahilinde ele
al›nmal›d›r. 

Korumaya iliflkin ilk giriflimler

Alanya Kalesi’nin korunmas› ile ilgili ilk karar,
Gayrimenkul Eski Eserler ve An›tlar Yüksek Kurulu
Başkanl›ğ›’n›n 1977 tarihli karar›d›r; bu karar ile
Kale içinde bulunan sivil mimarl›k örnekleri ile
camilerin tespiti yap›lm›şt›r. Daha sonra Taş›nmaz
Kültür ve Tabiat Varl›klar› Yüksek Kurulu’nun 1987
y›l›ndaki karar› ile yeniden bir değerlendirme
yap›larak Alanya Kalesi’nin tümü I. Derece Doğal,
Arkeolojik, Tarihi ve Kentsel Sit Alan› kapsam›na
al›nm›ş ve kentsel sit alan› bölümü için korumaya
yönelik geçici dönem yap›lanma koşullar› belirlen-
miştir. Koruma amaçl› imar plan› ise 1999 y›l›nda
onaylanm›şt›r.

Alanya Kalesi Koruma Amaçl› İmar Plan›; kalenin
doğal, arkeolojik ve kentsel değerlerini korumak,
geliştirmek, alan› kent ve çevresiyle işlevsel olarak
bütünleştirme hedefinden yola ç›k›larak
haz›rlanm›şt›r. Kalenin değişik niteliklere sahip alt
bölgelerden oluştuğu belirlenmiş ve alanda 4 “Alt
Bölge” saptanm›şt›r: 

A Alt Bölgesi, olarak belirtilen alan, hiçbir
yap›laşmaya izin verilmeyen, bilimsel amaçl›
kaz›lar›n d›ş›nda herhangi bir kaz›n›n yap›lamaya-
cağ› alanlard›r. A Alt Bölgesi İçkale, Tersane,
K›z›lkule ve Surlar gibi kalenin önemli an›tsal
yap›lar› ve çevresini kapsamaktad›r.

B Alt Bölgesi, planda turistik hizmet kullan›m› için
izin verilen elemanlar d›ş›nda hiçbir yap›laşmaya
izin verilmeyen, bilimsel kaz›lar›n d›ş›nda herhangi
bir kaz› çal›şmas›n›n yap›lamayacağ›, kaz› yapmamak
koşuluyla yüzeysel bahçe ve avlu düzenlemesinin
yap›labileceği alanlar olarak ifade edilmektedir. Bu
alan kalede an›tsal yap›larla birlikte kentsel kullan›m›n
da devam ettiği bölgelerdir. 

C Alt Bölgesi, planda gösterildiği şekliyle kullan›m
ve düzenlemelere aç›k bir aland›r. Daha çok
kentsel sit alan› özelliklerini kapsayan günümüzde

K›z›lkule



kullan›lan yollar›, turistik ticari amaçl› kullan›m› ve
meskûn alanlar› içermektedir.

D Alt Bölgesi ise mübadele sonucunda terk edilmiş
mevcut yap› stokunu tan›mlanamayan yap› kal›nt›lar›
ile sarn›çlar› bar›nd›ran Tophane Mahallesi’nin bir
bölümüdür. Bu alanda bilimsel kaz› çal›şmalar›
sonucunda elde edilecek veriler doğrultusunda
koruma-değerlendirmeye ilişkin kararlar oluşturu-
lacakt›r.

Alan yönetimi çal›flmalar›

Kültür ve Tabiat Varl›klar›n› Koruma Kanunu’nda alan
yönetiminin amac›, “Sit alanlar›, ören yerleri ve etk-
ileşim sahalar›n›n doğal bütünlüğü içerisinde, etkin
bir şekilde korunmas›, yaşat›lmas›, değerlendirilmesi,
belli bir gösterim ve tema etraf›nda geliştirilmesi,
toplumun kültürel ve eğitsel ihtiyaçlar› ile buluşturulmas›”
olarak tan›mlanmaktad›r.

Bu amaçla Alanya Belediyesi bünyesinde Koruma
Uyguluma Denetim Bürosu (KUDEB) kurulmuş,
Alanya Kalesi Öneri Yönetim Plan› s›n›rlar›
belirlenmiştir. Yönetim plan›n›n haz›rlanmas› için
ise Alan Başkanl›ğ› bünyesinde restoratör mimar,

şehir planc›s›, arkeolog, sanat tarihçisi, ziraat
mühendisi, inşaat mühendisi, bilgisayar mühendisi,
işletmeci gibi meslek gruplar›ndan belirlenen
Yönetim Plan› Haz›rlama ekibi oluşturulmuştur. 

Alanda tur güzergâh›-yönlendirme-tan›t›m
çal›şmalar› ve K›z›lkule-Tophane Ekseni Projesi de
ayn› ekip taraf›ndan yürütülmektedir. Bu proje
Alanya Kalesi’nin şehir merkezine en belirgin cephesini
veren ve içinde K›z›lkule, Tersane ve Tophane gibi,
kale siluetinde etkili an›tsal yap›lar› bar›nd›ran tarihi
bölgenin, bugüne kadar pek değerlendirilmemiş bir
alan›n› kapsamaktad›r. Projenin konusu kent içinde
önemli bir konumda bulunan bu tarihi alan›n
üzerindeki yap›lar ile birlikte ve yak›n çevresini
oluşturan doğal alanlar da dahil olmak üzere bir
çevre miras› olarak korunmas› ve kültür turizmi
konusunda çağdaş kullan›mlar çerçevesinde
değerlendirilmesi ve yeniden işlevlendirilmesidir. Bu
alan, kalenin kendi tarihinde deniz ile yak›n ilişkisini
vurgulayan bir senaryo ile canland›r›larak ‘Denizcilik
ve Gemi Müzesi’ olarak değerlendirilecektir.

Projenin gerçekleştirilmesine ilişkin yap›lmas› gereken
ilk kaz› çal›şmalar› 2006 y›l›nda başlam›ş olup, bu
alanda bulunan K›z›lkule ve Tersane gibi Kültür ve
Turizm Bakanl›ğ›’na tahsisli ve hazineye ait
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parsellerin Alanya Belediyesi’ne tahsisi gerçekleşmiştir.
Alanya Müze Müdürlüğü’nce projesi yap›lacak alanlarda
kaz› çal›şmalar› halen devam etmektedir. 

Bu alanda Alanya Belediyesi, Alanya Kalesi Alan
Merkezi olarak kullan›lmak üzere geleneksel bir
Alanya evini kiralam›ş, yap›n›n restorasyon
çal›şmalar› bitirilerek hizmet vermeye başlam›şt›r.
Bu evin yak›n›ndaki koruma amaçl› imar plan›nda
tan›ms›z yap›lar olarak geçen iki mekân›n restorasyonu
için de kaz› çal›şmalar› tamamlanarak, Koruma
Bölge Kurulu’nda değerlendirilmiş, projesi onaylanm›ş,
ihale aşamas›na gelinmiştir. Ayr›ca bu alanda gerek
bitki-ot temizliği çal›şmalar›n›n sürekliliği ve kaz›,
gerekse diğer işlerde kullan›lmak üzere 8 işçi ve 5
güvenlik görevlisinin istihdam› sağlanm›şt›r. 

Bilindiği üzere kültür miras alanlar› için yönetim
planlar›, alanlar›n ve kültürel değerlerinin uzun
vadede sürdürebilir bir şekilde korunmas› için
vizyonu, yönü, araçlar› ve tedbirleri ortaya koyan en
bütüncül ve kapsaml› dokümanlard›r. Kültür Miras›
Alan› Yönetim Plan›, kentsel veya mimari planlamada
al›ş›k olduğumuz türden geleneksel bir plan değildir.
Birçok durumda diğer zorunlu planlar›n tabi olduğu
onaylama mekanizmas›n› gerektirmez ve kolayl›kla
güncellenebilen ve değiştirilebilen “aç›k bir belge”

olarak değerlendirilir. Diğer taraftan, yönetim
planlar›n›n kapsam› ve hedeflerinin anlaş›lmas› ve
bu konuda bir uzlaş› olmas› daha büyük bir önem
taş›maktad›r.

Alan yönetim planlar›n›n kapsad›ğ› konular, haz›rl›k
aşamas›nda sorulmas› gereken sorular, durum
tespiti, paydaşlar, doğal riskler, f›rsatlar, tehditler
gibi başl›klar alt›nda çal›şmalar›n planl› bir şekilde
uzman kadrolar taraf›ndan yürütülmesi gerekir.



gezi

Rusya’n›n kültür ve tarih kenti: 

St. Petersburg 

usya’n›n ikinci, Avrupa’n›n beşinci büyük
kenti St. Petersburg, May›s ay›n›n son
günlerinde Tarihi Kentler Birliği’ne üye 117

belediye başkan›n› misafir etti. TKB Alanya
Buluşmas›’n›n hemen ard›ndan yap›lan inceleme
gezisi üç gün sürdü. Geziye TKB Dan›şma Kurulu
ve Encümen üyeleriyle birlikte 163 kişi kat›ld›.

R “Avrupa’ya aç›lan kap›” 
Batl›k Denizi k›y›s›nda Neva Irmağ› üzerindeki 42
ada üzerine yay›lm›ş olan St. Petersburg, “Kuzey’in
Venedik’i” olarak da bilinir. Küçük köprüleri, Çarl›k
dönemi mimari yap›lar›, müzeleri, geniş bulvarlar›,
her köşe baş›ndaki heykelleri, korunmuş tarihi

Neva Nehri
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yap›lar›, çiçeklerle süslenmiş sokaklar›yla, ziyaretçileri
taraf›ndan dünyan›n en güzel kentlerinden biri olarak
tan›mlan›r. 

St. Petersburg, Çar Büyük Petro taraf›ndan
16 May›s 1703’te, Rus Çarl›ğ›’n›n Avrupa’ya aç›lan
kap›s› olmas› amac›yla kurulmuş ve 200 y›l

boyunca çarl›ğ›n başkentliğini yapm›ş. Rus İç
Savaş› s›ras›nda Petrograd, Sovyetler Birliği
döneminde Leningrad olarak an›lm›ş. 1991 y›l›nda
Sovyetler Birliği’nin dağ›lmas›n›n ard›ndan yeni
yönetim, Sankt Petersburg ismini kente geri vermiş.
Almanlar taraf›ndan 30 Ağustos 1941 tarihinde
kuşat›lan kent, 900 gün kuşatma alt›nda kalm›ş.



Kentin ünlü Hermitage Müzesi, çarlar›n geniş özel
sanat koleksiyonlar›na ev sahipliği yapar ve
dünyan›n en büyük müzelerinden biridir. Ayr›ca
ünlü yazar Dostoyevski (Suç ve Ceza ile Ezilenler
romanlar›n› bu kentte yazm›şt›r), şair Puşkin ve
besteci Rimsky-Korsakov’un evleri de müze olarak
kullan›lmaktad›r.

Bugün Peter ve Paul Kalesi olarak bilinen kale,
kentin ilk yap›s› olarak inşa edilmiş. Çar Petro kenti
kurarken bütün taş ustalar›n›n yeni şehrin inşas›na
yard›m etmelerini sağlamak için Sankt Petersburg
d›ş›nda tüm Rusya’da taş bina yap›m›n› yasaklam›ş.
Neva Nehri deltas› üzerinde bulunan kent, asl›nda
büyük bir batakl›k alan›n›n ›slah edilmesiyle
kurulmuş. Pek çok bina, Amsterdam’da olduğu
gibi, çamur alanlara saplanm›ş direkler ve tahtalar
ile kuvvetlendirilen temeller üzerinde inşa edilmiş.
Kentin bugünkü kimliğini kazanmas›nda en büyük
pay İtalyan mimar Domenico Trezzini‘ye ait. Barok
mimari tarz›n›n görkemli örneklerinin bulunduğu
St. Petersburg’da, yine İtalyan as›ll› bir başka mimar
Francesco Bartolomeo Rastrelli de çok say›da
eseriyle kentin kimliğinin oluşmas›na katk›da
bulunmuş.  

Hermitage Müzesi
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Hermitage Meydan›

Petergof Saray›’n›n bahçesi



2. Dünya Savaş› s›ras›nda, o zamanlar Leningrad
olarak an›lan kent, yoğun bir bombard›man alt›nda
kald›. Her gün at›lan yaklaş›k 100 bin bomba, pek
çok yap›ya zarar verdi, çoğu da yerle bir oldu.
Savaş, kenti büyük hasara uğrat›nca Leningrad on
y›ll›k sürede eski kroki üzerinden yeniden inşa
edildi. 12 Haziran 1991 de Sovyetler Birliği’nin
çökmesinden sonra da bir kültür ve sanat merkezi
olarak gelişmeye devam etti. 6 Eylül 1991’de, kent
nüfusunun yar›s›ndan fazlas›n›n isteği doğrultusunda
orijinal ismine kavuştu, yeniden Sankt Petersburg
ad›n› ald›. 39 sokak, 6 köprü, 3 metro istasyonu ve
6 park yeniden isimlendirildi. 

Tarihi Kentler Birliği üyeleri, büyük savaş sonras›
küllerinden yeniden doğan bu kenti tan›mak ve
incelemek için önemli yap›lar›n›, müzelerini,
caddelerini gezdi. Gezinin ilk günü, St. Petersburg
Türkiye Başkonsolosu Mehmet Ç›nar TKB üyelerini
karş›lad› ve kent hakk›nda bilgi verdi. Ard›ndan üç
gün sürecek yoğun gezi program› başlad›.

Dünyan›n en büyük kubbeli yap›lar›ndan biri olan
St. Isaac Katedrali ile başlayan gezi, Peter ve Paul
Katedrali ile devam etti. 1881 y›l›nda yap›m›na
başlanan ve 500 bin kişinin çal›şarak 40 y›lda
tamamlad›ğ› yap›, Rusya’n›n en büyük katedrali. 

Geziye Yusupov Saray› ile devam eden TKB üyeleri,
18. yüzy›l mimarisinin önemli örneklerinden birisi
olan saray› inceleyerek, günümüzde festivallere ev
sahipliği yapan bir kültür merkezine nas›l
dönüştüğünün hikâyesini dinledi. Nevsky Prospect
ve Avrora çevresi gezisinin ard›ndan ise dünyan›n
en büyük sanat koleksiyonunu bar›nd›ran
Hermitage Müzesi gezildi. Beş binadan oluşan
müze, çariçe için k›şl›k saray olarak 1754 y›l›nda
inşa edilmiş. Ad›n› “inziva yeri” anlam›na gelen
Frans›zca sözcükten alan Hermitage Müzesi’nde,
3 milyona yak›n eser bulunuyor. Tarihi Kentler
Birliği üyeleri, Neva Nehri ve Kanal›’n› kapsayan
tekne turu ile kente farkl› bir aç›dan bakarak
inceleme f›rsat› buldu. Gezi program›nda yer alan
Katerina Saray› da tarihi ve mimarisiyle, St.
Petersburg gezisinin önemli alanlar›ndan biriydi. 

St. Petersburg’dan
akl›m›zda kalanlar
Batakl›k üzerine kurulan kent planlan›rken, öncelikle
bir master plan oluşturulmuş ve bu sayede geniş
trafik akslar›n›n düzenlenmesi, kentin trafik
sorununun en baş›ndan çözülmesi sağlanm›ş. Bina
yükseklikleri uyum içerisinde, birbirleriyle yar›ş›r
durumda değil. Yeni yap›lar, eski yap›lar› ezmeden

ve tarihi dokuya uyumlu mimari tasar›mlarla yap›lm›ş.
Tabela kirliliğinin olmamas›, tarihi dokunun kolay
alg›lanmas›n› sağl›yor. Kentlilik bilinci üst düzeyde
ve kentlilerin dikkati ve sorumlu davran›şlar›
sonucunda çevre temizliği dikkat çekiyor.
Kald›r›mlar geniş ve olabildiğince yol seviyesine
yak›n yap›lm›ş. Yağmur çok olduğu için, binalar›n
yağmur suyu tahliye boru ve oluklar› geniş seçilmiş.

