




sunuş

Saygıdeğer Arkadaşlarım, 

Başkanlık görevimin ilk yılında Tarihi Kentler
Birliği, birbiri ardından kesintisiz devam eden
bir program zenginliğiyle 2014 yılını
tamamlamış bulunuyor. 19-20 Aralık
tarihlerinde Kütahya’da yaptığımız yılın son
semineri 2015 yılının hedeflerini belirlediğimiz,
bu nedenle de büyük önem taşıyan bir toplantı
oldu. Kütahya tarihi kentlerimizin kuruluş
modelini yansıtan bir örnek olarak toplantımıza,
önemine yakışır bir ev sahipliği yaptı. Aynı
zamanda, dünyamızın acil ve güncel gündemi
olan küresel ısınma ve yaşam alanlarındaki
tahribat gibi sorunlar karşısında ve çağdaş
ekolojik uygulamaların kentlerimizde hızla
hayata geçmesi konusu da tartışmaya açıldı.
Önümüzdeki yıllarda ekolojik yaklaşımlar
toplantılarımızda, destek verdiğimiz fuarlarda
ve kurduğumuz uluslararası işbirliklerinde, 
bilgi ve tecrübe paylaşımı yapabileceğimiz
temel başlıklarımızdan biri olacak.     

2015 yılında ele alacağımız konulardan biri de
kırsal mirasımızı korumak olacak. Köylerimizdeki
kırsal mimarlık örneklerinin restore edilerek
yaşatılması, ahşap camilerin ayağa kaldırılması,
köylerin geleneksel yaşam kültürünün
canlandırılarak gelir getirici projelerle
desteklenmesi hedeflerimiz arasında yer alacak. 

Ayrıca Samsun ilimizde Ekim 2015’te
düzenleyeceğimiz, kentlerimizdeki kültür
mirasımızı ve koruma çalışmalarını bir kez daha
görünür kılan, yeni restorasyon yöntemleri, yapı

malzeme ve teknolojilerini tanıtan bir fuar ile
Karadeniz Bölgesinin ve çevre ülkelerinin
tarihsel değerlerini tartışmaya açacağız. 

Bu yıl 13.sünü düzenlediğimiz Özendirme
Yarışmasına sunulan projelerdeki nitelik 
ve üyelerimizin kentlerinin tarihi dokusunu 
ele alış biçimleri, 14 yıldır öne çıkardığımız
konuların ve gerçekleştirdiğimiz bilgi ve tecrübe
paylaşımının değerini bir kez daha ortaya 
koydu. Ödül törenimizi de Antalya’da, iki yıldır
desteklediğimiz ve kültürel miras alanında
çalışanlarla yapı sektörünü buluşturan YAPEX
Fuarı’nda gerçekleştirdik. Yılın son dönemindeki
iki önemli toplantıdan biri olan 25 Ekim tarihli
Doğu Anadolu Bölge Toplantısı, Erzurum’da
bölge ölçeğindeki sorun ve çözümleri yerinde
tartışma imkânı verdi. Tarihi kentlerimizde yeni
yapılaşmaların bilim kurullarında uzmanlarla
tartışılarak, halkla paylaşılarak, farklı çevrelerin
görüşleri alınarak planlanmasını, geleneksel
dokuyu bozan binaların yapılmasına izin
verilmemesini de gündeme getirdi. 22-23 Kasım
tarihlerinde ise Osmanlının güzide başkenti
Edirne’de ise, kentlerin ortak bir coğrafyayı ve
kültürü paylaştıkları komşu ülkelerle kurdukları
ilişkilerin ve açılımların önemini konuştuk. 

2015 yılının ülkemize ve tarihi kentlerimize
huzur, barış ve yeni başarılar getirmesini
diliyorum. Saygılarımı sunuyorum.

Tarihi Kentler Birliği ve 
Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı

2014’ü uğurladık, 2015’e hazırız
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editörden

2014 yılını yüklü bir gündemle kapatıyor,
2015’i barış ve başarı dilekleriyle karşılıyoruz

Geçmişten Geleceğe Yerel Kimlik
dergisinin 2014 yılsonu sayısı,
alışılagelmişin dışında bir çeşitlilik 
ve yoğun bir içerikle ulaşıyor bu kez
okurlarımıza. 40. sayımızın omurgası
sırasıyla; bir yurtdışı inceleme gezisi, 
bir bölge toplantısı, bir kültürel miras
fuarı, bir yarışma ödülleri değerlendirmesi
ve iki semineri kapsayan ayrıntılı haberler
ve değerlendirmelerden oluştu. 
Konu başlıklarındaki bu zenginliğin,
koruma gündemini yakından izleyen
sadık okurlarımıza doyurucu bir okuma
deneyimi sunacağı inancını taşımaktayız.  

2014 yılının yurtdışı gezisi, 16-19 
Ekim tarihlerinde İspanya’nın Endülüs
bölgesinin Sevilla, Cordoba ve Granada
kentlerini kapsayan çok etkileyici,
doyurucu ve derslerle dolu bir deneyim
sundu TKB heyetine. 711 yılından
başlayarak 800 yıl boyunca Endülüs
merkezli görkemli bir uygarlık yaratmış 
ve Batı dünyasında Rönesans dönemine
ve aydınlanma çağına kaynaklık etmiş
Müslüman egemenliğinin izlerini
gözlemleyen, bu mirasa sahip çıkan,
hatta bu mirastan beslenen modern
İspanya’nın koruma ve yaşatma
uygulamalarını inceleyen TKB üyeleri
unutulmaz anılarla döndüler geziden.
Geziye katılma fırsatı bulamayan
üyelerimizle bu deneyimi biraz olsun
paylaşmak umuduyla, kapsamlı 
izlenimler sunmaya çalıştık.   

Tarihi Kentler Birliği üyesi yerel 
yönetimler bu yıl da, 13-16 Kasım
tarihlerinde Antalya’da ÇEKÜL işbirliği 
ve TKB desteğiyle üçüncüsü yapılan
YAPEX Restorasyon, Renovasyon ve Kültür
Mirasını Koruma Fuarı’nda bir araya
geldiler. Kentsel koruma ve restorasyon
projelerini, restorasyon uygulamaları 
için doğru malzemeler ve teknikler 
ile buluşturan fuarda, 2013 Özendirme

Yarışmasının Ödül Töreni ve sergisinin
yanı sıra, düzenlenen “Doğu-Batı
Ekseninde Tarihi Kentler ve İttifaklar”
başlıklı ilgi çekici panel de bu sayıda
yer alıyor. 

Ayrıca, 25-26 Ekim’de Erzurum’da
gerçekleşen Doğu Anadolu Bölge
Toplantısı, 21-22 Kasım tarihli ve
“Kültürün Sınır Tanımayan Gücü: 
Ortak Miras İçin Her Ölçekte İşbirliği 
ve Süreklilik” başlıklı Edirne Semineri ile 
9-22 Aralık’ta yapılan ve kentsel ekolojik
uygulamaları ilk kez TKB’nin gündemine
taşıyan Kütahya Semineri’nin ayrıntılı
haberleri ve değerlendirmeleri de 
40. sayının içerikleri arasında. ÇEKÜL
Akademi’nin 2014 eğitim programları,
Karadeniz Ereğlisi Kent Müzesi, Merzifon
Canlandırma Projesi ve Osmaniye’de
başlatılan koruma çalışmalarıyla ilgili
haberlerle dergimiz tamamlanıyor. 

2014’ün son sayısını kapatırken, 
2015 yılının ilk sayısında, ÇEKÜL
Akademi’nin başlatacağı “Alan Yönetimi
ve Dünya Miras Listesi Başvuru Süreci”
başlıklı 6 aylık eğitim programının 
ayrıntılı haberlerinin yer alacağını
şimdiden müjdeleyelim. Eşsiz zenginlikteki
tarihi mirasımızı korumayı misyon edinen
tarihi kentlerimizin, bu çağdaş planlama
anlayışı ile yakından tanışmasını 
ve ülkemizin kültür mirasının dünyada
hakettiği yeri almasını hedefleyen 
bu eğitim programının, TKB üyelerinin
yoğun ilgisini çekeceğini umuyoruz.  

2015 yılının ÇEKÜL Vakfı’nın 25. 
ve Tarihi Kentler Birliğinin de 15. kuruluş
yılları olduğunu bir kez daha hatırlayarak,
tüm koruma camiasına şimdiden 
kutlu olmasını diliyoruz. Saygılar...

Handan Dedehayır
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Kapak fotoğrafı: ÇEKÜL Arşivi
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haber

ÇEKÜL Akademi Güz Dönemi 
Eğitimlerine 240 belediye çalışanı katıldı
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24 Eylül-26 Aralık tarihleri arasında yapılan 2014 yılı
ÇEKÜL Akademi Güz Dönemi Eğitimleri kapsamında
İstanbul’da 11 sınıf içi, 2 de alanda olmak üzere toplam 13
eğitim gerçekleştirildi. İstanbul’da Emirgan Şerifler Yalısında
yapılan eğitimlere TKB üyesi belediyelerden 166 kişi,
alanda yapılan Niksar ve Kuşadası eğitimlerine ise 74 kişi
katıldı. Kentlerinde tarihi çevrenin korunmasından sorumlu
mimar, şehir plancısı, inşaat mühendisi, arkeolog, sanat
tarihçi ve benzeri mesleklerden toplam 240 kişi kültürel ve
kentsel mirasın sürekliliği için farklı başlıklarda eğitim aldı.

Türkiye’nin her köşesinden her ölçekte yerleşmeden
katılımcılarla yapılan eğitimlere; Adalar, Afyonkarahisar,
Akdeniz, Alaca, Arapgir, Azdavay, Bartın, Bergama,
Beşiktaş, Boyabat, Buldan, Bursa, Cizre, Çatalzeytin,
Diyarbakır, Edirne, Elazığ, Erbaa, Erzurum, Eyüp, Foça,
Gebze, İncesu, İstanbul, İzmir, İzmit, Kadıköy, Karadeniz
Ereğli, Kartal, Kaymaklı, Kayseri, Konak, Konuralp, Manisa,
Merzifon, Mezitli, Muğla, Muratpaşa, Nilüfer, Ortahisar,
Osmancık, Oğuzlar, Safranbolu, Samsun, Sarıyer, Savur,
Selçuklu, Serdivan, Silivri, Silifke, Simav, Süleymanpaşa,
Talas, Taraklı, Tosya, Trabzon, Uluborlu, Uzunköprü,
Vezirhan ve Zile olmak üzere 60 belediye katıldı.

