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eğerli Dostlar›m,
Temmuz ay›nda yap›lan Erzurum Semineri’ndeki
konuşmamda, on y›l boyunca can al›c›

sorular sormay› ve ak›lc› cevaplar aramay› ilke
edindiğimizi, sürekli öğrenmekten hiç vazgeçmediğimizi
ifade etmiştim. Bugün geriye bakt›ğ›mda, göğsümüzü
kabartan başar›l› sonuçlarda bu özelliğimizin de büyük
pay› olduğunu düşünüyorum. Onuncu y›l› kutlaman›n
mutluluğunu doya doya yaşarken, sorgulay›c› ve
sürekli gelişmeye aç›k tutumuzun bizi daha da
ileriye götüreceğine olan inanc›m› koruyorum. 

Kayseri’de coşkulu bir topluluğa ev sahipliği
yaparken, asl›nda on y›l›n insan ömründe, hele
hele bir toplumun ömründe ne kadar da k›sa bir
süre olduğunu düşünmeden de edemiyorum. Bu
kadar k›sa bir zaman diliminde, Anadolu toplant›lar›
nedeniyle yak›ndan izlediğimiz kentlerimizde
gördüğümüz koruma örneklerinde, y›llar içinde
gerçekleştirilen gelişmenin h›z›, yar›şmalar›m›za

kat›lan çal›şmalarda sürekli yükselen nitelik düzeyi
beni şaş›rt›yor. Sonra, k›sa bir süreye s›ğd›rd›ğ›m›z
bu gelişmenin arkas›ndaki olağand›ş› dayan›şma ve
birlikteliğimizi, bizi sürekli daha iyiye ve güzele
yönlendiren hocalar›m›z›n çabas›n› bir kez daha
değerbilirlikle an›yorum.   

Tarihi ve kültürel değerlerimizi korurken ve
yaşat›rken, çağdaş değerler ve bilimsel verilere
dayal› daha güzel bir gelecek kurgusunun bu engin
kaynaktan beslenmesini istiyoruz. Kültür öncelikli
politikalar› yerelden başlatarak, önce ulusal, sonra
evrensel düzeyde kimlikli bir ülke olarak var olmay›
hedefliyoruz. Bu uzun yolda, yerel yönetimlerimize
düşen görevi Tarihi Kentler Birliği çat›s› alt›nda
lay›k›yla yerine getirirken, tüm kentlerimize örnek
olmay› amaçl›yoruz. Değişime karş› durmadan,
geçmişin büyük uygarl›klar›ndan miras ald›ğ›m›z
varl›klar› da koruyarak, kentlilerimiz için kimlikli

yaşam alanlar› yaratma hedefiyle yolumuza devam
edeceğiz.   

Onuncu y›l bir anlamda, Tarihi Kentler Birliği’nin
art›k çocukluk ve ilk gençlik y›llar›n› geride b›rak›p,
kurumsallaşma sürecini tamamlayarak olgunluk
dönemine girdiğinin de bir ifadesi. Bundan sonraki
on y›llar› bu bilinçle planlayacağ›z; hedeflerimizi on
y›ll›k deneyim ve birikimimizden yararlanarak
belirleyeceğiz. Anadolu’da öncülüğünü yapt›ğ›m›z
kültürel uyan›ş›, kentlerden havzalara, havzalardan
bölgelere ve ülke bütününe yayma çabas› içinde
olacağ›z. Ekim ay›nda yap›lacak Kayseri Buluşmas›’n›n
birliğimiz için bir dönüm noktas› olacağ›n› düşünüyorum.
Bütün üyelerimizin bu düşünceleri paylaşt›ğ›n›
biliyor, ileri hedefleri somut sonuçlara ulaşt›racaklar›na
gönülden inan›yorum. Onuncu y›l hepinize kutlu
olsun.   

Sayg›lar›mla…

sunufl
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Baflard›k…

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



Tokat, kap› tokmağ›



nuncu y›l›n heyecan› dorukta… Kayseri’de,
Tarihi Kentler Birliği’ni var eden tüm toplum
kesimleriyle, Avrupa Konseyi ve Avrupa Tarihi

Kentler Birliği temsilcileriyle ve devletin en yüksek
kat›ndan onurland›r›c› bir kat›l›mla birlikte, bu birliğin
bir parças› olman›n gururunu paylaş›yoruz.

Tarihi Kentler Birliği’nin çal›şma ve etkinlikleri ayn›
h›zla sürüyor. Haziran ay›nda düzenlenen Tokat
Semineri’nin konusu, geçtiğimiz y›llarda birliğin gün-
demine ald›ğ› somut olmayan kültürel miras ve bu
konuda üye kentlerde yap›lan çal›şmalardan örnekler-
di. Anadolu topraklar›n›n zengin geleneksel yaşam
kültürünün önemi, panelin oturum başkan› Dan›şma
Kurulu üyesi Fikret N. Üçcan taraf›ndan vurguland›.
Bursa, Edirne ve Beypazar›’ndan somut olmayan
kültürel miras çal›şmalar› ilgi ile izlendi. Bu konu ile

Anadolu yollar›nda:
Tokat, Erzurum, Bursa…

ilgili izlenimler Geçmişten Geleceğe Yerel Kimlik der-
gisinin bu say›s›nda ilk bölüm başl›ğ›n›  oluşturuyor.
Bu say›n›n ikinci başl›ğ› Temmuz ay›nda yap›lan
Erzurum Semineri. YTÜ Mimarl›k Fakültesi Şehir ve
Bölge Planlama Bölümü öğretim üyesi Prof. Hüseyin
Kaptan’›n oturum başkanl›ğ›n› yapt›ğ›, “Tarihi
Kentlerde Planlama: Eski ve Yeni Buluşmas›” başl›kl›
panelin kat›l›mc›lar›ndan biri de, Lizbon Üniversitesi
Şehir Planlama uzman› Prof. Dr. Manuel Costa-Lobo
idi. Kentsel planlamada nüfus, ekonomi, çevre ve
kültür aras›ndaki dengeyi vurgulayan Costa-Lobo’nun
konuşmas› ilgiyle izlendi. 

Yine Temmuz ay›nda Bursa’da düzenlenen, 120
belediye temsilcisi ve çok say›da yerli ve yabanc› bilim

Bu say›n›n haberler bölümünde, belediyelerin teknik
kadrolar›na yönelik “Kentsel ve Kültürel Koruma”
eğitimleri düzenleyen ÇEKÜL Akademi’nin bir y›ll›k
çal›şmalar›n›n bir değerlendirmesinin yan› s›ra
İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin KUDEB
bünyesinde gerçekleştirdiği çal›şmalar ile Gürün’deki
koruma çal›şmalar› var. Örnek Proje başl›ğ› alt›nda
Yalvaç’›n “Kaş Mahallesi Engin Sokak, Güven
Sokak, Hac› Kad›n Sokak dokular›n›n projelendirilmesi”
başl›kl› koruma çal›şmas› ve ayr›ca her say›da
gündem konular›yla bağlant›l› sizlerle paylaşmak
istediğimiz ilgi çekici yay›nlar da bu say›n›n güncel
konular› aras›nda. 

Nice on y›llara…

editörden HANDAN 
DEDEHAYIR

O insan›n›n kat›ld›ğ› “Osmanl› Coğrafyas›nda Çarş›
Kültürü Uluslararas› Sempozyumu” da bu say›da yer
al›yor. Anadolu kentlerindeki geleneksel çarş›lar›n yan›
s›ra Üsküp, K›r›m, Suriye, Bosna ve Irak çarş›lar›n›n da
ele al›nd›ğ› sempozyumun ard›ndan, TKB Dan›şma
kurulu üyesi, ÇEKÜL Vakf› Başkan Yard›mc›s› Mithat
K›rayoğlu’nun “Gelenekten Geleceğe Tarihi Çarş›lar”
başl›kl› yaz›s›, geleneksel Osmanl› çarş›lar›n› bugünün
kent yaşam›yla buluşturma yollar›n› tart›ş›yor. 

21. say›da yay›nlamaya başlad›ğ›m›z “Dünyada ve
Türkiye’de Koruma Bilincinin Gelişim Süreci” yaz›
dizisi, bu say›da üçüncü bölümüyle son buluyor.
“Türkiye’nin Koruma Serüveninde Tarihi Kentler
Birliği” başl›kl› bu bölüm, TKB’nin kuruluşundan bu
yana gelişim sürecini, on y›ll›k başar›n›n ard›ndaki
stratejik ortakl›klar› ve etkinlik alanlar›n› ele al›yor. 



Tokat, Taşhan



debiyata, türkülere konu olan, sanatç›lara
ilham veren Anadolu’nun bereketli topraklar›
aras›nda; Kelkit ve K›z›l›rmak sular›… Ve bu

sular›n akt›ğ› verimli ovalar›n bulunduğu havzadaki
Tokat, Niksar, Erbaa, Turhal ve Pazarl› kentleri…
Bu beş kentin kültürel miras›, en az doğal değerleri,
verimli tar›m alanlar› kadar önemli. Tarihi Kentler
Birliği on y›ld›r, Türkiye’deki koruma-yaşatma
politikalar›n› yerel yönetimler ve kadrolar›yla
paylaşmak için farkl› konulara değindi.
Kuruluşundan üç y›l sonra, yerel yönetimlerin
gündeminde alt s›ralarda yer alan somut olmayan
kültürel miras›n korunmas› kavram›n›, Van’da
yap›lan seminerde ilk kez TKB üyelerinin gündemine
getirdi. 2008’in Ekim ay›nda düzenlenen Kars
Buluşmas›’nda yine geleneksel yaşam kültürünün
korunmas› ve yaşat›lmas› gerektiğine dikkat çekti. 

Her ölçekten belediye başkan›, bu iki seminerin
ard›ndan envanter oluşturmaya, yaşam kültürlerini
kay›t alt›na almaya, tarihi binalar restore edilirken,
işlevlendirme planlar›nda geleneksel el sanatlar›

E
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üretim atölyelerine yer vermeye başlad›. Sözlü
anlat›mlar, yeme-içme kültürü, kutlamalar gibi
gündelik hayat›m›z› yaşarken önemsemediğimiz
davran›ş ve yaşam biçimlerimiz ile tüm bunlar›n
kültürleraras› etkileşimi, coğrafi koşullara ve
düşünce şekline göre geçirdikleri evreler, TKB üyesi
belediyelerin gündemi haline geldi. Sözlü tarih
çal›şmalar› ve kent müzelerinin say›s› artmaya
başlad›; yerel ögelerin vurguland›ğ› festivaller
uluslararas› boyutlara taş›nd›. Yerelde yap›lan
çal›şmalar›n ard›ndan, Kültür ve Turizm Bakanl›ğ›
da envanter çal›şmalar›na h›z verdi; yok olmak
üzere olan yaşam kültürü unsurlar› tespit edildi,
yaşat›lmas› için planlamalar yap›ld›. TKB’nin yerelde
başlatt›ğ› duyarl›l›k, UNESCO’nun SOKÜM
sözleşmesi kapsam›nda yerine getirmemiz gereken
koruma çal›şmalar›n›n h›zlanmas›n› sağlad›.     

On y›l›n ard›ndan yeni hedeflerle, üreterek yoluna
devam eden TKB, koruyarak uluslararas› boyuta
taş›maya başlad›ğ›m›z geleneksel yaşam kültürü
örneklerini Tokat Semineri’nde bir kez daha gündeme
getirdi. Tokat Semineri’nin, belki y›lar sonra TKB
tarihinde mihenk taş› olarak an›lmas›n› sağlayacak
önemi ise ilçeleriyle birlikte semineri organize
etmesiydi. Tokat, Erbaa, Niksar, Turhal ve Pazar
korumak için çaba gösterdikleri ortak kültürlerini,
doğal değerlerini kalpten paylaşt›. İki günde, beş
kentte ayr› ayr› etkinlikler düzenlendi. Sema ritüelleri,
doğal tar›m ürünleriyle haz›rlanan sofralar, sivil
mimari örnekleri incelenirken ikram edilen buz gibi

ayranlar, kirazlar, kentlilerin ev sahipliği ve hoş
sohbetleri… Tüm bunlar, koruma tarihine geçecek
beş kentin kararl›, paylaş›ma ve işbirliğine dayal›
gelecek hedeflerine ulaşmak için att›ğ› ilk ad›mlar›n
işaretiydi.

“Bugünü de¤erlendirmeden,
gelece¤i planlayamazs›n›z”
Tarihi Kentler Birliği Tokat Semineri 18-20 Haziran
tarihleri aras›nda yap›ld›. Tokat Belediyesi’nin ev
sahipliğinde yap›lan seminere, Erbaa, Niksar, Zile,
Turhal ve Pazar kentleri destek verdi. Seminer
yaklaş›k 300 davetlinin kat›l›m›yla gerçekleşti.

TKB Encümen Üyesi ve Erbaa Belediye Başkan›
Ahmet Yenihan, Tokat Belediye Başkan› Doç. Dr.
Adnan Çiçek, ÇEKÜL Vakf› ve TKB Dan›şma Kurulu
Başkan› Prof. Dr. Metin Sözen ve Tokat Valisi Şerif
Y›lmaz aç›l›ş konuşmalar›nda, Kelkit havzas›nda yer
alan Tokat’›n bölge için önemine değindi. Somut
olmayan kültürel miras›n korunmas›nda, TKB
üyelerine büyük görevler düştüğünü söyledi.

Prof. Dr. Metin Sözen, “Bugünü değerlendirmeden,
geleceği planlayamazs›n›z,” diyerek belediye
başkanlar›na zaman› iyi değerlendirmelerini önerdi.
Doğru ve uzman kadrolarla, kamu-yerel-sivil-özel
birlikteliğini de göz önünde bulundurarak, koruma
çal›şmalar›n›n planlanmas› gerektiğine dikkat çekti.

Niksar Ovas›



umartesi günü 26 Haziran Atatürk Kültür
Merkezi’nde başlayan seminerin oturum
başkanl›ğ›n› TKB Dan›şma Kurulu Üyesi,

Kültür ve Turizm Bakanl›ğ› Eski Müsteşar› Dr.
Fikret N. Üçcan yapt›. Somut olmayan kültürel
miras›n tan›m›n› yaparak semineri başlatan Üçcan,
ÇEKÜL Akademi eğitimlerinin yeni konusunun
SOKÜM (somut olmayan kültürel miras) olduğunu
hat›rlatarak, belediyelerin teknik kadrolar›n› bu
eğitime göndermeleri gerektiğini hat›rlatt›. Üçcan,
TKB’nin SOKÜM projelerini destekleyeceğini
aç›klayarak, belediyelerin proje üretmelerini istedi.
Bursa Büyükşehir Belediyesi’nin ÇEKÜL Vakf›’n›n
desteğiyle organize ettiği “Osmanl› Coğrafyas›nda
Çarş› Kültürü Uluslararas› Sempozyumu”nun
somut olmayan kültürel miras alan›nda önemli
bir toplant› olacağ›n› da söyleyen Üçcan, sempozyumun
geleneksel çarş› kültürüne ›ş›k tutacağ›n› söyledi. 

TKB üyesi belediyeler, son y›llarda geleneksel
yaşam kültürünün korunmas›n› amaçlayan
çal›şmalar planlamaya başlad›. Bu çal›şmalar›n en
güzel örnekleri de Tokat Semineri’nde paylaş›ld›,
örnek al›nacak ipuçlar› verildi. Seminerde, ninni,

masal, efsane gibi sözlü anlat›mlar, düğün, şenlik,
kutlama gibi eğlence kültürü, oyunlar, çalg› aletleri,
türküler, yöresel lezzetler ve haz›rlama teknikleri,
geleneksel el sanatlar› gibi somut olmayan kültürel
miras›n korunmas›n›n, yöre halk›n›n kat›l›m› olmadan
mümkün olmayacağ› vurguland›. Bursa örneğinde
olduğu gibi önce mahalle, köyler ve kentlerin kalbi
çarş›lardan başlayarak, sözlü tarih çal›şmas›yla kent
haf›zas›na ulaşman›n gerektiğine dikkat çekildi.

Kültür ve Turizm Bakanl›ğ›, Araşt›rma ve Eğitim
Genel Müdürlüğü’nden Serkan Bozkurt “Türkiye’de
Somut Olmayan Kültürel Miras Çal›şmalar›”, Bursa
Büyükşehir Belediyesi Kent Tarihi Müzesi Koordinatörü
Ahmet Erdönmez “Bursa’da Somut Olmayan
Kültürel Miras Projeleri ve Bursa Kent Tarihi
Müzesi”, Edirne Belediyesi AB ve Uluslararas›
İlişkiler Bürosu Şefi Mesude Şenol “Geleneksel
K›rkp›nar Şenlikleri”, Beypazar› Belediye Başkan›
Mehmet Cengiz Özalp “Beypazar› Ağz›-Yaşayan
Müze-Tarihi Evler, El Sanatlar›, Havuç ve Güveç
Festivali” başl›kl› sunumlar›yla, uygulama ve
deneyimlerini paylaşt›; çal›şmalar›n› uluslararas›
platformlara nas›l taş›d›klar›n› anlat›. 

Kültür ve Turizm Bakanl›ğ›, Araşt›rma ve Eğitim
Genel Müdürlüğü’nden Serkan Bozkurt SOKÜM
kavram›n›, sözlü gelenekler ve anlat›mlar, gösteri
sanatlar›, toplumsal uygulamalar, ritüeller ve
şölenler, doğa ve evrenle ilgili bilgi ve uygulamalar
ile el sanatlar› geleneği başl›klar› alt›nda inceledi.
Bozkurt, Bakanl›ğ›n SOKÜM konusunda yapt›ğ›
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Geleneksel yaflam
kültürünün izinde
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çal›şmalar hakk›nda bilgi verdi. Yaşayan İnsan
Hazineleri (YİH) Envanteri haz›rlad›klar›n›, bu
listeden seçilen yedi sanatç› ve ustaya 14 Ocak
2010’da İstanbul Lütfi K›rdar Kongre ve Sergi
Saray›’nda düzenlenen bir törenle onur ödülü
verdiklerini söyledi. Aş›k Şerif Taşl›ova, Karagöz
sanatç›s› Metin Özlen, cam düdüğü yap›mc›s› ve
icraatç›s› Hayri Dev, keçe ustas› Mehmet Girgiç gibi
isimler, bakanl›k taraf›ndan haz›rlanan listede yer
al›yor. Bozkurt, Anadolu'nun son göçer Yörük
aşiretlerinden olan Sar›keçililer’in, uluslararas›
platformda haz›rlanan İnsanl›ğ›n Somut Olmayan
Kültürel Miras›n›n Acil Koruma Gerektiren Listesi’ne
girmesi için çal›şmalar yap›ld›ğ›n› da belirtti. İnsanl›ğ›n
Somut Olmayan Kültürel Miras›n›n Temsili
Listesi’nde ise Türkiye’den iki başyap›t yer al›yor:
Meddahl›k ve Mevlevi Sema Törenleri. Aş›kl›k
geleneği, Karagöz ve Nevruz ise temsili listede yer
alan unsurlar aras›nda. Geleneksel sohbet
toplant›lar›, K›rkp›nar Yağl› Güreş Festivali ve Semah
ise 2010 aday listesinde yer al›yor. Serkan Bozkurt,
SOKÜM çal›şmalar›n›n h›zla devam ettiğini, korunmas›
ve yaşat›lmas› gereken değerlerimizin UNESCO
listelerine girmesi için pek çok dosya haz›rland›ğ›n›
söyleyerek Tokat Semineri’ndeki sunumunu
tamamlad›. 

Bursa Büyükşehir Belediyesi Kent Tarihi Müzesi
Koordinatörü Ahmet Erdönmez, Bursa Kent
Müzesi’nin kuruluş öyküsünü paylaşt›. Erdönmez,
“Kentlilik bilinci, kentsel yaşam›n en küçük yaşam
merkezleri olan mahallelerde oluşturulan, daha
sonra tüm mahallelerin oluşturduğu ortak alanda
bu kültürü paylaş›labilme yeteneği olarak k›saca
tarif edilebilir,” diyerek sözlerine başlad›.
Osmangazi Belediyesi ve Bursa Araşt›rmalar›
Vakf›’n›n 2004 y›l›nda birlikte haz›rlad›ğ› ve 2009
y›l›na kadar devam eden Yaşam Kültürü Projesi,
Büyükşehir Belediyesi bünyesinde kurulan Bursa
Araşt›rmalar› Merkezi’nde devam ediyor. Erdönmez,
mahalle-semt hikâyeleri, çarş› ve köylerin
hikâyeleri, folklorik değerlerin tespit edilmesi,
arşivleme gibi çeşitli aşamalardan geçerek yol
ald›klar›n› söyledi. Tüm bu çal›şmalar› yay›na
dönüştüren proje ekibinin her ayr›nt›ya dikkat
ettiğini, örneğin mahallenin berberi, futbol tak›m›,
manav›; çarş›n›n esnaf›; köylülerin üretimleri gibi
bulabildikleri her ayr›nt›y› incelediğini, bu yöntemle
çok say›da fotoğraf, belge ve malzemeye ulaşt›ğ›n›
vurgulad›. Haz›rlanan bütün yay›nlar›n mahalleli,
esnaf ve köylülerle paylaş›ld›ğ›n›, kitaplar›n
tan›t›ld›ğ› toplant›lar›n yap›ld›ğ›n› söyleyen
Erdönmez, “Bu yöntemle kent haf›zas›n› yeniden
canland›rmay› başard›k,” dedi. 2004 y›l›nda aç›lan

Kent Müzesi’nin, bu çal›şmalarla birlikte daha çok
dikkat çekmeye başlad›ğ›n› söyleyerek, Kent
Müzesi’nin kapasitesini doldurduğunu, Bursa’da art›k
ihtisas müzelerinin aç›lmas›n›n vaktinin geldiğini
vurgulad›. Erdönmez, “Yaln›zca sergiler ile
seyredilen değil, paylaş›lan, öğrenmeye ve halk›n
kat›l›m›na aç›k Yaşayan Kent Yaşayan Müze
slogan›na uygun etkinlikliler, toplant›lar, konferanslar,
eğitim çal›şmalar› ile de canl›l›ğ›n› her zaman
koruyan bir kurum olmay› hedefledik,” diyerek
sözlerini tamamlad›. Bursa Kent Müzesi, yapt›ğ›
uygulamal› çal›şmalar nedeniyle, Avrupa Müze
Forumu taraf›ndan “2006 Y›l› Avrupa Müzesi
Ödülü”ne lay›k görüldü. Ayr›ca, SOKÜM
kapsam›nda, örneğin Almanya’da “Gelinin Çeyiz
Sand›ğ›” gibi kültürel yaşam› anlatan sergilerle
uluslararas› platformlarda ismini duyurmay› başard›.  