Kazan Katedrali
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Yağmur tahliye borular›n›n kald›r›mla buluştuğu
yerde suyun duvara gidişini engelleyen profilli taşlar
kullan›lm›ş. Yağmur sular› yollardaki giderlerden
tahliye edildiği için yollar düzenli bir biçimde, bal›k
s›rt› formunda yap›lm›ş ve böylece suyun birikmesi
engellenmiş. 2. Dünya Savaş› s›ras›nda yok olan ve
y›pranan yap›lar›, ayağa kald›rmay› başarm›şlar.
Savaş s›ras›nda, olas› bir yağmadan veya tahribattan

korumak için eserleri kanallara atm›şlar, savaş
bitince tekrar ç›kar›p yerlerine koymuşlar. Bu bilinç,
kent kimliğinin yok olmamas›na neden olmuş. Şehrin
ana caddeleri muhakkak bir an›t esere veya yap›ya
bak›yor. Bu da kentin alg›lanmas›n› kolaylaşt›rm›ş.
Hemen her mahallede enstitü diyebileceğimiz eğitim
kurumlar› mevcut. Buralarda çocuklara ücretsiz
olarak güzel sanatlar eğitimi veriliyor. 



Isaak Katedrali





St. Petersburg gezisinden
izlenimler*
Abdülkadir Uçar
Side Belediye Baflkan› 
TKB ile ilk yurtd›ş› seyahatim. Özellikle Türkiye’de
kültür varl›klar›yla bezenmiş kentlerin belediye
başkanlar›yla olmak mutluluk verici. Bu tür
gezilerde daha fazla şey öğreniyoruz. Nedeni de
etkileşim içerisinde oluyorsunuz. Ayn› konulara,
ayn› gözlükle bak›yorsunuz. TKB’ye bu noktada
teşekkür ediyorum. Gezilerin hem yurtiçinde hem
yurtd›ş›nda verimli olacağ› kanaatindeyim. Birçok
belediye başkan›m›z gibi ben de ağ›rl›kl› olarak
Avrupa’da birçok kültür merkezini ziyaret ettim. St.
Petersburg’ta, kentleşmenin, şehirciliğin çok eski
zamanlardan beri büyük bir disiplinle bugüne
taş›nm›ş olmas› hayret verici. St Petersburg koruma
anlam›nda çok gelişmiş bir kent. Hem temiz hem
güvenli hem de yeşil bir kent.

Türkiye’de çok daha eski tarihlere dayanan kültür
varl›klar›n›, insanlara sunma noktas›nda biraz eksik
olduğumuzu gördüm. Bizim ülkemizde, kültür ve
turizm henüz birbirini tamamlayan bir kavram
değil. Türkiye’de koruma ile ilgili bütün işler Kültür
Bakanl›ğ› eliyle yürütülüyor. Anadolu’da çok say›da
antik kent var; hepsine ayn› enerjiyi verebilmeleri
mümkün değil. Bunun için yerel yönetimler
devreye girmeli. Doğru kentleşme nas›l sivil mimariyi
ortaya ç›kar›yorsa, doğal varl›klar›n korunmas› ve
antik kentlerin ortaya ç›kar›lmas› da yerel kimliği
öne ç›karacakt›r. Halk›n kentlilik ve koruma bilincine
ulaşmas› gerekiyor. Biz bu noktada henüz
istediğimiz yerde değiliz. 

Ahmet Misbah Demircan 
Beyo¤lu Belediye Baflkan›
St.Petersburg, tepesi olmayan dümdüz bir kent…
Bunun avantajlar› sonuna kadar kullan›lm›ş. Geniş
caddelerde mimarlar kendilerini daha özgür
hissetmişler. Hayal dünyalar›n› sonuna kadar
konuşturmuşlar. Binalar›n alg›lanabilmesi için
aralar›nda yeterli mesafe var. Biz Akdeniz insanlar›

Abdülkadir Uçar Ahmet Misbah

Demircan

*TKB Dan›şma Kurulu Üyesi Hasan Özgen’e söyleşiler için teşekkür ederiz.



faydalanacağ›m örnekler var. Parklar mükemmel.
Biz de ona benzer parklar yapm›şt›k. Suyu güzel
kullanm›şlar, doğal yürüyüş yollar› yapm›şlar.
Çamur olmayan bir malzeme kullanarak doğal
yap›y› bozmam›şlar. Bu da çok hoşuma gitti.

Erdo¤an Bilenser 
TKB Kurucu Baflkan›, Bursa eski Belediye Baflkan› 
Biz çok göç ederek gelişen bir toplum olduğumuz
için istediğimiz kültürel ve ekonomik seviyeye
ulaşamam›ş›z. Ayr›ca çok yönetim biçimi değiştirerek
pek çok kavgalarla uğraşm›ş›z. Bu nedenle bat›daki
istikrarl› siyasi yap›y› yakalayamad›ğ›m›z için onlar
bir ad›m daha önde. St. Petersburg’ta yönetim
biçimleri değişmiş ama sayg› hiç değişmemiş. Hatta
2. Dünya Savaş›’na rağmen y›pranmalar›, y›k›lmalar›
da k›sa sürede bertaraf ederek halletmişler. Bursa
Kalesi’ne de 100 y›l sonra bakt›klar›nda, acaba
Osmanl›’dan m› kald›, yoksa belli bir dönemde
yenilendi mi, bilmeyecekler. Burada korumac›l›ğ›n
sayg›yla bütünleştiğini, geçmişi geleceğe aktarman›n
ekonomik anlamda da çok büyük katk›s› olduğunu
görüyoruz. Soğuğa rağmen binlerce insan saraylar›
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olarak s›cakkanl› insanlar›z. Sokaklar›m›z olabildiğince
dar, binalar›m›z az katl› ve birbirine yap›ş›k. Daha iç
içe, daha s›cak… Bir kez daha anlad›k ki, insan-
mekân ilişkisi burada kendini hissettiriyor. Bu
toplumun kültüre ve sanata çok önem verdiği belli
oluyor. Altyap›y› çözmüşler, yaşam›n anlam›n›
keşfetmek için kendilerine daha fazla zaman
ay›rm›şlar. Ayr›ca kent birkaç yüzy›l öncesinden hiç
kopmadan yaş›yor. Yenilik de var ama yenilik
sadece yaşad›ğ› dönemin varl›ğ›ndan geleceğe iz
b›rakmak için varm›ş gibi duruyor. Toplumsal
haf›za ve şehrin haf›zas› aç›s›nda buralar›
dolaşt›ğ›n›zda sokakta kullan›lan taşlara, tarihi
avlularla kadar geçmişle bugün çok iç içe; Geleceği
de bunun üzerine tasarl›yorlar. 

Mustafa fievik 
Buldan Belediye Baflkan›
St. Petersburg’u çok merak ediyordum. Gelmemize
değdi; çok güzel ve korunmuş bir kentle karş›laşt›k.
Yine de monoton bir yap› var, çok planl› bir şehir.
Ama birkaç arkadaş›mla birlikte değişik mahallelere
gittik ve ayn› düzeni görmedik. Kendi kentim için

Mustafa fievik Erdo¤an Bilenser



görmek için yağmur alt›nda kuyrukta bekliyordu. St.
Petersburg çok para harcam›ş ama bugün o paray›
kat kat geri kazan›yorlar. Hermitage Müzesi’ni günde
ortalama 15 bin kişi geziyormuş. Bu gezilerin örnek
oluşturduğunu, döndüğümüzde belediyelerde
başlayan çal›şmalarda görebiliyoruz. TKB’nin bu
konuda bir milat olduğunu düşünüyorum. Başkanlar,
koruma konusunda önemli çabalar gösteriyor.
Gezilerin sonuçlar›, Türkiye için bir avantaja
dönüşecektir. 

Süleyman Elban 
TKB Dan›flma Kurulu Üyesi 
St. Petersburg, Avrupa’n›n birçok şehri gibi, doğal
güzelliğini, insan emeğiyle buluşturan bir şehir.
İnan›lmaz düzenli bir kentleşme var. Bu kentleşme
yeni kent dokusunda da simetrik bir şekilde devam
ettirilmiş. Bir kişiyi gözünü kapat›p havaalan›ndan
şehre götürdüğünüzde muhtemelen kendini Paris’te,
Strasbourg’da veya Madrid’de gibi hissedecektir.
Şehir kurulurken, hep oradaki mimarlar, sanatç›lar
burada çal›şm›ş; dolay›s›yla oralar›n bir tekrar› gibi…
2. Dünya Savaş›’nda büyük ölçüde y›k›lm›ş olmas›na

rağmen, asl›na uygun olarak restore edilmiş ve
yeniden inşa edilmiş. Bizim de tarihi eserlerimizin
birçoğu çeşitli nedenlerle y›k›lm›ş, harabeye
dönüşmüş durumda. Onlar› ayağa kald›rmak bizim
için de ödev olmal›. Burada bir raporlama kültürü
var. Saraylar›n› ayağa kald›r›rken birçok arşivden
yararlanm›şlar ve hiç zorlanmam›şlar. Bizim de en
çok s›k›nt› çektiğimiz konulardan birisi kaynak
sorunu. Ciddi bir devlet olman›n bir yolu da
arşivleme kültürüne sahip olmakt›r. Bizim mevcut
yap›lar›m›z dâhil, arşivleme plan ve raporlama
kültürünü oluşturmam›z gerekiyor. 

Levent Ak 
Mustafapafla Belediye Baflkan› 
Kapadokya ve St. Petersburg farkl› ama kendimizce
ç›kard›ğ›m›z dersler var. Özellikle çözmekte s›k›nt›
duyduğumuz baz› konular› burada uygulanm›ş
haliyle gördük; notlar ald›k. Gene bu markalamalarda,
özellikle cadde sokak tan›mlamalar›nda, üç boyutlu
modeller yaratm›şlar. Örnek olarak ald›ğ›m
şeylerden bir tanesi de bu detay oldu. Park ve
bahçelerdeki düzenlemelerde çok başar›l›lar. Güzel,

Levent AkSüleyman Elban
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Tuncay K›l›ç R›dvan Fad›lo¤lu

bak›ml›, temiz ve korunmuş bir kent gördük. Diğer
belediye başkan› arkadaşlarla pek çok konu
üzerinde tart›şt›k Döndüğümüzde neler yapabiliriz
diye fikir al›şverişinde bulunduk.

Tuncay K›l›ç 
Edremit Belediye Baflkan› 
Edremit Akçay’da da böyle bir batakl›k bölge vard›r.
Biz tüm dereleri kapatt›k. Oysa burada gördük ki son
derece planl› programl› bir şehir kurmuşlar. Yani
kanallar şehre ayr› bir güzellik vermiş. Türkiye’de
dalyan bölgelerinde kurulan şehirlerde akarsular
kapat›l›yor; ama burada yine gördük ki kapat›lmamal›.
Eski kentlerimizi muhafaza edip yeni kentleri bu
şekilde oluşturmak gerekir. TKB’nin bu kenti seçmesi
gerçekten isabetli bir karar. Paris-Venedik aras› bir
kent gördük. Bu kanallar üzerine kurulan kent
örneğini, Türkiye’de de mutlaka oluşturmal›y›z. 

R›dvan Fad›lo¤lu 
fiehitkamil Belediye Baflkan› 
Burada gördüklerimizin tamam›n›n bize uymas› söz
konusunu olamaz; iklimi, kültürü her şeyi

düşünmek gerekli. Baz› örnekleri alarak, planl› bir
şekilde kentimize uyarlayabiliriz. Ana caddelerde
ağaçlar›n olmamas› ve her bulvar›n bir meydana
bağlanmas› çok etkileyici. Bir dehlizden ç›k›p,
vahaya ulaş›yorsunuz. Sonra tekrar bir dehlize
giriyorsunuz. Yaşam alanlar› ve ticaret merkezlerinin
içinde fazla yeşil alan kullan›lmam›ş; fakat orta
noktalarda çok geniş meydanlar oluşturulmuş.
Ayr›ca iç avlu sisteminin olmas› art› bir değer. Bizde
kullan›lan 3 cm’lik taşla burada kullan›lan 8 cm’lik
taş farkl›. Burada granit kullan›lm›ş, biz de kendi
bölgemizde bazalta ağ›rl›k vermeliyiz. Gezilerde
diğer başkan arkadaşlarla da konuşuyoruz; elbette
faydal› oluyor. TKB çok büyük bir aile oldu; belki
gezileri, seminerleri kategorize etmek gerekli.
Bunun encümenle görüşülmesi gereken bir konu
olduğuna inan›yorum. Gezilerin, seminerlerin as›l
maksad›n›n d›ş›na ç›kmamas› laz›m. Eğer bu şekilde
bir genişleme devam ederse, hedefe ulaşmak
zorlaşacak. Bundan sonra umar›m daha farkl› bir
boyuttan bak›l›r diye düşünüyorum.



kamuoyunda kültürel varl›klara karş› bir ilgi ve
görece bir bilinçlenme yaratmaya başlamalar›yd›.
Birbirine koşut, birbirini karş›l›kl› etkileyen ve
h›zland›ran bu gelişmeler, koruma alan›na s›n›rl› da
olsa olumlu bir ortam haz›rlayacakt›.1

Yasal düzenlemeler
Bugün hâlâ çok say›da eksikler içerse de, uygulama
aşamas›nda siyasal ve ekonomik tercihler
karş›s›nda çoğu zaman öncelik kazanamasa da,
2000’li y›llarda, en az›ndan doğru ilkelerle
haz›rlanan birçok yasa ve yönetmelik, koruman›n
önünü açacakt›. 

1983’te ç›kar›lan 2863 say›l› Kültür ve Tabiat
Varl›klar›n› Koruma Yasas›’n›n gelişen koşullara göre
yenilenmesi için ortam haz›rd›. 27 Temmuz 2004
tarihinde yürürlüğe giren 5226 say›l› yeni yasa,
koruma alan› için yeni bir aç›l›m olacakt›. Ondan iki
hafta önce TBMM’e gelen 5225 say›l› Kültür
Yat›r›mlar› ve Girişimlerini Teşvik Yasas›n›n sat›r

aralar›nda, 5226 say›l› yasan›n temel kavramlar›n›n
ilk ayak sesleri duyuluyordu.  

21 Temmuz 2004: 5225 say›l› Kültür Yat›r›mlar› ve
Girişimlerini Teşvik Kanunu,  Hazine, kamu idareleri
ve yerel yönetimlere ait tescilli taş›nmazlar›n
Bakanl›kça il özel idareleri ile belediyelere tahsisine
izin verdi. Koruma uygulamalar›nda gelir vergisi
stopaj› indirimi, sigorta primi işveren pay› indirimi,
su bedeli indirimi, enerji desteği gibi kolayl›klar,
yabanc› uzman personel ve sanatç› çal›şt›rma izni
getirdi. “Kültür varl›klar›n›n yoğun olarak bulunduğu
sosyal yaşama konu olmuş alanlar”, “koruma
amaçl› imar plan›”, “çevre düzenleme projesi”,
“ören yeri”, “yönetim alan› ve yönetim plan›”, “bağlant›
noktas›”, “somut olmayan kültürel miras” gibi yeni
kavramlar› tan›mlad›. Kültürel organizasyonlar›n,
kültürel miras› tan›t›c› yay›nlar›n, kültür varl›klar›n›n
bak›m›, onar›m›, yaşat›lmas›, rölöve, restorasyon,
restitüsyon projelerinin, kaz›lar›n, kültür envanterlerinin,
somut olmayan kültürel mirasa yönelik etkinliklerin,
kültür merkezlerinin gerçekleştirilmesinde yap›lacak

000’li y›llar›n, Türkiye’nin koruma tarihinde
köklü kurumsal değişikliklerin gerçekleştiği
bir kavşak olduğunu söylemek yanl›ş olmaz.

Bu değişim ülke coğrafyas›n›n uygarl›klar
birikimiyle orant›l› bir gelişme midir? Hiç kuşkusuz
hay›r… Yine de çeşitli etkileşimlerin kesiştiği
noktada, gerek merkezi yönetim kademelerinde,
gerekse yerel yönetimler düzeyinde, “Nerede yanl›ş
yapt›k?” sorusunun zihinlerde şekillenmeye
başlad›ğ›, “Zarar›n neresinden dönülse kârd›r”
uyan›ş›n›n k›p›rdand›ğ› görülür. 

Bu dönemde Kültür Bakanl›ğ›, tüm kaynak ve

uzman kadro k›s›tlar›na rağmen (2003 y›l›nda
Bakanl›k bütçesi TC Bütçesi’nin yüzde 0.23’ü
olarak gerçekleşmişti) kurumsal yap›lanmas›n›
tamamlamaya, koruman›n önünü açacak yasal
düzenlemeler için öncülük etmeye başlad›. 