Yılın son Alanda Eğitim 
programı Kuşadası’nda yapıldı
ÇEKÜL Akademi Güz Dönemi Alanda Eğitim programının
birincisi Niksar’da, ikincisi ise Kuşadası’ndaydı. Alanında
uzman yerel eğitmenlerin sunumlarıyla örnek koruma
çalışmaları ve yöntemlerinin yerinde incelendiği Alanda
Eğitimler kapsamında; Kuşadası eğitimi “Kimliğini
koruyarak turizmin baskısına direnen kent: Kuşadası”
başlığıyla gerçekleşti.
Geçmişi neolitik döneme uzanan Kadı Kalesi, Bizans 

ve Osmanlı’nın Batıya açılan kapısı Güvercinada,
kervansaray, kale ve surlarla taçlanan Osmanlı izleri, 
Dilek Yarımadası, kumsalları, kaplıcalarıyla, 1960’lı
yıllarda turizm cenneti olarak keşfedilen ve yılda 2 milyon
turisti ağırlayan Kuşadası’nda, turizmin baskısına rağmen
kentin doğal, tarihi ve kültürel kimliğini yaşatmak için
kararlılıkla sürdürülen koruma çalışmaları dikkat çekti.

Kuşadası Belediye Başkanı Özer Kayalı’nın açılış konuşması
ile başlayan eğitimde Kayalı, turizmin olumlu olumsuz
etkilerinden bahsetti. Kuşadası’nın tarihi mirasına vurgu
yaparak, deniz-kum-güneş turizmden çok, sürdürülebilir
kültür turizmine yönelik yapılan ve planlanan çalışmaları
anlattı. Başkan Yardımcısı ve ÇEKÜL temsilcisi Dr. Ayşe
Şerifoğlu’nun geçmiş yıllardan bu yana yürütülen koruma
projelerini aktaran sunumundan sonra Belediye Danışmanı
Mimar Ümit Özkan, Kuşadası’nda son dönem koruma 
ve yaşatma projelerini anlatarak, sorunlar, çözümler ve
önerilere değindi. Mimar Sibel Ünlüsoy “Güvercinada
Restorasyon Projesi”, arkeolog Prof. Dr. Zeynep Mercangöz
“Kuşadası Kadı Kalesi Kazı Çalışmaları”, mimar Ümit 
Acar “Kuşadası’nda Çarpık Kentleşme”, Gürsel Tonbul 
“Tarım - Turizm İlişkisi ve Kırsal Turizm”, Naile Göçen ise
“Sürdürülebilir Turizm” başlıklarında bilgiler verdi. Programın
ikinci ve üçüncü gününde; Kuşadası kent merkezinde Kaleiçi,
Kaleiçi Camisi ve Hamamı, çarşı bölgesi, Öküz Mehmet
Paşa Kervansarayı, İbramaki Sanat Galerisi, Çalıkuşu 
Kültür Evi, Efe Suphi Evi, Tabakhaneler, Güvercinada Kalesi
ve su kemerleri ile Kadı Kalesi kazı alanı, Değirmen Çiftliği 
ve Oleatrium Özel Zeytin ve Zeytinyağı Tarihi Müzesi
incelendi. Program katılımcılara verilen sertifikalarla sona
erdi. ÇEKÜL Akademi 2015 Bahar Dönemi eğitimleri, yeni
konu başlıkları ve içerikleriyle Şubat ayı itibariyle başlayacak.
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Antik dünyanın 
ortasında bir tarihi kent: 
Osmaniye 

haber
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Akdeniz Bölgesinde, günümüzde Çukurova, antik
çağda ise Kilikya olarak anılan yörenin en doğusunda
yer alan Osmaniye, eski çağlardan bu yana pek 
çok uygarlığın yaşadığı, zengin bir tarihsel mirasın
önemli tanıklarını barındıran kentlerimizden biri.

Günümüze kadar Osmaniye’nin arkeolojik, tarihsel
ve kültürel mirası birçok incelemeye konu oldu,
envanter çalışmaları yapıldı ve bu çabalar bugün 
de devam ediyor. Kazılar sonucunda zengin
arkeolojik buluntular gün yüzüne çıkarıldı.
Osmaniye’nin ilçeleri Toprakkale ve Kadirli’nin
de Tarihi Kentler Birliğine üye olmasıyla birlikte,
bölgede yapılan çalışmalar hız kazandı. 

Karatepe, Aslantaş, Kastabala Hieropolis antik
kentleri, kaleleri ve çeşitli tarihi dönemlere ait dini
mimari örnekleri ile öne çıkan kentte, toplam 88 sit
alanı bulunuyor ve yeni tespit edilen alanlarla bu sayı

sürekli artıyor. 26 kale, 28 nekropol alanı, 13 ayrı
noktada ise mozaik örnekleri bulunan Osmaniye,
anıt mezarlar, köprüler ve 28 sivil mimarlık örneğiyle
de zengin bir tarihi dokuya sahip.    

Antik kentlerde yapılan kazı çalışmalarında, Paleolitik
döneme ait herhangi bir yerleşim izine rastlanmamakla
birlikte, bugünkü Aslantaş baraj gölü altında kalan
Domuztepe’nin güney ve batı yamaçlarında Neolitik,
Kalkolitik, Tunç ve Demir çağlarına ait yerleşimler
ortaya çıkarıldı. Kastabala antik kentinde son yıllarda
yapılan kazılarda ise geç neolitik, erken kalkolitik
dönemlere ait bulgulara ulaşıldı.  

ÇEKÜL Çarşamba Kent Toplantılarının Ekim ayında
misafiri olan kentteki bu zengin miras çeşitliliği ve
koruma çalışmaları, ÇEKÜL’ün gönüllü uzmanlarıyla
paylaşıldı. Osmaniye Belediye Başkanı Kadir Kara,
Başkan Yardımcısı Hayrettin Aslan, Başkan Yardımcısı
ve Fen İşleri Müdürü Sevinç Ayşe Argun, Belediye
Meclis üyeleri Oğuzhan Saçıkara, Burcu Yüceer,
Gökhan Ateş, İmar Müdürlüğünden Kasım Cabaloğlu,
İl Kültür ve Turizm Müdürü Ahmet Tabur, Osmaniye
Müze Müdürü M. Nalan Yastı ve Çevre ve Şehircilik 
İl Müdürlüğünden Mimar Fatih Sarı’nın yer aldığı
toplantıda, kentin kültür varlıkları ve koruma çalışmaları
ile ilgili izlenecek planlama çalışmaları belirlendi. 
Kültür varlıklarının korunması için ÇEKÜL rehberliğinde
ve TKB’nin desteğiyle kapsamlı bir yol haritasının
hazırlanmasına karar verildi. Bu karar doğrultusunda,
2015’in ilk aylarından itibaren Osmaniye’de koruma
çalışmalarına hız kazandırılacak.
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Kültürel mirasın yaşatılması 
ve sürekliliği, Erzurum’da
yapılan Doğu Anadolu 
Bölge Toplantısında gündeme 
geldi. Büyükşehir Yasası, 
imar planlamaları, dünya
kentlerindeki yeni akımlar, kültür
öncelikli vizyon planları gibi
konular detaylarıyla konuşuldu.  

Süreklilik kavramı
Erzurum’da
konuşuldu

YEREL KIMLIK 15-40yeni_Layout 1  1/23/15  6:08 PM  Page 11



bölge toplantısı

Tarihi Kentler Birliğinin Doğu Anadolu Bölge Toplantısı
Erzurum’da yapıldı. Erzurum Büyükşehir Belediye 
Başkanı Mehmet Sekmen’in ev sahipliğinde ve Erzurum
Valisi Dr. Ahmet Altıparmak’ın çok yönlü destekleriyle
yapılan toplantıya İçişleri Bakanı Efkan Ala da katılarak
tarihi kentlere mesajlarını iletti. Toplantıya Gaziantep,
Sivas, Erzincan, Elazığ, Bitlis, Bayburt, Şanlıurfa ve Muş’tan
il, ilçe, belde yöneticileri, bölge üniversitelerinin temsilcileri,
bölgedeki kalkınma ajanslarının yetkilileri ve uzmanlar 
ile çok sayıda davetli katıldı.

Mahalli İdareler Genel Müdür Yardımcısı ve TKB Danışma
Kurulu üyesi Süleyman Elban, TKB Danışma Kurulu ve
ÇEKÜL Vakfı YDK üyesi Hasan Özgen, TKB Encümen üyesi
ve Şanlıurfa Belediye Başkanı Celalettin Güvenç, Bayburt

Valisi Yusuf Odabaşı, Ardahan Valisi Ahmet Deniz, 
Bitlis Valisi Orhan Öztürk, Muş Valisi Vedat Büyükersoy,
TKB Genel Sekreteri Sezer Cihan, TKB Encümen üyesi 
ve Çanakkale Belediye Başkanı Ülgür Gökhan, TKB
Encümen üyesi ve Sarıyer Belediye Başkanı Şükrü Genç,
Bitlis Belediye Başkanı Hüseyin Orhan, Palu Belediye
Başkanı Mehmet Daloğlu, Çarşamba Belediye Başkanı
Hüseyin Dündar, TKB Encümen üyesi ve Battalgazi Belediye
Başkanı Selahattin Gürkan ve Kemaliye Belediye Başkanı
Mustafa Haznedar da toplantıya katılanlar arasındaydı.

25 Ekim Cumartesi günü Doğu Anadolu Bölge Toplantısı
için bir araya gelen tarihi kentlerin temsilcileri, seminer 
ve inceleme gezisinde Erzurum hakkında detaylı bilgiler
edindi. Toplantı açılış konuşmalarıyla başladı:

Erzurum, Doğu Anadolu 
Bölge Toplantısına ev sahipliği yaptı
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Mehmet Sekmen
Erzurum Büyükşehir 
Belediye Başkanı

“Göç sorununu 
çözmeye çalışıyoruz”
Ülkemizde kültürel miras bilinci 

ve tarihi değerlerin korunmasına yönelik örnek hizmetlerde
bulunan TKB, düzenlediği organizasyonlarla son 
14 yılda bize tarihin ne denli önemli olduğunu hatırlattı.
Kent dokuları ve kültürel mirasın korunması amacıyla, 
teori ve uygulamayı bir arada yürüten bu büyük camianın
da katkısıyla, tarihi kaynakların korunmasına yönelik devlet
ve sivil inisiyatifin ortak başarı hikâyesine hep birlikte tanık
olduk. Aydın ve akademik ruhun muhteşem fikirleri 
ve öngörüsü, biz mahalli idarecilere ilham kaynağı 
oldu. Tarihsel çevreyi koruma ve yaşatma çabası, gelişen,
değişen ve büyüyen Türkiye’de üstlendiğimiz misyonun
öncelikleri arasındadır. Şehrimizin tarihi kimliğini 
korumak amacıyla son 6 aydır yoğun bir çaba içindeyiz. 
Belediye bünyesinde KUDEB’i kurduk ve burada görev 
alan arkadaşların eğitilmesine ve şehrin envanterinin
çıkartılmasına büyük bir önem verdik. Taş ve ahşap
atölyeleri kurduk. Kültür Yolu projemiz de şu anda
kamulaştırma ve yıkım çalışmalarıyla devam ediyor. 
Kale ve çevresinde yürütülen üç etaptan oluşan
çalışmalarla Erzurum’un tarihi merkezi canlanmış 
olacak. Tarihi cadde ve sokaklarda ise sağlıklaştırma
projelerimiz devam ediyor. Kongre Caddesindeki
çalışmalar tamamlandı. Bat Pazarı, Yazpaşa ve Kavaklar
çevresindeki çalışmalar bütün hızıyla devam ediyor.