Ahmet Erdönmez:

“Yaflayan kent,

yaflayan müze

slogan›na uygun

davrand›k”  

Mesude fienol:

“K›rkp›nar’a

seçkin 

destinasyon 

ödülü verildi” 

Mehmet Cengiz

Özalp: “Beypazar›

kurusu üretimi

günde 5 tona

ulaflt›”

Serkan Bozkurt:
“SOKÜM Listesi
için pek çok dosya
haz›rland›”
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Edirne Belediyesi AB ve Uluslararas› İlişkiler
Bürosu Şefi Mesude Şenol, 1361’de Edirne’nin
fethiyle başlayan K›rkp›nar Yağl› Güreşleri’ni anlatt›.
Şenol, “K›rkp›nar, Türklerin Rumeli'ye geçişi ile
gelişti ve günümüze 'yaşayan en eski spor'
geleneği olarak ulaşt›. 1946 y›l›ndan itibaren
K›rkp›nar, Edirne Belediyesi taraf›ndan düzenlenmekte,”
diyerek, K›rkp›nar ağas›, pehlivanlar, k›rm›z› dipli
mum, cazg›r, davul ve zurna, peşrev, temenna,
kisbet, zembil, alt›n kemer ve yağlanma gibi güreşlerin
geleneksel unsurlar›n›n özellikleri hakk›nda bilgi
verdi. Paylaşma, sayg›, davet, ikram, hoşgörü gibi
davran›ş şekilleriyle geleneksel yaşam kültürünün
pekiştiği yağl› güreşlerin en önemli özelliklerinden
birinin, zurna geleneği olduğuna dikkat çeken
Şenol, bu geleneğin dededen toruna geçtiğini ve
güreşi yönlendirme özelliği olduğu için önemli
olduğunu söyledi. Günümüzde dana derisinden
yap›lan kisbetin de önemi büyük. Ancak kisbet
yap›m› neredeyse kaybolmak üzere. Kisbetlerin,
Çanakkale’nin Biga ilçesinde tek bir usta taraf›ndan
haz›rland›ğ›n› söyleyen Şenol, K›rkp›nar’› tüm
özellikleriyle korumaya ve geleceğe aktarmaya
çal›şt›klar›n› ifade etti. Avrupa Seçkin
Destinasyonlar projesi kapsam›nda ödül alan
K›rkp›nar Yağl› Güreşleri, SOKÜM kapsam›nda
Türkiye’yi art›k pek çok yerde temsil ediyor.
Edirne Belediyesi taraf›ndan haz›rlanan k›sa film ve

düzenlenen fotoğraf yar›şmalar›ndaki ödüllü
fotoğraflarla sunumu tamamlayan Mesude Şenol,
tüm kat›l›mc›lar› “k›rm›z› dipli mum”la güreşleri
izlemeye davet ederek K›rkp›nar geleneğine uygun
bir şekilde konuşmas›n› bitirdi.        

SOKÜM çal›şmalar›n› uluslararas› düzeye taş›may›
başaran Bursa ve Edirne kentlerindeki örneklerin
ard›ndan, Beypazar› Belediye Başkan› Mehmet
Cengiz Özalp de yaşayan müzesi, geleneksel evleri,
el sanatlar›, havuç ve güveç festivaliyle Beypazar›’n›
anlatt›. 1999 y›l›ndan 2010 y›l›na kadar
Beypazar›’n›n geçirdiği değişimi fotoğraflar eşliğinde
sunan Özalp, sivil mimari örnekleri restore edilirken,
bir yandan da yeni yap›lar›n eski dokuya uyum
sağlamas› için cephe sağl›klaşt›rmas› yapt›klar›n›
anlatt›. Unutulmuş, kaderine terkedilmiş evler
yeniden hayat bulurken, kad›nlar sakaklarda
ürettikleriyle kente ayr› bir canl›l›k getirmeye başlam›şt›.
7 gümüş atölyesinin say›s› 80’e ulaş›rken, gümüş
dükkânlar›n›n say›s› da 8’den 45’e ulaşt›. Hiç
olmayan turistlik işletmeler 90, konaklama ise 800
yatak kapasitesine ulaşt›. 140 yöresel ürün satan
dükkân aç›l›rken, günde 100 kg üretilen Beypazar›
kurusu 5 ton üretilmeye başlad›. Özalp, TKB
üyelerinin ilgiyle izlediği sunuma şöyle devam etti,
“Tüm bu gelişmelerin ard›ndan 1500 aile turizmden
geçimini sağlamaya başlad›. Turizm rekor düzeyde

Tokat
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artarak sadece 2,5 bin olan turist say›s› 350 bine
ulaşt›. Beypazar› olarak müzeciliği de farkl› bir
bak›ş aç›s› getirmeye çal›şt›k. Yaşayan Müze’de
geleneksel yaşam kültürümüzün önemli unsurlar›n›
konu alan etkinlikler düzenleyerek çocuklar›,
gençleri ve ailelerini müzeye çekmeyi başard›k.
Kültür ve Tarih Müzesi, Halkevi, Cahide Gürsoy
Müze Evi, Kent Tarihi Müzesi ve her y›l yapt›ğ›m›z
Beypazar› festivali ile kentimiz her mevsim
yaşamaya devam ediyor.”  

Befl kent gezisiyle havzaya
bütüncül bak›fl…

TKB Tokat Semineri, ilçelerin de organizasyona
kat›l›m›yla büyük bir coşku içinde geçti. Tokat’›n
beş büyük ilçesi ve TKB üyesi Erbaa, Turhal, Niksar,
Zile ve Pazar Belediye Başkanlar›, seminer kat›l›m-
c›lar›n› kentlerinde misafir ederek, yöresel lezzetlerden
oluşan ikramlarda bulundu ve inceleme gezileri
düzenledi.

Önce Tokat’›n tarihi kent merkezindeki Sulu Sokak
mevkiinde bulunan, Danişmentler, Selçuklular ve
Osmanl›lardan günümüze ulaşan pek çok eser,
ayr›ca geleneksel sivil mimari örnekleri incelendi.
Restore edilen Yağ›basan Medresesi, Alipaşa
Camisi, Mevlevihane, Atatürk Evi, Taşhan gibi

tarihi alanlar gezilerek, kent tarihi hakk›nda bilgiler
verildi. Yaklaş›k sekiz yüz metreden oluşan Sulu
Sokak mevkiindeki sivil mimari örneklerinin
restorasyon çal›şmalar›n›n başlad›ğ› ve 2011 y›l›nda
tamamlanacağ› aç›kland›.

Yeşil›rmak havzas›ndaki Erbaa’da TKB kat›l›mc›lar›,
Belediye Başkan› Ahmet Yenihan taraf›ndan davul,
zurna eşliğinde karş›land›. Yörede en çok yetişen
meyvelerden olan kiraz ve çilek ikram›yla, memba
suyu olan Niksar-Ayvaz suyu orijinal cam şişelerinde
sunuldu. Kent meydan› düzenlemesi, kent bütününde
yap›lan iyileştirme-işlevlendirme çabalar› ilgiyle izlendi.

Kuzeyinde Canik dağlar›n›n olduğu, içinden Kelkit
Nehri’nin geçtiği, Karadeniz’in “Çukurovas›” olarak
adland›r›lan Niksar Ovas›, bir tepeden incelendi.
Ard›ndan Niksar kent merkezine gidildi. Niksar
Belediye Başkan› Duran Yadigâr k›sa bir hoş
geldiniz konuşmas› yaparak, kent hakk›nda bilgi
verdi. Alevi kültürünün yaşat›lmaya devam edildiği
yörede, Niksar Sema ekibi küçük bir ritüel
gerçekleştirdi. Ard›ndan restorasyonu devam eden
Niksar Kalesi incelendi. Ayvaz park›nda yöresel ev
yemeklerinden oluşan bir akşam yemeği ikram›
yap›ld›.

Tokat Semineri Pazar günü de gezilerle devam etti.
Turhal Belediye Başkan› Ali Gözen misafirlerini
Turhal Şeker Fabrikas›’n›n bahçesinde karş›lad›.

Erbaa Belediye Başkan› Ahmet Yenihan



Fabrika bahçesindeki 521 y›ll›k kavak ağac›
incelendi ve kentin gelişmesinde önemli rolü olan
şeker fabrikas› gezildi. Ard›ndan yine yöresel halk
oyunlar› eşliğinde, yöresel lezzetlerin ikram edildiği
sabah kahvalt›s› yap›ld›. Turhal Şeker Fabrikas›
alan›n›n, Belediye taraf›ndan düzenlenmesi için
başlat›lan girişimlerin sonuçlanmas›, kat›l›mc›lar›n
ortak dileği olarak Belediye Başkan› Gözen’e iletildi.

Zile Belediye Başkan› Lütfi Vidinel, Safranbolu ve
Beypazar›’ndakine benzer nitelikte olan Zile kent
dokusunun günümüze kadar ulaşt›ğ›n› söyleyerek,
yap›lacak restorasyon çal›şmalar›yla yedi y›l içinde
Zile’nin de kendini korumay› başarm›ş önemli bir
kültür kenti olacağ›n› aç›klad›. TKB kat›l›mc›lar›
pekmez yap›m› canland›rmas›n› izleyerek, kenti
anlatan ürünlerin tan›t›ld›ğ› stantlar› gezdi. Ard›ndan
Zile’nin mimari dokusu incelendi. Zile Kalesi’nde
mehteran tak›m› gösterisi ile semah ritüeli izlendi.
Zile’deki yoğun çabalar tüm üyeleri umutland›rd›.

Pazar Belediye Başkan› Adnan Özmen de TKB
üyelerini misafir etti. Ball›ca mağaras› ilgiyle incendi.
1239 tarihli Mahperi Hatun Kervansaray› öğle
yemeği için TKB üyelerini misafir ederken, müze
olmas› için destek verilmesi kararlaşt›r›ld›. TKB Tokat
Semineri il merkezi ve beş ilçenin kat›l›m›yla
başar›yla tamamland›.

Tarihi Kentler Birliği onuncu y›l›n› kutlad›ğ› 2010
y›l›nda, somut olmayan kültürel miras›n korunmas›n›
örneklerle belediyelerin gündemine getirmiş oldu.  

Niksar, semah gösterisi

Zile Belediye Başkan› Lütfi Vidinel ve Metin Sözen

Tokat sivil mimarl›k örneği
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Turhal’da geleneksel kahvalt›

Niksar Belediye Başkan› Duran Yadigâr



TKB üyeleri Tokat’ta bir arada

Atatürk Evi ve Etnografya Müzesi
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Tokat Bedesten ve Arasta

Mevlevihane’den Tokat...



Tokat Semineri
kat›l›mc› söyleflileri
Ayflen Aksu
Odunpazar› Belediyesi Restoratör

Dört y›ld›r belediyede çal›ş›yorum. TKB seminerlerini
ilgiyle takip ediyorum, en önemli özelliği farkl›
uzmanlar›n, yerel yönetimlerin bilgi birikiminden
yararlanabilmemiz. Son seminer de çok iyi geçti.
Çünkü benim kentimde somut olmayan kültürel
mirasla ilgili maalesef kapsaml› bir çal›şma yok.
Dönünce bu tür çal›şmalar› başlatmak için elimden
geleni yapacağ›m. Kimseden yard›m alamasam da
vatandaşlarla tek tek görüşüp değerlerimizi korumak
ad›na bir ad›m atmak istiyorum. Sunumlarda özellikle
eski fotoğraflar çok ilgimi çekti. Kentimizde tarihi
dokunun olduğu bölgede şu anda kirac›lar oturuyor,
eski sahipleri buray› terk etmiş durumdalar.
Dolay›s›yla elimizde o bölgeye ait ne eski fotoğraflar,
ne de eski hikâyeler var. Gidince onlar› toparlamaya
çal›ş›p bir envanter çal›şmas› yapacağ›z. Bu
seminer, somut olmayan kültürel miras ile somut
miras›n birlikte ele al›nmas› gerektiği mesaj›n› çok
güzel verdi… Tokat çok güzel; dokusu güzel… Çok
iç içe, kar›ş›k bir kent dokusu yok; yeni yap›laşma
eski dokuyu kapatmam›ş. Bu yüzden de etkileyici…

Yaflagül Ekinci
Edirne Belediyesi AB Bürosu Alan Yönetimi Uzman›

Selimiye Camisi’nin UNESCO için haz›rlad›ğ›m›z
başvuru dosyas›nda, yüzlerce sayfa boyunca eserin
somut olmayan değerlerini işledik. Bu yüzden,
alan›m olduğu için, kendi ihtiyaçlar›mla da
bağlant›l› olarak seminer program›n› daha yoğun
bekliyordum. Hakikaten biz somut olmayan kültürel
miras› m› anlatt›k yoksa somut olmayan miras›n
yerle, mekânla bağlant›s›n› m›? Bakanl›ktan gelen
uzman beş ölçütten söz etti ama bu ölçütlerin
hepsiyle ilgili örnekler verilemedi. Tabii bunda
sürenin s›n›rl› olmas›n›n etkisi var. Seminer, bir
akademisyen olarak bende baz› soru işaretleri
b›rakmas›na rağmen yine de çok faydal›yd›.
Moderatör Fikret Üçcan çok iyiydi; girişi de
değerlendirmeyi de çok iyi yapt›. Metin hocan›n
değerlendirmesi de çok iyi oturdu. Bir uzman› ya
da dünya görüşü, hayat ve kültür deneyimi bizden
çok farkl› insanlar› dinlemek bize yol aç›yor, ›ş›k
yak›yor; önümüzü görmemizi sağl›yor, rahatlat›yor.
Bütün kavramlar seminerde ayr›nt›l› ele al›namad›
ama sonras›nda aram›zda yapt›ğ›m›z konuşmalarla
bu aç›k kapat›ld›. Geziler boyunca belediye
çal›şanlar›yla sürekli eylemler üzerinden konuştuk,

“Biz ne yapabiliriz” diye aralar›nda fikir al›şverişleri
yapt›lar. Seminer, konuyla ilgili bir derinleşme, soru
işaretleri yaratt›… Keşke süre daha uzun olsayd›:
Sunumunu daha önceden bildiğim için söylüyorum,
bakanl›k görevlisinin slaytlar›, Türkiye’nin somut
olmayan kültürel miras›n oluşmas›ndaki katk›lar›na
aç›kl›k sağlayacakt›. O katk›lar da bizi daha çok
heveslendirecek, kamç›layacakt›… Metin hoca
bahsetti: Biz UNESCO’dan önce bu değerlerin
fark›na vard›k; İstanbul oturumlar›n›n, Bursa
toplant›s›n›n sözleşmenin ortaya ç›k›ş›nda katk›s›
var. Bu işin çok içinde olduğumuz için, somut ya
da somut olmayan değerler aç›s›ndan çok zengin
olduğumuz için dünyaya karş› sorumluluğumuz da
var. Kavramsal kriterlerin, kavramsal altyap›n›n biz
işin içinde olmadan oluşmas› mümkün değil.
Çünkü çok eksik, çok yar›m kal›r. Bu hakikaten
bizim sorumluluğumuz; bu alanda çal›şma yapan
belediye görevlilerinin, akademisyenlerin, gönüllülerin
sorumluluğu…

Murat Özkalay
Cizre Belediyesi Arkeolog

ÇEKÜL Akademi’de eğitime kat›ld›m ama bu
izlediğim ilk TKB semineri. Çok verimli gelişti. Farkl›
yerlerden insanlarla tan›şt›k, farkl› bir kent gördük;
tarihi ve kültürel değerlerimizin önemini daha güçlü
bir şekilde anlad›k. Somut olmayan kültürel miras
aç›s›ndan bölgemizin bakir olduğunu düşünüyorum.
Henüz aç›ğa ç›kmayan somut ve somut olmayan
değerlerimiz var. Bunlar›n ortaya ç›kart›lmas› için
elimizden gelen her şeyi yapacağ›z. Seminer bizim
için, yöntemleri öğrenmemiz aç›s›ndan yol gösterici
oldu. Olanaklar›m›z el verirse ÇEKÜL Akademi’nin
somut olmayan kültürel miras eğitimine de
kat›lacağ›z… Tokat’›n özellikle yeşil doğas› bizi çok
etkiledi. Doğa harikas› bir yer. Bizim bölgemiz
çorak ve kurak olduğu için Tokat ve gördüğümüz
diğer kentleri çok yeşil bulduk. 
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Renat Kula 
Cizre Belediyesi Sanat Tarihçisi

Seminer çok iyi geçti, sonras›nda yapt›ğ›m›z geziler
de… Tokat olsun; Zile, Erbaa, Turhal, Niksar olsun
gezdiğimiz kentlerin seminerle bağlant›l›, örtüşen
özelliklerini tan›d›k. Bunlar bize örnek olacak çünkü
bizim de birçok somut olmayan kültürel değerlerimiz
var. Seminer sayesinde bizi geliştirecek pek çok şey
dinledik. K›rkp›nar güreşlerinin bilmediğimiz
yanlar›n› öğrendik, her şeyi anlatan çok güzel
fotoğraflar eşliğinde… Bursa’n›n sunumu da çok
etkileyiciydi. Çok iyi işler yapan, kendini aşm›ş bir
kent Bursa. Yerel yönetimle sivil halk çok iyi bir
işbirliği yapm›ş, k›skand›k aç›kças›… Tokat küçük,
mistik bir kent, çok hoşumuza gitti. Ayr›ca gezi
boyunca tan›şt›ğ›m›z, konuştuğumuz insanlar oldu.
Ayn› meslek grubundan belediye çal›şanlar›yla bu
seminer sayesinde tan›şt›k. Bundan sonra da
onlarla irtibat› koruyacağ›z. Birikimlerini bizimle
paylaşmak istediler, bu da bizi mutlu etti. Bu arada
belediye olarak KUDEB’in kurulmas› için başvurumuzu
yapt›k. Bakanl›k onay›n› bekliyoruz. Onay› ald›ktan
sonra KUDEB aktif olarak çal›şmaya başlayacak.

Emel Ersin
K›rflehir Belediyesi Meclis Üyesi/Avukat

Tokat seminerinin faydal› olduğu kanaatindeyim.
Özellikle, tarihi kentlerin sadece eski eserlerde,
binalar demek olmad›ğ›n›, orada yaşayan insanlar›n
yaşam kültürü, değer yarg›lar›, şiirleri, türküleri ile
bir bütün oluşturduğunu gördük. Çünkü insanoğlu
sosyal bir varl›k, sadece yaşad›ğ› alanlar değil,
söylediği ve gösterdiği davran›ş biçimleri de önemli.
Tokat seminerinde de bu değerleri en güzel şekilde
sonraki nesillere aktarmak ad›na yap›lm›ş, güzel ve
başar›l› çal›şmalar›n örneklerini gördük. İzlediğim
kadar›yla Bursa bu çal›şmalar› en teknik, en
profesyonel biçimde yapan bir kent. Onlar›n
çal›şmalar› bize örnek olacak. Yol haritam›z› nas›l
çizmemiz, nereden başlamam›z gerektiği
konular›nda… Edirne’nin yağl› güreşleri de somut
olmayan mirasa güzel bir örnekti. Bakanl›ğ›n
uzman yard›mc›s›ndan dinlediğimiz sunum da bize
UNESCO’nun dünya miras› listesine kabul edilebilmek
için istenen kriterleri, izlenen prosedürü öğrenmemiz
aç›s›ndan verimliydi. K›rşehir’de somut olmayan
kültürel miras hakk›nda çal›şma yap›yoruz zaten.
Burada gördüklerimiz bu çal›şmalar› geliştirip önce
kendi bölgemize, daha sonra da Türkiye’ye sun-
may› düşünüyoruz. Tokat ve diğer kentler
seminere çok iyi haz›rlanm›şlard›. Somut olmayan
miraslar›n› başar›l› bir şekilde bize yans›tt›lar; bizi
şiirleriyle, halk oyunlar›yla, yemekleriyle ağ›rlad›lar. 