Buna koşut olarak, Türkiye’nin AB’ye uyum sürecinde
gerçekleştirdiği yap›sal değişiklikler doğrultusunda,
yerel yönetimleri yap›land›ran yasalarla, belediyelere
ve il özel idarelerine yeni sorumluluk ve roller
şekillendi. 5302 ve 5391 say›l› Özel İdare Yönetimi,
5216 ve 5393 say›l› Metropol Belediyeleri, 5390
say›l› Büyükşehir Belediyeleri yasalar› ile merkezi
idare baz› yetki ve sorumluluklar›n› yerele devrederken,
koruma da yerel yönetimlerin sorumluluğu haline
geliyordu.  

Bir başka önemli gelişme, uzun y›llard›r korumaya
yönelik etkinlik gösteren sivil kuruluşlar›n giderek
güç kazanmas›, koruma politikalar›na ilişkin
yönlendirici ve denetleyici çal›şmalar yapmaya, ayn›
zamanda yoğun yay›n, toplant› ve başka etkinliklerle,
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harcamalar›n  yüzde 100'ünün  vergiden muaf
tutulmas›n› öngördü. 

Yasan›n haz›rlanmas› aşamas›nda Bakanl›k,
koruma alan›nda çal›şan sivil toplum kuruluşlar›n›n
görüşlerine kulak verdi. Yasa taslağ›n›n baz›
maddelerinde yap›lan değişikliklerin görüşüldüğü
TBMM’nin 22. Dönem, 2. Yasama Y›l›n›n  14
Temmuz 2004 tarihli 115. Birleşiminin Dördüncü
Oturumunda, yasan›n kabulünden sonra teşekkür
konuşmas› yapan  dönemin Kültür ve Turizm
Bakan› Erkan Mumcu sözlerinin sonunda, “Bir y›ll›k
müzakere sürecine emek veren bütün sivil toplum
örgütlerine çok çok teşekkür ediyorum,” derken,
Meclis kürsüsünden ÇEKÜL Vakf› ve Tarihi Kentler
Birliği’nin ad›n› anacakt›.2

27 Temmuz 2004: 5226 say›l› yasa ile, 1983 tarihli
Kültür ve Tabiat Varl›klar›n› Koruma Yasas› ve
korumayla ilgili diğer baz› yasalarda önemli
değişiklikler yap›ld›, yenilikler getirildi. 

• Koruma Amaçl› İmar Plan› yeniden tan›mland›;
yap›m› için İller Bankas› bütçesine belediyelere
aktar›lmak üzere ödenek konmas› ve il özel
idarelerinin de bu konuda bütçelerinde ödenek
ay›rmalar› kurala bağland›. 

• Büyükşehir belediyeleri, valilikler ve belediyeler
bünyesinde kültür varl›klar› ile ilgili işlemleri ve
uygulamalar› yürütmek üzere uzmanlar›n görev
alacağ› koruma, uygulama ve denetim bürolar›
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(KUDEB) kurulmas› öngörüldü. Basit onar›m izin-
leri ve sit alanlar›ndaki tescilli taş›nmazlar
d›ş›ndaki parsellerdeki izinler KUDEB’lere
b›rak›l›yordu.

• Kamu kurum ve kuruluşlar›, belediyeler, il özel
idarelerine tescilli taş›nmaz kültür varl›klar›n›
kamulaşt›rma yetkisi verildi.  

• Yap›lanma yasağ› getirilen sit alanlar›ndaki özel
taş›nmazlar›n, belediye ve il özel idarelerine ait
taş›nmazlarla takas edilebilmesine ve yap›lanma
haklar› k›s›tlanm›ş tescilli taş›nmaz kültür
varl›klar›n›n, yap›lanmaya aç›k aktar›m alan›
olarak ayr›lm›ş bölgelere aktar›labilmesine olanak
tan›nd›.  

• Belediye alanlar›ndaki kentsel sitler için taslak
yönetim planlar› haz›rlama ile denetleme kurullar›n›n
başkanlar›n› seçme görevi de belediyeye b›rak›ld›.  

• Taş›nmaz Kültür Varl›klar›n›n Onar›m›na Yard›m
Sağlanmas› ve Katk› Pay› için, belediyelerin
toplad›klar› emlak vergisinin yüzde 10’unun il
özel idaresi taraf›ndan aç›lan bir hesapta birikmesi
ve bu kaynağ›n kültür varl›klar›n›n korunmas›
amac›yla kamulaşt›rma, projelendirme, planlama
ve uygulamada kullan›lmas› öngörüldü.  

• Bakanl›k, özel mülkiyette bulunan kültür varl›klar›n›n
bak›m› ve onar›m› için, bundan böyle ayni ve
nakdi yard›m yapacak, Toplu Konut İdaresi de
verilen kredilerin en az yüzde 10’unu, tescilli

Afrodisias Antik Kenti



taş›nmaz kültür varl›klar›n›n bak›m, onar›m ve
restorasyonu için kulland›racakt›. 

• Tescilli kültür varl›klar› veraset ve intikal
vergisinden, tapu harc›ndan ve projeleri katma
değer vergisinden muaf tutuldu. Kültür
varl›klar›n›n rölöve, restorasyon, restitüsyon
projeleri, sokak sağl›klaşt›rma, çevre düzenleme
projeleri ve uygulamalar› İhale Kanunu yerine
Yap› Denetimi Hakk›nda Kanuna bağl› olacakt›. 

• Tescilli kültür varl›klar›n›n rölöve, restorasyon
ve restitüsyon projeleri ve uygulamalar›nda
restoratör mimar veya mimar bulundurulmas›
zorunlu hale getirildi. I. grup taş›nmaz kültür
varl›klar›ndaki uygulamalarda kalem işleri, ahşap,
demir, taş işleri ve restorasyon alanlar›nda
uzman kişilerin çal›şt›r›lmas› zorunlu k›l›nd› ve
uymayanlar için cezai şart getirildi.  

• Sit ve koruma alanlar›na izinsiz müdahaleler ve
izinsiz inşaat ve onar›mlar›na verilecek cezalar
art›r›ld›.  

• Önceki yasalarda yer almayan “ören yeri”
kavram›; ulusal ve uluslar aras› platformlarda
eleştirilere konu olan “yönetim alan› ve yönetim
plan›” kavramlar› yasaya eklendi ve tan›mland›.  

• Müze kurullar› ve an›t eser kurullar› yeniden
düzenlendi.3

16 Temmuz 2004: 5228 Say›l› Kültür ve Tabiat
Varl›klar›na Yap›lan Bağ›ş, Yard›m ve Harcamalara
İlişkin Vergi Muafiyetine Dair Kanun (Sponsorluk
Yasas›); taş›nmaz kültür varl›klar›n›n bak›m›,
onar›m›, yaşat›lmas›na yönelik proje ve uygulamalar,
kurtarma kaz›lar›, bilimsel kaz› çal›şmalar› ve yüzey
araşt›rmalar›, kültür envanterinin oluşturulmas›,
kütüphane, müze, sanat galerisi ve kültür merkezi
gibi kültürel etkinliklerin sergilendiği tesislerin
yap›m›, onar›m› veya modernizasyonu çal›şmalar›na
ilişkin harcamalar ile bu amaçla yap›lan her türlü
bağ›ş ve yard›mlar›n yüzde 100’ünün gelir veya
kurumlar vergisinden indirilmesini karar bağlad›. 

16 Haziran 2005: 5366 say›l› Y›pranan Tarihi ve
Kültürel Varl›klar›n Korunmas› için Yenileme ve
İşlevlendirme Yasas› ile yerel yönetimlere, tarihi ve
kültürel miras› korumak için kentsel dönüşüm ve
gelişim projeleri yapma, özelliğini kaybetmeye yüz
tutmuş koruma alanlar›n› yenileme alan› olarak
tan›mlama ve planlama yapma olanağ› getirdi. 

Söz konusu yasalar, yerel yönetimlere kültürel
miras›n korunmas›na yönelik yeni sorumluluklar ve
yetkiler getiriyordu. Bundan böyle belediyeler
sorumlu olduklar› s›n›rlar içindeki kültürel ve doğal

Fotoğraf: Ayd›n M›zrak / Van Hüsrevpaşa Camisi 



47varl›klar›n korunmas› ve onar›lmas›ndan yükümlü
olacaklard›. Bu bir bak›ma, doğa ve kültür
hazinesi bir coğrafyada koruman›n, merkezden
yönetilmesinin olanaks›zl›ğ›n› da kabul etmek
anlam›na gelmekteydi. Bakanl›k korumaya yönelik
yetkilerini, doğal ve kültürel miras›n gerçek sahipleri
olan yerelin temsilcisi belediyelerle paylaşma yoluna
gidiyordu. 

Ancak, yerel yönetimler koruman›n gereklerini
yerine getirmeye ne kadar haz›rl›kl›yd›lar? Seçim
dönemlerinin s›n›rl› süresi içinde, kentlerinin doğal
ve kültürel varl›klar›na öncelik verecek anlay›ş ve
değerler sistemine ne kadar sahiptiler? “Yeninin
önünü t›kayan eski”yi koruma iradesini göstermek
için gereken bilgi, bilinç ve birikim yerel
yönetimlerde ne düzeyde idi? Geleneksel mahalle
dokular›n› yüksek katl› beton yap›lara, arasta ve
hanlar›n› AVM’lere karş› nas›l koruyacaklar, harap
an›tlar› ve uzak uygarl›klar›n kal›nt›lar›n› korumak
için bütçelerinden ay›racaklar› kaynaklar›n hesab›n›
hangi gerekçelere dayand›racaklard›? K›sa dönemli
siyasal ve günübirlik yarar sağlama güdüsüne, rant
beklentisi içerisindeki güç odaklar›n›n bask›s›na
direnecek donan›m› nas›l kazanacaklard›? Yasa
koyucular, başkentin merkezi yönetim odaklar› bu
sorular›n cevaplar›yla ne kadar ilgiliydiler? 

Koruma ve sivil kurulufllar

Türkiye’de uzun y›llar merkezden yönetilen koruma
politikalar› (varl›ğ›ndan ne kadar söz edilebilirse),
baş›ndan beri kültürel miras ve koruman›n halkla
bağlant›s›n› göz ard› etti. Tüm kaynaklar›n›
ekonomik kalk›nma için seferber eden devlet
politikalar›, gelişmenin kültürel boyutunu
görmezden geldi ve korumaya çekingen yaklaşt›.
Zaman zaman alevlenen koruma çabalar›, merkezi
erkin yasaklay›c›, k›s›tlay›c› ve tepeden inmeci
tedbirleriyle uygulanmaya çal›ş›ld› ve çoğunlukla da
halk›n tepkisiyle karş›land›. Koruman›n, tarihi ve
kültürel değeri olan bir yap›n›n ya da kentsel
dokunun çürüyüp bozulmas›n› engellemekten öte, o
mekânda doğmuş, büyümüş ve yaşamakta olan
insanlarla birlikte gerçekleştiği zaman anlaml› ve
başar›l› olduğu üzerinde durulmad›. 

Korumac›l›ğ›n, kurumsal yap›lanmalar›n ve yasal
düzenlemelerin ötesinde, toplumun kültürel
varl›klara verdiği anlamla yak›ndan ilintili olduğu
art›k bilinen bir gerçek. Toplumsal yarar
gözetmeyen ve toplumun çeşitli kesimlerini sürece
dahil etmeyen korumac›l›ğ›n başar›ya ulaşmas›n›n
beklenemeyeceği anlaş›ld›. Bu aç›dan bak›ld›ğ›nda
korumac›l›k sivil toplumun ayr›lmaz bir öğesi.
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koruma doğrultusunda, süreklilik içinde etkinlik
göstermiş sivil kuruluşlar aras›nda öne ç›kan isimler
özellikle ÇEKÜL Vakf›, Mimarlar Odas› ve Tarihi
Kentler Birliği oldu. Ancak bu kuruluşlar›n ard›nda,
1970’li y›llardan başlayarak gelişen ve örgütlenmeye
doğru evrilen girişimlerin hakk›n› vermek,
Türkiye’de koruma tarihi aç›s›ndan önemli bir
saptama olacakt›r.    

“Koruman›n baflkenti 
Safranbolu “

1970’li y›llarda Türkiye’nin bilim, kültür ve sanat
çevrelerinde, tarihi mimarl›k miras›n›n korunmas›na
yönelik giderek artan bir duyarl›l›k gözlenir. Ancak
uygulama alan› bulamayan, daha çok akademik ve
entelektüel bir özlemdir bu. 1972 y›l›, UNESCO’nun
“Dünya Kültürel ve Doğal Miras›n›n Korunmas›
Sözleşmesi”ni kabul etmesi, yine ayn› y›l Avrupa
Konseyi’nin 1975 y›l›n› “Avrupa Mimarl›k Miras›
Y›l›” ilan etmesi ve bu kampanyan›n Türk hükümeti
taraf›ndan da benimsenmesi, bu çevrelerde de
yank› bulur. 1973’te İstanbul Teknik Üniversitesi
Mimarl›k Fakültesi bünyesinde Mimarl›k Tarihi ve
Restorasyon Enstitüsü (MTRE) kurulur. MTRE 9
Nisan 1975’te, “Avrupa Mimarl›k Miras› Y›l›”
dolay›s›yla Mimarlar Odas› İstanbul Şubesi ile ortak,
“Mimar Sinan ve Tarihi Çevre Korumas›” başl›kl› bir

2000’li y›llarda h›z kazanan koruma çal›şmalar›n›
değerlendirebilmek için biraz daha gerilere gitmek,
bu gelişmeyi haz›rlayan oluşumlara ve yaratt›klar›
birikime bakmak doğru olur. 

Türkiye’de koruma alan›nda etkinlik gösteren ve
tarihi çevreye toplum ve kamu yarar› ad›na sahip
ç›kmas› gereken sivil kuruluşlar (say›lar›n›n pek de
çok olduğu söylenemez), ülkedeki sivil toplum
geleneğinin sorunlu durumuyla da bağlant›l› olarak,
daha çok seçkinci bir çizgi izledi. 1908’de kurulan
Osmanl› Mühendisler ve Mimarlar Birliği ilk örneklerden
say›labilir. 1970’li y›llarda kültürel mirasa sahip ç›kan
Mimarlar Odas›, Türkiye Turing ve Otomobil Kurumu,
Türkiye Tarihi Evleri Koruma Derneği, Arkeoloji ve
Arkeologlar Derneği’ni 1990’lardan sonra Türk
Tarih Vakf› ve ÇEKÜL Vakf› izledi. 2000’li y›llarda,
özünde bir kamu kuruluşu olmakla birlikte sivil
kuruluşlarla stratejik ortakl›k çerçevesinde hareket
eden Tarihi Kentler Birliği’nin yan› s›ra, Kültür
Bilincini Geliştirme Vakf›, Kültürel Miras›n Dostlar›
Derneği (KÜMID) gibi kuruluşlar›n ad› duyuldu. 

Öte yandan her ne kadar birer sivil toplum kuruluşu
say›lamasalar da, UNESCO Türkiye Milli Komisyonu
ve bakanl›k desteğiyle 1976’da kurulan TAÇ Vakf›
da bu alanda s›n›rl› etkinlik gösteren kuruluşlar
aras›nda yer al›yordu. Ayr›ca yöresel kültürü korumay›
görev edinmiş küçüklü büyüklü yerel STK’dan da
söz edilebilir. Türkiye’nin tarihi ve kültürel miras›n›

ÇEKÜL Vakf› Safranbolu’da
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seminer düzenler. O y›llarda, üniversitedeki
görevinden ayr›larak Karabük Demir Çelik
İşletmeleri’nde çal›şmaya başlayan yüksek mimar
Yavuz İnce’nin, bu seminerde yapt›ğ› “Kentlerin
Tarihsel Dokusunun Korunmas›nda Yerel Örgütlerin
Kurulmas› ve Safranbolu Örneği” başl›kl› bildirisi,
MTRE akademisyenlerinin öğrencilik y›llar›ndan
beri tan›d›klar› Safranbolu’yu bir kez daha gün-
deme getirecektir. 