Yeni kentleşme alanlarına da büyük önem veriyoruz. 
Kaçak yapılaşmanın önüne geçmeye çalışıyoruz. Dikey değil
yatay yapılaşmanın önemli olduğunu düşünüyoruz. Sayın
Valimizle el ele vererek Erzurum’u geliştirmeye çalışıyoruz.
Sosyal, kültürel, sportif ve sanatsal faaliyetlere ağırlık
vermeye başladık. Doğu Anadolu’nun makûs tarihi olan
göç sorununa da Organize Sanayi Sitesinin kurulması ve
yapılacak yatırımlarla çözüm üretmeye çalışıyoruz. TKB’den
çok şey öğreniyoruz. Tecrübeli başkanlarımızın yürüttükleri
projeleri inceliyoruz. Prof. Dr. Metin Sözen Hocamı da bir
rehber olarak görüyoruz. TKB’nin ve uzmanların desteğiyle
Erzurum’un tarihi ve kültürel dokusunun korunarak
canlanmasını sağlayacağımızı düşünüyorum.

Prof. Dr. Metin Sözen
ÇEKÜL Vakfı 
ve TKB Danışma Kurulu Başkanı 

“Güç sadece 
para demek değildir”
Bu toplantının temel amacı,

uzmanların getirdiği bilgilerin doğru ellerde yaşama
geçmesinin sağlanmasıdır. Erzurum, Doğu Anadolu’da
tarih içinde önemli yolların içinden geçtiği, kesiştiği bir
odak noktasıdır. Erzurum gelecekte, 
dik durarak kendini anlatmalıdır. Burada yıllardır bir
gecikme vardı. Bu gecikmişliğin çözümü kültür öncelikli
planlamadır. Plansızlık, başkalarının eline düşmek, zaman
kaybetmek demektir. Bilimsel verilere dayanan doğru 
bir plana hızla kavuşmak zorundayız. Çünkü uygulamaların
düzeyini artık yükseltmek zorundayız. Kültür Bakanlığı
uzmanlarına sesleniyorum: Önünüze gelen doğru
planlamayı dar bakış açılarıyla geciktirmeyin, kaynakların
yanlış kullanılmasına müsaade etmeyin. Heveslerin
kaçmasına mani olacak hareketler yapmayın. Bir tane
Erzurum var. İl, ilçe, köy demeden bütüncül bir yaklaşımla
planlama yapmalıyız. Erzurum’un bir metrekare arsası bile
kültüre dayalı bir gelecekle ele alınmalıdır. Düzeyli
restorasyonların altyapısı artık oluşmaya başladı. TKB 
ve ÇEKÜL bilgi, tecrübe ve birikimiyle Doğu Anadolu
kentlerine destek olmaya hazır. Valimize ve belediye
başkanımıza şunu söylemek istiyorum: Türkiye’nin gözünü
Erzurum’un üzerinden eksik etmeyeceğiz. Bu demek
değildir ki Doğu Anadolu’da sadece Erzurum’a bakacağız.
Bir yer ayağa kalkacaksa, bu, çevresiyle birlikte gerçekleşir.
Bir kentteki başarı diğer kentleri de tetikleyecektir. Bir daha
geldiğimizde Erzurum’da çatlak ses duymak istemiyoruz.

Asya kültürünün Anadolu’ya aktığı bu coğrafyadan
aldığımız güçle, ortak bir çizgiyi yakalamak istiyoruz. 
Güç sadece para demek değildir. Güç bilimdir, yöntemdir,
vizyondur, geleceğe doğru ellerde bakmaktır, doğru üretim
ve uygulamadır. Bu topraklarda niye mutlu uyumayalım?
Başka ülkelerde gördüğümüz zenginliklerin, bizim
kültürümüzden yansımalar barındırdığını neden içimiz rahat
bir şekilde söylemeyelim? TKB üyeleri yakın zamanda
Endülüs’e gitti. Bütün kentleri ayağa kalkmış; detaylarıyla
inceledik. İslam dünyasıyla, Hıristiyan dünyasının izlerinin
yansımalarını gördük. Kendi kültürümüzden İspanya’ya
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kadar uzanan bilginin, birikimin, ustalığın büyüklüğüyle
övünmekle yetinemeyiz. Şimdi ne yapıyoruz? Kentlerimize
nasıl sahip çıkıyoruz? Bunu göstermemiz gerekiyor. Bu
toplantıdaki heyecanınızı yüzünüzden ve aktarımlarınızdan
biliyorum. Bundan sonra sizleri izlemeye alıyoruz. Buradaki
gelişmeleri, çalışmaları takip edeceğiz. Doğru bilgilerin
buradan hem TKB’ye hem ÇEKÜL’e iletilmesini istiyorum.
Basın mensuplarına sesleniyorum: Araştırmadan, doğruları
bulmadan yazmayınız. Amacınız sadece günü kurtarmak
için yöneticileri köşeye sıkıştırmak olmasın. Üç günlük
sansasyon haberlerden uzak durun. Esas hedeflerden
uzaklaşmadan, asıl yapmamız gereken işlere
odaklanmamız gerekiyor. Boşa harcayacak zamanımız yok.

Yusuf Ziya Yılmaz
TKB Başkanı ve Samsun 
Büyükşehir Belediye Başkanı 

“Hep birbirine 
benzeyen binalar
yapmaya başladık”

Bölge Toplantılarını yapma amacımız, bölgesel teması,
yerindeliği sağlamak. Metin Hocamın önerisiyle, bu
birlikteliği yakalamak için dört yıldır bu toplantıları
yapıyoruz. Encümen toplantılarını da farklı kentlerde
yapmaya çalışıyoruz. 20 yıl önceye göre 
yerel yöneticiler artık, tarihi eserlerimizin çeyiz sandığında
nadide birer değer olduğunu benimsedi. Halkımız da 
yavaş yavaş bu bilince ulaşmaya başladı. 

Ama kentlerimizde hep birbirine benzeyen binalar
yapıyoruz. Doku ve sıcaklık yok, geleneksel birikimimizden
uzak… Kopya çekercesine bir kentleşme anlayışı doğdu.
Kentlerimizde bu değişimi de yaratmamız gerekiyor. Kentte
yeni bir yapı yapılacağı zaman, belediye meclislerinde,

farklı çevrelerde, uzmanlarla birlikte tartışılmalı. 
Acele kararlar verilmemeli. Çünkü hem tarihi kent
merkezlerine zarar veriyoruz, hem de ruhsuz, tasarımdan,
incelikten uzak yapılar inşa ediyoruz. Kentlerde sıvasız,
boyasız evlerimiz var. Samsun olarak 2017’ye kadar 
bu bakımsız yapıların mantolamalarını tamamlamış
olacağız. Bu binaların cephelerini yenilemek için üniversite
öğretim üyelerinden oluşan bir estetik kurul kurduk. 
Önce bir caddeyi seçiyoruz, bilgisayar ortamında
hazırlanan projelerin görsellerini büyük panolarda, 
kent içindeki ekranlarda ve medyada halkla paylaşarak
tartışmaya açıyoruz. Caddede oturanlarla işbirliği yaparak
bu süreci yürütüyoruz. Tüm yönetici arkadaşlarımın
kentlerinin tarihi alanlarını korurken, bir yandan da 
giriş, çıkış ve ana akslarda yapacakları düzenlemelerle
kentlerin görsel temizliğine de özen göstermelerini
öneriyorum.

Dr. Ahmet Altıparmak
Erzurum Valisi

“Doğal dengeyi
bozmadan 
şehirleşmemiz gerekiyor”

TKB Bölge Toplantısının burada yapılması bizler için 
ayrı bir önem taşıyor. Koruma bilinci Erzurum’da da 
önemli bir noktaya geldi. KUDEB’in ve atölyelerin
kurulması, meclisimizin katkısıyla bizim yaptığımız
restorasyonlar, müze ve konsept otel girişimlerimiz 
Erzurum için umut verici gelişmeler. Şehirleri oluşturan 
ve bir kimlik kazandıran mimari her dönemde önemli
olmuş. Günümüz şehirlerindeki  gökdelenler ölen
büyükşehirlerimizin mezar taşlarıdır. Elbette gökdelenler 
de olacak, ama şehirlerimizin tarihi siluetini etkilememeleri
gerekiyor. Yeni oluşan şehirlerde hava kirliliğini önleyecek

Erzurum Tabyaları
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şekilde, hâkim rüzgâr koridorlarını açmak durumundayız.
Örneğin Almanya’yı bilirsiniz, ne kadar yeşildir. Oranın
hava koridorları haritasını inceledim ve çok etkilendim.
Üniversitesiyle birlikte şimdi Erzurum için bir proje
geliştirmeye başladık. Çevreci yaklaşımlar geliştirmemiz
gerekiyor. Örneğin arıtma tesisi olmayan bir kanalizasyon
sistemi yapıyorsanız, suları ve çevreyi kirletiyorsunuz
demektir. Kentlerimize bütüncül bakmamız ve doğal
dengeyi bozmadan şehirleşmemiz gerekiyor.

Efkan Ala
İçişleri Bakanı

“Bir tarihi eser
hırpalanmışsa onun
restorasyonu, aynıyla
inşası değildir”

Tarihin kendisine selam durduğu şehrimize hoş geldiniz.
Erzurum’da dolaştığımızda, zaman huzura ermiştir. 
Mekân, kimlik kazanmıştır. Bu şehir bütün insanlığa
emanettir. Öyle şehirler vardır ki kendisinden bahsetmeden
o coğrafyadan bahsedemezsiniz. Caddelerinde,
sokaklarında dolaşırken o tarihi eserler, o köşe taşları, 
o işlemeler sizlerle konuşur. Sizlere tarihten hikâyeler
anlatır; eğer dilinden anlıyorsanız... Biz o eserlerin 
dilinden anlayan, onu inşa eden bir milletin evlatlarıyız.
Metin Sözen ve arkadaşlarının hangi çabalarla bu 
hareketi başlattıklarının şahidiyim. Bir kere daha gördük ki,
bazı hareketler bir kişinin ayağa kalkmasıyla başlar. 
O nedenle sevgili Metin Hocama teşekkür ediyorum. 
Bu hareketle Türkiye doğudan batıya, kuzeyden güneye
tarihinin yeniden farkına varmıştır; tarihiyle gurur
duymuştur. Yıllarca okullarımızda görmezlikten gelinen
tarihimizin ihtişamıyla karşılaşmıştır. Koruma hareketine 
ve TKB’nin kurulmasına katkıda bulunarak bugüne 
kadar emek verenlere teşekkür ediyorum.  