Yaflagül Ekinci

Murat Özkalay

Renat Kula 

Emel Ersin

Ayflen Aksu



Somut olmayan kültürel miras kapsam›na giren "Semah ritüeli" / Zile Kalesi
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“Türkiye’ye hesap verece¤iz”

TKB Erzurum Semineri’nin tarihi, 16-18 Temmuz’du.
Her zaman olduğu gibi yine kamu yöneticileri, belediye
başkanlar›, belediyelerin teknik kadrolar› ve
akademisyenleri buluşturan seminer, 16 Temmuz
akşam› düzenlenen bir yemekle başlad›. Erzurum
Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Eyüp Çağdaşoğlu
kat›l›mc›lara “Hoş geldiniz” dedikten sonra kentin
özelliklerinden bahsetti. ÇEKÜL Vakf› Başkan›, TKB
Dan›şma Kurulu Başkan› Prof. Dr. Metin Sözen ise bir
değerlendirme ile konuşmas›na başlad›. Sözen,
TKB’nin kuruluşundan bu yana berrak bir yol haritas›
çizdiğini ve hedeflerine ulaşt›ğ›n› belirtti. Ekim
2010’da, Kayseri’de 10. y›l› kutlayacak olan birliğin,
bu vesileyle bugüne dek ürettikleri ve üretecekleriyle
Türkiye’ye hesap vereceğini söyledi. Y›l boyu yap›lan
çeşitli seminerlerde kale ve çarş›lar›n ele al›nd›ğ›n›
vurgulayan Sözen, “Bugün ikisinin de olduğu bir
kentteyiz. Erzurum’un kalesine, Taş Han ve çevresine,
Selçuklu döneminden kalan eserlere bu gözle bakman›z›
istiyorum,” diyerek sözlerine şöyle devam etti:

ski doku ile yeni doku nas›l buluşmal›? Bu
buluşmada ölçütler, referanslar neler olmal›?
Sorular›n yan›tlar›, koruma çal›şmalar›nda önemli

bir kavşağa giren kentlerden birinde, Erzurum’da arand›.
“Tarihi Kentlerde Planlama: Eski-Yeni Buluşmas›” başl›kl›
Tarihi Kentler Birliği Erzurum Semineri’nde, panel
konuşmac›lar› ve izleyiciler taraf›ndan planlaman›n yan›
s›ra kültür tarihi, geleneksel çarş›lar, TOKİ konutlar› gibi
farkl› sorunlar da gündeme getirildi.

“Doğu’nun kalesi” diye bilinen, Palandöken Dağ› ile
heybetli, “dadaşlar kenti” Erzurum, koruma çal›şmalar›
bak›m›ndan bir süredir hareketli bir kent. Bugüne dek
valilik ve belediye işbirliği ile yürütülen çal›şmalar,
seminerin yap›ld›ğ› günlerde yeni bir boyut kazand›.
Belediye, yine valiliğin desteği ile kentin yol haritas›n›
haz›rlamak için ilk ad›mlar› att›. Bu yol haritas›n›n
hedefi, Erzurum Büyükşehir Belediye Başkan› Av.
Ahmet Küçükler’in de belirttiği gibi sadece “tarihi

E

Erzurum’da gündem: Eski
ile yeniyi buluflturmak

seminer

eserleri ayağa kald›rmak” değil. Çal›şmalar›n amac› bu
eserlerin yaşat›lmas› kadar bulunduklar› sokakla,
mahalleyle uyumlar›n› sağlamak; tam da seminerde
konuşulduğu üzere tarihi bir kentte planlama yapmak,
eski ile yeniyi buluşturmak olacak. Erzurum bir bak›ma,
seminerde dile getirilen görüşlerin uygulamaya nas›l
yans›d›ğ›n› görmek aç›s›ndan bir laboratuar işlevi
üstlenecek. Merkezi ve yerel yönetimin tak›nd›ğ›
kararl› tav›r ileride de devam ederse, Erzurum’dan
ç›kan sonuçlar TKB’nin diğer üyelerine ›ş›k tutacak.

Yine bu seminerden ak›lda kalacak olanlar aras›nda
AVM-geleneksel çarş›, mahalle-site karş›laşt›rmas›
bulunuyor. Paneldeki konuşmas›nda al›şveriş merkezleri
ve sitelerden vazgeçmek gerektiğini vurgulayan TKB
Dan›şma Kurulu Üyesi Oktay Ekinci’yle ayn› fikirde
olmayanlar var. Baz› kat›l›mc›lar geleneksel çarş›lar›n,
mahallelerin mutlaka yaşat›lmas› gerektiğini ama AVM
ve site gerçeklerini de kabul etmek gerektiğini söylüyor.
Ayn› şekilde, genç bir belediye çal›şan›n›n sorusu
üzerine gündeme gelen TOKİ konutlar› da önümüzdeki
seminerler boyunca, TKB’nin eleştirel ortam›nda
kendine yer bulacak gibi görünüyor.
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“Doğu-bat› kültürünün kesiştiği; İran’dan, daha uzak
coğrafyalardan bize gelen verileri bağr›nda birleştiren
ve an›tsal hale dönüştüren bir kentte bulunuyorsunuz.
Erzurum’dan bu büyüklüklerle ayr›lman›z› diliyorum.
Ben 1950’lerde Erzurum’a gelmiştim. O günlerde Ulu
Cami ve çevresindeki doku çok yoğun ve nitelikliydi.
Bilim insanlar›n› göndererek eserlerin planlar›n›
çizdirmiştim. Sonraki y›llarda ekonomik dengesizlik, büyük
göç hareketi Erzurum’a fevkalade s›k›nt›lar yaşatt›.
Ama bu semineri burada yapmam›z, Erzurum’un ikinci
üniversitesini kurmuş olmas› geleceğin ayd›nl›k kenti
olma yolunda gücünü ikiye katlad›ğ›n› gösteriyor.”

Prof. Dr. Metin Sözen konuşmas›n›n devam›nda
ÇEKÜL Vakf›’n›n ETİ ile birlikte yürüttüğü Kültür Elçileri
Projesi’ne 2009-2010 eğitim y›l›nda destek veren
belediyelere seslendi: “Çocuklar›m›z›n kimlik ve kültür
meselesini erkenden alg›lamalar›, yaşamlar›na geçirmeleri,
eğitimlerinin bir parças› k›lmalar› için Kültür Elçileri
çal›şmalar› yap›yoruz. Bizi misafir eden belediye
başkanlar›na, eğitimcilere teşekkür ediyor, yapt›klar›
desteğin onurlu bir iş olduğunu söylüyorum. Vak›f
olarak 2010’da ayr›ca, belediye kadrolar›n›n

eğitilmesine yoğun bir şekilde önem verdik. ÇEKÜL
Akademi’de belirli başl›klar alt›nda belediye başkanlar›m›z,
vekillerimiz, mimarlar›m›z, KUDEB üyelerimiz konusunda
uzman kişilerden eğitim al›yor. Erzurum Büyükşehir
Belediyesi’ne de bu program› yak›ndan izlemesini
öneriyoruz… Türkiye’de birikimli, ileriye yönelik hedefleri
olan insanlar var. Doğru proje ve hedeflerle onlar› bir
araya getirmeli, ülkelerine karş›l›ks›z kendilerini
adamalar›n› sağlamal›y›z… Ev sahipliği için Erzurum
Büyükşehir Belediyesi’ne teşekkür ediyor, bu büyük
tarih toprağ›n›n dik durmas› için yanlar›nda olduğumuzu
belirterek konuşmama son veriyorum.”

Kürsünün bir sonraki konuğu Erzurum Valisi
Sebahattin Özdemir ise tarihi değerleri hoyratça
kulland›ğ›m›z›, koruma bilincinin 80’lerin sonunda
Metin Sözen’in önderliğinde bir grup taraf›ndan
aş›land›ğ›ndan bahsetti. Planlaman›n, eski ile yeni
buluşmas›nda kilit noktalardan biri olduğuna değinen
Özdemir, bu tart›şman›n Erzurum’da yap›lmas›n›
anlaml› bulduğunu söyledi. Medrese, han, hamam gibi
baz› eserlerin restore edildiğini vurgulayan Erzurum
Valisi, restorasyonlar›n devam edeceğini ifade etti.



rzurum Semineri’nin ikinci günü TKB
Başkan› Mehmet Özhaseki’nin “Bu 10 y›ll›k
süreçte en can al›c› sorular› kendimize

sorduk ve seminerler, buluşmalar yoluyla cevap
bulmaya çal›şt›k,” sözleriyle başlad›. Şehircilik
tarihimizde yapt›ğ›m›z birçok hatan›n olduğundan
söz eden Özhaseki konuşmas›n› şöyle sürdürdü:
“Ama bunlardan ders alarak bir noktaya geldik.
TKB’de, geçmişe ağ›tla vakit geçirmek yerine neler
yapabileceğimizi tart›ş›yoruz. Bunu yaparken de
ortak akl› kullan›yoruz. Özellikle yöneticiler
taraf›ndan ortak ak›l laf› çok dile getirilir ama
asl›nda kendi ak›llar›n› kast ederler, başkalar›n›
dinlemezler. TKB’de öyle değil; farkl› siyasi görüşü,
farkl› yaşam tarz› olan arkadaşlar›m›z ortak bir
hedefe giderken katk›da bulunuyor. Doğru olan›n,
güzel olan›n etraf›nda buluşup hoşgörü ortam›nda
amac›m›za doğru yol al›yoruz. Bu aç›dan kentlerimiz,
beldelerimiz ad›na ümitliyim. Burada da hocalar›m›zla
birlikte Erzurum için bir yol haritas› çizmeye
çal›şacağ›z.”

Mehmet Özhaseki’den sözü devralan Erzurum
Büyükşehir Belediyesi Başkan› Av. Ahmet Küçükler
ise seminere ev sahipliği yapmaktan mutluluk
duyduklar›n› dile getirdi. Seminere kat›lan herkesi
Erzurum 2011 Üniversiteler K›ş Oyunlar›’na davet
eden Küçükler, ard›ndan kenti tan›tan bir sunum
gerçekleştirdi.

Özdemir Sönmez:

“‹ki yönlü

yüzleflme yaflar›z”

Oktay Ekinci:

“Birikimlerimiz

bize ›fl›k tutmal›”

Panel 

“Ortak akl› kullan›yoruz”

E

Costa-Lobo:

“Planlamada

nüfus, ekonomi,

çevre ve kültür

iliflkisi önemli”

Metin Sözen:

“Yeni bir iradeye

ihtiyaç var”
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Şehir Planc›s› Prof. Dr. Hüseyin Kaptan’›n oturum
başkan› olduğu “Tarihi Kentlerde Planlama: Eski-Yeni
Buluşmas›” başl›kl› panel, Lizbon Teknik Üniversitesi
Şehir Planlama bölümünden Prof. Dr. Manuel Costa-
Lobo’nun “Kentlerin Tarihi, Kentlerin Geleceği”
sunumuyla başlad›. Costa-Lobo, ilginç çizimlerin yer
ald›ğ› sunumda kültürlerin beşiğinin Anadolu
olduğunu, İstanbul’dan dünyaya yay›larak geliştiğini
söyledi. Costa-Lobo doğru bir planlaman›n nüfus,
ekonomi, çevre ve kültür ilişkisini iyi kurmas›
gerektiğinin alt›n› çizdi. 

Panelin ikinci konuşmac›s› TKB Dan›şma Kurulu
Üyesi Oktay Ekinci oldu. Ekinci şu sözlerle
konuşmas›na başlad›: “Eski ile yeninin buluşmas›n›n
iki koşulu var: Bir, eskiyi korumak. Korumazsan›z
yeni ile buluşturamazs›n›z. İkinci koşul yeniyi eskiyi
y›kmadan üretmek. Türkiye’de h›zl› kentleşmenin
olduğu dönemde biz bu iki hatay› da işledik. Yeni ile
eskiyi has›m gibi gördük. Temel sorun belki de
şudur: Eski neden değerlidir, niye hay›flan›yoruz,
TKB’yi niye kurduk, hocam niye Anadolu’da gitmediği
yer b›rakmad›? Bunlar› an›msamam›z, önemsememiz
gerekir; bunu yapmazsak planlamada da eski ile
yeniyi buluşturmam›z çok zor.” Planlama konusunda
özellikle kendi birikimlerimizin bize ›ş›k tutmas›
gerektiğini, dünyan›n hiçbir coğrafyas›n›n tarih öncesi
yerleşimler aç›s›ndan Anadolu kadar zengin
olmad›ğ›n› söyleyen Ekinci, bu yerleşimlerde gelişen

Aziziye Tabyas›

Üç Kümbetler



düşünce tarihinden anekdotlar aktard›. Daha sonra
sözü Cumhuriyet y›llar›na getiren Ekinci özellikle şu
noktalara vurgu yapt›: “Osmanl› plans›zd› ama
geleneksiz değildi; bir yap›laşma tarz›, dokusu,
karakteri vard›. Bu karakteri Cumhuriyet planlamaya
başlam›şt›r. Zonguldak, Karabük lojmanlar›ndaki
planlamalara bak›n; kreş, sinema ve müsamere
salonlar›, bisiklet yollar›na kadar her şey düşünülmüştür.

Metin hocam sayesinde bugün Cumhuriyet’in
1940’larda Karabük’te planlad›ğ› mahalle koruma
alt›na al›nm›şt›r. Kim planlamay› öğrenmek istiyorsa
gidip oraya baks›n.” Ekinci konuşmas›n›n devam›nda
ise çeşitli öneriler getirdi: “Kimlikli bir kentleşmenin
olmazsa olmaz koşullar› bence şöyledir: Site yerine
yeniden mahalle planlamal›y›z. Girişte polislerin beklediği,
site d›ş›nda yaşayan herkesi suçlu kabul eden anlay›ş›

Taş Han
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reddetmeliyiz. Modern mahalleler, sokaklar, meydanc›klar
oluşturmal›y›z. İkincisi: Al›şveriş merkezlerine son.
Esnaf, çarş›-pazar kültürünün yeniden yaşat›lmas›,
buralardaki etik değerlerin kente egemen olmas›
gerekiyor. Üçüncüsü: Mümkün olduğu kadar
yayalaşt›rma, otomobilden ar›nd›rma… Bütün bunlar›
korumayla, geçmişten kalan değerlerle birleştirebilirsek
kimlikli bir kent yaratabiliriz. Sadece restorasyonla, iki

binan›n korunmas›yla, onun yan›na siteleri dizmekle
geçmişle bugünü birleştirebileceğimiz kan›s›nda
değiliz.”

Son konuşmac› YTÜ Mimarl›k Fakültesi Şehir ve
Bölge Planlama Öğretim Görevlisi, İMP Planlama
Koordinatörü Özdemir Sönmez ise şunlar› aktard›:
“Bir kenti planlarken, tarihi kent mekân› ile iki yönlü
yüzleşiriz. Bir, tarihi kent mekân› çevresinde gelişecek
olaylar o mekân› nas›l etkileyecek, o mekânla uyumu
nas›l sağlanacak? İkinci önemli nokta ise ‘Tarihi kent
mekân› içindeki planlamada neler oluyor?’ sorusudur.
Oradaki koruma, yenilemenin nas›l sağlanabileceğine
de cevap arar›z.” Türkiye’de 50’ler ve 80’lerde olmak
üzere iki büyük göç dalgas› yaşand›ğ›n› belirten
Sönmez, planlamada iyi bir denge kurulamad›ğ›nda
çevredeki gelişmelerin kentin tarihi dokusunu bir
boğa y›lan› gibi sard›ğ›n› ve nefessiz b›rakt›ğ›n›; tersi
durumda ise tarihi dokunun yoksulluk nedeniyle terk
edilme, çökme tehlikesi yaşad›ğ›n› söyledi. Sönmez,
Avrupa’da baz› kentlerde bu anlamda başar›l› örnekler
bulunduğunu vurgulayarak konuşmas›n› bitirdi.

Panelin ard›ndan Prof. Dr. Metin Sözen bir
değerlendirme yapt›. Sözen’in özellikle şu mesajlar›
dikkat çekti: “Kale, çarş›, mahalle üçgeni içinde yeni
alanla ilişkilerimiz bütün kentlerimiz için bir s›k›nt›.
Yasalar›n bize dayatt›ğ› koruma amaçl› plan, her
noktan›n izne tabi olmas›, belediyenin buradaki
yükümlülüğünün s›n›rlar› gibi sorunlar› çözmediğimizi
görüyorum. Yeni bir iradeye ihtiyaç var. Kurumsal
bağnazl›ktan beraberliğin ayd›nl›ğ›na, el s›k›şma
bütünlüğüne ulaşmam›z laz›m. Ne eskiyi tamamlayabiliyor,
ne yeniyi doğru planlayabiliyoruz; arada kalm›ş gibi
olmayal›m. Gücümüzü kullanarak, parlamentoya
sunarak, önerdiğimiz için söylüyorum, yasal
düzenlemelerdeki t›kan›kl›ğ› sağl›kl› hale getirmeliyiz.”

Erzurum’un mimarisi dikkat
çekti

Erzurum Semineri kat›l›mc›lar› panelden sonra
kentteki önemli eserlerden Çifte Minareli Medrese,
Üç Kümbetler, Aziziye ve Mecidiye tabyalar›, Ulu
Cami, Erzurum Kalesi, Taş Han’› gezme şans› da
buldu. Restore edilerek yeni bir işlev verilen Müceldili
Konağ›’nda Erzurum’un ünlü cağ kebab›n›n tad›na
bakan TKB üyeleri, 2010 Dünya Üniversite K›ş
Oyunlar› için inşa edilen atlama kuleleri ile buz hokeyi
salonunu da ziyaret etti. 



Kongre binas›

Erzurum evlerinden iç detay



27

Çifte Minareli Medrese



Erzurum, 6 bin y›ll›k tarihi olan bir kent.
Anadolu’nun ilk beyliği Saltukoğullar›’na başkentlik
yapm›ş kentimizde Roma, Urartu, İlhanl›, Selçuklu,
Osmanl› dönemlerinden izler var. Anadolu’daki an›t
mezarlar›n en güzellerinden Üç Kümbetler;
k›rlang›ç tavan›yla dikkat çeken, Ata Bey Camisi
ad›yla da bilinen Ulu Cami, Anadolu’daki kapal›
avlulu medreselerin en büyüğü olduğu söylenen
Yakutiye Medresesi, kentimizde bulunan eserler
aras›nda yer al›yor. Erzurum’da ayr›ca Aziziye ve
Mecidiye tabyalar› da aralar›nda olmak üzere
toplam 22 tabya; kale, bu kalenin İstanbul kap›,
Gürcü kap›lar› gibi önemli kap›lar› ve birçok höyük
var. Erzurum bir tarih, kültür ve savunma kenti…

Söz ev sahibinde

“Yol haritam›za harfiyen
uyaca¤›z”

Erzurum Büyükflehir Belediye
Baflkan› Av. Ahmet Küçükler kentle
ilgili hedeflerini anlatt›: 

Atlama Kuleleri
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Erzurum’dan sokak dokusu



Belediye yönetimi olarak 6 y›ll›k görev süremizi
tamamlad›k. Bir önceki dönemde özellikle altyap›
aç›s›ndan acil ihtiyaç duyulan projeleri gerçekleştirdik.
Erzurum’un ciddi bir içme suyu sorunu vard›, bu
sorunu çözdük; 50 y›l su s›k›nt›s› olmayacak. Ayr›ca
havas› en solunmaz kentlerden biriydi, doğalgaz›
getirdik. Ayn› şekilde modern bir kat› at›k depolama
tesisi; otoparklar, kavşaklar, altgeçitler yapt›k.

Bu süre boyunca içimizde hep bir ukde olan
tarihi eserler üzerinde ise çok ciddi çal›şmalar
gerçekleştiremedik. Boş durmad›k ama çal›şmalar
istediğimiz boyutta olmad›. Tarihi eserlerimizin
etraf›nda kötü bir yap›laşma vard›. Örneğin, tarihi
bir binan›n duvar›, vatandaş›n yatak odas›n›n duvar›
olmuştu. Kamulaşt›rmalar, y›k›mlar yapt›k ve bu
eserlerin etraf›n› temizledik. Eskiden çevreleri sar›l›
olduğu için bu eserleri göremez, bilemezdik, şimdi
fark edebiliyoruz. Erzurum’un avantaj›, eserlerin
kentin belli bir bölgesinde, merkezde toplanm›ş
olmas›. Bu bölge çok rahatl›kla bir aç›k hava müzesi
haline getirilebilir. Kentimizde düzenlenen bu
seminerle birlikte çal›şmalar›m›z yeni bir boyut
kazanacak. 