Öte yandan 1974 y›l›nda, neredeyse el değmemiş
sivil mimarl›k örnekleriyle bezeli benzersiz tarihi
dokusu ve folklorik zenginliği ile bir 19. yüzy›l
Osmanl› yerleşmesinin tüm izlerini koruyan
Safranbolu’da, kendini kentini korumaya adam›ş bir
belediye başkan›, K›z›ltan Ulukavak göreve gelir.
1975 y›l›n›n Mart ay›nda, kentin tarihi dokusunu
yaşatmak için ilk kamulaşt›rmalara başlayan
Safranbolu Belediyesi, korumaya yönelik ilk ad›m›
atar. Safranbolu Belediye Meclisi, Haziran 1975’te
İmar Yönetmeliğine korumac› bir madde eklenmesini
oybirliği ile kabul ederek koruma konusundaki
kararl›l›ğ›n› ortaya koyar. O günlerde İmar İskan
Bakanl›ğ› İmar Planlama Müdürü, onay›na
sunulan yönetmelik değişikliğini elinin tersiyle
iterek, Başkan Ulukavak’a şöyle diyecektir: “Eskiye
rağbet olsayd›, bit pazar›na nur yağard›.” 

Ne var ki İTÜ Mimarl›k Tarihi ve Restorasyon
Enstitüsü (MTRE)’nün, Prof. Dr. Doğan Kuban,

Prof. Dr. Nezih Eldem, Prof. Dr. Kemali
Söylemezoğlu, Prof. Dr. Muzaffer Sudal› ve Doç Dr.
Metin Sözen’den oluşan yönetim kurulu hiç de
böyle düşünmeyecektir. Özelikle de belediyenin
kentle ilgili duyarl›l›ğ› ve kentin bir bütün olarak
korunmas› için gösterdiği çaba MTRE’yi harekete
geçirir. İTÜ Mimarl›k Fakültesi ve Safranbolu işbirliği
ile 30 Ağustos-5 Eylül 1975 tarihlerinde
Safranbolu’da, Metin Sözen’in eşgüdümünde
yap›lan bir organizasyonla “Safranbolu Mimarl›k
Değerleri ve Folkloru Haftas›” düzenlenir. Etkinliğe
büyük kentlerin bilim, sanat, kültür çevreleri ile üst
düzey bürokratlardan oluşan 200 konuk kat›l›r ve
Safranbolular taraf›ndan evlerde ağ›rlan›r. 

Kültür çevrelerinde büyük yank› uyand›ran etkinlik
günlerce ulusal bas›nda ve dönemin tek TV kanal›
TRT’de yer bulur; kamuoyunun dikkati
Safranbolu’ya çevrilir. MTRE kente sahip ç›kar:
Bünyesinde bir Safranbolu Komitesi oluşturur,
arastan›n rölöve ve projelerini haz›rlar, seminer
bildirilerini yay›nlar, fotoğraf sergisi, belgesel film
haz›rl›klar›na girişir, Heykelt›raşlar Derneği’nin, TRT
Halk Musikisi Müdürlüğü’nün, Turizm Bakanl›ğ›’n›n,
Kültür Müsteşarl›ğ›’n›n, İller Bankas›’n›n katk›lar›n›
harekete geçirir. An›tlar Yüksek Kurulu (GEEAYK)’na
yap›lan başvuru sonucunda Ekim 1976’da
Safranbolu’nun bütünü ile korunmas› için kentsel sit
alan› ilan edilmesi sağlan›r. Türkiye’nin ilk “koruma

Safranbolu



amaçl› imar plan›” İTÜ Mimarl›k Fakültesi
taraf›ndan Safranbolu için haz›rlan›r. 1976 ve 1977
y›llar›nda Safranbolu Haftalar› tekrarlan›r. 1976’da
Türkiye Turing ve Otomobil Kurumu taraf›ndan
sat›n al›nan Asmazlar Konağ› restore edilerek otele
dönüştürülür. 1977’de Süha Ar›n taraf›ndan
yap›lan “Safranbolu’da Zaman” belgeseli büyük ses
getirir. Yine 1977’de Türkiye’de ilk kez GEEAYK
yerel örgütü yasal bir birim olarak Safranbolu’da
oluşturulur ve bu dönemde 100 kadar onar›m ve
sağl›klaşt›rma yap›l›r. Art›k Kültür Bakanl›ğ› da
Safranbolu’yu    benimsemiştir. 

Hepsinden de önemlisi, Safranbolu halk› kentine
ve kültürüne sahip ç›kman›n önemini derinden
hissetmiş, yüzlerce y›ll›k değerlerini korumak için
uzmanlar ve ayd›nlarla el ele vermiştir. 1992 y›l›na
gelindiğinde Kültür Bakanl›ğ›, Metin Sözen’in
gayretleriyle ilk defa onar›mlar için ihale açar. O
y›llarda Safranbolu’da sivil mimariye ilk iskele
kuran, Prof. Dr. Metin Sözen ve arkadaşlar›
taraf›ndan kurulmuş olan ÇEKÜL Vakf› ve onun
Başkan Yard›mc›s› yük. mimar Mithat K›rayoğlu
olacakt›r. Bir ay gibi çok k›sa sürede 32 evden
oluşan bir sokağ›n cephe sağl›klaşt›rmas› yap›l›r.
Arasta Arkas› Sokak, Hükümet Sokak ve Mescit
Sokak ve onlar› birbirine bağlayan Kazdağl› Camisi

Meydan› için proje haz›rlan›r. Hükümet Sokak
aks›ndaki eski Hükümet Konağ›’n›n projeleri ve
ihalesinin yap›lmas›na önayak olunur. Sonuçta,
1975’te yerel yönetim, üniversite, ayd›nlar,
uzmanlar ve yerel halk›n işbirliği ile Safranbolu’da
tutuşturulan koruma ateşi, kenti 1994 y›l›nda
UNESCO Dünya Miras Listesi’ne taş›yacakt›r.4

“Tarih içinde Bursa ’85”

1975 y›l› bütün dünyada koruma ve yaşatma
bilincinin ilk defa kuramsal düzeyde ortaya at›ld›ğ›,
“ortak miras” kavram›n›n ilk kez dillendirildiği y›ld›r.
Birçok konuyu geriden izleyen Türkiye, İTÜ’de
filizlenen bir çekirdek örgütlenmeyle, o y›l bütün
dünyayla paralel bir girişimde bulunmuş, bu
gelişmenin Türkiye’de ilk deney alan› da Safranbolu
olmuştur. O dönemde öğrenci kimliğiyle bu
hareketin içinde yer alanlar, bugün o günlerin
slogan›n› çok net hat›rl›yor: “Geçmişimiz için bir
gelecek”. 

İzleyen y›llarda Prof. Dr. Metin Sözen TBMM
Başkanl›ğ›’n›n sorumluluğunda bulunan Milli
Saraylar’da görev üstlendi ve koruma gönüllüsü
genç arkadaşlar›n› Milli Saraylar’da toplad›. 1984

Bursa
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y›l› Kas›m ay›nda İstanbul’da, TBMM Başkanl›ğ›nca
düzenlenen “Milli Saraylar Sempozyumu”, dönemin
kültür miras›n›n korunmas›yla ilgili düşünür, bilim
adam› ve sanatç›lar› bir araya getirmiş, yoğun bir
düşünce al›şverişine ve ortak hareket etme
kararl›l›ğ›na neden olmuştu. O s›ralarda, Bursa’n›n
kentsel sorunlar›na çözüm aray›ş› içinde olan yerel
yöneticileri, Milli Saraylar Sempozyumu’na kat›ld›lar
ve hemen ard›ndan “Tarih İçinde Bursa ’85
Haftas›” ile ilgili tarihsel karar› ald›lar. 

Safranbolu, yan› baş›nda kurulan sanayi kenti
Karabük’ün gölgesinde kalm›ş, ancak bu sayede
bozulmaktan kurtulmuş, küçük ölçekli bir
yerleşmeydi. Bursa’da ise, Metin Sözen’in deyimiyle
“sanayi gelip kentin üzerine oturmuş, verimli
topraklar› yitirilmiş, kentin içi parçalanm›şt›”. 1985
y›l›nda, tarihsel miras›n ve doğal çevrenin
korunmas› sorunlar›yla karş› karş›ya kalan kentler
aras›nda çok özel ve önemli bir yeri olan Bursa, bu
sorunlar karş›s›nda ak›lc›, gerçekçi ve çağdaş
çözümler üretme yönünde ilk ve en önemli ad›m›
atan kent oldu. “Tarih İçinde Bursa ’85 Haftas›”,
yaşand›ğ› dönemde bas›na, televizyona ve başta
Bursa olmak üzere kamuoyunun büyük bir
kesimine çok canl› bir biçimde yans›d›; üstünde
sayfalarca yaz› yaz›ld›, konuşuldu. Safranbolu

Haftalar›nda bir araya gelen grup ağ›rl›kl› olarak
ayd›nlardan oluşurken, Bursa toplant›s›nda her
kesimden insan bir araya geldi.  

TBMM Başkanl›ğ› önderliğinde, sempozyum
çerçevesinde buluşan uzmanlardan oluşan bir
çal›şma grubunun katk›lar› ile gerçekleşen
organizasyonda; bir hafta boyunca, “Yaşad›ğ›m›z ve
Özlediğimiz Bursa” başl›kl› ilk ve orta dereceli
okullar resim yar›şmas›, “Bursa’da Zaman” fotoğraf
yar›şmas›, “Bursa Resimleri” suluboya resim sergisi,
“Bursal› Karagöz” gösterisi, Türk müziği konseri,
“Anadolu’da Yaşam ve Mimarl›k” ODTÜ
fotogrametri çal›şmalar›, Süha Ar›n belgesel film
gösterisi, “Bursa Mezar Taşlar› Müzesi” aç›l›ş›,
“Tarih İçinde Bursa ’85 Sempozyumu” ve “Bursa
2000” Fikir Projeleri Yar›şmas›ndan oluşan çok
yoğun bir program uyguland›. 

“Tarihi Kentte Gelecek İçin Yaşama Çevreleri – Bursa
2000” fikir proje yar›şmas›, Bursa Belediyesi’nin,
“kentin doğal ve tarihi değerlerini, güncel
gerçeklerini, ekonomik potansiyelini ve gelecekteki
gelişmesini sağl›kl›, uyumlu ve bir bütün içinde
buluşturmaya yönelik bir program uygulama
kararl›l›ğ›n›” vurguluyor, “h›zlanan kentsel bozulma
ve y›k›m sürecinin durdurulmas› ve tarihi mimari

Bursa



mirasa yeniden sahip ç›k›lmas›na yönelik uygulamalara
yenilerini kazand›rmak, çağdaş yap›laşma bölgeleriyle
tarihi kent dokusundan oluşan ikili yap›ya yeni
mekânsal çözümler arama”y› amaçl›yordu.
Türkiye’de sorunlar›n gerçek sahibi yerel yöneticiler
taraf›ndan bu kapsamda düzenlenmiş ilk bilimsel
toplant› olan sempozyum 17-18 May›s günlerinde
gerçekleştirildi. Bursa’n›n çağr›s›, ülke ölçüsünde
bilim, sanat ve düşünce adamlar›n› olduğu kadar,
kamu kuruluşlar›ndan üniversitelere, bas›ndan,
TRT’den, bağ›ms›z araşt›rmac›, belediye başkanlar›na
kadar geniş bir yelpazede büyük bir ilgiyle karş›land›.
“Tarih İçinde Bursa ’85 Haftas›”n›n ilk ve doğrudan
etkileri kentte sürdürülen şehircilik, düzenleme ve
koruma çal›şmalar›nda görüldü. Bursa 1988 y›l›nda
çok önemli, iki büyük uluslararas› ödül ald›: “Avrupa
Konseyi Şeref Bayrağ›” ve “Europa Nostra Çevre
Düzenleme Ödülü”. Yine ayn› y›l›n sonlar›nda
Kültür ve Turizm Bakanl›ğ›’n›n Türkiye’nin tarihsel
kültürel miras›n› korumak ve yeni uygulamalara
zemin haz›rlamak üzere başlatt›ğ› “Bizim Şehrimiz”
kampanyas›nda Bursa örnek kent ilan edildi.5

Safranbolu ve Bursa deneyimleri, bu çal›şmalarda
yer alan koruma gönüllüleri için bir anlamda
‘başarabiliriz’ duygusunun tescillenmesi anlam›na
geliyordu. Özellikle 1985’teki Bursa buluşmas›n›n
ard›ndan art›k s›ran›n örgütlenmeye geldiği inanc›
pekişti. Öğrencilik y›llar›ndan beri Anadolu’nun
taş›n› toprağ›n› kar›ş kar›ş gezerek, bu benzersiz
coğrafyan›n bar›nd›rd›ğ› doğal ve kültürel
zenginliğin ard›na düşen Metin Sözen, yar›m yüzy›l
boyunca, durmadan dinlenmeden sürdüreceği
koruma serüveninin ilk somut sonuçlar›n› Bat›
Karadeniz’in küçük Safranbolu kasabas›nda alm›şt›.
Bursa deneyimi ise, kültürel miras hareketinin baş
savunucusu, bir anlamda havarisi Prof. Dr. Metin
Sözen ve çal›şma arkadaşlar›n›n 1990 y›l›nda
ÇEKÜL Vakf›’n› kurmalar›n›n yolunu açacakt›.
Safranbolu’da tutuşturulan ateş aleve dönüşecek,
Bursa’ya, Kütahya’ya, Milas’a, Muğla’ya,
Amasya’ya, Kastamonu’ya ve daha birçok büyüklü
küçüklü kente yay›lacakt›. 

Safranbolu’da sivil bir girişim olarak başlayan
koruma hareketi ÇEKÜL çat›s› alt›nda sürdü.
Başkan› Prof. Dr. Metin Sözen’in önderliğinde
ÇEKÜL’ün 1998 y›l›nda başlatt›ğ› “7 Bölge 7 Kent”
projesi, Türkiye’nin yedi bölgesinden seçilen tarihi
kentlerde, “elle  tutulur, gözle görülür” örnekler
ortaya koydu. Somut örneklerin özendirici etkisiyle
çal›şmalar, “Kendini Koruyan Kentler” ad› alt›nda
Anadolu’da özgün kimliğini koruyabilmiş çok say›da
kente ulaşt›. 

Mimarlar Odas›

Kentsel çevrenin çağdaş ilkelerle, kimliğine uygun
bir anlay›şla tasarlanmas›na ve imar suçlar›yla mücadele
konular›na öncülük eden Mimarlar Odas›’n›n da
Türkiye’nin koruma tarihinde seçkin bir yeri var.
1954 y›l›nda kurulan Mimarlar Odas›, özellikle
1980’li y›llardan sonra önce üç büyük kentteki
şubeleri, bugün ise 23 il şubesi, 82 kent temsilciliği
ve 61 kentteki oda temsilcisi ile, kendisine yasalarla
verilen görevleri toplumsal sorumluluk aç›s›ndan en
geniş biçimde yorumlam›ş ve toplumsal gelişmeler
içinde etkin bir konum kazanm›şt›r. 

Özellikle Oktay Ekinci’nin, Mimarlar Odas› İstanbul
Büyükkent Şubesi Başkanl›ğ›n› iki dönem
yürüttüğü 1992-1996 y›llar› ile Mimarlar Odas›
Genel Başkanl›ğ› yapt›ğ› 1998-2000 ve 2000-2002
dönemlerinde Mimarlar Odas›; yağmalanan,
kimliğini yitiren kent mekânlar›n›n savunuculuğunu
üstlenmiş, kentlerde birbirini izleyen yanl›şlara
kamuoyunun dikkatini çekmek amac›yla çeşitli
kampanyalar, yay›nlar ve etkinliklerle, koruyarak
yaşatman›n ve tarihi birikime sayg›n›n sözcülüğünü
yapm›şt›. Ulaş›m, altyap›, kentsel yenileme,
koruma, yeni yap›laşma ve imar planlar› gibi
uygulamalar› kamu yarar› aç›s›ndan değerlendiren
kamuoyuna yönelik kampanyalar›n yan› s›ra, imar
suçlar› ve kent topraklar›n›n yağmalanmas›na,
kentlerde planlama anlay›ş›ndan yoksun, insan›,
yereli, kültürü yok sayan, ayr›cal›kl› imar haklar›yla
donat›lm›ş kentsel projelere, doğan›n tahrip
edilmesine, kentsel çevrenin kimliksizleştirilmesine,
kültürel mirasa karş› duyars›zl›ğa karş› etkin
mücadelesi ile dikkat çekmiştir. 

Mimarlar Odas›’n›n, Türkiye’nin her yerinde kentsel
sorunlara karş› mimarl›k ilkeleri ›ş›ğ›nda ve
toplumsal ç›kar› gözeten çal›şmalar› doğrultusunda,
yerel yöneticiler ve sivil toplum örgütleri ile yapt›ğ›
işbirliği ve kültürel miras›n korunmas›na yönelik
çabalar›, koruma kültürünün geliştirilmesi aç›s›ndan
koruma tarihimize önemli bir katk› olmuştur.   