Bir kenti sonradan inşa edebilirsiniz. Ama bir şehri baştan
inşa etmek mümkün değildir. 2 bin yıllık bir şehri inşa
etmek için 2 bin yıl gerekir. Zaman da şehir kavramına
dâhildir. Yıllanmış bir çınara 500 yılda havadan, sudan,
topraktan aldıklarının hepsini bir yılda verelim diyebilir
misiniz? Bir tarihi eser hırpalanmışsa onun restorasyonu,
aynıyla inşa etmek değildir. Ulu Camimizin bir taşına 
bir şey olsa, şimdi aynı taşı, aynı ustanın dokunuşlarını
hissedebilir miyim? Ancak şimdiki ustanın çabasını
görebilirim. Yıkılırsa onu geri getirmek mümkün değildir.
Bütün insanlığa ait olan eserlerimizi bütün birikimimizi
ortaya koyarak korumak zorundayız. Tarih çok savaşlar
gördü. Okullarımızda da hep savaşların tarihi anlatıldı.
Keşke medeniyetimizin insanlığa hediye ettiği paha 

biçilmez değerlerimiz de anlatılabilseydi. Ama daha 
da geç kalmayalım. Çocuklarımıza bunları da aktaralım.
Görüyoruz ki bir savaş başladı, tarihi kurtarma savaşı.
Onun için içimde hüzünden çok ümit var. Bütün eserlerimiz
tarumar olmadan bunun farkına vardık. Birçok konuda
olduğu gibi bu konuda da geç kalabilirdik. Bunun da 
asla telafisi olmazdı.

Doğu Anadolu’da Doğal ve Kültürel Mirasın
Yaşatılması ve Sürekliliğinin Sağlanması
Açılış konuşmalarının ardından, TKB Başkanı Yusuf 
Ziya Yılmaz TKB çalışmaları hakkında bilgi verdi ve panel
oturumunu yönetti.

Prof. Dr. Ruşen Keleş
TKB Danışma Kurulu üyesi

Kültürel Mirasın
Yaşatılması ve Sürekliliği
Kültürel çevre, tümü insan elinden
çıkmış olan çevre değerlerini ifade

eder. Tüm canlı ve cansız varlıkların içinde yer aldığı doğal
çevre ile insanlığın tarih boyunca geliştirdiği uygarlıkların
ürünü olan kültürel çevre, bir arada bir bütün oluşturur.
Kültür, bir kentin sahip olduğu maddi olan ve olmayan
bütün değerlerin toplamıdır. Kültür ile kent kimliği iç içe
olan kavramlardır. Ne yazık ki, bizim kentlerimizin özgün
kimlikleri, yanlış ve tutarsız kentleşme politikalarının bilinçsiz
etkileriyle yok olup gitmektedir. Uluslararası hukuk, kültürel
değerleri insanlığın ortak mirası olarak değerlendirmektedir.
Kültür varlıklarını korumanın, bir devletin ya da bir
toplumun tekeline bırakılamayacak kadar önemli olduğu
kabul edilmektedir. Tarih, kültür ve doğa varlıkları, kamusal
emanettir ve bunların zarar görmesine yönelik davranışlar
emanete ihanet olarak değerlendirilir. Bu değerler,
geçmişten miras değil, gelecek kuşaklardan ödünç alınmış
değerlerdir. Kültür değerleri üzerinde tüm insanlık hak
sahibi olduğu içindir ki, kültür, tarih ve mimarlık eserlerinin
özgün niteliğini bozanlar başkalarının haklarını çiğnemiş,
kente ve çevreye karşı suç işlemiş olurlar. 

Kültürel çevre de su, hava, toprak gibi yitirilebilen bir
çevredir. Tarihsel çevrenin korunması konusunda devlet
olarak duyarlılığımız, Cumhuriyet döneminde Eski Eserler
Yasası, 1951’de Gayrimenkul Eski Eserler ve Anıtlar
Yüksek Kurulunun oluşturulması, 1983’te ise bugün 
de yürürlükte olan 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını
Koruma Yasası ile başladı. Ülkemizde Hitit, Frig, 
Urartu, Helen ve Roma medeniyetlerine ait çok sayıda
arkeolojik alan, Bizans, Selçuk, Beylikler ve Osmanlı ve
Cumhuriyet dönemlerinden tarihi eserler bulunmaktadır. 
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Ancak tarihsel ve kültürel çevrenin korunmasında niteliksel
ve niceliksel güçlüklerimiz var. Korunması gereken yapı
sayısının çokluğu, kaynak yetersizliği ve teknik donanım
eksikliği nicelikle ilgili sorunlar arasında. Daha da önemlisi,
niteliksel sorunlar nedeniyle kültür varlıklarımız geçmişte
büyük tahribata uğradı. Tarihsel dokular üzerindeki imar
baskısı, koruma konusunda ısrarlı bir siyasal iradenin
olmaması, yapılaşma, turizm, baraj gibi ekonomik
gerekçelerle koruma önceliklerinin göz ardı edilmesi
başlıca sorun alanlarıdır. Taşınmaz mal sahiplerinin
sorumluluk payı da azımsanmayacak ölçüdedir. 

Ülkemizde korumaya ilişkin ilk ayrıntılı düzenleme 
2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarının Korunması
Yasası ile olmuş, kültür varlığı çok kapsamlı olarak
tanımlanmıştır. 2004 yılından sonra kültür varlıklarının
korunması konusunda önemli adımlar atılmıştır. Kısaca
hatırlarsak; 5225 sayılı Kültür Yatırımlarını ve Girişimlerini
Özendirme Kanunu, somut kültür varlıklarının yanı sıra
somut olmayan kültürel mirasını da gündeme getirmiş,
kültürel varlıkların ülke ekonomisine katkısına işaret etmiş,
hazineye, kamu ve yerel yönetimlere ait taşınmazlara
yapılacak kültür yatırımlarını özendirmiş, çeşitli tedbirler
getirmiştir. Aynı yıl çıkarılan 5226 sayılı yasa; kültür 

ve doğa varlıkları ile koruma ve sit alanlarında, Koruma
Bölge Kurullarınca alınan kararlara aykırı yapılaşma 
ve müdahaleleri engellemiştir. Toplanan emlak vergisi
hasılatının %10’unun belediyelerce taşınmaz kültür
varlıklarının korunması için kullanılmasını öngörmüştür. 

2012 yılında, 6360 sayılı büyükşehirlerle ilgili son 
kanunla 30 ilde İl Özel İdarelerinin kaldırılması sonucunda,
belediyelerin bu kaynaktan yararlanması konusunda 
ise, getirilen yeni mekanizma ile tahsislere devam
edilebilecektir. 1984 tarihli 2985 sayılı TOKİ kanunu 
ile de konut kredilerinden en az %10’unun taşınmaz 
kültür varlıklarının bakım, onarım ve restorasyonunda
kullanılmasına olanak sağlanmakta, belediyelere tescilli
taşınmaz kültür varlıklarını kamulaştırma yetkisi
tanınmaktadır. 2005 tarihli 5366 sayılı kanunla da,
özellikle kentsel dönüşüm alanlarındaki yıpranmış kültür
varlıklarının yenilenerek yaşatılması amaçlanmıştır. 

Dördüncü olarak, 2007 tarihli 5663 sayılı yasa ile 
2863 sayılı kanununun bir maddesinde yapılan değişiklikle,
Koruma Bölge Kurullarınca 1. grup olarak tescilli ilan 
edilen kültür ve doğa varlıkları ile 1. derecede arkeolojik 
sit alanlarındaki taşınmazların zilliyetlik yoluyla iktisap

Müceldili Konağı Kültür Merkezi
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edilemeyeceği ve kazanılamayacağı belirtilmiştir. Bu yasa 
ile getirilen bir başka değişiklik Doğu ve Güneydoğu
Anadolu için büyük önem taşımakta, katkı payı hesabından
pek çok şehirdeki projelere para aktarılmaması ve kaynağın
atıl bekletilmesi sorununa çözüm getirmektedir. Yeni
düzenleme; toplam katkı payının atıl tutulmayıp gereği gibi
harcanması, kamulaştırma, sokak sağlıklaştırma ve eski eser
restorasyonu gibi faaliyetlerde kullanılmasını öngörmektedir.
Böylelikle belediyelerin de yeterli oranda başvuruda
bulunmaması ve proje geliştirememesi önlenebilecektir.  

2011 yılında korumacılık açısından büyük önem taşıyan 
bir düzenlemeye daha dikkat çekmek gerekir. 648 sayılı
kanun hükmündeki kararname ile yeniden yapılandırılan
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile Orman ve Su İşleri
Bakanlığı önem kazanmış, Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın
yetkileri azaltılmış, kültür varlıkları ile tabiat varlıkları
koruma kurulları ayrılmıştır. Oysa uzmanların işaret ettiği
gibi, birçok yerde kültür varlıkları ile tabiat varlıkları iç içe
geçmiş değerlerdir. Tarihsel eserleri, doğal çevrelerinden
koparıp atmak mümkün değildir. Yetkili kurulların, bir
bütünsellik içerisinde karar vermeleri gereklidir. 

Birleşmiş Milletlerin öngördüğü sürdürülebilirlik kavramı,
ekonomik gelişme ile çevrenin korunması arasında,
koruma ile kullanma amaçları arasında bir denge

sağlamayı zorunlu kılmaktadır. Ne yazık ki ülkemizde 
bu dengenin en başından beri kurulmuş olduğunu
söylemek güçtür. Birincisi, denge koruma lehine değil
kullanma lehine bozulmuştur. İkincisi insan unsurudur. 
Korumacılığın sağlayacağı toplumsal yarar, halka
anlatılamaz ve benimsetilemezse, sağlıklı bir koruma
bilincini geliştirmeye imkân yoktur. Radyo, televizyon,
gazete ve benzeri yayınlarla, koruma konusunda eğitici
programlar gerekmektedir. Nitekim 2006 yılında Çevre
Kanununda yapılan değişiklikle, en çok izlenen saatlerdeki
televizyon yayınlarında çevre konusuna yer verilmesi
zorunlu hale getirilmiştir. TKB eğitim konusunda üzerine
düşeni fazlasıyla yapmaktadır. Meslek odaları ve özel
sektöre bu konuda görevler düşmektedir. 

Üçüncü nokta, kültür varlıklarının korunmasında rant
yaratma ve paylaştırma düşüncesi, kültür değerlerinin
önüne geçmemelidir. Dördüncü nokta ise kültürel
sürekliliktir. Koruma uzmanları, bir kültür varlığını
korumanın, ancak onu kullanmakla olduğuna işaret
ederler. Kültürel sürekliliği sağlamak için eski yapıların
işlevlendirilmesi konusunda yasadaki boşluk giderilmelidir.  

Ne yazık ki yıllardan beri az gelişmiş bölge dediğimizde
aklımıza Doğu Anadolu geliyor. Az gelişmişlik,
ekonomisiyle, kültürüyle, eğitimiyle, sağlığıyla, tüm 
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sosyo-ekonomik özellikleriyle bir bütündür. Çevreciler
1970’li yılların başından beri, en büyük çevre sorununun
az gelişmişlik ve yoksulluk olduğunu söylemektedirler.
Doğu Anadolu’da iyi niyetle yapılan Kalkınma Ajansı
çalışmaları varsa da -benim şahsen yeterli saymadığım- 
bu tür çabaların ötesine geçen bir toptan kalkındırma
hamlesine çok büyük ihtiyaç vardır.