Erzurum Semineri çok faydal› oldu. Şunu bir kez
daha öğrendik: Kentlere sahip ç›kmam›z laz›m. Biz
ne kadar verirsek, kentler de kendilerini bize o
kadar sunacakt›r. Eserleri öne ç›karabilmek kadar,
onlardan ders alabilmek, çizgilerini devam ettirmek
de gerekiyor. Yeni yap›larda bu çizgiden ilham
al›nmal›, bu çizgi modern yorumlarla geliştirilmeli…

Seminerden sonra hocalar›m›z, ÇEKÜL Vakf›
çal›şanlar›yla yapt›ğ›m›z kent gezisi bizim için
önemliydi. Buran›n bir an önce, yeni bir mant›k
çerçevesinde değerlendirilmesi konusunda fikir
birliğine vard›lar. Biz bu ihtiyac› belediye olarak
zaten hissediyorduk. Uzmanlar›n da ayn› tespiti
yapmalar› bizi mutlu etti. Bir yol haritas› çizdik. K›sa
sürede Erzurum’da tarihi eserler ayağa kald›r›lacak.
Bu eserleri ayağa kald›rmak yeterli değil. Mahalleyle,
sokakla buluşturup etkinleştirebilmek; kentin diğer
birimleriyle uyumunu sağlayabilmek de gerekiyor.
Bu hedef doğrultusunda hocalar›m›z›n belirlediği
yol haritas›na harfiyen uyup tarihi dokuyu ortaya
ç›karmaya çal›şacağ›z. Erzurum uzun süredir TKB
üyesi ama çok da etkin hareket etmemiş. Biz iki
y›ld›r bütün toplant›lara kat›lmaya çal›ş›yoruz.
Bundan sonra da ilişkimizi en üst seviyede
götürmek istiyoruz. TKB ve ÇEKÜL Vakf›’n›n
düşüncesi şu: “Erzurum’un bu bölgenin merkezi
olmas› gerekir.” Kendilerinin, belediyemizde tarihi
eserlerle ilgili uzman bir kadronun oluşturulmas›,
bu kadronun sadece Erzurum’a değil çevredeki

kentlere de hizmet vermesi şeklinde bir görüşleri
var. TKB bizi destekleyecek, biz de uzman
elemanlar›m›z arac›l›ğ›yla bölgemizdeki diğer
kentlere destek vereceğiz. 

Yak›n dönemdeki en önemli projelerimizden biri
Erzurum 2011 Üniversiteler K›ş Oyunlar›. K›ş
turizmi aç›s›ndan kentimiz ve ülkemiz aç›s›ndan
çok önemli bir organizasyon. Çünkü k›ş turizminde
dünyada hiçbir şekilde ismimiz yok. Hatta müracaat
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ettiğimizde FISU Başkan›, “Türkiye’de dağ var m›?
Kayak yap›l›yor mu?” gibi sorular sordu. Bu
anlamda Türkiye’yi maalesef hiç tan›tamam›ş›z.
Hâlbuki ekonomik getiri anlam›nda yaz turizmi
kadar önemli. Bu organizasyon için Türkiye’de
başka bir kentte bulunmayan atlama kuleleri inşa
ediyoruz. 1000 seyirci kapasiteli curling salonu, 3
bin seyirci alabilen buz hokey salonu yapt›k. Aç›l›ş
ve kapan›ş törenlerinin düzenleneceği Cemal

Gürsel Stadyumu yeniden inşa ediliyor… Bu arada,
Konakl› denen bölgede yeni bir kayak merkezi
haz›rl›yoruz. Uzmanlar›n söylediklerine göre
dünyada ilk üçe girebilecek, çanak şeklinde çok
özel bir alan buras›. Amerikal› bir firma taraf›ndan
yeniden planland›, 2011’de kayak severlerin
hizmetine aç›lacak. 

Ulu Cami



Bunlar›n hepsini o küçük birimler karş›layamaz.
Onlar› kurtarmak için başka şeyler yap›lmal›,
mesela Erzurum bunun için iyi bir örnek. Kentin şu
anda bulunduğumuz noktas› tarihi ve kültürel
dokunun bulunduğu, s›n›rlar›n›n kolayl›kla çizilebildiği
bir bölge. Burada koruma yap›labilir. Hatta bu,
kente dönük de yap›labilir. Tarihi koruyacağ›z diye
bugünü kaç›rmamam›z gerektiğine inan›yorum.

Kat›l›mc›lar›n
yorumlar›yla Erzurum
Semineri

Necmettin Ery›lmaz
Zile Belediyesi Baflkan Yard›mc›s›, Kültür Müdürü,
ÇEKÜL Vakf› temsilcisi

Seminerde özellikle bay Manuel’in, kültürün ç›k›ş
noktas› olarak İstanbul’u, oradan da dünyaya
dağ›lmas›n› grafikle gösteren sunumu beni çok
etkiledi. Oktay hocan›n AVM’lere karş› çarş›,
parklara karş› ç›nar alt›, bloklara karş› sokak
üçlemesi de beynimizde ciddi bir yer yapt›... Zile’de
3100 tane geleneksel Türk evi var, arkelojik eserler
var. Türkiye’nin, belki bilinçli olmasa da
kendiliğinden korunmuş kentlerinden biri Zile.
Bizim için büyük bir şans fakat ne yapacağ›m›z›
henüz bilmiyoruz, yol haritam›z belli değil…
Erzurum Semineri’nde eskiyi koruyarak yeniye nas›l
bağlant› yap›l›r, bunun mesaj›n› ald›k. Özellikle
Metin hocam›z›n vurgulad›ğ› konu çok önemliydi.
Erzurum gerçekten çok güzel bir kent. Dikkatimi
çeken olumsuzluklardan biri TOKİ evleriydi. Ayr›ca
merkezde tek tek yap›lar korunmuş fakat doku
kalmam›ş. Bu beni çok üzdü. Çünkü Erzurum
doğunun kalesi diye bildiğimiz bir kent. Birkaç
mahallenin Prag’da, Zile’de, Safranbolu’da olduğu
gibi korunmuş olmas›n› isterdim. Fakat bundan
sonra üniversiteyle birlikte güzel meyveler verilecek
diye düşünüyorum. 

Selda Sayan
Karadeniz Ere¤li Belediyesi Mimar

Seminerde Oktay Ekinci’nin konuşmas› önemliydi.
Söz almak istedim ama zaman kalmam›şt›. Oktay
bey, “Site kültüründen ve al›şveriş merkezlerinden
ç›kmam›z gerek” dedi, bu düşüncesine kat›lm›yorum.
Evet, korumak gerekli. Fakat koruman›n başka, şu
anki yaşam koşullar›na uygun şehir planlamas›
yap›lmas›n›n ise başka bir şey olduğunu düşünüyorum.
Al›şveriş merkezleri, siteler bir ihtiyaçtan kaynaklan›yor.
Türkiye’nin içinde bulunduğu ekonomik, sosyal
koşullara bakt›ğ›m›zda, özellikle düşük gelirli
vatandaşlar için toplu konutlar›n bir ihtiyaç olduğu
görülüyor. Al›şveriş merkezleri için de ayn› şeyi
düşünüyorum çünkü al›şveriş kültürümüz değişti.
Bedestenleri, çarş›lar›, bakkallar› koruyacağ›z ama
al›şveriş merkezi kültürünü de yok sayamay›z.
Al›şverişe ay›rd›ğ›m›z zaman azald›. Ayr›ca ald›ğ›m›z
şeyler ekmek, peynir, sabundan daha fazla.

Necmettin

Ery›lmaz

Selda Sayan

Prof. Dr. 

Hüseyin Zengin

Mehmet ‹negöl

Birgül A¤demir
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Prof. Dr. Hüseyin Zengin
I¤d›r Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dekan›

Öğrencimin daveti üzerine TKB toplant›s›na geldim.
Şunu gördüm: Planlama üzerine değil de daha çok
mimari yap› üzerinde duruldu. Planlamaya çok
girilmedi. Seminerde söz alan bir kat›l›mc› TOKİ’nin
yapt›ğ› binalar› eleştirdi ama tar›m alanlar›n›n
yap›sal alanlara dönüştürülmemesi gerektiği pek
konuşulmad›. Biz, mesleğimiz gereği, bunun
üzerinde çok duruyoruz. Iğd›r’da yap›lanlar› görüyorum.
Düz ovalara, birinci s›n›f tar›m alanlar›na binalar
yap›lm›ş. Buralar›n mutlaka düzenlenmesi gerekiyor.
Atalar›m›za bakt›ğ›m›zda dağlar›n yamaçlar›na,
tar›m alanlar›n›n d›ş›na yerleştiklerini görüyoruz.
Çok güzel, estetik binalar yapm›şlar. TKB’nin
bundan sonraki toplant›lar›nda bu konu daha fazla
ele al›nabilir.

Mehmet ‹negöl
Mudurnu Belediye Baflkan›

Mudurnu, TKB’nin kurucu üyelerinden. Ben o
dönemde belediyede yaz› işlerindeydim. Üç dönem
başkan›mla beraber çal›şt›k, TKB’nin sürekli
içerisinde olduk. Toplant›lar çok verimli geçiyor.
Yeni ile eskinin buluşmas›; kale, çarş›, mahalle
ilişkisi bizim kentimize uyuyor. Bölgede tek kale
bizde var. Bir sene uğraş›p kalenin tescilini
yapt›rd›k, sit alan›na ald›rd›k. Kaz› izni de ç›kt›. Ayn›
şekilde çarş›n›n basit onar›m izni için de kuruldan
karar ç›kt›. Usulüne uygun olarak çarş›y› dizayn
edeceğiz. En yak›n zamanda bu işi h›zland›racağ›z...
Erzurum’da eski yap›lar›n etraf›n›n bu şekilde
sar›lmas› çok kötü olmuş. Bu sorunu bir şekilde
aşmak laz›m. Bundan sonra kent merkezinde
kesinlikle ev yapt›rmamak gerekiyor.

Birgül A¤demir
fiehir Planc›, Adana Büyükflehir Belediyesi Genel
Sekreter Yard›mc›s›

Semineri çok başar›l› buldum. Costa-Lobo’nun
sunumu ilginçti. İnsanl›ğ›n ve kentlerin gelişimini
tarihi dokuya, bugün yaşad›ğ›m›z sorunlara
bağlama biçimi çok başar›l›yd›. Oktay hocan›n
tespitlerine kat›lmakla beraber baz› noktalarda
tavr›n› çok gerçekçi bulmad›m. Tarihi dokunun
korunmas›, geçmişle geleceğin buluşturulmas› çok
önemli. Fakat bu konuda yasal k›s›tlay›c›lar çok
fazla. Bir dokuyu korurken “Bunu yapma, şunu
çakma” demek yeterli değil. Finans kaynaklar›n›n,
önemli sivil toplum kuruluşlar›n›n daha fazla
öncülük etmesi, daha fazla söz sahibi olmas› ile
sağl›kl› çözümler bulunabileceğini düşünüyorum;
tek tek kişilerin yapabileceği ölçekte işler değil,
bunlar. Türkiye’nin koşullar› göz önüne al›nd›ğ›nda

site tipi yap›laşman›n hem güvenlik anlam›nda hem
belediyeye yüklenen sorumluluklar›n site içinde
çözümlenmesi anlam›nda çözüm sağlay›c› yöntemler
olduğuna inan›yorum... Geleneksel çarş›lar mutlaka
yaşat›lmal› ama AVM gerçeğin› d›şlayarak olmaz bu.
Planlama ad›na kentlerin gelecekteki en önemli
sorununun, gelişme sahalar› bittikten sonra eski
dokulardaki yenileme sorunu olacağ›na inan›yorum.
Mesleğim gereği bir kente en yüksek noktas›ndan
bakmay› severim. Erzurum’a ilk gelişim ve
yukar›dan bakt›ğ›mda, eski dokuyu tüm s›n›rlar›yla
görebildim. Eski doku ile yeni doku hakikaten çok
uyumsuz bu kentte. Yeni dokudaki konut
anlay›ş›n›n sadece blok sisteme dayanmas› iyi
sonuçlar vermemiş. Bu belki ekonomik, iklimsel,
coğrafi koşullar›ndan kaynaklan›yor. Ama
Erzurum’da daha iyi sonuçlar ç›kar›labilecek bir
potansiyel var, bu seminer de bunun için çok güzel
bir ad›m.



Tarihi çarş›lar›nda koruma-yaşatma uygulamalar› yapan,
Tarihi Kentler Birliği’ne üye pek çok belediye ve yurtd›ş›ndan
kat›lan kentlerin çarş›lar›na ait uygulama ve proje
paftalar› sergisi, Osmanl› coğrafyas›ndaki çarş›lara
bütüncül bak›lmas› ve günümüzdeki durumlar›n›n
değerlendirilmesi aç›ş›ndan önemliydi. Sempozyum bu
önemli serginin aç›l›ş›yla başlad›.

Bursa Büyükşehir Belediyesi ve ÇEKÜL Vakf›’n›n
işbirliğinde Tarihi Kentler Birliği’nin desteğiyle haz›rlanan
sempozyumda beş oturum gerçekleşti. Türkiye’den 120
belediyenin temsilcisi, Üsküp, K›r›m, Suriye, Bosna,
Trablus ve Irak’taki Osmanl› dönemi çarş›lar›n› anlatan
uzmanlar, kentlerini temsil eden esnaflar ve çok say›da
davetli kat›ld›. Sempozyumu, UNESCO ad›na ise
Philippe Rate takip etti.

Y›k›lmaktan kurtar›larak restore edilen ve yeniden
işlevlendirilen Tayyare Kültür Merkezi’nde yap›lan

ursa kenti uluslararas› toplant›lara ev
sahipliği yapmaya devam ediyor. Geçen y›l
yap›lan “Dünya Kaleli Kentler Uluslararas›

Sempozyumu”nun ard›ndan, 2-3 Temmuz tarihlerinde
“Osmanl› Coğrafyas›nda Çarş› Kültürü Uluslararas›
Sempozyumu” düzenlendi. Geçen aylarda ise Tarihi
Kentler Birliği K›rşehir Semineri’nde “Kale-Çarş›-Mahalle
Bütününde Çarş›” başl›ğ› alt›nda, özellikle ahilik teşkilat›
irdelenmişti. Bursa’da düzenlenen sempozyumla birlikte,
2010 y›l›nda geleneksel çarş›lar›n hem ulusal hem de
uluslararas› boyutta geniş kapsaml› ve bütüncül ele
al›nmas› sağlanm›ş oldu.

ÇEKÜL Vakf› ve Bursa Büyükşehir Belediyesi'nin işbirliğinde
haz›rlanan ve Atlas Dergisi taraf›ndan bas›larak Temmuz
say›s›yla dağ›t›m› yap›lan “Osmanl› Çarş›lar› Atlas›” ve
Bursa Büyükşehir Belediyesi’nin sözlü tarih çal›şmalar›
yaparak haz›rlad›ğ› Çarfl›n›n Öyküsü isimli kitap da
sempozyum öncesi haz›rlanarak, kat›l›mc›lara dağ›t›ld›.

B

Osmanl› co¤rafyas›nda çarfl› kültürü Bursa’da konufluldu:

Anadolu, Balkanlar ve Ortado¤u’nun 
tarihi çarfl›lar› de¤erlendirildi

sempozyum

Selanik Çarş›s›
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sempozyum, Bursa Büyükşehir Belediye Başkan› Recep
Altepe, Bursa Valisi Şahabettin Harput’un aç›l›ş
konuşmas› ve ÇEKÜL Vakf› Başkan› Prof. Dr. Metin
Sözen’in sunuş konuşmas›yla başlad›.

Bursa Büyükşehir Belediye Başkan› Recep Altepe,
dünyada çarş› kültürünün geliştiği önemli merkezlerden
birinin Bursa olduğunu belirterek, Osmanl›’n›n Bursa’y›
fethiyle birlikte kentin surlar d›ş›na inşa edilmeye başlad›ğ›,
çarş›n›n ilk örneklerinin bu dönemde görüldüğünü
söyledi. Altepe, kentlerin ve hatta devletlerin ekonomik
güçlerini ifade eden geleneksel çarş›lar›n, özellikle
Bursa’da günümüzde de modern al›şveriş merkezlerine
rağmen gücünü ve etkinliğini sürdürdüğünü söyledi.

Bursa Valisi Şahabettin Harput ise kültürel miras›n
korunarak gelecek nesillere aktar›lmas› gerektiğini
söyleyerek sözlerine başlad›. Sadece koruman›n değil
işlevlendirmenin de önemine dikkat çekerek, koruma-
yaşatma çal›şmalar›n›n doğru yap›ld›ğ›nda kentlilerin
tarihi mekânlar› sahiplendiğini ve buralarda zaman
geçirdiklerini söyledi. Avrupa’da restore edilen pek çok
eserde bu ruhun olmad›ğ›n› sözlerine ekledi.

ÇEKÜL Vakf› ve TKB Dan›şma Kurulu Başkan› Prof. Dr.
Metin Sözen ise valiler, belediye başkanlar› ve bilim
adamlar›n›n yan› s›ra esnaf›n da takip ettiği bir sempozyum
yap›ld›ğ›na vurgu yaparak konuşmas›na başlad›. Bu
y›l “çarş›” konusunu ele ald›klar›n›, 2011’de ise
“mahalle” bütününde kentlerdeki koruma çal›şmalar›n›n
değerlendirileceği toplant›lar yap›lacağ›n› aç›klad›.

Çarş›lar›n her saat ayd›nl›k ve canl› olmas› gerektiğini
vurgulayarak Bursa’n›n bunu başard›ğ›n› söyledi. Sözen,
Bursa’da kurulan çarş› örgütlenmesine dikkat çekerek,
k›sa ad› BTÇH olan, Bursa Tarihi Çarş› ve Hanlar Birliği
Derneği’nin k›sa zamanda sağl›kl› bir örgütlenme yap›s›
kurduğunu söyledi. Ahilik kültürünü yaşatma hedefi
koyan K›rşehir gibi kentlerin, bu örgütlenme modelini
örnek almas› gerektiğini vurgulad›. Bursa’n›n Balkan
kentlerini desteklediğini, işbirliği yaparak bilgi ve
tecrübelerini aktard›ğ›n› ve pek çok koruma çal›şmas›na
destek verdiğini hat›rlatt›. 

Osmanl› ekonomisinde çarfl›

Oturum başkanl›ğ›n› Prof. Dr. Yusuf Uzunoğlu’nun
yapt›ğ› ilk oturumda Bursa çarş›lar›, Osmanl› dönemindeki
önemi ile irdelendi; çarş›lar›n günümüzdeki durumlar›yla
bağlant›lar kuruldu. Uzunoğlu, Bursa çarş›s›n›n önemini
anlatmak için, Osmanl› döneminde köprülerin kurulduğunu,
ulaş›m yollar›n›n geliştiğini vurgulayarak oturumu başlatt›. 

Recep Altepe:

“Bursa çarfl›lar›,

AVM’lere

direniyor”



Oturumun ilk konuşmac›s› Prof. Dr. Özer Ergenç, “Suk-i
Sultani” kavram› üzerinden genel bir bak›şla Osmanl›
çarş›lar›n›n önemini anlatt›. Padişah taraf›ndan konulan
kurallar kapsam›nda, her mal için ayr› bir alan
yarat›ld›ğ›n›, bedestenler, hanlar, uzun çarş›lar ve esnaf
çarş›lar›nda bu mallar›n sat›ld›ğ›n› söyledi. Doç. Dr.Hülya
Taş, Tahil Han›, Kapan Han, Bal›k Bazar›, Debbağhane,
Koza Han gibi hanlar›n özelliklerini anlatt›. Kente gelen
ilk mallar›n, ortas›nda “tart› aleti” bulunan ve ad›na
“Kapan Han” denen hanlarda topland›ğ›n› söyledi.
Esnafa buradan ilk dağ›t›mlar›n›n yap›ld›ğ›n› ve “Kapan
Han”lar›n k›rsal ile şehir entegrasyonunu sağlad›ğ›
bilgisini verdi. Ayr›ca kültürel nüfus çeşitliliğinin ürünlere
yans›d›ğ›n› vurgulad›. Konuşmac›lardan Doç Dr. As›m
Yediy›ld›z ve Dr. İlkil Selçuk ise Osmanl›’daki ticareti ve
çarş›lar› kanunlar üzerinden değerlendirdi. Oturumun
son konuşmac›s› Bursa Tarihi Çarş›lar ve Hanlar Birliği
Derneği Başkan› Şeref Akgün oldu. Akgün, Bursa
örneği üzerinden geleneksel çarş›larda örgütlenme
modelini anlat›.  

Bursa çarfl›lar› ve çarfl› kültürü

İkinci oturum, Doç. Dr. As›m Yediy›ld›z’›n başkanl›ğ›nda
yap›ld›. S›ras›yla, Dr. Doğan Yavaş ve Prof. Dr. Neslihan
Dostoğlu çarş›lar›n mekânsal gelişimi ve değişimi

hakk›nda, Yrd. Doç. Dr. Sezai Sevim “Kapan Han”›n
işlevi, Doç. Dr. Cafer Çiftçi ise Bursa esnaf›n›n d›ş ticaret
ilişkileri hakk›nda bilgiler verdi. Sempozyumun ilk günü
Bursa çarş›lar› ve Osmanl› dönemindeki önemini
vurgulayan bu değerli sunumlarla tamamland›.

Ard›ndan Yeşil Türbe’den başlayarak, Irgand› köprüsü
üzerindeki el sanatlar› atölyeleri gezildi ve Uzun Çarş› ile
Okçular Çarş›s› incelendi. Cephe sağl›klaşt›rma çal›şmas›
yap›larak üzeri modern tasar›mlarla örtülen çarş›lar
kentin en hareketli alanlar› aras›nda yer al›yor.
Sempozyum kat›l›mc›lar›, Bursa çarş› ve hanlar›n›n
günümüzde de ticaretin ve al›ş-verişin kalbi olduğunu,
Bursa d›ş›nda tarihi çarş›lar›n yaşayan örneklerine çok
rastlamad›klar›n› ifade etti.