Yeni bir oluflumda 
kesiflen yollar

Safranbolu ve Bursa deneyimleri, ÇEKÜL’ün
“Kendini Koruyan Kentler” projesiyle kazand›ğ› yerel
destekler ve zengin birikim, Mimarlar Odas›’n›n
yerel mimarlar ve kent ayd›nlar›yla yaklaş›k 40 ili
kapsayan yayg›nl›ğ›, 2000 y›l›na yaklaş›rken tarihi,
kültürel miras ve korumac›l›ğa yönelik uygun zeminin
ve gerekli kadrolar›n haz›rlanmas›n› sağlam›şt›.  
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Tam da 2000 y›l›nda dönemin İçişleri Bakan›
Saadettin Tantan’›n isteğiyle yap›lan bir
araşt›rman›n ortaya koyduğu, “geleneksel kent
dokular›n›n ve yaşam›n›n ağ›rl›kta olduğu
yerleşimlerde suç oran›n›n çok düşük olduğu”na
ilişkin bulgu, Tantan’›n dikkatini suçun sosyal
arkaplan› ile tarih bilinci aras›ndaki ilişkiye yönlendirmiş
ve ÇEKÜL ile yollar›n›n kesişmesine neden
olmuştu. 3 Haziran 2000’de İçişleri Bakanl›ğ›,
Kastamonu Valiliği, ÇEKÜL Vakf›, Mimarlar Odas›
ile Marmara ve Boğazlar› Belediyeler Birliği
taraf›ndan Kastamonu’da “Kültürel Değerlerin
Korunmas›nda Yerel Yönetimlerin Rolü ve
Sorumluluğu” konulu bir sempozyum düzenlendi.
Sempozyuma İçişleri Bakan› Saadettin Tantan,
Mahalli İdareler Genel Müdürü, 9 il valisi ve baz›
belediye başkanlar› ile sivil toplum örgütlerinin
temsilcileri kat›ld›. Sempozyum sonucunda
yay›nlanan Kastamonu Bildirgesi’nde, tarihi ve
kültürel miras› yaşatmaya yönelik çabalar›n, bu
miras›n gelecek kuşaklara aktar›lmas›n›n yan› s›ra
yurttaşl›k bilincinin gelişmesi ve toplumsal
ayd›nlanman›n güçlenmesi aç›s›ndan da büyük

önem taş›d›ğ›; korumac›l›ğ›n değişimin engeli değil,
esin kaynağ› ve ön koşulu olduğu; geleceğe dönük
tüm stratejilerin tarih içindeki değişimin bellek değerlerini
korumaya öncelik vermesi gerektiği vurgulan›yordu.
Sempozyumun en önemli ç›kt›lar›ndan birinin de,
valilerin tek görevlerinin “asayiş” olmad›ğ›, bu
görevin toplumsal bilinçle desteklenerek yerine
getirilebilmesi için “kentin kimlik ve yaşam
değerlerinin korunmas›n›n” giderek öncelik
kazand›ğ› gerçeği, “ilk kez” dile getiriliyor olmas› idi. 

İçişleri Bakanl›ğ›, tüm valiliklere gönderdiği 14.6.2000
tarih ve 80646 say›l› genelge ile Kastamonu
Bildirgesi’nde yer alan konular›n değerlendirilerek
gerekli duyarl›l›ğ›n gösterilmesini istedi.6 Böylelikle
art›k koruma mülki idarenin de gündemine giriyor,
valiler de koruman›n taraflar› aras›na kat›l›yordu. 

Ayn› dönemde yurtd›ş›nda koşut bir gelişme
gerçekleşti. Avrupa Konseyi, 11 Eylül 1999 günü
Bükreş’te yap›lan bir törenle, 47 Avrupa ülkesinde
Eylül 1999-Eylül 2000 tarihleri aras›nda “Avrupa,
Bir Ortak Miras” kampanyas› başlatt›. Kampanya,
karş›l›kl› sayg› ve anlay›şa, diyaloga, demokrasi ve

Dönemin İçişleri Bakan› Saadettin Tantan, kuruluş y›llar›nda Tarihi Kentler Birliği üyeleriyle birlikte



bar›şa dayal› bir Avrupa oluşturma hedefine yönelik,
kültürel miras bilincinin yükseltilmesi ve kültürel
çeşitliliğe sayg› çerçevesinde ülkeler aras›nda
işbirliğinin geliştirilmesi amac›n› taş›maktayd›.
Türkiye, eşgüdümü üstlenen Kültür Bakanl›ğ›’n›n
önderliğinde, kamu ve yerel yönetimler, sivil toplum
örgütleri ve özel girişimcilerle birlikte çok say›da
ulusal projeyle kampanyan›n içinde yer ald›.
Projelerden biri de, Bursa Büyükşehir
Belediyesi’nin yürütücülüğünü üstlendiği ve “tarihi
kentler aras›nda kültürel miras alan›nda işbirliğinin
geliştirilmesini öngören Türkiye Tarihi Kentler
Birliği’nin kurulmas›” idi.   

7-8 Ekim 1999’da Strasbourg kentinde yap›lan
Avrupa Tarihi Kentler Birliği kuruluş toplant›s›na
Türkiye de davet edildi. Kültür Bakanl›ğ›’n›n isteği
üzerine Bursa Büyükşehir Belediyesi’nin kat›ld›ğ›
toplant›da “üye ülkelerin de kendi Tarihi Kentler
Birliklerini kurmalar› karar›” al›nd›. Heyette yer alan
Bursa Büyükşehir Belediyesi Dan›şman› ve ÇEKÜL
Başkan Yard›mc›s› Mithat K›rayoğlu Türkiye’ye
dönüşünde, Avrupa’da oluşturulan bu örgütlenme
içinde yer al›nmas›n›n gerekliliğini koruma
çevreleriyle paylaşacakt›. Türkiye Tarihi Kentler
Birliği’nin kurulmas›na ilişkin karar bu bağlamda
oluştu. 1985 y›l›ndan beri koruma geleneğini
sahiplenmiş öncü kent Bursa’da, Büyükşehir
Belediyesi’nin ev sahipliği ve önderliğinde Tarihi
Kentler Birliği’nin ilk kuruluş haz›rl›klar›na başland›. 

Tarihi Kentler Birliği bir anlamda çok haz›r bir
yap›n›n üzerine gelmişti. Birliğin rotas›n›n hem fikri
hem fiziki temelleri, 1975’ten başlayan ve 1990-
2000 y›llar› aras›nda yoğunlaşan bir süreçte

haz›rlanm›şt›. ÇEKÜL Vakf› ve Mimarlar Odas›
öncülüğünde y›llard›r sürdürülen “doğa, tarih ve
kültür varl›klar›n›n    korunmas› ve yeni işlevlerle
yaşat›lmas›” çal›şmalar›yla ortam olgunlaşm›ş,
Kastamonu Sempozyumu mülki idare ve yerel
yönetimlerin bu doğrultudaki çal›şmalarda rol alma
kararl›l›ğ›n› dile getirmiş, Avrupa Konseyi kampanyas›
ve Avrupa Tarihi Kentler Birliği’nin kuruluşu, süreci
h›zland›rm›şt›.   

Tarihi Kentler Birli¤i kuruluyor

Türkiye’nin tarihi dokusu ve geçmişiyle özellik
taş›yan kentlerinin belediye başkanlar›, 22 Temmuz
2000’de Bursa’da yap›lan kuruluş toplant›s›na
davet edildiler. İçişleri Bakan› Saadettin Tantan’›n
da kat›ld›ğ› ve tüm belediyelere, “Öncelikli göreviniz
kentinizdeki tarihsel dokunun ve kültürel miras›n
korunmas›n› sağlamakt›r” mesaj› veren bir
konuşma yapt›ğ› toplant›da Birlik Tüzüğü kabul
edildi ve “Tarihi Kentler Birliği Kuruluş Bildirgesi”
imzaland›; kuruluş dönemi başkanl›ğ›na Bursa
Büyükşehir Belediye Başkan› Erdoğan Bilenser
getirildi. 

İçişleri Bakanl›ğ›’n›n girişimleri sonucunda,
Bakanlar Kurulu’nun 16 Ağustos 2000 tarih ve
2000/1203 say›l› karar›yla hükümet onay› al›nd›.
Karar›n 28 Eylül 2000 tarihli Resmi Gazete’de
yay›nlanmas›n›n hemen ard›ndan 20 Kas›m
2000’de, tüzük gereğince Belediye Meclis
kararlar›n› alm›ş ve temsilcilerini belirlemiş olan
belediyelerin kat›l›m›yla Bursa’da TKB genel kurulu

Dönemin Orman Bakan› da TKB toplant›lar›na kat›larak destek verdi.
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topland›. Tarihi Kentler Birliği kuruluşunu 52 üyeyle
resmen tamamlam›ş oldu. 2001 Nisan ay›nda
Nevşehir’de yap›lan toplant›da, Başkan Erdoğan
Bilenser, toplant›ya kat›lan Avrupa Tarihi Kentler
Birliği Genel Sekreteri Brian Smith’e Türkiye’nin
üyelik başvurusunu sundu ve Tarihi Kentler Birliği,
Avrupa Tarihi Kentler Birliği’nin 12. üyesi oldu.

Tarihi Kentler Birliği’nin kuruluşunda, toplumun
çeşitli kesimlerini temsil eden kişi ve kuruluşlar›n
katk›lar› bir kez daha an›lmal›d›r. Haz›rl›k sürecinden
başlayarak her aşamada oluşumu yönlendiren
ÇEKÜL Vakf› ile Kültür Bakanl›ğ›, İçişleri Bakanl›ğ›,
Bursa Büyükşehir Belediyesi ve Mimarlar Odas›’n›n
ard›ndan D›şişleri, Orman ve Milli Eğitim
Bakanl›klar› ile UNESCO Türkiye Milli Komisyonu ve
Arkeoloji ve Arkeologlar Derneği de TKB’nin
yan›nda yer ald›. Birliğin bir anlamda banisi olan
Metin Sözen ile birlikte, dönemin Kültür Bakanl›ğ›
Müsteşar› Fikret N. Üçcan, Bursa Büyükşehir
Belediye Başkan› Erdoğan Bilenser, ÇEKÜL Başkan
Yard›mc›s› Mithat K›rayoğlu, ÇEKÜL Yönetim
Kurulu üyesi Hasan Özgen, Mimarlar Odas›
Başkan› Oktay Ekinci, İçişleri Mahalli İdareler Genel
Müdürü Zeki Şanal, Genel Müdür Yard›mc›s›
Kayhan Kavas, her dönem ve aşamada Tarihi
Kentler Birliği’ni varetmek için gönüllü emek koyan
kişilerden sadece birkaç›. Oluşturulan Dan›şma
Kurulu’nda yer alan ve ilk günden itibaren katk›
sunan seçkin bilim insanlar› Ruşen Keleş, Cevat
Geray, Ülkü Azrak, Zekai Görgülü, Haluk Abbasoğlu,
deneyimli bürokratlar ile Fikret Toksöz ve Derviş
Parlak gibi uzmanlar›n da birliğin bugünlere
gelmesinde çok önemli paylar› var. Adlar› saymakla

bitirilemeyecek gönüllüler ordusu, bireysel ve
kurumsal katk›larla birliği desteklediler.  

Kuruluşun ard›ndan Tarihi Kentler Birliği zaman
yitirmeden amaç ve hedeflerini gerçekleştirecek
etkinlikleri hayata geçirmeye başlad›. 2000 y›l›ndan
sonra gerçekleşen yasal düzenlemelerde aktif bir rol
üstlenerek olumlu sonuçlar al›nmas›n› sağlad›. Tarihi
ve kültürel varl›klar›n onar›m›na yönelik kaynak
yarat›lmas›, yerel yönetimlerin ihtiyaç duyduğu plan
ve proje kurullar› olan KUDEB’lerin oluşturulmas›na
yönelik büyük kazan›mlara önayak oldu. Yasalar›n
haz›rl›k aşamas›nda Kültür Bakanlar› her defas›nda
TKB’yi davet ettiler, uygulamalar›n içinden gelen,
s›k›nt›lar› bilen TKB’nin görüşlerini dikkate ald›lar. 

Tarihi Kentler Birliği öncelikle, tarihi kent dokular›n›n
ve kentsel-kültürel miras›n korunmas› konular›nda,
üye belediyeler aras›nda işbirliği ve deneyim
al›şverişi sağlayarak belediyecilik, koruma, kültür,
çevre, imar ve tarihi kent konular›yla ilgili bilgi, belge,
mevzuat, kaynak ve eğitime dönük çal›şmalar yapt›.
Bir yandan eğitim seminerleriyle üyelerinin proje
yapma ve uygulama yeteneklerini geliştirmeye
çal›ş›rken, diğer yandan da projelere maddi destek
sağlad›. Üyelerinin Avrupa Birliği ve Dünya Bankas›
kaynaklar›ndan yararlanmas› için seminerler düzenledi.

İlk y›llarda birlik başkan›n›n asli görevini yürüttüğü
kentten yönetilen Tarihi Kentler Birliği, 4 Eylül 2005
tarihinde Çanakkale’de yap›lan meclis toplant›s›nda,
AB uyum sürecine bağl› olarak yenilenen tüzüğü ile
birlik merkezinin İstanbul’da bulunmas›na karar
verdi. Ard›ndan, Kültür ve Turizm Bakan› Atilla
Koç’un TKB Trabzon Buluşmas›’nda vermiş olduğu

TKB Başkan› Bilenser, Dan›şma kurulu ve Encümen üyeleriyle, ÇEKÜL Vakf›’nda toplant›da, 2001



öğrenmeyi ilke edinen ve amac›n› hiçbir koşulda
gözden uzak tutmayan bir birlik olarak yönetim
tarihimizde de yerini ald›. Kamu-yerel-sivil-özel
birlikteliğinin seçkin örneklerini vererek toplumsal
tarihimize de kay›t düştü.  Giderek olgunlaşma
aşamas›na gelen yerel yönetimlerin birlikte hareket
ettiği, kaynağ›n doğru kullan›ld›ğ›, destekleyici
kadrolar›n geliştirdiği düşüncelerin kullanabildiği bir
döneme girildi. Tarihi Kentler Birliği ayn› zamanda
“ülkeyi yeniden öğrenme”ye yönelik bir sürecin de
başlang›c› oldu. Binlerce gönüllü insanla, bilim
insan›, sanatç›, zanaatç›, yerel yönetici, işadam› ve
işçisiyle yitirdiğimiz çok değerli bir dünyay›,
kalabilenlerden hareketle yeniden yaşatmaya
çal›şt›. 

TKB’nin kuruluş y›llar›, dünyada küreselleşme
hareketinin de başlad›ğ› y›llara denk geldi. Y›llar
önceden başlat›lan bilinçlendirmeye ve kat›l›ma
yönelik çabalar, tam da doğru insanlara ulaş›p
somut karş›l›klar›n› vermeye başlam›ş iken,
küreselleşmenin ağ›r bask›s› gelip kültürlerin ve
koruman›n üzerine çöktü. Ne var ki ayn› gelişme
karş›tlar›n› da beraberinde getirecekti. Kültürel
farkl›l›klar› koruma çabas›na yönelik bir savunma

sözden hareketle, Emirgân’daki Şerifler Yal›s›’n›n
birliğe tahsisi için Bakanl›k nezdinde girişimler
yoğunlaşt›. İlgili kurumlar aras›ndaki uzun
yaz›şmalardan sonra, 2007 y›l› Şubat ay› baş›nda
Şerifler Yal›s› kira karş›l›ğ›nda resmen Tarihi Kentler
Birliği’ne devredildi. Art›k birliğin yönetim birimlerinin
sürekli çal›şacağ›, üyelerine hizmet vereceği, yerli
yabanc› konuklar›n› ağ›rlayacağ›, sürekli ve düzenli
etkinlikler yapacağ› bir genel merkezi olmuştu.
TKB’nin sekreteryas›n› üstlenen, birliğin eğitim
seminerleri ve buluşmalar›ndan projelerine,
yay›nlar›ndan yar›şmalar›na kadar tüm etkinliklerini
planlayan, düzenleyen ve uygulamas›n› üstlenen
ÇEKÜL Vakf›’na da bu yap›da bir yer ayr›lm›şt›. 