A.Faruk Göksu
ÇEKÜL Vakfı Yüksek Danışma
Kurulu üyesi / Kentsel Strateji
kurucusu

“İmar planlama değil, şehir
planlama dönemindeyiz”

Tarihi Kentler Birliği 15 yıllık birikimiyle Türkiye’nin 
Koruma Amaçlı Strateji planını hazırlamalıdır. Bu politikalar
hükümete sunulmalı ve TKB’nin Türkiye’ye bir hediyesi
olmalıdır. Kentler geleceklerini stratejiler çerçevesinde
yönlendirmelidir. Geçen ay yapılan TKB Kayseri
Buluşmasında verdiğim bazı mesajları burada da kısaca
özetlemek istiyorum. Koruma ve kalkınma kavramlarını
mutlaka bir araya getirmemiz gerekli. Kentlerimiz 
3. dönüşüm sürecine girdi. Dünyanın hiçbir yerinde 60
yılda üç kez yapılıp üç kez yıkılan kentler yok. Artık dönem
gayrimenkul odaklı kentsel kalkınma stratejileri üretme
dönemi değil. Bizim imar hakkıyla değil yaşam hakkıyla
yeniden kentlerimizi kurgulamamız gerekiyor. İmar hakları
üç kez veriliyorsa bunda bir yanlışlık var demektir. Tarihi 
ve kültürel değerlerin korunması, açık ve yeşil alanların
açılması için, eşitlik için imar hakları transfer edilmelidir.

Artık imar planlama değil şehir planlama dönemindeyiz.
Kentlerimizi imar planlarıyla bu hale getirdik. En kötü plan
plansızlıktan iyidir lafını artık kullanmayalım. Bunun kötü
örneklerini 50-60 yıldır görüyoruz.  Tasarımı, estetiği,
katılımı ön plana alan bir şehir planlama kavramına
geçmemiz gerekiyor. Bütünleşmeyi sağlamak zorundayız.
Bunu sadece mekânsal bütünleşme olarak
değerlendirmeyin. Toplumsal, ekonomik bütünleşmeden
bahsediyorum. Uzmanlık alanım kentsel dönüşüm. Kentsel
dönüşüm, gayrimenkul geliştirme değildir. Gayrimenkul
geliştirme piyasa güçleriyle olur. Bu tanımı kabul
ediyorsanız bir tane kentsel dönüşüm projesi sayamazsınız.
Hemen hemen hepsi piyasa güçlerini doğuruyor. Bu, daha
fazla imar hakkı, daha fazla yapılaşma hakkı demektir.
Kentsel dönüşüm, özellikle yoksunluk bölgelerinde
toplumsal ve ekonomik bileşenleri dikkate alan uzun vadeli
eylemler bütünüdür. “Keşke” dememek için, bir daha
dönüşmeyeceğimizi dikkate alarak, durup nefes alıp,
yeniden değerlendirme yapmalıyız.

Dünya kentleri birtakım modeller ve akımlar çevresinde
gelişiyor: Yeniçağ Şehirleri, Kentsel Rönesans ve Akıllı
Büyüme… 90’lardan itibaren Avrupa’nın bütün başkentleri
Kentsel Rönesans kapsamında 15 yılda tarihi ve kültürel
değerlerini koruma adına seferberlik başlattı. Tarihsel
korumayı ön plana alarak tüm kentleri yeniden canlandırdı.
Akıllı büyümeyle toplu taşıma, yürünebilir kentler, karma
kullanım ve konut çeşitliğini kastediyoruz. Türkiye’de,
kalkınma dendiğinde ticaret, konut, turizm ve oteller akla
geliyor. Yeniçağ Kentlerinin kalkınma temaları ise bilişim,
teknoloji, tasarım, 24 saat yaşayan kent merkezleri, yaşama
ve çalışma alanı birlikteliği gibi yaklaşımlardan oluşuyor. 

Bu kavramları hayata geçirmek için ve bir model
oluşturmak için 3 ay önce “81 Kent 81 Vizyon” projesini
başlattık. Genç tasarımcılar, mimarlar, şehir plancıları
Kentsel Vizyon Platformu altında bir araya geldi. 81 kişi 
81 kentin vizyon planını hazırladı. www.kentselvizyon.com
adresinden bu planlara ulaşabilirsiniz. Bu planlarda valilik
ve belediyelerin stratejik planlarını, kalkınma ajanslarının
planlarını inceleyerek, başka bir gözle nasıl vizyon ve
strateji geliştirileceğini ortaya koymaya çalıştık. Bütün
kentlerin makro fonlarını aynı ölçeğe getirdik. İstanbul’un
büyüklüğünü görüyorsunuz. Bu haritadaki 4-5 kenti çıkarın,
diğerlerinin toplamı bir İstanbul ediyor. İmar hakkıyla,
kentsel büyümeyle ne kadar eşitsiz bir ortam yaratmışız!
Bölgeler arası dengesizliği en iyi anlatan grafik bu.

“81 Kent 81 Vizyon” kapsamında her kentin BEK analizini
hazırladık. Farklılıkları yeniden nasıl farklılaştırabiliriz,
bunun üzerine tartışmalar yaptık. 14 bölgenin vizyonlarını
tartıştık. İki bakışımız oldu: Bölgesel ve kentsel ölçek…
Kentler bölge içinde hangi stratejik rolü oynayacak? Bizim
kentlerimiz yarışmamalı, bizim kentlerimiz paylaşmalı...

Kentlerin kurgusu ne olmalı? Örneğin Erzurum, Erzincan 
ve Muş ovalarını dikkate alarak bu kentler mutlaka
birbirleriyle koalisyon kurmalı. Kentsel ittifaklar yaparak
işbirlikleri oluşturmak zorundayız. İmar planlaması dönemi
bitti. Mekânsal strateji çerçevesi yöntemi ise artık şematik
bir döneme girdi. Çünkü stratejileri şemalara daha kolay
dökebilirsiniz. Kentlerin vizyon çerçevesi ve eylem çerçevesi
olmalı. 81 kentin her biri için farklılık, tema ve strateji
koyduk. Doğu Anadolu Bölgesini su üzerinden yeniden
kurgulamamız gerekiyor.

Kentlerimizde düzen ve denge yaratmalıyız. Ekonomi 
ve ekoloji dengesi kayboldu. Ekonomi lehine ekolojiyi 
yok etmeye başladık. Bu dengeyi kurmamız gerek. 
Ne yapmalıyız sorusunun yanıtını tartışarak, nasıl yapmalı
sorusunu sormalıyız. Bölgedeki belediye başkanları ortak
vizyonlar ortaya koymalı. Kentler arasında işbirliği ağları
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oluşturmalıyız. Kültürel birikimlerimizi yeni kentsel kurgunun
oluşması için kullanmalıyız. Yeni ekonomileri araştırmamız
ve uygulama deneyimlerden yararlanmamız lazım. 
Tarihsel derinlik ve bereket olarak çok zenginiz. 
Bu birikimi yeni kaynaklar kullanmak için kullanmalıyız. 
Su, artık kıt kaynaklar arasına girmiştir. Bunun bilinciyle
havzadaki değerleri doğru yönetmeliyiz. Koruma için
kalkınma, kalkınma için gelişme, gelişme için bütünleşme
söylemini gündeme almalıyız.

Genel Değerlendirme
Prof. Dr. Metin Sözen
Süreklilik fikrinin içinin her gün doldurulması gerekiyor. 
Her zaman iyi şeylerin sürekliliği sağlanmaz. Bazen hileler,
rüşvetler, yalanlar da süreklilik kazanır. Süreklilik tek boyutlu
değildir. Doğruların birbirinin üzerine eklendiği, yaşam
hakkının korunduğu süreklilik önemlidir. Süreklilik TKB’nin
temel ögesidir ve bunun için de tarihi kentlerin ittifakları

sağlanmalıdır. Yasa maddelerinin yaşam maddelerine
dönüşmesi gerekiyor. Kaynak sıkıntısını en çok Doğu
Anadolu çekiyor. TKB de gelen projelere destek olmaya
çalışıyor. TKB üyesi olmayan kentleri de bugün bu
toplantıya çağırdık. Bilgiye ulaşmak için illa üye olmanız şart
değil. Doğa ve kültür olmadığı sürece yarınlar yoktur. Biraz
kendimize gelip sarsılmamız gerekiyor. Türkiye’nin kültürel
varlıkları, kısıtlı bütçelerle çalışan Kültür Bakanlığının
taşıyamayacağı kadar ağırdır ve büyüktür. Bu nedenle
ittifaklara, yerelden üretilen politikalara ve kalkınma
stratejilerine ihtiyaç var. İstanbul’da ÇEKÜL Vakfı’nın
Çarşamba Kent Toplantılarında destek isteyen belediyelere
gönüllü uzmanlarımızla birlikte destek veriyoruz. Doğru
projeleri doğru insanlarla yapmalıyız. Zaten olmayan
kaynaklarımızı boşa harcayacak, daha fazla yanlış yapacak
vaktimiz yok. Bu salondakilerin resmi, ittifakın resmidir.

İlgiyle izlenen seminerin ardından kentte inceleme 
gezisi yapıldı.

Rüstem Paşa Bedesteni
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değerlendirme

Doğu Anadolu’ya öncü kent Erzurum

Yıllar geçmiş “Ateşin Göçü” belgeselini yapalı. 
1989 yılında Metin Sözen hocamızın danışmanlığında
yaptığımız bu belgesel, Doğu Anadolu ile ilk uzun 
ve soluklu tanışma şansını vermişti.  Bizde nasıl bir
“anlam dünyası” oluşturmuş diye dönüp bakıyorum
yeniden. İlk izler bir duvar ustasının, Tahsin
Kalender’in söylediklerinden yansıyor;

“Kapı, pencere üstlerinde bazı motifler vardır. 
Onların bir kısmına "çark-ı felek" diyoruz. Çark-ı felek
yani dünyanın dönümü: Ben ölüyorum yerime oğlum
geliyor... İlkbahar gidiyor, yaz geliyor; yaz gidiyor
sonbahar geliyor. Dünyanın deveranı, dönümü...
Hepimiz de feleğin çarkından geçiyoruz.”

Doğu Anadolu birikimini, bu büyük uygarlıklar kapısını
bu kadar güzel açıklayan yeni bir cümle kurulabilir mi,
bilmiyorum. Feleğin çarkından geçmek… Şöyle devam
etmişiz Erzurum görüntüleri eşliğinde belgesel filmimize;

“Tarih boyunca Doğu Anadolu'ya gelenler sadece
büyük otlaklara, geniş yaylalara ve engin bozkırlara
gelmediler. Sadece, savaş nidaları ve fetih çığlıklarıyla
gelmediler. Onlar, Erzurum yöresinde oynanan 
"cirit"te olduğu gibi, belki oyun oynar gibi savaşmaya,
belki bir su başına konmaya, belki de herkesin
güneşini paylaşmaya geldiler...