Anadolu’da çarfl›lar

Sempozyumun ikinci gününde Güneydoğu, Bat› Anadolu
ile Kayseri, Konya ve Akşehir çarş›lar› ele al›nd›. Oturum
başkanl›ğ›n› TKB Dan›şma Kurulu Üyesi Oktay Ekinci’nin
yapt›ğ› üçüncü oturumda, Prof. Dr. Hamza Gündoğdu
Güneydoğu, Prof. Dr. Haşim Karpuz Konya ve Akşehir,
Doç. Dr. Osman Eravşar Kayseri, Prof. Dr. Bozkurt Ersoy
ise Bat› Anadolu çarş›lar› hakk›nda bilgiler verdi.

Oktay Ekinci de oturum sonunda söz alarak, “Bizim
çarş›, AVM’ye karş›” başl›kl› sunumuyla, geleneksel
çarş›lar›n yaşat›lmas› için büyük al›şveriş merkezlerinin
kent merkezi d›ş›na taş›nmas› gerektiğine vurgu yapt›.

K›r›m ve Balkanlar’da çarfl›lar 

Bursa ve Anadolu’nun baz› önemli kentlerindeki
çarş›lar›n ard›ndan, Osmanl› topraklar›nda bulunan K›r›m
ve Balkanlar’daki çarş›lar hakk›nda sunumlar yap›ld›.
Başkanl›ğ›n› ÇEKÜL Vakf› Başkan Yard›mc›s› Mithat
K›rayoğlu’nun yapt›ğ› oturumda, Aliye İbrahimova
“K›r›m”, Prof. Dr. Amir Pasiç “Bosna”, Behuciddin
Şahabi “Üsküp”, öğretim görevlisi Neval Konuk ise
“Yunanistan”  çarş›lar›n›, tarihi süreçteki değişimi ile
çarş›lardaki sosyal hayat› ele alarak anlatt›. Osmanl›

Bursa Irgand› Köprüsü
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dönemi ve sonras› hakk›nda önemli bilgilerin verildiği
oturumda, İstanbul’a 800 km uzakl›ktaki Bosna
çarş›s›n›n 1990’larda y›k›ld›ğ›n›, 1997’lerde ise yeniden
inşa edildiğini söyleyen Amir Pasiç, kültürel miras›n
“yönetiminin” önemine dikkat çekerek, alan yönetim
planlar›n›n mutlaka yap›lmas› gerektiğini vurgulad›.
Pasiç, Türkiye’deki çal›şmalarda koordinasyon eksikliği
olduğunu ve bu alanda bir dizi eğitim program›
uygulanmas›n›n önemine dikkat çekti. Üsküp çarş›s›n›
anlatan Behuciddin Şahabi ise, gelecek y›l Üsküp’te
çarş› sempozyumunun yap›lmas›n› teklif ederek
konuşmas›na başlad›. Üsküp’teki “Türk Çarş›s›”n›n 55
bin metre karelik bir alanda kurulduğunu ve Osmanl›
dönemini anlatan büyük çarş›lardan biri olduğunu söyledi.

Ortado¤u’da çarfl›lar

Sempozyumunun son oturumu Prof Dr. Neslihan
Dostoğlu başkanl›ğ›nda yap›ld›. Mahmoud Hretani
“Halep”, Prof. Dr. Halit Tadmoori “Trablus” ve Prof. Dr.
Suphi Saatçi “Irak” çarş›lar›n› anlatt›. Halep çarş›s› ile
Bursa çarş›s›n› birbirine bağlayan İpek Yolu, Sedir
dağlar›n›n eteklerindeki Trablus’un 20 çarş›s› son oturumda
öne ç›kan konular aras›ndayd›.

Sempozyumun genel değerlendirmesini ise tarihçi/
yazar Necdet Sakaoğlu yapt›. Sakaoğlu, Osmanl›
coğrafyas›ndaki çarş› kültürünün çok yoğun olduğunu,
pek çok konunun başka toplant› ya da sempozyumlarda
yeniden ele al›nmas› gerektiğini söyledi. Evliya Çelebi’nin
seyahatnamesinde, Bursa çarş›s›na uzun bir yer
ay›rd›ğ›n› ve sadece Bursa için özel bir gezi düzenlediğini
söyleyerek, Bursa çarş›lar›n› seyahatnamede yer alan
bilgilerle yeniden değerlendirdi. 

“Osmanl› Coğrafyas›nda Çarş› Kültürü Uluslararas›
Sempozyumu”, Türkiye’deki tarihi ve kültürel miras›n
korunmas› ve yaşat›lmas› konusunda, geleneksel
çarş›lar›n ve yaşam kültürünün, tüm boyutlar›yla
incelenmesine olanak sağlam›ş, Balkanlar ve
Ortadoğu’daki kentlerde var olan ortak kültürlerin
yeniden irdelenmesine zemin haz›rlayarak başar›yla
sona erdi.  

Esnaf lokantalar›nda, pideli
köfte ikram›...

Sempozyumun hedeflerine uygun bir öğle yemeği
organizasyonuyla, kat›l›mc›larla çarş› esnaf› bir araya
getirildi. On tane esnaf lokantas›nda yüzün üzerinde
kat›l›mc› Bursa'n›n geleneksel pideli köftesinden yedi.
Esnaf lokantalar›n›n vazgeçilmezi olan masalardaki
fesleğenler, ayranlar, duvarlardaki siyah-beyaz fotoğraflar
ve güleryüzlü ustalarla, Kayhan Çarş›s›'ndaki bu
unutulmaz öğle yemeğinin ard›ndan sempozyuma
devam edildi.   

Trablus Çarş›s›’nda yorganc›lar



Gelenekten gelece¤e 
tarihi çarfl›lar

M‹THAT KIRAYO⁄LU
Y. mimar, ÇEKÜL Vakf› Baflkan Yard›mc›s›
Tarihi Kentler Birli¤i Dan›flma Kurulu üyesi

1–04 Temmuz 2010 tarihleri aras›nda
Bursa’da gerçekleştirilen uluslararas›
sempozyumun konusu “Osmanl› Coğrafyas›nda

Çarş› Kültürü” idi. Tarihi Kentler Birliği ve ÇEKÜL
Vakf›’n›n katk›lar›yla Bursa Büyükşehir Belediyesi
taraf›ndan düzenlenen sempozyum, etkin kat›l›m›,
özgün sunuşlar› ve salonlar›n d›ş›na taşan etkinlikleriyle,
bu önemli konuyu gündeme taş›d›.

Sempozyumun Bursa’da düzenlenmesi anlaml›yd›;
çünkü Osmanl› Çarş›s›, yani “Suk’i Sultani”
Bursa’da doğmuş, gelişmiş ve bir model olarak tüm
Osmanl› coğrafyas›nda uygulanm›şt›. Bunun yan›
s›ra, Bursa çarş›s›n›n günümüze dek varl›ğ›n›
sürdürmesi ve Bursal› yerel yönetimlerin geleneksel
çarş›ya gösterdikleri duyarl› ilgi ve yoğun çabalar,
böylesine önemli bir uluslararas› sempozyuma ev
sahipliği yapma onurunu Bursa’ya kazand›r›yordu.
Sempozyum sona erdiğinde, aylar süren titiz
haz›rl›k çal›şmalar›n›n yoğunluğu, yerini tarihi
çarş›lar›m›z›n geleceğine yönelik umutlara b›rakm›şt›.

Geleneksel çarfl› kültürünün
oluflumu

Sempozyuma verilen isim dahi konunun kapsam ve
içeriğini özetliyordu: “çarş›” yerine “çarş› kültürü”
tabiri tercih edilmişti. Nitekim sunulan bildirileri
izlerken Osmanl› çarş›s›n›n fiziksel mekânlar›n›n,
Osmanl› Devleti’nin Bursa’da oluşumuna paralel
olarak, kültürüyle birlikte ve karş›l›kl› yoğun bir
etkileşim içinde geliştiğini öğrenmiş olduk.

Bu oluşum dönemini Hac› Bayram Veli ne de güzel
anlat›r:

Nagehan ol şar’a vard›m
Ol şar’› yap›l›r gördüm
Ben dahi bile yap›ld›m 
Taş u toprak aras›nda

Gerçekten de, Bursa’n›n fethinden sonra, büyük bir
özgüvenle surlar›n d›ş›na taşan kentsel gelişme,
Sultan Orhan’dan başlayarak ve her sultan döneminde
üstüne bir şeyler koyarak, önce çarş›s›n› yapt›.

Sadece yap›sal olarak çarş› mekânlar›n› değil,
örgütlenmesi, düzeni, disiplini ve kurallar›yla birlikte
“çarş› kültürü”nü oluşturdu. İnsan ve mekân
ilişkisinin zenginliği, al›ş ve verişin güvenliği, esnaf
ve müşterinin buluşmas›, 150 y›l gibi k›sa bir
dönemde, Bursa çarş›s›n›n, dünyan›n o gün bilinen
s›n›rlar› içinde önemli bir üretim ve ticaret merkezi
haline gelmesine yetti. Çarş› kültürünün esas›n›
ortaya koyan “Padişah Kanunu” ve bu düzeni
koruyan kurum ve görevliler, esnaf›n kendi
örgütlenmesi olan loncalar, lonca içi ve loncalar
aras› ilişkiler ve hiyerarşi, yiğitbaş›, kethüda ve
şeyhler, dirliği sağlayan fütüvvet örgütlenmesi,
eğlenme ve dayan›şman›n sembolü teferrüçler,
lonca içi eğitim, usta-ç›rak ilişkileri ve tamiye
törenleri; işte bütün bu kurumsal yap› ve ilişkiler,

0



39

yani “çarş› kültürü”, tarihi çarş›lar›m›z›n as›rlar boyu
yaşamas›n› ve bugünlere gelmesini sağlam›şt›r.

Tarihi çarfl›lar›m›z›n bugünkü
durumu

Osmanl› coğrafyas›nda çok say›da tarihi kentte
geleneksel çarş›lar›m›z varl›ğ›n› sürdürüyor; ama
eskisi gibi değil; çünkü çarş›y› ayakta tutan çarş›
kültürünün kurumsal yap›s› değişti. Bizler onun
yerine yeni bir kurumsal yap› koyamad›k. Devam
eden baz› gelenekler, al›şkanl›klar, örf ve adet yeterli
olam›yor. Diğer taraftan, h›zla değişen ve dönüşen
dünya, büyüyen kentler, yeni bir toplumsal yap›,
kendi ihtiyaçlar›na uygun olarak, kendi yeni al›ş

veriş mekânlar›n› yaratt›. Tarihi çarş›lar›m›z eskidi,
boşald›, gözden düştü. Al›ş-veriş, yeni ve büyük al›ş
veriş merkezlerine, AVM’lere kayd›. Bunun nedeni,
AVM’lerin daha temiz, güvenli, konforlu ve iyi
yönetilir oluşu. AVM’leri ayağa kald›ran yeni bir
kurumsal yap› var.

Bu durumda AVM’ler, tarihi çarş›lar›m›z›n düşman›
gibi gözüküyor. Tarihi çarş›lar›m›z› yaşatmak istiyorsak,
AVM’leri yok etmek mi gerekir?

AVM’lerin çevrelerine yayd›klar› sorunlar›n
sorumluluğunu taş›maks›z›n, kentlerimizde her
sat›n alabildikleri yere yerleşmelerinin elbette önlen-
mesi, düzenlenmesi, planlanmas› gerekir. Bununla
birlikte, AVM’leri art›k çağ›m›z›n yeni bir yaşam



alan› olarak kabul etmek ve onlara yer göstermek de
gerekiyor. Pekiyi, tarihi çarş›lar›m›z ve hanlar›m›z ne
olacak? Bu sorunun cevab›n› da bulmak durumunday›z.

Ne yapmal›?

Konuya bir koruma-yaşatma politikas› bütünselliğinde
bak›labilirse, geliştirilecek model ve projeler
uygulanabilirse, tarihi çarş›lar›m›z, bir al›ş veriş
mekân› olarak, kesinlikle rakipsizdir. Hiçbir AVM
tarihi çarş›larla boy ölçüşemez. Bunun sebepleri;
(1) tarihi çarş›lar›m›z›n kentin en değerli yerinde,
merkezinde olmas›, (2) sahip olduklar› kültür miras›
sayesinde mekân kalitelerindeki yükseklik, (3)
insan ilişkilerinden, an›lardan, yaşanm›şl›klardan
al›nan keyif, (4) tarihi çarş›y› koruyup yaşatarak
sağlanan ekonomidir.

Asl›nda tarihi çarş›, olabilecek en güzel AVM’dir.
Bu potansiyeli gerçeğe dönüştürmek için neler
yap›lmas› gerektiğini ise şöyle s›ralayabiliriz:

1. Tarihi çarş› ve hanlar›n proje boyutunda bir
bütün olarak tasarlanmas› ve restore edilmesi

2. Tarihi çarş› altyap›s›n›n yenilenmesi (mekanik,
elektrik, tesisat vb)

3. Lojistik besleme plan ve yat›r›mlar›n›n
yap›lmas› (mal giriş-ç›k›şlar› ve yan
hizmetler)



41

4. Ulaş›labilirlik sağlanmas› (araçla rahat ulaş›m
ve çarş› bölgesinde yayalaşt›rma)

5. Çarş› konforunun sağlanmas› (çarş› üst örtüsü,
zemin kaplamas›, kent mobilyalar› tasar›m ve
uygulamas›)

6. Tarihi çarş›da geleneksel yaşam kültürünün

korunmas› (somut olmayan kültür miras olarak
çarş› adetleri, yeme-içme kültürü, an› odaklar›,
ortak mekânlar)

7. Koruma-yaşatma dengesinin gözetilmesi
8. Örgütlenme modelinin oluşturulmas› (tarihi

çarş› geleneğinde olan ahi-esnaf örgütlenmesinin
yerine geçecek yeni bir örgütlenme şemas›)

9. Eğitim çal›şmalar›n›n yap›lmas› (tarihi çarş›
esnaf› ve personelinin eğitilmesi)

10. Tan›t›m çal›şmalar›n›n yap›lmas› (tarihi çarş›n›n
yeni yüzünün tan›t›lmas›)

11. Yasal düzenlemelerin yap›lmas› (temiz, bak›ml›,
güvenli, kurumsal bir tarihi çarş› yönetim
plan›n›n yasayla düzenlenmesi, finansman
modeli ve kaynak kullan›m›n›n tan›mlanmas›)

Sonuç

Dile getirilen tüm öneriler tart›şmaya aç›kt›r. Tarihi
çarş›lar›m›za yönelen bu gecikmiş ilgi, eyleme
dönüşmelidir. Önümüzdeki en önemli görev, tarihi
çarş›lar›m›z için, yeni bir çarş› kültürü önermek
olmal›d›r. Çarş›lar›m›z, ancak o zaman, bizimle
birlikte yaşamay› sürdüreceklerdir.

1 Nagehan: Ans›z›n, birdenbire (TDK)
2 Şar: Kent, şehir (TDK)



Kurullar› gibi kurumlarla işbirliği ve uzlaş› zeminlerinin
yarat›lmas› için gerekli donan›m ve beceriler kazan›lmal›yd›.
Yerel yönetimlerin korumadaki rolü iyi tan›mlanmal›,
“y›kan, yok eden, rantç› belediye” imaj›n›n yerini
“koruyan, yaşatan, kenti geçmişin birikimiyle
bar›şt›ran, bu birikimi kamu yarar›na değerlendiren
yerel yönetim” almal›yd›. “İmar-koruma karş›tl›ğ›”
çözümlenmeli, koruma mevzuat›na hakim olunmal›yd›.
En önemlisi siyasal, sosyal, ideolojik, belde-ilçe-il
hiyerarşisi gibi farkl›l›klar bir yana b›rak›l›p, her
yörenin kendi içinde önem taş›yan, geçmişi
bugüne bağlayan ve geleceğe aç›lan değerlerine
odaklan›lmal›, ortak bir amaç çevresinde
kenetlenilmeliydi. Birbirinden öğrenerek, paylaşarak,
yard›mlaşarak, dayan›şma içinde engelleri bir bir
aşarak ortak hedefe doğru yürünmeliydi. Birlikte;
bilgiden bilince, bilinçten örgütlü davran›şa uzanan
bir yol katedilmeliydi. Uzun sözün k›sas›, bir zihniyet
dönüşümü gerçekleştirilmeliydi: Yeni bir anlay›ş
kazan›lmal›, yeni bilgiler edinilmeli, yeni beceriler
geliştirilmeliydi. Ve hiç kuşkusuz, 2000 y›l›nda

000-2004 y›llar› aras› TKB’nin kuruluş,
yap›lanma ve temel hedeflerini kurumsallaşt›rma
evresidir. Önceki y›llarda ÇEKÜL’ün rahle-i

tedrisinden geçmiş, doğal ve kültürel miras›n bir
kentin ruhu olduğunu kavram›ş, koruman›n erdemine
inanm›ş 52 tarihi kent belediyesi ile yola ç›k›lm›şt›.
Ama yap›lacak çok şey vard›.  

Farkl› siyasal görüşleri, farkl› coğrafi bölgelerin farkl›
ölçekteki yerleşimlerini temsil eden, farkl› kentsel
dinamiklerden gelen 52 belediye başkan›… Önce

bir dil birliği oluşturulmal›yd›. “Kültür”, “kültürel
miras”, “kültür varl›ğ›”, “kültürel kimlik”, “kent
kimliği” gibi soyut kavramlar›n içi doldurulmal›,
herkesin ayn› şeyi anlamas› sağlanmal›yd›. Kente
“kültür öncelikli bütüncül bak›ş”›n anlam› çözülmeli,
koruma ve gelişmenin karş›t kavramlar olmad›ğ›
bilinmeliydi. O güne kadar önünden geçip gidilen,
yollar› t›kayan, harabe görünümleriyle kent siluetini
bozan eski yap›lara art›k farkl› bak›lmal›, daha önce
görülmeyenler görülmeliydi. Bu bak›ş›n kente,
kentliye ve onun temsilcisi olan yerel yönetime ne
yarar sağlayacağ› iyi anlat›lmal›yd›. “Koruma amaçl›
imar plan›”, “sokak sağl›klaşt›rma”, “cephe
iyileştirme”, “tarihi doku” “rölöve”, “restorasyon”,
“restitüsyon”, “rekonstrüksiyon”, “işlevlendirme”,
“envanter” gibi teknik kavramlara aç›kl›k getirilmeli,
uygulamada ne anlama geldikleri, nas›l uygulanacaklar›
iyi bilinmeliydi. “Kaynak k›tl›ğ›” mazeretinden
s›yr›l›p, finans kaynaklar›na ulaşman›n yollar›, proje
haz›rlaman›n incelikleri öğrenilmeliydi. Kültür
Bakanl›ğ›, Vak›flar Genel Müdürlüğü, Koruma

Dünyada ve Türkiye’de koruma
bilincinin geliflim süreci 

koruma dosyas›
Üçüncü Bölüm: 

Türkiye’nin koruma
serüveninde Tarihi
Kentler Birli¤i

2

Türkiye’deki belediye say›s›n›n 32281 olduğu,
bu topraklar üzerinde tarihi olarak nitelenemeyecek
bir yerleşmenin varl›ğ›ndan söz etmenin pek de
olas› olmad›ğ› düşünülürse, 52 üye say›s› h›zla
art›r›lmal›yd›. Gerçekten de yap›lacak çok, ama çok
şey vard›. 

Çeyrek yüzy›ll›k deneyim göstermişti ki, koruma çok
boyutlu bir iştir. Yaln›z yasalarla, yasaklarla, cezalarla,
denetimlerle, merkezden emirlerle yürümediği
görülmüştü. Bilgiye ve donan›ma, başka deyişle çok
yönlü eğitime; eşitlikçi ve paylaş›mc›, sağlam, bir
örgütlenmeye; bilimsel verilerle beslenmiş,
uzmanl›klar› sürece dahil eden uygulamalara; yeni
kavramlar› tutarl› ve kararl› bir biçimde yineleyerek
yayg›nlaşt›racak ve özümsetecek iletişime ihtiyaç
vard›. Biny›llar boyunca var edilmiş bir kültür
coğrafyas›n›n üzerinde yaşayan, ancak varl›ğ›n›n ve
kimliğinin kaynağ›n› tarihin derinliklerine gömmüş bir
toplumun, o kaynağ› yeniden keşfedip günyüzüne
ç›karmas›n›, sahiplenip korumas›n› sağlaman›n



yolunu bulmak gerekiyordu. Bu zorlu görevi yerine
getirmek, Tarihi Kentler Birliği gibi bir oluşumu,
Türkiye’nin ›ş›k h›z›yla değişen siyasal ve sosyal
ortam›na rağmen tutarl›l›k, kararl›l›k ve süreklilik
içinde ayakta tutabilmek için gereken yöntemi,
mekanizmalar› ve araçlar› bulmak gerekiyordu. Bu
yöntem, Tarihi Kentler Birliği’nin ad›m ad›m
geliştireceği ve uygulamaya koyacağ› etkinlik
alanlar›nda ifadesini buldu.   

TKB’nin stratejik ortaklar› 

Tarihi Kentler Birliği özünde, İçişleri Bakanl›ğ›
Mahalli İdareler Genel Müdürlüğü’nün gözetiminde
Bakanlar Kurulu karar›yla kurulmuş bir belediye
birliğiydi.2 Ancak bu birliği, bugün Türkiye’deki
17633 adet belediye birliğinden ay›ran, ona farkl›
bir kurumsal kimlik ve enerji kazand›ran, sahip
olduğu iki temel özellik vard›. 