Tarihi Kentler Birli¤i olgusu

Koruma, Tarihi Kentler Birliği’nin kuruluşundan
sonra daha yayg›n ve eylemli hale gelecek, korumac›l›k
ilkeleri Anadolu’nun büyükşehir ölçeğindeki illerinden
küçük beldelerine kadar dalga dalga genişleyerek
süreklilik kazanacakt›. 

TKB yaln›zca tarihi, kültürel ve doğal varl›klar›n
korunup geliştirilmesi politikalar›yla yetinmeyip,
söylemden çok somut sonuçlar üreten, birbirinden

TKB üyeleri Tarsus Semineri’nde, 2005
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mekanizmas› gelişmeye başlad›. Küreselleşmenin
eğitimi çürüten, bellekleri zay›flatan, insan›
tektipleştiren sisteminin karş›s›nda TKB, üreten,
uygulayan, tart›şan, destekleyici politikalar geliştiren
bir sistemle dik durmay› sağlad›. 

Tarihi Kentler Birliği doğaya ve insana sayg›l›, farkl›
inançlar› kuşatan, birlikte yaşama kültürüyle
yoğrulmuş tarihi kentlerin ortak belleğini uyand›rd›.
Kültürü d›şlayan kalk›nmaya, ekonomik büyümeye
ve denetimsiz göçlere feda edilmiş değerleri
an›msatt›. Bizi biz yapan değerleri yorulmadan
gündeme taş›d›. Türkiye’nin her yerindeki özverili,
soru soran ve cevap arayan insanlar›n buluşma yeri
oldu. Merkezi yönetimin taşra temsilcilerinde (vali,
kaymakam, il müdürleri) ve yerel yönetim
birimlerinde (belediyeler, il özel idareleri) kültürel
değerleri sahiplenme aç›s›ndan ilgi ve heyecan
yaratt›. 

Tarihi Kentler Birliği’nin 10. y›l› nedeniyle
haz›rlad›ğ›m›z “Dünyada ve Türkiye’de koruma
bilincinin gelişim süreci” dizisinin birinci bölümü
Yerel Kimlik dergisinin 21. say›s›nda yay›mlanm›şt›.
Yaz› dizisi, bu say›da TKB’nin kuruluş y›llar›na
kadar olan dönemi ele alan ikinci bölümün

ard›ndan, 23. say›da, 2004 y›l›nda Mehmet
Özhaseki’nin başkanl›ğ›yla başlayan ve bugüne
kadar uzanan ikinci dönemi ile tamamlanacak. 

Tarihi Kentler Birliği’nin kuruluş y›llar›n› Dan›şma
Kurulu Başkan› Prof. Dr. Metin Sözen’in sözleriyle
bitirelim:

“Kiflilerin ve kurumlar›n oldu¤u kadar, toplumlar›n
ve kentlerin de özel anlar› vard›r. E¤er yirmi birinci
yüzy›l bir bafllang›ç noktas›ysa, Tarihi Kentler Birli¤i
bir büyük birlikteli¤i, bir büyük yürüyüflü, bir büyük
buluflmay› baflarm›fl gözüküyor.”7

1 Güçhan, N. Ş. , Kurul, E. “A history of the development of con-
servation measures in Turkey: from the mid 19th century until
2004”, METU JFA, 2009, 2, s. 19-44.

2 http://www.tbmm.gov.tr/tutanak/donem22/yil2/bas/b115m.htm

3 www.tarihikentlerbirligi.org/doc/dervis_parlak.doc

4 Türkiye’de Mimarl›k De¤erlerinin Korunmas›nda ‹lk Ad›mlar:
Safranbolu, 1975-1980, der. Aytekin Kuş, Safranbolu
Kaymakaml›ğ› Hizmet Birliği Yay›n›, No. 13, 2003.

5 Tarih ‹çinde Bursa, Bursa Büyükşehir Belediyesi Yay›n›, 1989.

6 Yeter, Enis. (2008). Kentsel Geliflme ve Kültür De¤erleri, Tarihi
Kentler Birliği Yay›n›

7 Umudun Tan›¤›: Tarihi Kentler Birli¤i, (2006), yay. haz. Hasan
Özgen, Tarihi Kentler Birliği Yay›n›, İstanbul, s. 84

TKB üyeleri Niksar Semineri’nde, 2006



örnek proje

Side iflgalden kurtuldu, 

tarihi doku günyüzü gördü 



u y›l 10. y›l›n› kutlayan Tarihi Kentler Birliği
en güzel yaşgünü armağan›n› Side’den ald›.
Side Belediyesi üç ayda başard›ğ› değişimle,

Türkiye’nin koruma tarihinde, tüm zorluklara
rağmen istenirse k›sa zamanda nas›l çok iş
başar›lacağ›n› gösterdi.

Side Belediye Başkan› A. Kadir Uçar, 2009 y›l›n›n
ilk seminerlerinden birinde söz alarak, dikkatleri
Side’nin üzerine çekmişti. Yerel seçimler yap›lm›ş,
TKB üyesi belediye başkanlar›n›n birçoğu
değişmişti; başkanlar toplant›larda yeni yeni
birbirlerini tan›maya çal›ş›yorlard›. A. Kadir Uçar da
onlardan biriydi. Konuşmas›nda Side’de değişimin
başlayacağ›na ilişkin ilk ipuçlar›n› verirken,
özgüveni, cesareti ve kararl› tavr›yla TKB üyesi
belediye başkanlar›n›, Aral›k 2009’da yap›lacak
olan son TKB semineri için Side’ye davet etmişti.

“Tarihi Kentlerde Kültürel Turizm Öncelikli
Gelişme” konulu Side Semineri için neredeyse tüm
TKB üyeleri, 11 Aral›k günü Side’de buluştu.
Seminerin ard›ndan yap›lan gezide, kentle iç içe
olan arkeolojik alanlar, arkeoloji müzesi, antik
tiyatro, antik liman ve Apollon tap›nağ› incelendi.
Side’nin arkeolojik tarihi kadar, sivil mimarl›k
örnekleri ve eski kent dokusu da gezide merak
edilen alanlar aras›ndayd›. Çünkü antik bir kent üzerine,
Osmanl› döneminde bir yerleşim gerçekleştirilmişti.
96 tane ahşap cumbal› taş ev Side tarihinin önemli
bir dönemini yans›t›yor, koruma imar planlar›yla
günümüze ulaşmaya çal›ş›yordu. Ancak 1970’lerde
başlayan turizm olgusu, Side yar›madas›ndaki
koruma kalkan›n› delik deşik etmişti.

Eski dokunun bulunduğu alanlardaki yap›lar,
turizmin bask›s› ile ticari kullan›m alan›na
dönüşmüştü. Konaklama-ticaret dengesi giderek
bozulmuştu ve çarş› ile köy meydan› esnaf›n
uygunsuz kullan›m alan› içinde kalm›şt›. TKB
üyeleri Side’yi alg›lamakta güçlük çekerek geziye
devam etmişlerdi. Kentin yaşam kültürünün izleri
kaybolmuş, binalar›n cepheleri görünmüyordu.
Birbirinden şekilsiz tabelalar, tente ve kepenkler ile
dükkânlar›n önünde sat›şa sunulan ürünler
gözünüzü yoruyor, dükkânlar›n yollara taşan işgali
yürümenizi engelliyordu. Sahil şeridi ise denize
kadar uzanan düzensiz barakalardan oluşmuş
kaçak yap›lar ve çöple doluydu. Side’nin sivil
mimari örnekleri ve mavi bayrakl› sahili işgal
alt›ndayd›… A.Kadir Uçar, kat›l›mc›lara gezi
s›ras›nda planlar›n› anlatarak, 2010 y›l›nda
çal›şmalara başlayacaklar›n›, sahil şeridi dâhil
olmak üzere üç ay gibi k›sa bir sürede haz›rlanan
projeyi bitirmeyi hedeflediklerini anlat›yordu.
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Söz verilen de¤iflim yafland›, üç
ayda Side görünür hale geldi 
“Kaçak yap›dan ve dağ›n›kl›ktan kurtulmak istiyoruz,”
diyerek işe koyuldular. İlk olarak, esnafla ve turizm
sektörü temsilcileriyle pek çok toplant› yap›ld›.
Halk›n, esnaf›n ve otelcilerin hakl› talepleri
değerlendirilerek projelere yans›t›ld›. Kat›l›mc› sürece
sad›k kal›narak, belediye proje ekibi ve halk aras›nda
bir güven sağland›. Haz›rlanan projeler tekrar tekrar
gözden geçirildi. Yap›lan bu toplant›larda, otelcilerden
ve yat›r›mc›lardan finans desteği istendi. Side
Belediyesi Başkan Dan›şman› ayn› zamanda ÇEKÜL
Vakf› Yüksek Dan›şma Kurulu üyesi Savaş Güvezne,
“Yapacağ›n›z işin doğru anlat›lmas› gerekiyordu. K›sa
ve uzun vadede al›nacak sonuçlar net bir şekilde
aç›kland›.  Sahili işgal eden yat›r›mc›lar da  asl›nda
yanl›ş yapt›klar›n› ve Side’ye zarar verdiklerini kabul
edip çal›şmalara destek verdi, ” diyerek doğru bir
iletişim stratejisine vurgu yapt›. 

Çarş›daki esnaftan, usulsüz işgal ettikleri alanlar›
terk etmeleri ve s›n›rlar›na çekilmeleri istendi. Bu
geri çekiliş s›ras›nda esnaf, dükkanlar›n›n cephe
düzenlemelerinin verilen ölçü ve malzeme, hatta
renk birlikteliği ile uyum içinde olmas› konusunda
ikna edildi. Proje desteği verildi. Dükkânlar›n
d›ş›nda ürün sergilenmesine izin verilmeyeceği

kesin bir dille ifade edildi. Tek tip haz›rlanan tabela
örneklerini kullanarak, projeler doğrultusunda
yenilemeleri istendi. Bu uygulamay› bitirmeleri için
çarş›daki esnafa k›sa bir süre verildi. Süre
dolduğunda ise belediye ekiplerinin müdahalesiyle
projelerin gerçekleştirileceği söylendi. Side o
günlerde 24 saat çal›şan bir şantiye gibiydi.
Geceden sabaha Side, ad›m ad›m değişiyordu.
Gönüllü kat›l›m ana caddeden, ara sokaklara h›zla
yay›ld›. Esnaf yap›yor, belediye yol gösteriyordu.
Çal›şmalar›n başlama aşamas›ndan itibaren, fotoğraf
çekimleriyle yap›lan tüm işler belgelendi. Side’nin
öncesi ve sonras› aras›ndaki değişimi şimdi bu
belgelerden rahatl›kla inceleyebiliyoruz. Öte yandan
başlat›lan “sözlü tarih” çal›şmalar›yla kentin yak›n
sivil tarihi kay›t alt›na al›nmaya başland›. Kent
müzesinin temelleri de böylece at›l›yordu...

Side Belediyesi, çarş›daki dükkânlar›n yenilenmesi,
sahil şeridinin işgallerden ar›nd›r›lmas›, köy
meydan›n›n düzenlenmesi, peyzaj çal›şmalar›,
sahilde yürüyüş yolunun oluşturulmas› gibi pek çok
işi eşzamanl› olarak yürüttü. Kent sokaklar› üç ay
boyunca iş makinelerinin sesleriyle yank›land›. İşini
şansa b›rakmayan Side Belediyesi, yaşanabilecek
herhangi bir olumsuzluğu önlemek amac›yla Antalya
Valiliği’nin desteğiyle güvenlik güçlerinin kontrolü
alt›nda projenin bu y›lki bölümünü tamamlad›. 
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Turizm sezonu aç›lmadan bitirilen çal›şmalar, Side’nin
yeni yüzünü görenleri hayrete düşürdü. Y›llard›r
Side’ye tatil için gelen yabanc› konuklar, yap›lanlar
karş›s›nda tepkilerini aç›klarken “mucize” sözcüğünü
kullan›yorlard›.  Sokaklar›n temiz ve düzenli kalmas›,
halk›n ve esnaf›n çevre temizliği konusunda duyarl›l›k
kazanmas› için zab›ta ekipleri sürekli kent içinde
dolaşarak, özellikle sigara izmaritlerinin sokaklara
at›lmamas› yönünde uyar›larda bulundu. Mal satmak
için turistleri rahats›z eden esnaf uyar›ld›. Belediye
Meclisi karar›yla bu durumlar için yüklü para ve
kapama cezalar› getirildi ve uyguland›. 

Side Belediyesi temizlik, güvenlik ve huzur
konusunda ciddi olduğunu göstermek için
sokaklara 92 adet güvenlik kameras› yerleştirdi.
Kamera ile sürekli izleme sayesinde suç oranlar›nda
azalma ve denetim sağland›. Seyyar sat›c›l›k
tamamen ortadan kalkt›. Çarş› caddesi ve köy
meydan›n› birbirine bağlayan sokaklar denetimli
olarak trafiğe kapat›ld›. Turistlerin ulaş›m› için
küçük elektrikli gezi araçlar› al›nd›. Antik kentin
d›ş›nda yeni otoparklar  yap›ld›. Otopark/Antik kent
aras›nda özel olarak yapt›r›lan üstü aç›k iki otobüs
ise turistleri taş›maya haz›rlan›yor. 

Sahil şeridinde k›y› kenar çizgisi ile mülkiyet
alanlar›n›n gerçekçi uygulamalar›, 3,8 km



uzunluğundaki muhteşem bir yaya yolunu ortaya
ç›kard›. Side’de art›k yeşillendirilmiş, bak›ml› güzel
bir yürüyüş yolu var. Sahil yolundan hergün ak›n
ak›n Side’ye inen turistler esnaf›n yüzünü güldürüyor.
Sat›lan mallarda kalite art›yor. Bu sahil yolunun
altyap›s› ile oluşturulan kuşaklama hatt›, sağl›kl› ve
temiz deniz kavram›n›n simgesi “mavi bayrak”
imkân›n› da tüm otellere açm›ş oldu. 

Bütün bu çal›şmalar yap›l›rken farkl› bir alanda da bir
başar›ya imza at›l›yordu. Uluslararas› Side Kültür ve
Sanat Festivali onuncu y›l›nda, Avrupa Festivaller
Birliği’nin üyesi oldu. Tarih ve kültür art›k Side’de sanatla
da birlikte an›lmaya başlayacak. Dokuz y›ld›r 15 gün
olan festival süresi, 2010’dan itibaren üç aya ç›kar›ld›.
Tarih kokan sokaklarda bu yaz, iş makinalar›n›n
seslerinin yerini, müziğin tüm renkleri saracak.

Side Belediye Başkan› A. Kadir Uçar “Bir belde
belediyesi olduğumuz halde, kendimizi dünyan›n
en önemli kenti olarak gördük, öyle de davrand›k.
Bu düşünce şekli, büyük düşünerek kaliteli işler
ç›karmam›za yard›mc› oldu,” diyor. 

TKB’nin on y›ll›k tarihindeki olumlu örnekler
aras›nda yerini alan Side, kamu-yerel-sivil-özel
işbirliğini doğru kurarak, kararl› bir Belediye
Başkan› ve uzman bir ekiple az zamanda neler
yap›labileceğini gösterdi.  

Fotoğrafta mavi ile gösterilen yerler değişim s›ras›nda y›k›lm›şt›r
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Fotoğraflar: Savaş Güvezne / Side Belediye Arşivi



yeni kitaplar
Anadolu Selçuklu Bahçeleri: Alanya 

Son y›llarda büyüyen Akdeniz turizminin odak noktas› haline gelen Alanya,
kültürel değerlerine göstermeye başlad›ğ› önemle, kentin geleneksel ve tarihi
dokusunu korumaya çal›şarak, turizm yoğunluğunu olumlu bir sürece sokmaya
çal›ş›yor. Alanya Kalesi Alan Yönetim Plan›yla ve UNESCO Dünya Miras Listesi’ne
girmek için gösterdiği çabalarla, Akdeniz’de dünya miras› bir kent olarak tan›nma
yolunda h›zla ilerliyor. Anadolu Selçuklu Bahçeleri: Alanya kitab› da kentin bu
hakl› çabas›n› destekleyici bilgileri okuyucu ile paylaş›yor. 