Yaşadıklarını, biriktirdiklerini, hünerlerini; kısacası
Doğu'nun büyük kültürlerini derleyip getirdiler.”

“Zamanın iki ucuna asılmış görkemli bir saltanat
arabasına” benzettiğimiz Erzurum’u TKB Doğu
Anadolu Semineri nedeniyle yeniden geziyoruz.  
İlk gün, TKB ekibi olarak kenti gezerken doğrusu 
biraz hayal kırıklığı, biraz da karamsarlık yaşadık. 
Çünkü “yeni” olan, çok fazla saldırmış bu kente.
Gelişmenin, kalkınmanın kaçınılmaz dönüşümü, 
yeni ihtiyaçlarımız için gerçekleştirdiğimiz çözümler,
buradaki yerleşik uygarlık aklı ile uyuşmuyor. Tarihi
birikimleri sarmalayıp öteye, kenarlara, önemsiz
olmaya doğru itivermiş… TKB Bölge toplantısı belki
biraz geç ama tam zamanında diye düşünüyorum. 
Ve bu bölgenin büyük kimliğine uygun yeni şansları 

ne olur diye dinliyorum ertesi gün semineri. Çünkü
artık daha da geç kalamayız... İlk uyarı ve öneri Metin
Sözen hocamızdan geliyor:

“Süreklilik fikrinin içinin her gün doldurulması
gerekiyor... Süreklilik tek boyutlu değildir. Doğruların
üzerine eklendiği, yaşam hakkının korunduğu süreklilik
önemlidir. Süreklilik TKB’nin temel ögesidir ve bunun
için de tarihi kentlerin ittifakları sağlanmalıdır.” 

Anlaşılıyor ki; Erzurum tarihsel kimliğine uygun yeni 
bir merkezi, tarih ve kültür varlıklarının korunup
geliştiği, doğa ve topoğrafyaya saygılı bir kenti yeniden
kurgulamalı. Üstelik bunu bir bölge merkezi, 
Doğu Anadolu’ya öncülük yapacak bir merkez olarak
üstlenmeli. Prof. Dr. Ruşen Keleş hocamız da bu
çerçeveyi tamamlayan açıklamalarıyla tartışmayı
besliyor ve ekliyor; 

“Uzmanlarının dikkatle altını çizdikleri bir ihtiyaç vardır:
Birçok yerde, kültür varlıkları ile tabiat varlıkları iç içe
geçmiş değerlerdir. Bunları birbirinde koparmak, atmak
mümkün değildir. Erzurum’daki tarihsel eserleri, doğal
çevrelerinden koparıp atmak da mümkün değildir.“

ÇEKÜL Vakfı Yüksek Danışma Kurulu üyesi ve Kentsel
Strateji kurucusu A. Faruk Göksu ise, TKB’nin
geliştirdiği ve uygulamasını ısrarla önerdiği “Koruma
Amaçlı Strateji Planları”nın öneminin altını çizerek
daha geniş bir çerçeve sunuyor konuşmasında;

“Tarihi Kentler Birliği 15 yıllık birikimiyle Türkiye’nin
Koruma Amaçlı Strateji planını hazırlamalıdır. Bu
politikalar hükümete sunulmalı ve TKB’nin Türkiye’ye
bir hediyesi olmalıdır.”

Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet
Sekmen, bize yeni bir umudun kapısını aralıyor.
Anlıyoruz ki, Erzurum yerel yönetimi kolları sıvamış 
ve yola çıkmış:

“Şehrimizin tarihi kaynak ve kimliğini korumak
noktasında son 6 aydır çalışmalara hızlı bir ivme kattık.
Belediye bünyesinde KUDEB kurduk ve burada görev
alan arkadaşların eğitilmesine ve şehrin envanterinin
çıkartılmasına büyük bir önem verdik. Taş ve ahşap
atölyeleri kurduk. Önemli projeler arasında bulunan
Kültür Yolu projemiz de şu anda kamulaştırma ve yıkım
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çalışmalarıyla devam ediyor. Üç etaptan oluşan Kale
ve çevresinde yürütülen çalışmalarla Erzurum’un tarihi
merkezi canlanmış olacak. Tarihi cadde ve sokaklarda
ise sağlıklaştırma projelerimiz devam ediyor.”

Mehmet Sekmen Başkan’ın yeni yerleşmelerin artık
doğaya uyumlu ve yatayda gerçekleşmesinin
gözetileceği vurgusuna, Muğla ve Antalya’daki
işbirliklerinden, tarihi ve kültürel mirasa verdiği
önemden tanıdığımız Erzurum Valisi Dr. Ahmet
Altıparmak da farklı bir açıdan yaklaşarak ufkumuzu
zenginleştiriyor; “Şehirleri oluşturan ve bir kimlik
kazandıran mimari her dönemde önemli olmuş.
Günümüz şehirlerindeki  gökdelenler, ölen
büyükşehirlerimizin mezar taşlarıdır. Elbette
gökdelenler de olacak, ama şehirlerimizin o tarihi
siluetlerini etkilememesi gerekiyor. Yeni oluşan
şehirlerde hava kirliliğini önleyecek şekilde, hâkim
rüzgâr koridorlarını açmak durumundayız... 
Çevreci yaklaşımlar geliştirmemiz gerekiyor.”

Bir sürpriz yaparak toplantıya katılan İçişleri Bakanı
Efkan Ala ise bir felsefi uyarıyla başlıyor sözlerine;
“Zaman da şehre dâhildir” diyor. Zamanı boşluktan,
sıradanlıktan kurtarıp onu uygarlığa çeviren insan
yaratıcılığına, uyuma ve sürekliliğe gönderme
yaparak...

“Metin Sözen ve arkadaşlarının hangi çabalarla 
bu hareketi başlattıklarının şahidiyim. Bir kere daha
gördük ki bazı hareketler bir kişinin ayağa kalkmasıyla
başlar. O nedenle sevgili Metin Hocama teşekkür
ediyorum... Bu koruma hareketine ve TKB’nin
kurulmasına katkıda bulunarak bugüne kadar emek
verenlere teşekkür ediyorum.”

İnançlı ve kararlı bir yönetim, kimliğini geri isteyen 
bir kent gördük Erzurum’da. Daha fazla gecikmeden
bu uygarlık izleriyle dolu kentin öz kimliği ile 
buluşması gerekiyor. Erzurum kaybederse, Doğu
Anadolu kaybedecek.

Üç Kümbetler

YEREL KIMLIK 15-40yeni_Layout 1  1/23/15  6:09 PM  Page 21



1. Erzurum Atatürk Ünversitesi Şehir 
Planlama Bölümü öğrencileri 
Faruk Göksu ile birlikte

2. Yakutiye Medresesi minaresi
3. Türk İslam Eserleri ve Etnoğrafya 

Müzesinden (Yakutiye Medresesi)
4. Üç Kümbetler
5. İki pars ve kartal figüründen oluşan 

hayat ağacı simgesi (Yakutiye Medresesi)

fotoğrafların dilinden

albüm
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1. Çifte Minareli Medrese
2. TKB ve ÇEKÜL heyeti Erzurum 

Tabyalarında
3. Erzurum Kalesindeki Saat Kulesi
4. Türk İslam Eserleri ve Etnoğrafya 

Müzesinden (Yakutiye Medresesi)
5. Türk İslam Eserleri ve Etnoğrafya 

Müzesinden (Yakutiye Medresesi)
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haber

2012 yılında başlayan ÇEKÜL’ün Kültür Öncelikli Bölgesel Yol
Haritaları programı kapsamında, 2014 yılında “kültürel rota
planlaması” ele alındı. Türkiye Belediyeler Birliği’nin desteğiyle,
Tarihi Kentler Birliği adına hazırlanan programda, yıl boyunca
kültürel rotaların planlanmasına dair kavramlar, ilkeler ve
pratikler araştırıldı, öneriler geliştirildi. 

Örnek bölgelerde planlama çalışmaları ve kılavuz kitap şeklinde
iki etaplı kurgulanan ROTA programının ilk aşaması olarak,
Anadolu’da sürdürülen rota planlama çalışmaları tamamlandı.
ÇEKÜL’ün geçtiğimiz yıllarda da çalışmalarını yürüttüğü ve
ROTA planlama çalışmalarının sürdürüldüğü alanlar şöyle; 
1. Adana ve Mersin illerini kapsayan günümüz Çukurova’sı,

antik Kilikya coğrafyası
2. Gaziantep ve çevresi
3. Tokat ve ilçelerini kapsayan Kelkit Havzası
4. Tokat, Amasya ve Samsun çevresinde ele alınan Yeşilırmak

Havzası
5. Niksar ve çevresi

Kültürel rota planlama 
çalışmaları tamamlandı
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Bu alanlarda yapılan arazi incelemeleri ve kavramsal
çalışmalar sonucunda, her bir bölge için kültürel rota
planlamanın temel yaklaşımı, ilkeleri ve adımlarını sıralayan
“mekansal planlama rehberleri” ROTA programının sonuç
ürünleri. Yerel yönetimleri, sivil toplum kuruluşlarını ve
yaşayanları, bölgelerinde rota planlaması konusunda
yönlendirecek ROTA çalışmaları, yerelin üstleneceği uygulama
süreçleri için aynı zamanda birer ön çalışma niteliğinde. 

Programın ikinci aşamasında ise, bölgesel çalışmalardan elde
edilen sonuçlar da göz önünde bulundurularak, farklı
paydaşlara ve farklı coğrafyalara uyarlanabilir bir kültürel rota
planlama ve tasarım rehberi hazırlanıyor. Belediyeler, valilikler,
kırsal kesim aktörleri, turizmciler, ziyaretçiler gibi geniş bir
hedef kitle için ele alınan rota çalışmalarının sonuç ürünü,
kendi bölgelerinde kültürel rota planlama süreçlerini
başlatacak aktörler için bir kılavuz kitabı olacak. 

Önümüzdeki aylarda tamamlanacak kılavuz kitap kapsamında,
henüz Türkiye’de tüm yönleriyle ve özellikle doğal-kültürel
miras ilişkileri üzerinden çalışılmamış bir konu olarak kültürel
rota planlamasının ne şekilde ele alınması gerektiği
araştırılıyor. Diğer bir deyişle bu ürün, kültürel rota kavramının
gelişmesi, uluslararası kuruluşların geliştirdiği tanımlar,
yurtdışından uygulama örnekleri, işbirliği modelleri ve rota
planlamasına yönelik kavramsal bir altyapı çalışması sunacak.
ROTA çalışmalarının dijitallerine ÇEKÜL web sitesindeki
“Kültürel Miras” başlığı altından ulaşabilirsiniz. 
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YAPEX Restorasyon Fuarı 
bu yıl “Kentsel İttifaklar ve
Paylaşan Kentler” ana teması 
ile yapıldı. TKB’nin desteğiyle
düzenlenen Fuarda Özendirme
Yarışması ödül töreni ve 
“Doğu-Batı Ekseninde Tarihi
Kentler ve İttifaklar” konulu
panel düzenlendi.