Türkiye’nin güzelim kentleri; kurals›zl›ğa, günübirlik
hesaplara, oldu bittilere, hoyratl›ğa kurban edilirken,
gelenek ve göreneklerini, kentlilik adab›n›, sayg›y› ve
dayan›şmay› unutup kimliklerini ve belleklerini h›zla
yitirirken, bir avuç sivil toplum kuruluşu tüm
olumsuzluklara inat, mücadeleden vazgeçmedi. Kent
kimliğinin kaynağ›n› oluşturan tarihi çevrenin ve
kültürel değerlerin korunmas› ve yaşat›lmas›n›n,
ancak güçlü ve yayg›n bir örgütlenmeyle, yerel düzeyde
yarat›lacak bir uyan›ş ve hareketle gerçekleşebileceği
inanc›, bu sivil girişimleri Tarihi Kentler Birliği’ni
kurgulamaya yönlendirdi. Girişimin baş›n› çeken
ÇEKÜL Vakf› için böyle bir oluşum, y›llard›r verdiği
mücadelenin, savunuculuğunu yapt›ğ› amac›n bir
aşamas›yd›. Tarihi Kentler Birliği ile ÇEKÜL Vakf›
aras›nda kurulan ve bugünlere kadar kesintisiz
süren “stratejik ortakl›k”, birliğin fikri temellerinin ve
hedeflerinin oluşturulmas›ndan yap›land›r›lmas›na,
işbirliklerinin kurulmas›ndan etkinliklerinin yürütülmesine
kadar tüm çal›şmalar›nda önemli bir destek ve itici
güç olacakt›.4

Bu stratejik ortakl›k, kentlerde yaşanan dağ›n›kl›ğ›n
kayg›lar›n› paylaşanlar›n ve tüm ülkenin nicedir
özlemini çektiği bir umut yaratt›. Ülkenin göz göre
göre yitirdiği doğal, tarihi ve kültür miras›n› dert
edinen sivil kuruluşlar, bilim insanlar›, kültür
adamlar›, kamu görevlileri, hattâ üst düzey yetkililer,
birer koruma gönüllüsü olarak Tarihi Kentler
Birliği’nin çevresinde bir çember oluşturdular. Üst
düzey kamu görevlileri, birliğin resmen üyesi
olmasalar da, sade birer yurttaş kimliğiyle, bu
oluşumu desteklemeyi, katk›da bulunmay› görev
bildiler, olanaklar›n› seferber ettiler. Tarihi Kentler
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Yalvaç Buluşmas›, 2003

İzmir Buluşmas›, 2003

Kuruluş Y›llar›, 2001

TKB Encümen toplant›s›, 2004



Birliği’nin sivil oluşumlarla böylesine organik bir
bütünlük ve işbirliği içinde çal›şmas›, onun bir tür
sivil örgütlenmeye dönüşmesine neden oldu.
Toplumun her kesiminden gelen böylesi bir destek,
rüzgâr nereden eserse essin, bu birliğin sağlam
temeller üzerinde ayakta durmas›n› sağlad›. 

Dan›flma Kurulu 

Kurulduğu günden bu yana, yerine getirilmesi
gereken ödevler, aş›lacak engeller ve çözüm üretilecek
sorunlar karş›s›nda Tarihi Kentler Birliği, tüm
benzerlerinden farkl› bir şansa sahipti. Uzun y›llar
boyunca bu kavramlarla haş›r neşir olmuş,
inceliklerini, yöntemlerini bilen yetkin akademisyenler,
deneyimli bürokratlar, uygulaman›n içinden gelen
uzmanlardan oluşan bir Dan›şma Kurulu ve o kurulun
çevresinde kümelenmiş, bilgi ve birikimlerini
paylaşmaya haz›r koruma gönüllüleri vard›. Nitekim
Temmuz 2000 tarihinde gerçekleşen kuruluşun
hemen ard›ndan Kas›m 2000 tarihinde, birliğe
bilimsel, teknik ve hukuksal konularda dan›şmanl›k
desteği verecek bir dan›şma kurulu oluşturulmas›na
karar verildi. Tarihi Kentler Birliği Dan›şma Kurulu,
kuruluştan bu yana kesintisiz olarak, gönüllü yol
gösterici görevini üstlendi ve sürdürdü. Yerel yönetim,
kentsel gelişme, planlama, mimarl›k, arkeoloji,
kültür, hukuk ve iletişim alanlar›nda birliğin
çal›şmalar›na yön verdi, dan›şmanl›k yapt›. Birliğin
fikri temellerinin oluşturulmas›nda, hedeflerin
belirlenmesinde, eğitim çal›şmalar›nda, etkinlik
alanlar›n›n şekillenmesinde, hukuki sorunlar›n
çözümlenmesinde, d›ş ilişkilerin kurulup geliştirilmesinde,
korumaya yönelik yasa ve yönetmeliklerin ç›kar›lmas›na
yönelik talep ve tekliflerin oluşturulmas›nda önemli
katk›lar› oldu.        

Kas›m, 2000 tarihinde yap›lan ilk resmi genel kurul
toplant›s›nda Dan›şma Kurulu oluşturuldu. Prof. Dr.
Metin Sözen başkanl›ğ›nda, Prof. Dr. Ruşen Keleş,
Prof. Dr. Cevat Geray, Prof. Dr. Ülkü Azrak, Prof.
Dr. Zekai Görgülü, Prof. Dr. Haluk Abbasoğlu,
Kayhan Kavas, Derviş Parlak, Fikret Toksöz, Oktay
Ekinci, Hasan Özgen, Mithat K›rayoğlu’ndan oluşan
ilk kurula daha sonraki y›llarda Fikret N. Üçcan,
Nurullah Çak›r, Süleyman Elban da kat›lacakt›. 

Anadolu Buluflmalar›

Temmuz 2000 tarihinde yap›lan Kuruluş Buluşmas›’na
kat›lan yerel yöneticilerin sunum ve paylaş›mlar›
birlikteliği pekiştirmiş, birliğin geleceğine ilişkin
umutlar› güçlendirmişti. Benzer şekilde, TKB’nin
kuruluşundan önce, İçişleri Bakanl›ğ›’n›n girişimi,

Çanakkale Buluşmas›, 2003

Dan›şma Kurulu toplant›s›, 2004

Kuşadas› Buluşmas›, 2003

Dan›şma Kurulu toplant›s›, 2001 
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ÇEKÜL ile Mimarlar Odas›’n›n destekleriyle
Kastamonu, Bursa, Antakya ve Van’da düzenlenen
toplant›lar›n bir devam› olarak Nisan 2001 tarihinde
Nevşehir’de, bu kez TKB üyeleriyle birlikte gerçek-
leştirilen buluşma da önemli kararlar ve sonuçlarla
tamamland›. Hemen ard›ndan, ayn› y›l›n May›s
ay›nda İçişleri ve Kültür Bakanlar›’n›n da kat›l›m›yla
düzenlenen Antalya Kolokyumu, koruma ad›na
büyük ilgi ve heyecan uyand›rd›. Kentin tarihi
yerlerine yap›lan geziler ve uzmanlar›n sunumlar›n›n
ard›ndan, 24 üye belediye başkan› kentlerindeki
kültür miras› projelerini gururla paylaşt›lar ve bir
sergiyle tan›tt›lar. 

İlk y›llarda yap›lan bu tür buluşmalar›n yaratt›ğ› art›
değer ve devinim, Tarihi Kentler Birliği etkinlilerinin
belkemiğini oluşturan Anadolu Buluşmalar›n›n
yolunu açacakt›. Birlik üyelerinin, meclisin merkez
d›ş›ndaki illerde de toplanmas›na yönelik taleplerinin
ard›ndan yap›lan tüzük değişikliği de gerçekleştirildikten
sonra, meclis toplant›lar› ile birlikte Anadolu’nun
çeşitli kentlerinde paneller, tarihi kent gezileri ve
sergilerden oluşan buluşmalar›n yap›lmas› bir geleneğe
dönüştü. Anadolu toplant›lar› Tarihi Kentler Birliği’nin
heyecanla beklenen etkinliğine dönüştü.
Buluşmalar; 

• Üyeler aras›nda siyasal ve ideolojik fikir

ayr›l›klar›ndan, kişisel beklentilerden uzak,
ortak bir amaç çevresinde kaynaşma ve
dayan›şma ortam› yaratt›,

• Her ölçekteki üye kentin, başkan ve meclis
temsilcisi taraf›ndan temsil edildiği, eşit
düzeyde kat›ld›ğ› ve katk›da bulunduğu aç›k bir
ortamda, eleştirel düşünmeyi, sorgulamay›,
öğrenmeyi teşvik etti,    

• Yerel yöneticilerle uzmanlar ve kamu yöneticileri
aras›nda güçlü diyalog ve sinerji yarat›lmas›na
yol açt›,

• Paylaş›mc›, dayan›şmac›, inand›r›c› iletişim
ortam› ile yayg›nlaşmay› sağlad›.

Anadolu Buluşmalar› sorunlar›n, çözüm seçeneklerinin
ve hedeflerin tart›ş›ld›ğ›, stratejik kararlar›n altyap›s›n›
haz›rlayan konular›n ele al›nd›ğ› platformlar olarak
öne ç›kt›. Buluşmalar, birliğe üye kentlerin belediye
başkanlar› ve meclis üyelerinin yan› s›ra tüm koruma
camias›n› bir araya getirdi. İlk y›llarda 150-200,
sonraki y›llarda 500 kişilik kat›l›mlarla süren bu
birliktelikler, yoğun bir bilgi ve deneyim paylaş›m›,
görüş al›ş verişi, ayd›nlanma, öğrenme ve
dayan›şma ortam› yaratt›. Birbiriyle tan›şmak,
kaynaşmak, yeni işbirlikleri oluşturmak, ülke
çap›nda örgütlenmenin saflar›n› güçlendirmek için
de benzersiz bir alan oluşturdu. 

Kayseri Semineri, 2008



Anadolu Seminerleri

Kuruluş y›llar›nda “Buluşma” ad› alt›nda
gerçekleştirilen Anadolu toplant›lar›, 2005 y›l›ndan
sonra yeniden düzenlendi. Y›lda iki kez genel kurul
toplant›lar› ile eşzamanl› olarak yap›lan toplant›lar
Anadolu Buluşmalar› olarak sürerken, bunlara y›lda
dört Anadolu Semineri eklendi. Yerel yönetimlerin
korumadan sorumlu kadrolar›n›n bilgi, beceri ve
görgülerini art›rmay›, onlara daha nitelikli
donan›mlar kazand›rmay› amaçlayan bu eğitim
çal›şmalar› büyük ilgi gördü. 2005-2010 döneminde;
Amasya, Tarsus, Sinop, Niksar, Beypazar›, Kaş,

2000-2004 y›llar› aras›ndaki Başkan Erdoğan
Bilenser döneminde; Bursa’dan başlayarak,
Nevşehir, Antalya, Kars, Antakya, Tokat,
Şanl›urfa/Hasankey, Talas, Edirne, Ankara/ Beypazar›,
Kastamonu/Bart›n/Amasra, Van, İzmir, Yalvaç,
Safranbolu, Sivas’ta, geniş bir coğrafyay› kapsayan
buluşmalar gerçekleştirildi. Bu buluşmalarda;
kültür miras›n›n turizm amaçl› değerlendirilmesi,
tarihi kentlerde imar düzeni, koruma öncelikli imar
ve planlama, somut olmayan kültürel miras,
koruma bilinci ve yayg›n eğitim, yerel yönetim
hukukunda çevre ve kültür, yerel yönetimler
reformunda koruma, havza ölçeğinde koruma ve
planlama, metropoliten planlamada tarihsel ve
doğal kimlik, tarihi kentlerde süreklilik başl›klar›
tart›ş›ld›.  

2004-2010 y›llar› aras›ndaki Başkan Mehmet
Özhaseki döneminde ise; Kayseri, Gaziantep,
Muğla-Milas, Çanakkale, Beşiktaş-İstanbul,
Trabzon, Mardin/Midyat, Kad›köy, Şanl›urfa, Bursa,
Kars, Beşiktaş, Konya, Alanya’y› kapsayan
buluşmalar devam etti. Koruma yasalar›, tarihi
miras için Avrupa fonlar›ndan yararlanma, turizmde
bölgesel planlama, korumada yeni yaklaş›mlar,
kültürel miras ve yerel kalk›nma, kent çarş›lar›,
kentsel kimliğin yaşat›lmas›, kültürel koruma ve yol
haritas›, doğal ve kültürel miras›n evrensel boyuta
taş›nmas› gibi konular ele al›nd›. 

Kocaeli Semineri, 2008

TKB Kurucu Başkan› Erdoğan Bilenser
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Ordu, Elaz›ğ, Tekirdağ, Bergama, Çorum, Kocaeli,
Kayseri, Gaziantep, Bursa, Burdur, Side, Antakya,
K›rşehir, Tokat, Erzurum’da 21 Anadolu Semineri
gerçekleştirildi.  

Kurulufl y›llar›nda yap›lanma

Kuruluşun ilk y›llar›nda peş peşe al›nan kararlar,
yoğun tart›şma ve bilgi al›ş verişi TKB’nin çal›şma
ilkelerini ve yöntemlerini belirlemeye, hedeflerini
hayata geçirecek mekanizmalar› ve araçlar› oluşturmaya
yönelikti. Yap›lmas› gerekenler listesinin her maddesine
çare oluşturacak çerçevenin ve stratejinin en baş›ndan
doğru yap›land›r›lmas›, geçmiş deneyimlerden
al›nan derslerin sisteme eklemlenmesi gerekiyordu.
Birliğe daha ilk günden sağlam bir temel ve ak›lc›
ilkeler kazand›r›lmas› yönündeki kararl›l›k, bu
coğrafyada s›kl›kla rastlanan “kervan yolda düzülür”
yaklaş›m›ndan uzak bir planlama disiplinini hayata
geçiriyordu. Kas›m 2000 tarihinde Dan›şma
Kurulu’nun oluşturulmas› karar›, Ocak 2001’de
birliğin iletişim organ› Yerel Kimlik dergisinin
yay›nlanmas› karar›, Şubat 2001’de koruma
projeleri ve uygulamalar›n›n ödüllendirilmesi karar›,
Nisan 2001’de kamu-yerel-sivil birlikteliği ile al›nan
Nevşehir Kararlar› ve Avrupa Tarihi Kentler
Birliği’ne kat›l›m karar›, Mart 2003’te yay›na geçen
TKB web sitesi www.tarihikentlerbirligi.org,
Temmuz 2003’te somut olmayan kültürel miras›n
korunmas›n›n, yasalarda ve ilgili kurumlar›n
görevleri aras›nda yer almas› çağr›s›, kuruluş
döneminden öne ç›kan başl›klard›. 

Yerel Kimlik dergisi: Ocak 2001’de birliğin ilke,
karar ve etkinliklerini konu edecek bir dergi
ç›kar›lmas›na yönelik karar›n ard›ndan, Yerel Kimlik
dergisinin ilk say›s› Temmuz 2001’de yay›nland› ve
2001-2004 y›llar› aras›nda 13 olağan 1 özel say› ile
yay›n hayat›n› sürdürdü. ÇEKÜL Vakf› taraf›ndan
yay›na haz›rlanan ve yaz› işleri müdürlüğünü Mithat
K›rayoğlu, yay›n yönetmenliğini Oktay Ekinci’nin
yapt›ğ› ilk dergi, birliğin üyeleriyle iletişimini
sağlayan, yap›lan toplant›lar›n tutanaklar›n›,
değerlendirmelerini ve bildirgelerini paylaşan,
encümen ve meclis kararlar›na yer veren, üye
belediyelerin tarihsel çevre ve kültürel doku
korumas›na yönelik projelerini tan›tan, üye olma
koşullar›n›, üye belediye başkanlar›n›n iletişim
bilgilerini ve tüzük gibi resmi belgelerini duyuran,
Tarihi Kentler Birliği’nin oluşum ve gelişim
sürecinin bir tür seyir defteri niteliği taş›yordu.  

2005 y›l›nda birlik merkezinin İstanbul’a
taş›nmas›ndan sonra, dergi İstanbul’da Geçmiflten

Geçmiflten Gelece¤e Yerel Kimlik dergisi

Tarihsel Miras› Koruma Projeleri ve Uygulamalar›n›

Özendirme Yar›şmas› ödül töreni, Ankara 2003

Dan›şma Kurulu yar›şma başvurular›n› değerlendiriyor,

Şerifler Yal›s›, 2008



Gelece¤e Yerel Kimlik ad›yla, yine
ÇEKÜL Vakf› taraf›ndan haz›rlanarak
yay›n›n› sürdürüyor. Y›lda dört seminer
ve iki buluşmayla TKB üyelerini bir
araya getiren ve her defas›nda yeni bir
gündemle tan›şt›ran etkinlikleri koruma
camias›yla paylaşan ve belgeleyen
dergi, toplant› izlenimleri, panel
konuşmalar›, seminer kat›l›mc›lar›n›n
görüşleri ve toplant›n›n yap›ld›ğ› kent
insanlar›n›n katk›lar› ile gündem
başl›ğ›na ilişkin ayr›nt›l› incelemeleri
okurla buluşturuyor. Ayn› zamanda TKB
üyesi kentlerde yap›lan örnek
çal›şmalar›n, yetkin kalemlerden
makalelerin ve yurdun her köşesinden
koruma gönüllülerinin görüşlerinin yer
ald›ğ› bir platform oluşturuyor. 2005
y›l›ndan bu yana 23. say›s›na ulaşm›ş
olan dergi üç ayda bir yay›nlan›yor ve
üyelerle birlikte 2000 kişi, kurum ve
kuruluşa ücretsiz ulaşt›r›l›yor.

Tarihi ve Kültürel Miras› Koruma Proje
ve Uygulamalar›n› Özendirme
Yar›şmas›: Üye belediyeler aras›nda kültür miras›n›
koruma çal›şmalar›n› özendirmek amac›yla, Şubat
2001 tarihinde “Örnek Koruma Projeleri ve
Uygulamalar› Teşvik Ödülleri” verilmesi karar›n›n
ard›ndan verilmeye başlayan ödüllerin ilki,

Antakya’da yap›lan 2002 y›l›n›n ilk
buluşmas›nda sahiplerini buldu. Ödüllere
aday olan belediyelerin çal›şmalar›, önce
TKB’nin mimarl›k, şehircilik, arkeoloji,
sanat tarihi, hukuk ve kent yönetimi
alanlar›ndaki uzmanlardan oluşan
Dan›şma Kurulu taraf›ndan inceleniyor.
Kurulun değerlendirmeleri birlik encümeni
taraf›ndan karara bağlan›yor ve ödül töreni
ilk buluşmada bir törenle sahiplerine
dağ›t›l›yor. Tören s›ras›nda aç›lan bir sergi ile
proje ve uygulamalar koruma camias›na
sunuluyor, bir sergi katalogu ile de
belgelenerek 2000 kişiye dağ›t›l›yor.    

2001 y›l›nda “Kültür Miras›n› Koruma
Proje Yar›şmas›” ad› alt›nda yap›lan ilk
yar›şma sonucunda iki kategoride ödül
verildi. Özendirme Ödülleri’ni Beypazar›,
Çanakkale ve Muğla Belediyeleri, Duyarl›l›k
Ödülleri’ni ise Alanya, Afyonkarahisar ile
Yalvaç Belediyeleri paylaşt›. 
2002 y›l›nda “Tarihsel Miras› Koruma
Projeleri ve Uygulamalar›n› Özendirme
Yar›şmas›” ad› alt›nda yeniden

şekillendirilen yar›şmada Ağ›rnas, Diyarbak›r
Büyükşehir ve İzmir Büyükşehir Belediyeleri
Başar› Ödülleri’ne, Bart›n, Eskişehir Büyükşehir ve
Muğla Belediyeleri Özendirme Ödülleri’ne uygun
görüldü.

2008 y›l› Tarihi ve Kültürel Miras› Koruma Proje ve Uygulamalar›n› Özendirme Yar›şmas› Ödül Töreni

Yar›şma Katalogu 2007 

Yar›şma Katalogu 2008
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2003 y›l›nda, Metin Sözen ad›na konulan büyük
ödül ile birlikte “Tarihi ve Kültürel Miras› Koruma
Proje ve Uygulamalar›n› Özendirme Yar›şmas›”
olarak düzenlenen yar›şma sonucunda, Metin
Sözen Koruma Büyük Ödülü Yalvaç Belediyesi’ne,
Başar› Ödülleri Yalvaç, Mudurnu ve Safranbolu
Belediyelerine, Özendirme Ödülleri ise Kuşadas›,
Ürgüp ve Alt›ndağ Belediyelerine verildi. 

2004 y›l›nda “Başar›” ve “Özendirme” kategorilerindeki
ödül say›s› dörde ç›kar›ld› ve Çanakkale Belediyesi
Metin Sözen Koruma Büyük Ödülü’nü al›rken,
Tarsus, Eyüp, Osmangazi ve Konak Belediyeleri
Başar› Ödülleri’ne, Trabzon, Uşak, Taşköprü ve
Çorum Belediyeleri Özendirme Ödülleri’ne uygun
görüldüler. 

2005 y›l›nda Metin Sözen Koruma Büyük Ödülü’nü
Antakya Belediyesi, Başar› Ödülleri’ni Malazgirt,
Mustafapaşa, Tarsus ve Ürgüp Belediyeleri,
Özendirme Ödülleri’ni ise Bilecik, Kaymakl›, Niksar
ve Şişli Belediyeleri ald›.  