Kitab›n yazar› Scott Redford’un 2000 y›l›nda yay›mlanan kitab›n›n Türkçe çevirisi
olan Anadolu Selçuklu Bahçeleri: Alanya kitab› 216 sayfa ve üç bölümden
oluşuyor. Kitab›n birinci bölümünde Alanya’daki Bizans yerleşiminden
Selçuklulara kadar olan tarihi süreç anlat›l›yor. Kent civar›ndaki köşkler ve kent
çevresindeki bahçelerle, avc›l›k konular›na yer veriliyor.

İkinci bölümde ise yazar, daha çok peyzaj mimarisine verilen önemi İbn-i Bibi
gibi tarih yazarlar›ndan al›nt›lar yaparak anlat›yor. İç kaleler, şehir içindeki bahçeler, Keykubadiye ve
Kubadabad saraylar› gibi başl›klar alt›nda toplanan bilgiler, tarihi süreçle birleştirilerek ele al›n›yor. 

Bir Vali’den 21. yüzy›l destan›: Halet Abla… 

İsa Küçük deneyimli, araşt›rmac› ve yazar bir kamu yöneticisi… Vali olarak görev
yapt›ğ› Osmaniye’deki ilk günlerinde bir telefon görüşmesiyle başlayan merak, sayg›,
düşler ve gerçeklerle kar›ş›k duygular, Halet Abla Destan› kitab›n›n doğmas›na neden
oldu.

Kadirlilerin gönlündeki “Halet Abla” asl›nda bir akademisyen, bir arkeolog. Osmaniye
ilinin Kadirli ilçesindeki Karatepe kaz› alan›na y›llarca emek vermiş bir bilim insan›…
İsa Küçük ile Prof. Dr. Halet Çambel’in yollar›, Toros dağlar›n›n eteklerindeki bu antik
kentte kesişiyor. Kaz› alan› gezileri, Halet Abla İlkokulu’nun aç›l›ş› derken, aralar›nda
uzun uzun süren sohbetler başl›yor.

İsa Küçük, “Halet Abla destan› hem gerçek hem bir düştür. Destan› Halet Abla
yazd›, ben kaleme ald›m. Yaz›lan bölüm gerçek, kaleme al›nan bölümü düştür.
Bazen gerçek düşe, bazen düş gerçeğe çok yaklaşm›ş, zaman zaman da düşle

gerçek kar›şm›şt›r. Ay›rma işi okuyucuya b›rak›lm›şt›r,” diyerek kitab›n› ve duygular›n› özetliyor.

Destan, 1. Dünya Savaş›, Halet Çambel’in doğumu ve gençliği ile başl›yor: “Balkanlarda komita çoktan
tüfek çatm›ş/Her gece yollar, kollar kesilmiş/Dallar ayr›lm›ş gövdeden/Feryad› kim duyar…” Kitap Kurtuluş
Savaş›’n›n hikâyesini, Atatürk devrimlerini ve Cumhuriyet’in ilk y›llar›n› da destans› bir dille anlat›yor.

Kentlilere, köylülere, kad›nlara, çocuklara, aşklara, mücadelelere sahne olan, her an› dolu dolu geçen bir
hayat›n öyküsü “Halet Abla Destan›”nda yeniden hayat buluyor. 

Nezih Başgelen’in editörlüğünde Arkeoloji ve Sanat Yay›nlar›’ndan ç›kan kitap, 250 sayfadan oluşuyor.   



65

Yüzy›ll›k tez çal›flmas› ile Bursa mimarisi 

Hans Wilde, “İlk Osmanl› Döneminde Küçük Asya’da (Anadolu’da) Türk Mimarisinin
Geliştiği Yer: Bursa” isimli tez çal›şmas›n› 1909 y›l›nda haz›rlam›ş ve bu çal›şma ayn›
y›l Berlin Yay›nevi taraf›ndan bas›lm›ş. Dresden’deki Saksonya Kraliyet Teknik Yüksek
Okulu’ndan doçentlik unvan› almak üzere yapt›ğ› çal›şmas›nda Wilde, Bursa’n›n erken
dönem yap›lar›n› konu edinmiş. 

100 y›l öncesinden önemli bilgileri günümüze taş›yan tez çal›şmas›, Bursa
Büyükşehir Belediyesi Etüd ve Projeler Daire Başkanl›ğ›’n›n girişimleriyle A. Nalan
Fidan’›n koordinatörlüğünde Türkçeye çevrilerek yeniden bas›ld›. 

143 sayfal›k kitap, Bursa Büyükşehir Belediye Başkan› Recep Altepe’nin
önsözüyle başl›yor. Altepe, “Hans Wilde’in Selçuklu, Bizans ve Osmanl› dönemi
mimarilerinin özelliklerini bar›nd›ran eserlere mühendislik diliyle yaklaş›m›n› içeren
bu tez, Bursa’m›z›n tarihi değerlerinin geleceğe taş›nmas› anlam›nda da değerli bir
çal›şmad›r,” cümleleriyle, günümüze ulaşan tez çal›şmas›n›n geleceğe de
taş›nacağ›n› belirtiyor.  

Tez çal›şmas›nda yap›lar›n mimari ve teknik özelliklerine yer verilirken, sanatsal özellikleri de ele al›nm›ş.
Araşt›rmac› Hans Wilde, kendine has üslubuyla yaşad›ğ› dönemi de çal›şmas›na yans›tm›ş. Tavan
süslemeleri, seramik ve çini işleri gibi detaylar da kitapta yer al›yor.

Tez araşt›rmas›n›n bas›lmas›yla, Bursa’n›n mimari tarihine ›ş›k tutan çal›şmalardan biri daha Bursa
Büyükşehir Belediyesi’nin girişimleriyle kent arşivine kazand›r›lm›ş oldu.  

Prehistorik ça¤dan Cumhuriyet’e Yalova

Prehistorik çağda Frigler ve Bitinyal›lar’›n hâkimiyetindeki Yalova, Bizans ve
Selçuklular›n ard›ndan Osmanl› egemenliğine geçmiş, Cumhuriyet’in ilk y›llar›nda da
Türk Dil Kurumu’nun kuruluşu ve Medeni Kanun’un kabul edilişine tan›kl›k etmiş,
hem tarihi hem doğal değerleri zengin bir kent. Yalova Valisi Doç. Dr. Yusuf Erbay’›n
girişimleriyle bu önemli kentin envanter kitab› haz›rland›. 120 sayfal›k kitapta, Alt›nova,
Armutlu, Ç›narc›k, Çiftlikköy ve Termal ilçelerindeki taş›nmaz kültür varl›klar›na yer
veriliyor.

Coğrafi konum, tarihçe ve Yalova haritas›yla başlayan envanter kitab›, an›t ağaçlar,
çeşmeler, köprüler, antik kentler gibi kültür varl›klar›n›n envanter fişleri ve
fotoğraflar›yla devam ediyor. Yalova Valisi Doç. Dr. Yusuf Erbay kitab›n önsözündeki
yaz›s›nda şu cümlelere yer veriyor: “Kültür bir milletin yaşam biçimidir. Milletler kültür-
lerine sahip ç›kabildikleri müddetçe tarih sahnesindeki yerlerini koruyabilmişlerdir.
Kültür bu bak›mdan bilinmesi, yaşanmas›, öğrenilmesi ve en önemlisi gelecek kuşaklara aktar›lmas› gereken,
geçmişi geleceğe taş›yan milli değerlerimizin, milletin ve devletin ana unsuru, hatta temelidir.”

1863 y›l›nda yap›lm›ş olan Alt›nova ilçesi Hersek köyündeki Dilburnu deniz feneri, Armutlu ilçesindeki
Bozburun deniz feneri gibi k›y› emniyeti aç›ş›ndan önem taş›yan tarihi fenerler bugüne kadar restorasyon
görmemiş. Envanter kitab›n›n ard›ndan, diğer kültür varl›klar› gibi deniz fenerlerinin de onar›m çal›şmalar›na
başlanmas› planlan›yor. Valiliğin ve ilçe belediye yöneticilerin işbirliği ile Yalova, tarihini yaşatmaya
haz›rlan›yor.  



eç Tunç Çağ›’nda ticaret yolunun ana
duraklar›ndan Synaos ve Ancyra üzerine
kurulmuş olan Kütahya’n›n Simav ilçesi,

tarihi zenginlikleriyle olduğu kadar, Gölcük krater
gölü, yaylalar› ve mağaralar›yla da bir çekim merkezi.
Simav ayn› zamanda Türkiye’nin say›l› kapl›ca
kentlerinden biri. Simav Belediyesi taraf›ndan kentin
doğal ve kültürel zenginliklerini korumak ve yaşatmaya
yönelik bir dizi çal›şma başlat›ld›. Öncelikle Simav’›n
somut ve somut olmayan kültür ve doğal varl›klar›n›
saptamak amac›yla Kaymakaml›k, Belediye ve Kütahya
Müzesi işbirliği ile bir envanter çal›şmas› yap›lacak.   

İlk ele al›nan kütür varl›klar›ndan biri, geçmişi 1926
y›l›na uzanan bir Cumhuriyet mimarl›k miras› olan
Osmanbey İlköğretim Okulu, Kültür ve Tabiat
Varl›klar› Koruma Kurulu taraf›ndan belediyeye
tahsis edildi. Kent Müzesi olarak değerlendirilecek
olan yap›n›n rölöve ve restorasyon projeleri için
Y›ld›z Teknik Üniversitesi ile anlaşma yap›ld›.

G

‹ç Ege’de bir tarih 

zenginli¤i uyan›yor: Simav

haberler
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Tarihte F›nd›cak Kalesi olarak geçen, İskender
döneminde yap›l›p Timur taraf›ndan harap edilen
Simav Kalesi’nden bugüne pek az bölüm kalm›ş.
Hisar’›n kentin simgesi olarak yeniden projelendirerek
rekonstrüksiyonu ve peyzaj düzenlemesi planlan›yor.
Tarihi Yukar› Çarş› da (Şad›rvanlar Çarş›s›) restore
edilecek ve Simav’a özgü ağdac›l›k, bak›rc›l›k,
kalayc›l›k, leblebicilik, şekercilik gibi geleneksel
mesleklerle canland›r›lacak. 

Simav’› Bizansl›lardan alan Germiyanoğlu Babik Bey
taraf›ndan 15. yüzy›l›n ilk çeyreğinde yapt›r›lm›ş olan
tescilli Babik Bey Hamam›’n›n, belediyece restore
edildikten sonra sergi salonu ve sanat öğretim
atölyesi olarak kullan›lmas› planlan›yor. Erken Bizans
Dönemi’ne ait mozaikleri ile dikkat çeken, harap halde-
ki Mozaikli Ev, Belediye Meclis karar› doğrultusunda
kamulaşt›r›ld›ktan sonra Kültür ve Turizm Bakanl›ğ›’na
devredilecek. Kaz› ve restorasyon çal›şmalar›ndan
sonra uygun projesi yap›lacak. İl Özel İdaresi
taraf›ndan restore edilmekte olan Hac› Mustafa
Veral Evi de, geleneksel yaren toplant›lar›n›n
yap›ld›ğ› ve Simav yemeklerinin sunulduğu, Simav
kültürünün yaşat›ld›ğ› Belediye Kültür Evi olarak
işlevlendirilecek. Tarihi İpek Yolu üzerindeki
Dokuzgözler Köprüsü’nün onar›larak rekreasyon
alan› olarak değerlendirilmesi tasarlan›yor. İç
Ege’nin 3500 y›ll›k tarihini ayd›nl›ğa ç›karacak,

kentin üzerine kurulduğu Ancyra Antik Kenti’nin
kaz› çal›şmalar› için de girişimlerde bulunuluyor. 

İlçenin Örencik köyünde bulunan İnçal ve Kocain
Mağaralar›n›n düzenlenmesi, Kalkan ve Çaysimav
köylerinin tescilli evlerinin restore edilmesi de
tasarlan›yor. Geç Roma Dönemi’ne ait askeri bir
karakol olan Baht›ll› kalesi, Frig Dönemi’ne tarihlenen
Synaos Kalesi, Osmanl› yap›s› Kuşu Köprüsü,
ayr›ca Yağ›llar ve Gölköy köprüleri, doğa harikas›
Yayk›n Kanyonu, daha nice cami, höyük, tümülüs,
nekropol, yerleşke, kilise ve sarn›ç Simav’›n diğer
zenginlikleri aras›nda bulunuyor. 



aşkent Ankara’n›n sembol binalar›ndan
biridir Ulus Meydan›’ndaki II. TBMM
binas›. 1923 y›l›nda Mimar Vedat Tek

taraf›ndan Cumhuriyet Halk Mahfeli olarak
yap›lm›şt›r. Bina, bugün Kurtuluş Savaş› Müzesi
olarak kullan›lan I. TBMM binas› yeterli gelmemeye
başlay›nca, Meclis’e uygun olarak yeniden
düzenlenmiş, 18 Ekim 1924’te hizmete aç›lm›şt›r.
1960 y›l›na kadar Türk siyasi tarihinin nice önemli
olay›na tan›kl›k etmiş olan yap›, Osmanl› ve
Selçuklu motifleriyle bezeli bir Cumhuriyet dönemi
mimarisi örneğidir.  

TBMM’nin Ayranc›’daki yeni binas›na taş›nmas›n›n
ard›ndan, 1961–1979 y›llar› aras›nda CENTO Genel
Merkezi olarak kullan›lan yap›, 1979’da Kültür
Bakanl›ğ›’na devredilmiş, 30 Ekim 1981 tarihinde
Cumhuriyet Müzesi olarak ziyarete aç›lm›şt›r.
Müzede Atatürk İlke ve Devrimlerini simgeleyen
objeler ile binada görev yapan üç Cumhurbaşkan›;
Mustafa Kemal Atatürk, İsmet İnönü ve Celal

Bayar’a ait kişisel eşyalar sergilenmektedir.

Cumhuriyet Müzesi May›s 2009 tarihinde Kültür ve
Turizm Bakan› Ertuğrul Günay’›n da kat›ld›ğ›
programla, Türkiye’nin ilk “Çocuk Dostu Müzesi”
olarak ilan edilmiştir. Haz›rlanan program ile
müzelerin daha işlevsel ve çekici hale getirilmesi,
çocuklar taraf›ndan severek gezilmesi, ayn› zamanda
kat›l›mc› ve kal›c› bir öğrenme ortam›nda çocuk
yarat›c›l›ğ›n›n geliştirilmesi amaçlanmaktad›r.

Dün tarihi kararlar›n al›nd›ğ› mecliste bugün
çocuklar “Atatürk’e Mektup Yaz›yorum” köşesinde
Atalar›’na sesleniyorlar. “Çocuk Meclisi”nde atölye
çal›şmalar›na kat›l›yorlar. Ayr›ca müze ziyaretinin
ard›ndan, içinde kitap ayrac›, an› kart›, ziyaret
sertifikas› ve balonlar›n bulunduğu kitlere sahip
oluyorlar. 

II. TBMM binas›nda
“müze e¤itimi”
Ankara Üniversitesi’nden Yrd. Doç. Dr. Ömer
Ad›güzel ve Dr. Ayşe Okvuran taraf›ndan yürütülen,
Cumhuriyet Müzesi uzmanlar›n›n da kat›l›m›yla
gerçekleştirilen Çocuk Dostu Müze Projesi

B

Eski meclis binas› art›k
çocuk dostu bir müze
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kapsam›ndaki müze eğitimi, 2010 y›l›n›n Nisan
ay›nda Mamak, K›z›lcaköy, Zeki Tartaç İlköğretim
Okulu öğrencileri ve anneleriyle yap›ld›. 

Eğitim öncesinde K›z›lcaköy’ü ziyaret eden Dr. Ayşe
Okvuran ve eğitim ekibi, çal›şmaya kat›lacak
öğrenci ve anneleriyle tan›şt›, müze ve müze eğitimi
hakk›nda bilgi verdi. Eğitim çal›şmalar› 24 Nisan
günü müzeye gelen öğrencilerle gerçekleştirildi,
hep birlikte müze gezildi, Atatürk Devrim ve İlkeleri
ile ilgili öğretici oyunlar oynand›.   

Eğitim, annelerin müze ziyaretiyle tamamland›.
Daha önce hiç müze gezmediklerini söyleyen
anneler, çocuklar› gibi oyunlar oynayarak, müze
binas› ile Atatürk İlke ve Devrimleri hakk›nda bilgi
edindiler.  