Kentsel İttifaklar 
ve Paylaşan Kentler
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fuar

Üç yıldır Tarihi Kentler Birliğinin desteği ve ÇEKÜL 
Vakfının işbirliği ile bu yıl 22.si düzenlenen YAPEX Yapı 
ve Restorasyon Fuarının ana teması, “Kentsel İttifaklar ve
Paylaşan Kentler” oldu. 13-16 Kasım 2014 tarihlerinde
Antalya Expo Center’da, Antalya Büyükşehir Belediyesinin
ev sahipliğinde yapılan fuar, TKB üyesi belediyeler, koruma
sektörü profesyonelleri ve uluslararası kurumların katılımı
ile gerçekleşti. TKB üyesi belediyeler açtıkları stantlarda,
kültürel mirasın korunması ve sürekliliğiyle ilgili yürüttükleri
proje ve uygulamalarını katılımcılarla paylaştı.

23 Tarihi Kentler Birliği üyesi ve 232 firmanın katıldığı fuar
31.622 ziyaretçi tarafından ilgiyle izlendi. Türkiye'nin dört
bir yanından ve komşu ülkelerden gelen profesyonellerin
geleneksel buluşma noktası olan YAPEX, meslek odaları,
ticaret ve sanayi odaları, esnaf ve zanaatkar oda ve
dernekleri ile 41 farklı ilden gelen ziyaretçileri misafir etti. 

Kentsel, arkeolojik ve doğal değerleri yaşatmak, koruma
bilinci yaratmak ve yerel yönetimlerin bu kapsamdaki
çalışmalarını özendirmek amacıyla 13 yıldır düzenlenen

YAPEX Restorasyon Fuarı Antalya’da yapıldı
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Tarihi Kentler Birliği Kültürel Mirası Koruma Proje ve
Uygulamalarını Özendirme Yarışmasının Ödül Töreni de
YAPEX Fuarının ikinci gününde yapıldı. 2013 yılının Metin
Sözen Büyük Ödülü, Jüri Özel Ödülü, Uygulama, Proje ve
Süreklilik Ödülleri ile Başarı Ödülleri sahiplerini buldu.
Yarışmaya katılan belediyelerin projeleri, TKB ve Samsun
Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Ziya Yılmaz tarafından
açılışı yapılan bir sergiyle fuar katılımcı ve ziyaretçilerinin
ilgisine sunuldu.  

YAPEX Restorasyon Fuarı kapsamında ayrıca “Doğu-Batı
Ekseninde Tarihi Kentler ve İttifaklar” konulu bir panel
düzenlendi. “Ortadoğu'da Osmanlı Yapıları” sergisi 
ise YAPEX fuarında ilgi çeken etkinlikler arasındaydı. 
ÇEKÜL Lübnan temsilcisi Prof. Dr. K. Halid Tadmori’nin
fotoğraflarından oluşan ve Tarihi Kentler Birliğinin
koleksiyonu arasına giren, seçilmiş 30 fotoğraf ilgiyle izlendi. 

Fuarın açılışı, Antalya Valiliği, Antalya Büyükşehir
Belediyesi, Akdeniz Tanıtım, Tarihi Kentler Birliği, ÇEKÜL
Vakfı ve meslek odalarının temsilcilerinin katılımıyla yapıldı.
Açılış konuşmalarında, Akdeniz Tanıtım-ÇEKÜL-TKB
işbirliğinin önemine değinildi ve yeni bir sektöre dönüşen
“koruma” çalışmalarının YAPEX fuarıyla birlikte bir ivme
kazandığı vurgulandı. Özellikle son üç yıldır TKB üyesi
belediyelerin projeleriyle katıldıkları fuarda paylaşımların
güçlendiğine, restorasyon için üretilen malzemelerin kalite
standartlarının ve doğru restorasyon uygulamalarının
artmaya başladığına dikkat çekildi.  
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YAPEX Restorasyon Fuarı kapsamında düzenlenen “Doğu-
Batı Ekseninde Tarihi Kentler ve İttifaklar” konulu panelde,
sınır ötesi kültürlerle ortak değerlerin korunması için
geliştirilen işbirliği modelleri ele alındı ve yeni yöntemler
üzerine mesajlar verildi.  İpek Yolunun hikâyesinden,
müzecilik alanındaki uluslararası başarılara, TÜRKSOY’un
Türk kültür coğrafyasını kapsayan miras listesi projesine
kadar doğu-batı ekseninde kurulan ittifaklar, alanda emek
veren uzmanlar tarafından değerlendirildi. Panelin oturum
başkanlığını Tarihi Kentler Birliği Genel Sekreteri ve
Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı
Sezer Cihan yaptı.

Ahmet Erdönmez
Bursa Kent Müzesi Koordinatörü

“Müzecilik konusunda
bilgi almanın ötesinde 
bilgi verebilir hale geldik”
Bursa’daki koruma hareketi 

1985 yılında düzenlenen “Tarih İçinde Bursa” buluşması 
ile başladı. 2000 yılında Bursa Belediyesinin Tarihi Kentler
Birliğinin kuruluşuna öncülük etmesi, 2002 yılında Bursa
Kent Müzesi fikrinin ortaya çıkması, giderek kale-çarşı-
mahalle ölçeğinde koruma çalışmalarının hızlanması
Bursa’yı kendini koruyan bir kent haline getirdi. Tüm 
bu çalışmaların başında Prof. Dr. Metin Sözen vardı.
Bursa Kent Müzesinin hayata geçmesi birçok kültürel yapıya
örnek oldu. Müze 2005 yılında Avrupa Müzeler Birliğine

üye oldu ve uluslararası kriterleri uygulamaya koydu. 
2006 yılında Avrupa Müzeler Birliğinin yarışmasına katıldık
ve Avrupa’nın gezilebilir en iyi müzeleri arasına girdik. Bu
ödül daha disiplinli ve özverili çalışmamızı sağladı.
Lizbon’da yapılan bir törende Avrupa Müzeler Birliği
Başkanı Massimo Negri ve Luxemburg Kraliçesinin elinden
ödül aldık. Bu gelişme Türkiye’ye dikkat çekti ve 2009
yılında Avrupa Müzeler Birliği toplantısı Bursa’da yapıldı.

Ve Bursa’da 1985 yılında Prof. Dr. Metin Sözen’in
temellerini attığı kültürel ve düşünsel değişim, diğer
kentlerimizdeki yerel yöneticilerin de koruma sürecini ilgiyle
izlemesine, kentleri için adım atmasına cesaret verdi. 
Bu olumlu gelişmeler sonucunda Avrupa Müzeler Birliğinin
Türkiye’deki temsilcisi olduk.

2011 yılında Almanya’da yapılan bir yarışmada Avrupa’nın
en iyi 6 müzesi arasına girdik. Türkiye’de başarı kriterlerini
belirleyecek ve bunu değerlendirecek bir mekanizma
olmadığı için, girdiğimiz yarışmalar yaptıklarımızı
ölçmemize yardımcı oldu. Müzecilik konusunda bilgi 
alma ihtiyacımızın yanında artık bilgi verebilir hale geldik.

TÜRKSOY ile yaptığımız toplantılar Türk müzecilik
dünyasından uzmanları bir araya getirdi. TÜRKSOY
Yönetimi, Bursa Büyükşehir Belediyesi, Tarihi Kentler Birliği
ve ÇEKÜL ile birlikte “Türk Dünyası Müzeler Birliği”nin
kurulması için bir deklarasyon hazırladık ve kabul edildi.
1985 yılında mütevazi bir başlangıç yapılmıştı; 2014’te
gelinen noktayı kısaca özetlemeye çalıştım. Batı’da Avrupa

Doğu-batı ekseninde tarihi kentler ve ittifaklar
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Müzeler Birliği, Doğu’da Türk Dünyası Müzeler Birliğinin
varlığı ve Türkiye’nin temsiliyeti önemli boyutlara ulaştı.
Önümüzdeki yıl Bursa’da yapılacak İpek Yolu Başkanlar
Forumunda ise “İpek Yolu Şehirleri Müzeler Birliği”nin
kurulmasını teklif edeceğiz.

Doç. Dr. Fırat Purtaş
TURKSOY Genel 
Sekreter Yardımcısı

“Kültür coğrafyamız 
için bir miras listesi
hazırlığındayız”

Uluslararası Türk Kültürü Teşkilatı 21 yıldan bu yana 
Türk dünyasının UNESCO’su olmak hedefiyle tarihe
seslenen, uluslararası diplomatik statüye sahip bir 
kuruluş. Teşkilatımızın merkezi Ankara’da ve önünde 
5 ülkenin bayrağı dalgalanıyor. Azerbaycan, Kazakistan,
Kırgızistan, Türkmenistan ve Özbekistan TÜRKSOY’un
kurucu üyeleri arasında. 12 Temmuz 1993 tarihinde
Kazakistan’ın o dönemki başkenti Almatı’da imzalanan 
bir anlaşma ile Türk dünyasının kültürel ortaklığının
güçlendirilmesi için ilk adım atılmış oldu. Uzun süre
birbirinden uzak kalan, birbirine yabancılaşan kardeş
halklar arasındaki kültürel ortaklığı yeniden sağlamak,
sahip olduğumuz kültürel birikimi yeni kuşaklara 
aktarmak için TÜRKSOY’un faaliyet alanları belirlendi.

Asıl hedefimiz UNESCO’nun misyonu kapsamında, 
bu ülkelerdeki kültürel etkileşimi ve zengin kültürel mirası
yaşatmaktır. 21 yıldan bu yana gerçekleştirdiğimiz
etkinliklerle ülkelerarası tanışma, kültür ve sanat transferini
gerçekleştirmeyi başardık. Ortak projeler üreterek tecrübe
alışverişini sağladık. Türk kültürünün uluslararası alanda
tanıtılmasına ilişkin, üye ülkelerin dışında, Avrupa’da,
Amerika’da ve Orta Doğu’da yapmış olduğumuz 
faaliyetler TÜRKSOY’un Türk ve insanlık tarihine yapmış
olduğu mütevazı katkılar olarak değerlendirilebilir.
Bu katkılardan biri ortak kültürümüz olan Nevruz
Bayramıdır. TÜRKSOY’un girişimleriyle gerçek anlamına
kavuşan Nevruz, Avrasya coğrafyasındaki halkları 
bir araya getiren bir şenlik haline geldi ve Nevruz Bayramı 
2009 yılında UNESCO’nun Somut Olmayan Kültür 
Mirası Listesine girdi. Ayrıca 2011 yılında Birleşmiş Milletler
Genel Kurulu TÜRKSOY’un düzenlediği Nevruz
buluşmasına ev sahipliği yaptı. Böylece Birleşmiş Milletlere
üye olan 192 ülke renkli kültürümüzle tanışmış oldu.