2006 y›l›nda, nitelikli başvurular›n say›s›ndaki art›ş
nedeniyle ödül say›lar› bir kez daha art›r›ld›. Sivas
Belediyesi Metin Sözen Koruma Büyük Ödülü’ne
uygun görüldü. Gaziantep Büyükşehir, Kad›köy,
Söke, Tarsus ve Taşköprü Belediyeleri Başar›
Ödülleri’ni, Nilüfer, Osmangazi, Polatl›, Şahinbey ve
Tarakl› Belediyeleri de Özendirme Ödülleri’ni
kazand›. 

2007 y›l›nda ödül kategorileri “Proje” ve
“Uygulama” olarak yeniden düzenlendi. Metin
Sözen Koruma Büyük Ödülü Gaziantep Büyükşehir
Belediyesi’ne verildi. Amasra, Bursa Büyükşehir,
İstanbul Büyükşehir ve Tarsus Belediyeleri Proje
Ödülleri’ne, Alt›ndağ, Konak, Odunpazar›,
Osmangazi Belediyeleri ise Uygulama Ödülleri’ne
uygun görüldü. 

2008 y›l›nda, ödül kategorilerine, kentlerinin kültür
varl›klar›n› bütüncül bir anlay›ş ve kararl›l›kla
sürdüren çal›şmalar için Süreklilik kategorisi
eklendi. İzmir Büyükşehir Belediyesi Metin Sözen
Koruma Büyük Ödülü’nü kazand›. Gaziantep
Büyükşehir, Osmangazi ve Tarsus Belediyeleri
Süreklilik Ödülleri’ni; Alt›ndağ, Konak, Kozan,
Odunpazar› ve Tokat Belediyeleri Proje Ödülleri’ni,
Antalya Büyükşehir, Çanakkale, Kuşadas›, Ödemiş
ve Selçuklu Belediyeleri de Uygulama Ödülleri’ni
ald›lar. 

2009 y›l›nda “proje” ve “uygulama” dallar›ndaki
ödül say›s› beşe ç›kar›ld› ve ödül kategorilerine bir
de Dan›şma Kurulu Özel Ödülü eklendi. Kütahya

Belediyesi’ne verilen Metin Sözen Koruma Büyük
Ödülü’nün ard›ndan, Süreklilik Ödülleri’ni Alt›ndağ,
Konak ve Odunpazar› Belediyeleri ald›. Proje
Ödülleri İnebolu, Kula, Niksar, Sivas ve Şanl›urfa
Belediyelerine, Uygulama Ödülleri Aksaray,
Bergama, Birgi, Burdur ve Nilüfer Belediyelerine
verildi. Dan›şma Kurulu Özel Ödülü ise Alanya
Belediyesi’nin oldu. 

Y›llar içinde yar›şmaya aday olan proje ve uygulamalar›n
say›s› kadar niteliğinde de gözlenen yükselme, tek
yap› ölçeğinde çal›şmalardan kentin bütününe
yay›lan gelişme, çal›şmaya konu olan tarihi yap›lar›n
niteliğindeki çeşitlenme, yar›şman›n özendirici ve
geliştirici etkisini ve gönendirici sonuçlar›n› gözler
önüne sermektedir. 

At›l›m y›llar›: 2004-2010

2004 y›l›n›n Haziran ay›nda Sivas Buluşmas› ile
eşzamanl› yap›lan meclis toplant›s›nda, Tarihi
Kentler Birliği’nin yeni meclisi ve yeni yönetimi
belirlendi, birliğin başkanl›ğ›n› Kayseri Belediye
Başkan› Mehmet Özhaseki, Kurucu Başkan
Erdoğan Bilenser’den devrald›. Art›k kuruluş ve
yap›lanma dönemi geride kalm›ş, çal›şma
alanlar›n›n çerçevesi çizilmiş, yeni bir döneme
girilmişti. May›s 2009’daki Beşiktaş Buluşmas› ile
eşzamanl› yap›lan meclis toplant›s›nda, TKB’nin
üçüncü dönemi için yeni yönetimi ve meclisi
belirlendi, Mehmet Özhaseki ikinci kez başkanl›ğa
getirildi. 

Başkan Özhaseki, birliğin üstlenmesi gereken rolü
şöyle dile getiriyordu: “Kentlerimiz, yaşad›ğ›m›z
kimlik bunal›m›n›n bir göstergesi olarak durmaktad›r.
Belediyelerimizin kentlerine damga vurmalar›n›n

TKB Başkan› Mehmet Özhaseki (2004-2010)



zaman› gelmiştir. TKB olarak kendilerine bu
konuda her türlü desteği vereceğiz.’’ Gerçekten de
2004-2010 y›llar› aras›nda, h›zl› ve dinamik bir
uygulama, bir yandan yayg›nlaş›rken bir yandan da
niteliği art›rma, ülkenin koruma gündeminde ağ›rl›k
kazanma, giderek uzmanlaşmaya yönelik çal›şmalar
ağ›rl›k kazand›. 

Bu y›llarda, koruman›n önünü açacak birçok yasal
düzenlemenin haz›rl›k aşamas›nda TKB etkili katk›
sağlad›. Aral›k 2008’deki Kayseri Semineri’nde
bütüncül koruma çal›şmalar›yla öne ç›kan dört üye
belediyenin sunduğu örnekler üzerinden, kentsel
korumada başar› kriterleri sergilendi. Ayn›
toplant›da endüstri miras›, arkeolojik varl›klar,
somut olmayan kültürel miras ve Cumhuriyet dönemi
mimarl›ğ› TKB’nin gündemine al›nd›. Ekim 2009’da
Bursa’da yap›lan uluslararas› bir sempozyumla, TKB
kaleli kentleri, Nisan 2010 tarihinde yap›lan K›rşehir
Semineri’nde geleneksel çarş›lar› program›na ald›.
2004-2010 aras›ndaki dönemde Tarihi Kentler
Birliği yeni bir dizi girişim başlatt›: Anadolu’da
seminerler dizisi, üye kentlerde çocuklara yönelik
kültürel miras eğitim program› ve belediyelerin
teknik kadrolar› için ÇEKÜL Akademi eğitimlerinden
oluşan bir eğitim at›l›m› gerçekleştirdi. Uluslararas›
ilişkilerini güçlendirdi, yurtd›ş› inceleme gezileri
düzenledi. Üye belediyelerin mimari projelerine

finansal destek sağlayan bir program› yürürlüğe
koydu. Her geçen y›l niteliği ve say›s› artan başvurularla
Özendirme Yar›şmas›’n›n kapsam›n› genişletti,
sergiler ve yar›şma katalogu ile destekledi.  

Uluslararas› ilişkiler: TKB üyesi Beşiktaş Belediyesi
bir, Bursa Büyükşehir Belediyesi üç uluslararas›
toplant›ya ev sahipliği yapt›. TKB’yi temsilen
Dan›şma Kurulu üyesi Fikret N. Üçcan yedi
uluslararas› toplant›ya kat›ld›. 

Yurtd›ş› inceleme gezileri: Bu dönemde ilk kez
yurtd›ş› inceleme gezileri başlat›ld›. Tarihi ve
kültürel dokunun korunmas› ve yaşat›lmas›nda
başar›l› sonuçlar alm›ş ülkelerdeki çal›şmalar›
yerinde görmek, incelemek amac›yla 2006 y›l›nda
194 kat›l›mc›yla Prag, Budapeşte; 2007 y›l›nda 215
kat›l›mc›yla Roma; 2008 y›l›nda 159 kat›l›mc›yla
Suriye; 2009 y›l›nda 218 kat›l›mc›yla Fas; 2010
y›l›nda 174 kat›l›mc›yla St. Petersburg gezileri yap›ld›. 

200 Ortak 200 Eser Program›: Yine ayn› dönemde,
koruma çal›şmalar›nda belediyelerin mimari proje
giderlerine destek olmak amac›yla, May›s 2005’te
al›nan bir kararla başlat›lan “200 Ortak 200 Eser
Program›” devreye girdi. 2005-2009 y›llar› aras›nda
toplam 246 belediye programa başvurdu. Program
şartnamesine uygun görülerek destek alan
projelerin büyük çoğunluğu valiliklerin onay›yla

Uluslararas› Kaleli Kentler Sempozyumu, Bursa 2009 
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200 Ortak 200 Eser Program› desteğiyle projelendirilen Bergama Gazipaşa İlkokulu Restorasyonu ve Butik Otel

Suriye gezisi, 2008



tahsis edilen il özel idare fonlar›yla uygulamalar›n›
tamamlad›. Yine büyük bir çoğunluk, Tarihi Kentler
Birliği “Tarihi ve Kültürel Miras› Koruma Proje ve
Uygulamalar›n› Özendirme Yar›şmas›” ödüllerini
almaya hak kazand›. 

Çocuklar için Kültürel Miras Eğitim Program›: Bu
dönemin öne ç›kan bir başka etkinliği de, 12 yaş
çocuklar›n›n kentlerinin doğal, mimari, arkeolojik
varl›klar› ve geleneksel yaşam kültürünü tan›malar›
ve kentlilik bilinci kazanmalar› amac›yla, 2007
y›l›nda başlat›lan, ÇEKÜL Vakf›’n›n 2003 y›l›ndan
bu yana sürdürdüğü “Kentler Çocuklar›nd›r”
projesinin TKB üyesi kentlerde uygulanmas› oldu.
Kentlerinin birer Kültür Elçisi olarak yetiştirilen
çocuklar, uzmanlardan ald›klar› eğitimin yan› s›ra,
gezilerle kentlerinin doğal ve kültürel değerlerini
yaşayarak tan›d›lar, kentli yaşl›larla söyleşiler
yapt›lar, çeşitli oyunlar ve etkileşimli uygulamalarla
kültürel miras kavram›yla tan›şt›lar, korumay› ve
kent kimliğine sahip ç›kmay› öğrendiler.  

Kültürel ve Kentsel Koruma Eğitim Program›: 2009
y›l›nda, üye belediyelerin koruma alan›nda çal›şan
kadrolar›n›n niteliklerinin yükseltilmesi amac›yla,
Tarihi Kentler Birliği’nin Emirgân’daki merkezinde,
ÇEKÜL Akademi taraf›ndan düzenlenen Kültürel ve
Kentsel Koruma Eğitim Program› başlat›ld›. Belediyeler
bünyesinde çal›şan mimar, şehir planc›s›, mühendis,
sanat tarihçisi, arkeolog, proje uzmanlar›ndan
oluşan teknik kadrolara; kentsel koruma ve kentsel
gelişim stratejileri, kültürel korumada proje yönetimi,
taş›nmaz kültür varl›klar›n›n grupland›r›lmas› ve

bak›m onar›m esaslar›, kültür turizmi, kültürel
miras›n korunmas› ve işlevlendirilmesi, korunan
alanlarda yap›laşma ilkeleri, alan yönetimi, somut
olmayan kültürel miras başl›kl› eğitimler verildi.
Alan›nda uzman eğitimciler taraf›ndan sunulan ve
vaka analizleri, uygulama, alan çal›şmalar›yla
desteklenen eğitimlere, TKB üyesi 60 belediyenin
ekipleri kat›ld›. 

Sonsöz

Temmuz 2000 tarihinde 52 üye ile kuruluşunu
gerçekleştiren Tarihi Kentler Birliği, koruman›n
yerelden başlayarak ülke bütününe ulaşmas›n›n
somut bir örneği olarak, Ekim 2010  tarihinde onuncu
y›l›n› 308 üyesi ile kutluyor. Koruma anlay›ş›n›
toplum çap›nda yayg›nlaşt›rmada, halk›n seçtiği,
kentlinin temsilcisi konumunda olan yerel
yönetimlerden başlaman›n doğruluğunu kan›tl›yor.
Belediyelerin gerçekleştirdiği tarihi ve kültürel
çevreyi koruma çal›şmalar›, korumay› yerel düzeyde
somut sonuçlar›yla görünür, alg›lan›r k›larak, tarihi
çevreyi kentle bütünleştirerek, bir çekim merkezi
haline getirerek ve kentlinin günlük yaşam›na dahil
ederek, kültür turizmi arac›l›ğ›yla gelir kaynaklar›n›
art›rarak, k›sacas› kente ve kentliye doğrudan yarar
sunarak, korumay› sağlam temellere dayand›r›yor.
On y›lda gerçekleştirilenler, Tarihi Kentler Birliği’nin
Türkiye’de koruma anlay›ş›n›n yurt çap›nda
yayg›nlaşt›r›lmas›na yönelik stratejik ve doğru bir
ad›m olduğunu, koruma anlay›ş›n›n halkla ilişkisinin
kurulmas›n›n önemini kan›tl›yor.   

Kültürel Miras Eğitimi, Ağ›rnas 2007
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1975 y›l›nda Amsterdam’da yap›lan Avrupa
Mimarl›k Miras› Kongre’sinin Bildirgesi’nde dile
getirilen ilkeler, 2000’den sonra Tarihi Kentler
Birliği ve üyesi olan belediyelerin de temel ilkeleri
aras›nda yer almaya başlad›. Bildirgenin, “bütünsel
koruma”n›n kentsel ve bölgesel planlaman›n bir
parças› olmas›na ilişkin temel ilkesi 2010 y›l›na
doğru giderek üye belediyelerce benimsendi.
Koruma sürecinde; yerel yönetimlerin sorumluluğu
ve halk›n kat›l›m›, kültür varl›klar›n›n korunmas›nda
toplum yarar› gözetilmesi, yasal ve yönetsel
önlemlerin bu anlay›ş çerçevesinde ele al›nmas›, bu
amaçla uygun mali kaynaklar›n yarat›lmas›,
restorasyon ve iyileştirmeye yönelik yöntemlerin ve
teknik becerilerin geliştirilmesi koşullar›, Tarihi
Kentler Birliği’nin tüm etkinlik alanlar›nda
geliştirmeyi amaçlad›ğ› ölçütler olarak öne ç›kt›.   

On y›lda Türkiye’nin yerel yöneticileri, Başkan
Mehmet Özhaseki’nin sözleriyle, “[…] nas›l bir
zenginliği yönettiklerini, nas›l bir tarihe sahip
olduklar›n›, toplumsal kimliğin ve dirliğin
yarat›lmas›nda hangi ödevlerin onlar› beklediğini
öğrendiler. Tarihi Kentler Birliği sadece, tarih ve
kültür varl›klar›n›n hayata yeniden kat›lmas›n›
sağlamakla yetinmemiş, yerel yönetim anlay›ş›na
ciddi ve özenli katk› sağlam›şt›r: Kent anlay›ş›na
derinlik, kent tasar›mlar›na ‘ortak miras’ değerlerini
eklemiştir. Yeni bir birliktelik, dayan›şma ve
davran›ş kültürü geliştirmiştir.”6

Son sözü Metin Sözen’e b›rakal›m:
“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

ÇEKÜL Akademi kat›l›mc›lar› alan gezisinde

Kentler Çocuklar›nd›r Kültürel Miras Eğitim Program› 



Tarihi Kentler Birli¤i üye belediyelerinin co¤rafi da¤›l›m›

Side Semineri, 2009
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Marmara Bölgesi 51

Karadeniz Bölgesi 53

Doğu Anadolu Bölgesi 19

Güneydoğu Anadolu Bölgesi 29

Akdeniz Bölgesi 43

Ege Bölgesi 51

İç Anadolu Bölgesi 62

Büyükşehir Belediyesi 14

Belediye 43

İlçe Belediyesi 210

Belde Belediyesi 41

Bölgelere göre üye dağ›l›m› Belediye ölçeğinde dağ›l›m

1 Sekizinci Beş Y›ll›k Kalk›nma Plan› (2001-2005),
http://www.dpt.gov.tr/DocObjects/View/740/2001.pdf, 
Al›nd›ğ› tarih 27.08.2010
2 Tarihi Kentler Birliği; Bakanlar Kurulu’nun 16 Ağustos
2000 tarih ve 2000/1203 say›l› karar›yla “hükümet onay›”
ile kurulmuş, karar›n 28 Eylül 2000 tarihinde Resmi
Gazete’de yay›nlanmas›ndan sonra resmen tüzel kişilik
kazanm›şt›r. 2005 y›l›nda ise, 11 Haziran 2005 tarih 25842
say›l› Resmi Gazete’de yay›nlanarak yürürlüğe giren 5355
say›l› Mahalli İdare Birlikleri Kanuna uygun tüzük
düzenlemesi yap›lm›şt›r.   
3 http://www.mahalli-idareler.gov.tr/Mahalli/Birlikler.aspx,
27.08.2010.

4 TKB’nin yay›n organ› Yerel Kimlik dergisinin yay›na
haz›rlanmas›; Anadolu Buluşmalar› ve Seminerlerinin
program içeriklerinin ve konuşmac›lar›n›n belirlenmesinden
organizasyonuna kadar planlanmas› ve uygulanmas›;
Özendirme Yar›şmas›, ödül dağ›t›m töreni, sergi
organizasyonu, yar›şma katalogunun yay›na haz›rlanmas›;
“200 Ortak 200 Eser” destek fonunun eşgüdümü,
organizasyonu, izlenmesi görevleri ÇEKÜL Vakf› taraf›ndan
yürütülmektedir.  
5 www.tarihikentlerbirliği.org, 12.01.2008
6 Yerel Kimlik, Nisan-Haziran 2004,  12. say›, s. 2.
7 Umudun Tan›ğ›: Tarihi Kentler Birliği, (2006), yay. haz.
Hasan Özgen, Tarihi Kentler Birliği Yay›n›, İstanbul, s. 84

Dipnotlar

Bursa Buluşmas›, 2009



arihi Kentler Birliği’nin kurucu üyelerinden
olan Yalvaç Belediyesi başta Pisidia
Antiokheia olmak üzere birçok tarihi ve

kültürel varl›ğa sahibi olduğu bilinciyle bu değerleri
korumas› ve onar›lmas› yolunda bugüne kadar
önemli çal›şmalar gerçekleştirdi. On y›l önce
başlat›lan “Yalvaç Kültürel Değerlerin Korunmas›,
Geliştirilmesi ve Turizmin Çeşitlendirilmesi Projesi”
bu çal›şmalar›n somut örnekleri aras›nda. Yalvaç
Belediyesi bu çal›şmalar› kendi kaynaklar›yla hayata
geçirmeyi başard›.

Tarihi Kentler Birliği taraf›ndan “200 Ortak 200
Eser” Projesi kapsam›nda “Kaş Mahallesi Engin
Sokak, Güven Sokak, Hac› Kad›n Sokak dokular›n›n
projelendirilmesi” için, Yalvaç Belediyesi’ne maddi
destek sağland›. 

örnek proje

T

“200 Ortak 200 Eser” program›ndan örnekler

Yalvaç sokak dokular› projesi

Proje, ad› geçen üç sokaktaki yap›lar›n cephe
iyileştirmesi ve sokak düzenlemelerine yönelik olarak
haz›rland›. 70 adet yap› bulunan sokaklarda 5 adet
tescilli geleneksel konut ve 1 adet tescilli hamam
yap›s› mevcuttur.

Cephe iyileştirilmesi ve sokak düzenlenmesi
yap›lacak olan Yalvaç İlçesi Kaş Mahallesi Engin
Sokak, Hac› Kad›n Sokak ve Güven Sokaklara bak›
veren tüm tescilli ve tescilsiz yap›lar›n cepheleri ile
avlu duvarlar›, müştemilat, çeşme gibi mimari ele-
manlar›n, özgün sokak dokusu ve kentsel mobilya
ile birlikte korunmas›, sağl›klaşt›r›larak yaşat›lmas›
ve çağdaş yaşama kat›lmas› sağlanacak. Proje
kapsam›nda, sokak dokusunu tan›mlayan tüm
öğelerin korunmas› ve belgelenmesine yönelik
çal›şmalar yap›lacak. 

Proje ad›: Kaş Mahallesi Engin Sokak, Güven Sokak, 

Hac› Kad›n Sokak cephe-sokak-çevre düzenleme projesi

Proje sahibi: Yalvaç Belediyesi (Başkan Tekin Bayram)

Müellifi: Recep Esengil, Gülbahar Dikencik 

Proje teslim tarihi: 24.08.2010

TKB katk›s›: 34.800 TL

Uygulama: Yalvaç Belediyesi
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yeni kitaplar
5. Uluslararas› Van Gölü Havzas› Sempozyumu

9-13 Haziran 2009 tarihleri aras›nda Van Valiliği’nin ev sahipliğinde, İstanbul
Üniversitesi, Van Yüzüncü Y›l Üniversitesi, Van Ticaret ve Sanayi Odas›, TMMOB
Mimarlar Odas› Van Şubesi ve ÇEKÜL Vakf›’n›n organizasyonu ile “5. Uluslararas›
Van Gölü Havzas› Sempozyumu” düzenlendi. 

Sempozyumda, Van Gölü Havzas›’n›n en az 7 bin y›ll›k sürecini kapsayan arkeoloji,
tarih, sanat tarihi, nümizmatik, coğrafya, edebiyat, ekonomi ve iktisat, etnografya,
turizm, geleneksel el sanatlar› ve mutfak kültürü ayr›nt›l› olarak bilimsel yöntemler-
le ele al›nd›. 