Uzun bir süredir Anadolu Medeniyetleri Müzesi’nde
uygulanan müze eğitimi, Çocuk Dostu Müze projesi
ile birlikte Cumhuriyet Müzesi’nde de başlat›lm›ş
oldu. Projenin bütün müzelere yay›lmas›, müzelerin
objelerin sergilendiği durağan mekânlar olmaktan
ç›kar›larak, eğlenerek öğrenme ortam› sunan
mekânlar haline gelmesi amaçlan›yor. 



EKÜL Vakf›, somut kültürel miras›n korunmas›n›n
yan› s›ra, somut olmayan kültürel miras›n da
korunmas› için duyarl›l›k yaratmaya çal›ş›yor.

Kentlerle yürütülen koruma-yaşatma çal›şmalar›ndan
eğitim çal›şmalar›na kadar, var olduğu her alanda
“yaşam kültürümüzün” değerlerine dikkat çekiyor.

ÇEKÜl, 2003’ten bu yana Kültürel Miras Eğitim
Program› başl›ğ›nda projeler yürütüyor. Bunlardan
biri, üç y›ld›r ETİ şirketlerinin kurumsal desteğiyle
yap›lan “ETİ ÇEKÜL Kültür Elçileri Projesi”. Proje
kapsam›nda 12 yaş grubu çocuklara, doğal miras,
arkeoloji, yaşam kültürü ve mimarl›k miras›
başl›klar› alt›nda eğitim veriliyor. Eğitimler, Tarihi
Kentler Birliği üyesi belediyelerin desteğiyle
yürütülüyor. 

Bu y›lki eğitimlere kat›larak kentlerinin Kültür Elçisi
olan 17 kentten 300 çocuk, y›lsonu etkinliği olan
“İstanbul Buluşmalar›”nda 21–24 Haziran tarihleri

aras›nda bir araya geldi. Her y›l farkl› bir teman›n
ele al›nd›ğ› İstanbul Buluşmalar›’n›n 2008 y›l›ndaki
temas› “Koruma Bilinci ve Kentlilik”, 2009 y›l›
“Geleneksel Yaşam Kültürü ve Yöresel Müzik”, bu
y›l ise “Sokak Oyunlar›” oldu.

Önce tan›flt›lar…
Darüşşafaka Eğitim Kurumlar›’n›n desteğiyle yap›lan
İstanbul Buluşmalar› için 21 Haziran Pazartesi günü
kente gelmeye başlayan Kültür Elçileri, Sal› günü
Darüşşafaka spor salonunda yap›lan halat çekme ve
çuval oyunlar›yla tan›şma f›rsat› buldu. İstanbul Vali
Yard›mc›s› Harun Kaya, ÇEKÜL Vakf› Başkan› Prof.
Dr. Metin Sözen, ÇEKÜL Vakf› Yönetim Kurulu Üyesi
Tamer Müftüoğlu, Darüşşafaka Eğitim Kurumlar›
Genel Müdürü Nilgün Akal›n, ÇEKÜL Vakf› Yüksek
Dan›şma Kurulu üyeleri ve vak›f gönüllüleri de
etkinliklerde çocuklara eşlik etti; birlikte halat
çekerek çeşitli oyunlar oynad›.

Bezirgan baş›, çember çevirme, dokuz taş gibi
oyunlar›n yan› s›ra, Çorum yöresinde aş›k kemiği ile
oynanan hodak oyunu gibi az bilinen sokak
oyunlar› da, İstanbul Buluşmalar›’na kat›lan Kültür
Elçileri’nin önderliğinde hep birlikte oynand›. 

Sokak oyunlar›n›
yaflatmak için bir araya
geldiler

Ç
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Kendi uçurtmalar›n› yapt›lar…
Çocukluk y›llar›m›z›n belki de en güzel an›lar›ndan
biri olan rengarenk uçurtmalar, Kültür Elçileri'nin
elinde İstanbul'un gökyüzünü süsledi. Çocuklar
önce uçurtma atölyesinde kendi uçurtmalar›n›
yapt›lar, sonra süsledikleri uçurtmalar› gökyüzüyle
buluşturdular; yağmurun ilk damlalar› düşene
kadar çocukluklar›n›n tad›n› ç›kard›lar... 

Ya¤mura ra¤men ‹stanbul
kenti ve Bo¤az gezisi…
Tarakl›, İzmir, Milas, Ürgüp, K›rşehir, Divriği, Elaz›ğ,
Çorum, Yozgat, Kilis, Kemah, Karadeniz Ereğli,
Burdur, Nevşehir, Samsun, Eskişehir ve Hatay
kentlerinden gelen Kültür Elçileri, Çarşamba günü
İstanbul’u tan›mak için yollara düştü. Önce
Sultanahmet Meydan›, Ayasofya Müzesi ve İstanbul
Arkeoloji Müzeleri rehberler eşliğinde gezildi.
Ard›ndan İstanbul Boğaz›’nda yap›lan tekne turu ile
kentin bütüncül olarak alg›lanmas› sağland›.
Tepelerin üstünde yükselen iş merkezleri,
kay›khaneli yal›lar, saraylar, doğal çevre, Marmaray
Projesi ve etkileri gibi İstanbul’un tarihini ve
bugününü özetleyen bilgiler edindiler. Kültür
Elçileri, yoğun yağmura rağmen gezilerine aral›ks›z
devam etti.

ETİ ÇEKÜL Kültür Elçileri İstanbul Buluşmalar›
bas›n toplant›s› ise 24 Haziran Perşembe günü
Bahçeköy’de bulunan Event Garden’da yap›ld›.
Oyuncu Bergüzar Korel’in sunuculuğunu yapt›ğ›
toplant›da, ETİ Şirketleri Grubu Yönetim Kurulu
üyesi Gülden Kanatl› Derbil, ÇEKÜL Vakf› Yönetim
Kurulu üyesi Tamer Müftüoğlu, Sar›yer Belediye
Başkan› Şükrü Genç, projenin gönüllü elçisi
Candan Erçetin ve psikolog yazar Doğan Cüceloğlu
birer konuşma yapt›. Konuşmac›lar proje hakk›nda
k›sa bilgiler vererek, unutulmaya yüz tutan sokak
oyunlar›n›n çocuklar›n kişisel gelişimlerinde ne
kadar önemli olduğuna dikkat çekti. Etkinliklere
destek veren Darüşşafaka Cemiyeti ve Darüşşafaka
Eğitim Kurumlar›’na ise birer teşekkür plaketi
verildi. Kültür Elçileri ise “İstanbul Buluşmas›
Bildirgesi”ni okuyarak, büyüklerine mesajlar verdi. 

Toplant›n›n ard›ndan, bahçede kurulan oyun alan-
lar›nda davetliler, bas›n mensuplar› ve eğitmenlerle
birlikte sokak oyunlar› oynand›. Bezirgan bafl›,
körebe, 9 tafl, kayrak/seksek, hodak, çember
oyunu, afl›k, ayine-i devran, ya¤ satar›m bal
satar›m, yedi kule, renkli istop, mendil kapmaca,

yakan top, befl tafl, çemberbaz, elim sende, en
üstte kimin eli var gibi sokak oyunlar›, geçmişten
bugüne kuşaklar› eğiten; paylaşmay›, çözüm
üretmeyi, uzlaşmay›, ekip çal›şmas›n›, yard›mlaşmay›
öğreten ve hayal gücünü geliştiren, somut olmayan
kültürel miras›m›z›n önemli değerleri aras›nda yer
al›yor. Her kentin, her yörenin renkli sokak oyunlar›
ise kültürel zenginliğimizin önemini bir kez daha
hat›rlat›yor.

Coğrafyan›n, doğa koşullar›n›n, toplumsal
değerlerin, yerel kültürün izlerini bulabileceğimiz
sokak oyunlar›, 12 yaş›ndaki Kültür Elçileri’nin
verdiği mesajlarla yaşat›lmay› bekliyor.



ÇEKÜL Vakf›, 1997’den başlayarak Birgi’de
yoğunlaşt›rd›ğ› tarihsel ve kültürel değerleri koruma
ve yaşatma çal›şmalar›n›, çevredeki çok say›daki
yerleşmenin de kat›l›m›yla k›sa sürede havza ölçeğine
taş›d›. Üniversitelerin de destek verdiği girişim kamu-
yerel-sivil-özel birlikteliği içinde yürütüldü. 

2003 y›l›nda Birgi’de aç›lan ÇEKÜL Çevre Kültür
Evi’nde kurulan Küçük Menderes Araşt›rmalar›
Merkezi (KÜMAR), havzada yap›lan ve yap›lacak
olan çok-disiplinli bilimsel çal›şmalarla yoğunlaşan
bilgi birikimini derleyerek araşt›rmac›lara ve çeşitli
toplum kesimlerine sunmay› amaçl›yor.
Çal›şmalar›n ilk aşamas›n› oluşturan ve havzan›n
coğrafi yap›s›na ilişkin araşt›rmalarla şekillenen
“Coğrafi Veri Projesi” bulgular›n›n yan› s›ra ve
çok-disiplinli bilimsel çal›şmalar› bir araya getiriyor. 

Her kitap bir an›! Kitap
kampanyas›na kat›l›n
Havza ölçeğinde yap›lan araşt›rmalar›n çeşitlenmesi
nedeniyle, büyük bir boşluğu dolduracağ›
düşünülen Küçük Menderes Araşt›rmalar› Merkezi

Kütüphanesi, ülkemizde koruma kültürünün
oluşmas›na öncülük etmiş bilim insanlar›n›n
adlar›na kitapl›klar kuruyor. KÜMAR
Kütüphanesi’nin ilk kitapl›ğ›, geçtiğimiz y›l
yitirdiğimiz ve havza yönetimi konusundaki
çal›şmalar›yla tan›nan değerli bilim insan› Prof. Dr.
Uçkun Geray’›n an›s›na kuruldu. Bu girişim Prof.
Dr. Haluk Abbasoğlu, Oktay Ekinci, Prof. Dr. Cevat
Erder, Prof. Dr. Cevat Geray, Prof. Dr. Zekai
Görgülü, Prof. Dr. Ruşen Keleş, Necdet Sakaoğlu,
Prof. Dr. Metin Sözen ve Dr. Fikret N. Üçcan ad›na
oluşacak kitapl›klarla devam edecek. 

Birgi’deki ÇEKÜL Havza Koordinatörlüğü
öncülüğünde oluşturulan kitapl›klara yap›lacak
bireysel ve kurumsal kitap katk›lar›, bir yandan
değerli bilim-kültür insanlar›m›za karş› bir
değerbilirlik örneği sergilerken, bir yandan da yerel
ölçekte, tüm çevreye hizmet veren zengin bir bilim
dağar› oluşmas›n› sağlayacak. KÜMAR
Kütüphanesi, tüm kültür gönüllülerini bu girişime
kat›lmaya çağ›r›yor. 

Kitap bağ›ş› için: 

KÜMAR Kütüphanesi
Küçük Menderes Havzas› Koordinatörlüğü
ÇEKÜL Birgi Çevre ve Kültür Evi,
Cumhuriyet Meydan› No.15, 35775 Birgi-Ödemiş
Tel: 0 232 531 55 80
E-posta: cekulbirgi@gmail.com 

KÜMAR
Kütüphanesi’nden ça¤r›
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Tarihi ve Kültürel Miras› Koruma Proje ve
Uygulamalar›n› Özendirme Yar›flmas› 

2009 Sonuçlar›

Metin Sözen Büyük Ödülü
Kütahya Belediyesi

“Büyük Bedesten Restorasyonu, Saraçhane ve Kavaflar Sokak Cephe ‹yilefltirmesi”

Süreklilik Ödülleri
Alt›ndağ Belediyesi

“Kamil Pafla Kona¤› Kültür Evi Rekonstrüksiyonu, Sar›kad› Sokak Sa¤l›klaflt›rmas›”
Konak Belediyesi

“Alsancak K›z›lay Binas›, Konak K›z›lay Binas› Kültür Evi”
Odunpazar› Belediyesi

“Hasan Tahsin Evi Restorasyon Projesi, Lületafl› Sergi Salonu; Mustafa Abdülcemil K›r›mo¤lu
K›r›m Tatar ve Kültür Evi”

Proje Ödülleri
İnebolu Belediyesi: “Eski Belediye Binas› Restorasyon Projesi”

Kula Belediyesi: “Meryem Ana Kilisesi Restorasyon Projesi”
Niksar Belediyesi: Niksar Kalesi”
Sivas Belediyesi: “Çorapç› Han”

Şanl›urfa Belediyesi: “Do¤u Surlar› ve Harran Kap› Restorasyon Projesi”

Uygulama Ödülleri
Aksaray Belediyesi: “Kent Meydan›, E¤ri Minare ve Ulu Cami Çevre Düzenlemeleri, Tarihi

Aksaray Evleri, Tarihi Köprüler ve Somuncu Baba Külliyesi Restorasyon Projeleri”
Bergama Belediyesi: “Okul Restorasyonu ve Butik Otel Projesi”

Birgi Belediyesi: “Sokak Sa¤l›klaflt›rma Projesi”
Burdur Belediyesi: “Hükümet Caddesi ve Ulucami Çevresi Sokak Sa¤l›klaflt›rmalar›,

Piribafllar Evi Restorasyonu”
Nilüfer Belediyesi: “Kilise Restorasyonu ve Kültür Merkezi”

Dan›şma Kurulu Özel Ödülü
Alanya Belediyesi: “Alanya Kalesi Alan Yönetimi”

Ödül Töreni 1-3 Ekim 2010 tarihlerinde 
TKB Kayseri Buluşmas› s›ras›nda yap›lacakt›r. 

Bursa Büyükşehir Belediyesi Yay›nlar›’ndan ç›kan kitap, 

Bursa çarş›lar›n›n günümüze kadarki gelişim sürecini tan›kl›klara dayanarak anlat›yor. 

Kitap, üniversite, esnaf ve sivil toplum örgütlerinin katk›lar›yla haz›rland›.
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Tarihi ve Kültürel Miras› Koruma Proje ve
Uygulamalar›n› Özendirme Yar›flmas› 

2009 Sonuçlar›

Metin Sözen Büyük Ödülü
Kütahya Belediyesi

“Büyük Bedesten Restorasyonu, Saraçhane ve Kavaflar Sokak Cephe ‹yilefltirmesi”

Süreklilik Ödülleri
Alt›ndağ Belediyesi

“Kamil Pafla Kona¤› Kültür Evi Rekonstrüksiyonu, Sar›kad› Sokak Sa¤l›klaflt›rmas›”
Konak Belediyesi

“Alsancak K›z›lay Binas›, Konak K›z›lay Binas› Kültür Evi”
Odunpazar› Belediyesi

“Hasan Tahsin Evi Restorasyon Projesi, Lületafl› Sergi Salonu; Mustafa Abdülcemil K›r›mo¤lu
K›r›m Tatar ve Kültür Evi”

Proje Ödülleri
İnebolu Belediyesi: “Eski Belediye Binas› Restorasyon Projesi”

Kula Belediyesi: “Meryem Ana Kilisesi Restorasyon Projesi”
Niksar Belediyesi: Niksar Kalesi”
Sivas Belediyesi: “Çorapç› Han”

Şanl›urfa Belediyesi: “Do¤u Surlar› ve Harran Kap› Restorasyon Projesi”

Uygulama Ödülleri
Aksaray Belediyesi: “Kent Meydan›, E¤ri Minare ve Ulu Cami Çevre Düzenlemeleri, Tarihi

Aksaray Evleri, Tarihi Köprüler ve Somuncu Baba Külliyesi Restorasyon Projeleri”
Bergama Belediyesi: “Okul Restorasyonu ve Butik Otel Projesi”

Birgi Belediyesi: “Sokak Sa¤l›klaflt›rma Projesi”
Burdur Belediyesi: “Hükümet Caddesi ve Ulucami Çevresi Sokak Sa¤l›klaflt›rmalar›,

Piribafllar Evi Restorasyonu”
Nilüfer Belediyesi: “Kilise Restorasyonu ve Kültür Merkezi”

Dan›şma Kurulu Özel Ödülü
Alanya Belediyesi: “Alanya Kalesi Alan Yönetimi”

Ödül Töreni 1-3 Ekim 2010 tarihlerinde 
TKB Kayseri Buluşmas› s›ras›nda yap›lacakt›r. 

Bursa Büyükşehir Belediyesi Yay›nlar›’ndan ç›kan kitap, 

Bursa çarş›lar›n›n günümüze kadarki gelişim sürecini tan›kl›klara dayanarak anlat›yor. 

Kitap, üniversite, esnaf ve sivil toplum örgütlerinin katk›lar›yla haz›rland›.
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