80’den fazla yerli ve yabanc› bilim adam›n›n sempozyum bildirileri, Prof. Dr. Oktay
Belli’nin editörlüğünde Türkçe ve İngilizce olarak bir kitapta topland›. ÇEKÜL Vakf›
Van Gölü Havzas› Koordinatörü, ayn› zamanda Van Mimarlar Odas› Başkan› Dr.
Şahabettin Öztürk de kitab›n haz›rlanmas›na katk› sundu.

704 sayfadan oluşan kitap, Van Valiliği İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü taraf›ndan yay›mland›. Eski Çağda
Anadolu ve Van Havzas›nda Demir Üretimi Teorisi ve Teknolojisi, Urartu Gözetleme Kale ve Kuleleri,
Evliya Çelebi Seyahatnamesinde Van, Bas›l› İlk Türkçe Eser Vankulu Lügat›, Göç ve Göçebelik
Terminolojisi, Van’da Savatl› Gümüş İşlemeciliği gibi pek çok konuda sunulan bildiriler, fotoğraflar ve
çizimlerle kitapta yer al›yor. Kitap, Van Valisi Münir Karaloğlu ve Yüzüncü Y›l Üniversitesi Rektörü Prof.
Dr. Hasan Ceylan’›n önsöz yaz›s›yla başl›yor.  

Sunuş yaz›s›nda ise editör Prof. Dr. Oktay Belli, sempozyum kitaplar›n›n büyük bir titizlikle haz›rland›ğ›na
vurgu yaparak, bilim insanlar›n›n bu nedenle sempozyumlara katk›lar›n›n artt›ğ›n› söylüyor.

Yerel Yönetimlerde ‹mar

1958 Sivas doğumlu olan Mustafa Tamer, Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler
Fakültesi’ni bitirdikten sonra, kaymakaml›k, vali yard›mc›l›, daire başkanl›ğ› ve vali olarak
görev yapt›. Tamer, ayn› zamanda akademik kariyerine de devam etti. Şu anda Merkez
Valisi olarak görevine devam eden Kamu Yönetim Uzman› Dr. Mustafa Tamer, bilgi ve
deneyimlerini paylaşmak için Mustafa Tamer Stratejik Araşt›rmalar Vakf›’n› kurdu. Vak›f
bünyesinde araşt›rmalar›na devam ederek, Yerel Yönetimlerde ‹mar isimli kitab›
haz›rlad›. Kitap, pek çok konuya ›ş›k tutuyor.

Yerel yönetimlerin idari kadrolar›na yol gösterici nitelikte olan kitapta, imar kanunu, il
özel idareleri, imar planlar›, deprem-afet yap›lar›, yap› ruhsat›, kaçak yap›-imar kirliliği,
yap› kullanma izni, kat mülkiyeti kanunu, s›ğ›nak-asansör, mücavir alan, toprak koruma
– hazine kamulaşt›rma, imar cezalar› – aflar›, çevre düzeni plan, gecekondu-iskân
kanunu gibi pek çok konu yer al›yor. 

Vakf›n amac›n›n, yerel yönetimleri ilgilendiren pek çok konuda araşt›rma yapmak olduğunu söyleyen Tamer,
seminer ve konferanslar›n yan› s›ra, birikimlerini kitaplara aktararak paylaşmak olduğunu söylüyor. İzmir
Bornova’da kurulan vak›f faaliyete geçtiğinden bu yana, ‹l Özel ‹dareleri, Stratejik Planlama ve Performans
Program›, Yerel Yönetimlerde ‹flyeri Açma ve Çal›flma Ruhsatlar›, Yerel Yönetimlerde ‹nsan Kaynaklar›, Do¤al
Kaynaklar Mevzuat›, Belediye Zab›tas› isimli alt› kitap yay›mlad›. Yerel Yönetimlerde ‹mar kitab› da vak›f
taraf›ndan yay›mlanan son kitap. 674 sayfadan oluşan kitapta, kanunlar ve yönetmelikler üzerinden ad›m ad›m
yap›lmas› gereken tüm işlemler aç›klama ve yorumlarla birlikte anlat›l›yor.   
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Tanzimat’tan Cumhuriyet’e Yalvaç Tarihi

Son dönemde yapt›ğ› kültürel miras› koruma çal›şmalar›yla gündeme gelen Yalvaç
Belediyesi, yay›nlarla da bu çabas›n› destekliyor. Prof. Dr. Nuri Köstükçü’nün imzas›n›
taş›yan Yalvaç Tarihi Üzerine Araflt›rmalar (Tanzimat’tan Cumhuriyet’e) adl› kitap,
Temmuz 2010’da Yalvaç Belediye Kültür Yay›nlar› taraf›ndan yay›mland›.

Prof. Dr. Nuri Köstükçü, kitab›n haz›rl›k aşamas›nda Vak›flar ve Hurufat defterlerinden
yararlanm›ş; Milli Kütüphane İbn-i Sina Salonu Arşivi’nde kay›tl› Yalvaç Şeriye
Sicilleri’ni, Yalvaç Ortaokulu ve Atatürk Lisesi arşivlerindeki brifing dosyalar›n›, Yalvaç
Nüfus ve Vatandaşl›k Müdürlüğü Arşivi’ndeki defterleri incelemiş. 

Kitapta Yalvaç’›n geçmişten günümüze sosyo-kültürel yap›s›na ›ş›k tutacak bilgiler bulunuyor.
“Osmanl›’dan Cumhuriyet’e Yalvaç’ta Camiler ve Vak›flar”, “Sosyal Tarih Perspektifinden
Meşrutiyet Dönemi Yalvaç’ta Aile Kurumu”, “Yalvaç’ta Ortaöğretim Tarihçesi”, “Balkan
Savaş›nda Şehit Olan Yalvaçl›lar”, bu önemli çal›şmada bulunan bölümlerden baz›lar›…

Frigya Bölgesi Bizans Dönemi Kaya Mimarisi

Frigya bölgesi, Orta Anadolu’da yer alan ve s›n›rlar› bugünkü Eskişehir, Kütahya, Afyonkarahisar, Uşak ve
Denizli illeri içinde kalan bölgedir. ÇEKÜL Vakf› Bölge Koordinatörü Prof. Dr. B. Yelda Olcay Uçkan, 2004-2006
y›llar› aras›nda yapt›ğ› araşt›rmay›, Frigya Bölgesi Bizans Dönemi Kaya Mimarisi isimli kitapta toplad›. Eskişehir
Tepebaş› Belediyesi’nin desteğiyle yay›mlanan kitap, ak›c› dili ile fotoğraflar, çizimler eşliğinde 190 sayfadan
oluşuyor. 

Yelda Olcay Uçkan ve araşt›rma ekibi, Kültür ve Turizm Bakanl›ğ›, Kültür Varl›klar› ve Müzeler Genel
Müdürlüğü’nün izni ve Anadolu Üniversitesi Araşt›rma Fonu’nun desteğiyle Frigya bölgesini içine alan illerde
yürütülen yüzey araşt›rmalar› sonucunda kitab› haz›rlad›. Anadolu’daki önemli ulaş›m ve
ticaret noktas› olan Frigya bölgesi, jeolojik yap›s› ile kaya mimarisinin özgün örneklerini
içeriyor. Frig döneminde başlayan, kaya kütleleri içine farkl› işlevde mekânlar›n oyulmas›
geleneği, Roma ve Bizans dönemlerinde de kesintisiz sürdürülmüş. Bu yap›s›yla Frigya
Bölgesi Anadolu’nun kaya oluşumlar› ve mimarisi bak›m›ndan en zengin bölgelerinden
biri. Bölgenin zengin kültürel birikimi içinde detayl› olarak ele al›nan Bizans dönemi kaya
mimarisini bütün olarak sunan kitap, ayn› zamanda Bizans döneminin tarihi ve kültürel
yap›s›yla ilgili bilgi sunmas› aç›s›ndan da özgün bir yay›n olarak karş›m›za ç›k›yor. 

Kitap, Tepebaş› Belediye Başkan› Ahmet Ataç’›n sunuş yaz›s›yla başl›yor. Ataç yaz›s›nda,
bilim ve sanata, çağdaş bir çizgide gereken her türlü katk›y› vermeye devam edeceklerinin
mesaj›n› veriyor, emeği geçenleri kutluyor.

ÇEKÜL Vakf› Başkan› Prof. Dr. Metin Sözen’in yaz›s›yla devam ediyor kitap. Sözen, “Prof. Dr. B. Yelda Olcay
Uçkan ve arkadaşlar›n›n yeni buluntularla çal›şmalar›na süreklilik kazand›rmalar›, Anadolu bütününde olduğu
kadar bu özel coğrafya için de önemli bir kazan›md›r,” diyerek, y›llard›r özlenen kamu-yerel-sivil-özel
birlikteliğinin yaşama geçmeye başlad›ğ›n› belirtiyor.

Anadolu Üniversitesi’nden Dr. Erkan Uçkan, Arş. Gör. Muradiye Bursal› Öztaşk›n, doktora öğrencileri Gökçen
Öztaşk›n, Seçkin Evcim, İzmir Dokuz Eylül Üniversitesi’nden Öğr. Gör. Yalç›n Mergen ve Konya Selçuk Üniversitesi’nden
Araş. Gör. İ. Mete Mimiroğlu’ndan oluşan araşt›rma ekibi de kitab›n haz›rlanmas›na katk› sundu. Frigya
bölgesindeki kaya mimarisinin detayl› anlat›m›ndan ard›ndan kitap, Yelda Olcay Uçkan’›n değerlendirme ve ayn›
zamanda ÇEKÜL Vakf› Eskişehir temsilcisi olan Dr. Erkan Uçkan’›n bölgenin korunmas›na yönelik öneriler
yaz›s›yla sona eriyor.    



ğitimde aktar›lan bilgiler uygulama
aşamas›nda çok katk› sağlad›. Derin
çatlaklara ne yap›lmal›; bitkilerin,

nemin, rutubetin nas›l kurutulabileceği ile ilgili
öğrendiklerimi kulland›k.” Manisa Belediyesi’nde
mimar olarak çal›şan Müge Kuğu “Yap› Özelliklerine
Göre Müdahale Teknikleri ve Bak›m-Onar›m
Esaslar›” eğitimi hakk›nda bunlar› söylüyor. Edirne
Belediyesi’nin harita kadastro teknikerlerinden Berk
Çak›r’›n, “Bilgisayarl› 3D Modelleme” eğitiminden
sonra yapt›ğ› yorum ise şöyle: “Program› bir
UNESCO projesi olan Haf›z Ağa Konağ› çal›şmas›nda
kulland›m. Vaziyet plan› üzerinden eşyalar› şeklin
üzerine oturtarak objeleri yerleştirdim, iç tasar›m
yapt›m.”

ÇEKÜL Akademi, Aral›k 2009’da pilot eğitimlerle
yola ç›km›şt›. 2010’un boyunca da konusunda
uzman isimler, bilgi ve deneyimlerini Türkiye’nin
farkl› kentlerinden mimarlar, şehir planc›lar›,
arkeologlar, sanat tarihçileri, restoratörler, inşaat
mühendisleri ve teknikerler ile paylaşt›. “Kültürel ve

“E

ÇEKÜL Akademi yeni
döneme haz›rlan›yor

haberler

Kentsel Koruma” genel başl›ğ›nda yürütülen eğitimler
sonras›nda haz›rlanan değerlendirme raporu ÇEKÜL
Akademi’nin hedeflerine ulaşt›ğ›n› gösteriyor. 

Bu dönemde, 10 ayr› başl›kta eğitim düzenlendi.
3 gün süren eğitimlere, değişik ölçekteki TKB üyesi
belediyelerin koruma alan›nda çal›şan toplam 160
uzman› kat›ld›. 166 uzman ise yedek listede yer ald›. 

ÇEKÜL Akademi’nin öğrencileri, vaka çal›şmalar›,
simülasyon ve demonstrasyon ile soru-cevap gibi
aktif kat›l›m› sağlayan yöntemlerle koruma alan›nda
bilgilerini art›rd›, Türkiye ve dünyadan iyi örneklerin
paylaş›lmas› ile yeni yaklaş›mlar› öğrenme f›rsat›
buldular; getirdikleri örnek plan ve projeler
üzerinde tart›şarak kentlerine somut öneri ve
fikirlerle döndüler. Ayr›ca, konu başl›ğ›na uygun
olarak belirlenen alan gezileri sayesinde uygulamalar›
yerinde görüp eğitim boyunca edindikleri bilgileri
pekiştirdiler. 

Akademinin en çok ilgi çeken eğitim başl›klar›, “Yap›
Özelliklerine Göre Müdahale Teknikleri ve Bak›m-
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Onar›m Esaslar›” ve “Tarihsel ve Kültürel Proje ve
Uygulamalarda İşlevlendirme” oldu. Eğitimlere en
çok kat›l›m gösteren belediyeler ise şöyle s›raland›:
İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Kocaeli Büyükşehir
Belediyesi, Edirne Belediyesi, Diyarbak›r Belediyesi,
Bursa Büyükşehir Belediyesi, Kayseri Büyükşehir
Belediyesi, Manisa Belediyesi, İzmir Büyükşehir
Belediyesi, Bozdağ Belediyesi, Gaziantep Şehitkamil
Belediyesi, Bergama Belediyesi ve Cizre Belediyesi. 

Kat›l›mc›lar›n büyük bölümü eğitimden çok memnun
kald›klar›n›, sonraki eğitimlere de kat›lmak istediklerini
belirtti. Eğitim süresince kazand›klar› bilgi ve becerileri
iş ortamlar›na aktarabilmelerini de akademinin art›lar›
aras›nda gösterdi.

ÇEKÜL Akademi’de eğitimler yak›nda yeniden
başlayacak. Değerlendirme raporundaki veriler
›ş›ğ›nda eğitim başl›klar› geliştirilecek, ayr›ca yeni
konular belirlenecek. Geçtiğimiz dönem yürütülen
eğitimlere kat›lma f›rsat› bulamam›ş olanlar için en
çok talep gören programlar da tekrarlanacak.
Akademi kapsam›nda, Gaziantep Metin Sözen

Kültür Evi’nde bölge ihtiyaçlar›na yönelik eğitimler,
atölye çal›şmalar› da planlan›yor. Gelişmeler
www.tarihikentlerbirligi.org adresinden takip
edilebilir. 



1 Haziran 2005 tarihli 5226 say›l› Kültür ve
Tabiat Varl›klar›n› Koruma Yasas›’n›n 13.
maddesine dayan›larak İstanbul Büyükşehir
Belediyesi bünyesinde, Temmuz 2006’da

kurulan KUDEB, tescilli eserlerin korunmas›
konusunda İstanbul’da olumlu değişimlere imza
at›yor. Restorasyon ve Konservasyon Laboratuar›,
Ahşap Eğitim Atölyesi, Taş Eğitim Atölyesi, Bak›m
Onar›m İzinleri Bölgesel Çal›şma Gruplar›, Envanter
ve Say›sallaşt›rma Grubu, Denetim Ekipleri ve
Tarihi Peyzaj Grubu birimlerinin bulunduğu büroda,
İstanbul’un kültür miras›n›n korunmas› ve
sürdürülebilmesi ad›na akademik ve uygulamal›
çal›şmalar yürütülüyor. İBB KUDEB’in bugüne dek
yapt›ğ› çal›şmalardan baz›lar› şöyle:

Bak›m Onar›m İzinleri Bölgesel Çal›şma Grubu,
Haziran 2010’a dek İstanbul’un yedi bölgesinde,
634 kâgir ve ahşap yap›ya bak›m onar›m izni ve
iskân görüşü verdi. Envanter ve Say›laşt›rma Grubu,
iki y›l boyunca belediyeler ve koruma kurullar›n›n
arşivlerinde bulunan 41 bin 393 adet dosyay›

tarayarak say›sal ortama aktard› ve merkezi bir kay›t
sistemi oluşturdu. Çatalca İlçesi Kültür ve Tabiat
Varl›klar› Envanteri tamamland›. 

Restorasyon ve Konservasyon Laboratuar›’nda tarihi
eserlerdeki yap› malzemelerinin belirlenmesi, koruma
önerilerinin geliştirilmesine yönelik çal›şmalar yürütülüyor.
Farkl› disiplinlerden uzmanlar›n çal›şt›ğ› laboratuarda,
2007 y›l›ndan bugüne dek 309 adet malzemenin
analizi yap›ld›, konservasyon raporu haz›rland›. 

İBB KUDEB’in Ahşap Eğitim Atölyesi’nde ise
çal›şmalar› birkaç yoldan sürdürülüyor. Geleneksel
ahşap ustal›ğ›n›n gelecek kuşaklara aktar›lmas›
amac›yla, 2008 y›l› başlar›nda Süleymaniye ve
Zeyrek’te kurulan atölyelerde çeşitli kurslar düzen-
lendi. Bu kurslarda eğitim alan öğrenciler, Dünya
Kültür Miras› Listesi’ndeki tarihi yar›mada s›n›rlar›
içinde bulunan Süleymaniye, Zeyrek ve Sulukule’de
75 tescilli yap›n›n restorasyonunda görev ald›.
Ahşap Eğitim Atölyesi eğitim çal›şmalar›
kapsam›nda 400 kursiyere sertifika verildi. Atölye,
bilgi birikimini İstanbul’un diğer belediyeleriyle de
paylaşt›. Eyüp Belediyesi’nin işbirliği ile Eyüp’te bir
ahşap atölyesi kuruldu. Feshane ve K›z›lmescit
Sokağ›’nda devam eden restorasyonlarda bu
atölyelerin öğrencileri de deneyim kazan›yor.

1

‹BB KUDEB’ten iyi
haberler var 
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Büronun bir diğer birimi olan Taş Eğitim Atölyesi
taraf›ndan 2009’da aralar›nda tarihi yar›madada
bulunanlar da olmak üzere 24 adet çeşme, türbe,
kuş evinde cephe temizlikleri ve onar›mlar› yap›ld›.
2010 y›l›nda da İstanbul Ticaret Odas› ile yap›lan
bir protokol sonucu tarihi yar›mada ve Üsküdar’daki
15 çeşmenin KUDEB uzmanlar› denetiminde
yap›lacak olan restorasyon ve konservasyon
çal›şmalar›na başland›. KUDEB Denetim Ekipleri
ise İstanbul’da devam eden restorasyon
şantiyelerinde, tespit ve denetimler yap›yor. 

İBB KUDEB yay›nlar arac›l›ğ›yla da restorasyon
ve onar›m konular›nda söyleyecek sözü olduğunu
gösteriyor. Geleneksel Ahflap Yap› Uygulamalar›,
Ahflap E¤itim Atölyesi 2009, Kâgir Yap›larda
Koruma ve Onar›m Paneli adl› çal›şmalar, büro-
nun haz›rlad›ğ› kitaplar aras›nda... Üç ayda bir
yay›mlanan Restorasyon ve Konservasyon
Çal›flmalar› Dergisi ise restorasyon çal›şanlar›n›
ve akademik çevreleri bir araya getirmeyi
hedefliyor. 



ivas’›n doğusunda, Tohma Havzas›’nda, Hitit
dönemindeki ismi Tilgarimmu olan Gürün
kenti, son y›llarda doğa-tarih-kültür

alan›ndaki koruma politikalar›n› takip ederek,
uzmanlar›n da desteğini alarak hem kent
merkezinde hem de çevresindeki doğal değerleri
korumaya, yaşatmaya ve tan›tmaya başlad›. 

Gürün Belediyesi ve Gürün Kaymakaml›ğ›’n›n
eşgüdümlü yürüttükleri çal›şmalarla, Gürün’ün
daha yaşanabilir, turizmin ve ekonominin canland›ğ›,
göçün azald›ğ› bir kent haline gelmesi planlan›yor.
Kent merkezinde geçtiğimiz y›llarda hayata geçirilen
yenileme ve düzenleme çal›şmalar› devam ederken,
bir yandan da kültür envanteri haz›rland›. ÇEKÜL
Vakf›’n›n dan›şmanl›ğ›nda ve Gürün eski Kaymakam›
Davut Gül’ün koordinatörlüğünde yay›mlanan
“Gürün Kültür Envanteri”nde konaklar, an›t ağaçlar,
arkeolojik alanlar gibi kente bulunan tüm değerler,
araşt›rmac›lar›n ilgisine sunulmuştu. 

Bu çal›şmalara eşzamanl› olarak, Kültür ve Turizm

Bakanl›ğ› ile Sivas eski Valisi Veysel Dalmaz’›n
katk›lar›, ÇEKÜL Vakf›’n›n desteğiyle, “Gökp›nar
Gölü Doğa Park›” projesi haz›rland›. 44 y›l önce
Gürün Kaymakam› olan Galip Demirel'in isminin
verildiği Doğa Park›’n›n aç›l›ş› geçen hafta yap›ld›.
Gürün’e 10 km uzakl›ktaki Gökp›nar gölü alt yap›s›
olmayan bir piknik alan› olarak kullan›l›yordu.
Peyzaj Mimar› Aygen Kanc› taraf›ndan haz›rlanan
proje sonras›nda ise kafeterya, aç›k hava tiyatrosu,
seyir teras› gibi alanlar yarat›larak ağaçland›rma
çal›şmalar›yla birlikte, çevre düzenlemesi yap›ld›.
Turkuaz rengiyle Türkiye’nin önemli gölleri aras›ndaki
Gökp›nar Gölü, k›sa zamanda doğa severlerin
dikkatini çekerek uğrak noktas› olmaya başlad›.   
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Gürün kenti kültürüyle
birlikte do¤as›n› da
koruyor