TÜRKSOY üyesi olan 6 bağımsız Türk ülkesi, UNESCO
listesine giremiyor. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Rusya
Federasyonu içinde kalan Tataristan, Başkürdistan, Altay,

Hakas, Tıva, Saha ve Moldova’daki Gagavuz bölgesi
TÜRKSOY’un şemsiyesi altında kültürel miraslarını tanıtma
fırsatı buluyor.

İpek Yolu güzergâhı da TÜRKSOY’un en önemli faaliyet
alanları arasında. İpek Yolu üzerindeki kentlerle yakın
ilişkiler kuruyoruz. Son yıllarda özellikle Bursa Büyükşehir
Belediyesinin, Tarihi Kentler Birliği ve ÇEKÜL Vakfının da
desteğiyle müzecilik faaliyetlerimizi geliştirmeye başladık.
İki yıl önce Bursa’da ve bu yıl da Türk Dünyası Kültür
Başkenti unvanı taşıyan Kazan’da TÜRKSOY Müzeler
Birliğinin toplantılarını geniş bir katılımla yaptık.

TÜRKSOY’un yürürlüğe koyduğu Kültür Başkenti uygulaması
çok başarılı ve etkin bir şekilde devam ediyor. Şehirlerde yıl
içinde birçok sanatsal ve kültürel faaliyet gerçekleştiriliyor,
bilim insanlarının buluşmalarına ve tanışmalarına olanak
sağlanıyor.18 Aralık’ta Bakü’de TÜRKSOY üyelerinin
katılacağı UNESCO Milli Komisyonları toplantısı yapılacak.
Bu toplantı UNESCO süreçlerinin, üye ülkelerimiz arasındaki
işbirliklerini değerlendirmelerini sağlayacak. Bakü’deki
müzecilik işbirliklerinin daha kurumsal bir nitelik kazanması
bu toplantının en önemli gündem maddesi olacak. 
İlk iki toplantıda bu amaç doğrultusunda sonuç bildirgeleri
hazırlandı. Bu belgeler Avrupa Müzeler Birliği ve ICCROM
mevzuatından faydalanılarak hazırlandı. TÜRKSOY Müzeler
Birliği oluşumu belki de Avrasya Müzeler Birliği adı altında 
bir araya gelecek. Karşılıklı eser alışverişleri yapılacak,
sergiler düzenlenecek. Pek çok alanda işbirliği imkânı
yaratılacak. UNESCO’nun listesi gibi biz de Türk kültür
coğrafyası için bir miras listesi hazırlamayı planlıyoruz.
UNESCO’da temsil edilmeyen ülkeler, özerk bölgeler için
böyle bir listenin varlığına ihtiyacımız var. Bu ülkelerin kültürel
anlamdaki varlıklarını, bağımsızlıklarını koruyabilmeleri,
dillerini ve kültürlerini yaşatabilmeleri gerekiyor.

İbrahim Evrim
İpekyolu Küresel Birliği Gn. Sek. 
ve Antalya Büyükşehir Belediyesi
Genel Sekreter Yardımcısı  

“İpek Yolu 
yeniden canlanıyor”

Tarihin en büyük kentsel ittifakı aslında İpek Yoludur.
İncelenmesi gereken bir işbirliği modelidir. İpek Yolunun
öyküsü M.Ö.53 yılında başlıyor. O dönemde dünyada 
iki büyük güçlü devlet var: Batıda Roma İmparatorluğu 
ve Doğuda Pers İmparatorluğu. Romalıların Perslerle
Mezopotamya’da yaptıkları savaşta 10 bin esir vermeleri
aslında İpek Yolu ticaretinin yolunu açıyor. Şöyle ki, 20 yıl
aradan sonra iki devlet yeniden Fırat kıyılarında savaş için
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karşı karşıya geldiklerinde, anlaşma yaparak savaşmıyorlar.
Bu anlaşmaya göre, esir alınan 10 bin lejyonerden 5 bini
Romalılara geri veriliyor. Askerler ülkelerine dönerken
yanlarında ipek kumaşlar, hediyelikler götürüyor. İpek
kumaşların Roma’da herkesin dikkatini çekmesi üzerine
lejyonerler ipek ticaretine başlıyor. Romalılar ipek çılgınlığına
bir servet harcamaya başlayınca yöneticiler tüketimi
yavaşlatmak için erkeklere ipek giymeyi yasaklamak zorunda
kalıyor. İpek Yolunun serüveni böyle başlıyor.

Daha sonraki savaşlarda Çinlilere esir düşen lejyonerlerin
yerleştikleri köyü bulduk. Köyün içinde bir Roma tapınağı
var. 2 bin yıldır bu köyde yaşayanlar DNA testlerinde yüzde
70 Avrupalı çıktı. Tarih boyunca böyle ilginç hikâyelerle,
savaşlarla ve ticaretle şekillenen etkileşimler söz konusu.
Günümüzde ise artık İpek Yolu eski yoğunluğunu kaybetti.
Çünkü Çin yaptığı ihracatın yüzde 85’ini deniz yoluyla
yapıyor. Ancak Avrupa ve Amerika limanları özellikle Noel
döneminde bu yoğunluğu karşılayamayacak duruma geldi.
Bazen bir gemi limana girmek için bir ay bekliyor. Gemi
ticaretinin zorluklarını görmeye başlayan Çin yönetimi İpek
Yolunu yeniden canlandırmayı planlıyor. Pekin’den
başlayarak Türki cumhuriyetlerden ve Türkiye’den geçen bir
tren yolu projeleri var. Londra’ya kadar ulaşması planlanan
hızlı tren projesi hayata geçtiğinde İpek Yolu yeniden
canlanacak. Eskiden kervanlarla gelen ürünler, trenle
taşınmaya başlayacak. Türkiye de bu ticaretten istifade
eden bir ülke haline gelecek.

Genel Değerlendirme

Mithat Kırayoğlu
ÇEKÜL Vakfı Başkan Yardımcısı
TKB Danışma Kurulu Üyesi

“Bu kültür coğrafyası
dünya barışı için 
bir çıkış yoludur”

Doğu-Batı ekseninde kültürel koruma tarihine baktığımızda,
Osmanlının modernizmi diyebileceğimiz Tanzimat, Islahat ve
Meşrutiyet dönemlerinde, koruma yaklaşımının hep Batı
ekseninde oluştuğunu görüyoruz. Osmanlıda bu dönemde
yapılan bazı anlaşmalar ve çıkarılan kanunnamelerde,
kültürel korumadan ilk defa söz edildiğini görüyoruz. Burada
Osman Hamdi Beyi anmak gerekiyor. Osmanlının koruma
anlayışı Cumhuriyet Döneminde de devam etti. Türkiye’nin
muasır medeniyetler seviyesine çıkma isteğini, kültürel
mirasın korunmasında önemli bir çaba olarak düşünebiliriz.

ÇEKÜL Vakfı yayınlarından çıkan “Koruma Bilincinin
Gelişim Süreci” kitabı Türkiye’nin koruma tarihini özetliyor.
ÇEKÜL Vakfının kurulması fikri toplumun, sivil ve yerel
yönetimlerin sürece dâhil olması gerektiği ihtiyacından
ortaya çıkmıştır. ÇEKÜL’ün kurucuları, henüz vakfın

kuruluşundan önceki yıllarda, ihtiyaç olan her yere
ulaşarak yapılabileceklerini yapmayı deneyerek, 
bu deneyimlerden yola çıkarak, yerelleşme ve sivilleşme
girişimi olarak vakfı kurmuşlardır. 

ÇEKÜL Vakfının en önemli projesi “Kendini Koruyan
Kentler”dir. 1990’larda korumaya niyetli olan kentlerle
yola çıktık. 1975’de hayata geçen Avrupa Ortak 
Kültür Mirası oluşumunun 25. yılı ve Avrupa Konseyinin 
50. Yılı olan 2000 yılında yapılan bir dizi etkinlikte, 
Avrupa Birliğine girmeye aday bir ülke olarak Türkiye de
yer aldı. Bu etkinliklerde yer alan toplam 45 proje
arasında, ÇEKÜL’ün 9 adet projesi Avrupalı katılımcılar
tarafından ilgi ve takdirle izlendi, büyük övgüler aldı.

Bu projelerden bir tanesi de Tarihi Kentler Birliği’nin
kurulması idi. O dönemde önerilen proje şuydu: Avrupa
Tarihi Kentler Birliği kuruluyor, Türkiye Tarihi Kentler Birliği
de buraya üye olmalı. Kültür Bakanlığı da o zaman bir
Türkiye Tarihi Kentler Birliği olmadığını fark etti. Bakanlık
biz bu projeye katılamayız derken, ÇEKÜL Vakfı ve Bursa
Büyükşehir Belediyesi bu işe talip oldu. Biz ise bu birliği
kurarız ve Avrupa Tarihi Kentler Birliğine de katılırız dedik. 

2000 yılının Temmuz ayında 54 kurucu üye ile kurulan
Tarihi Kentler Birliği yine Doğu-Batı ekseninde, ancak yüzü
Batıya dönük önemli bir kültürel miras projesidir.

ÇEKÜL Vakfı “Kendini Koruyan Kentler” projesini, Bursa
Büyükşehir Belediyesi önderliğinde Tarihi Kentler Birliği’ni
kurarak bir adım ileri götürdü. Tarihi Kentler Birliği koruma
tarihinde bir kavşaktır; bir kilometre taşıdır. Kapsam ve içerik
olarak yeni bir açılım yaratmıştır. O günlere kadar Kültür
Bakanlığının en önemli kurulu Anıtlar Kuruluydu. Koruma
denildiğinde düşünülen anıt eserlerdi. Bu kapsamda sivil
mimarlık örneklerinin adı geçmiyordu bile. Türkiye’de anıt
eserlerin korunmasından, ülke çapında bir korumaya 
Tarihi Kentler Birliği ile geçilmiştir. 1970’lerde Safranbolu’da
“Evlerinizin içi sizin, dışı hepimizindir” sloganıyla yola
çıkmıştık. Sokak, mahalle, çarşı, daha sonra tüm kentin
korunması, oradan havza boyutunda kültürel işbirliklerinin
ortaya çıkması, bölgesel koruma projeleri derken artık 
Tarihi Kentler Birliğinin bütün Türkiye coğrafyasını kapsayan
koruma anlayışı benimsenmiştir. Yani Atatürk’ün ünlü
sözünden esinlenerek belki şöyle bir slogan üretebiliriz: 
“Hatt-ı koruma yoktur, sath-ı koruma vardır ve bu satıh bütün
vatan toprağıdır.” Kültürel korumada artık bütün Türkiye’yi
gözümüze kestirdik. Kırları da, köyleri de, kentleri de, kaleleri
de, çarşıları da, her şeyi gözümüze kestirdik. Ölçeği
1/50’den 1/100.000’e çıkarttık. Yani Tarihi Kentler Birliği
koruma kavramını ölçek olarak, kapsam olarak geliştirdi.

İçerik olarak da koruma anlayışı; bir evin veya bir anıtın
restorasyonundan, arkeolojik değerlerin korunmasına,
endüstri mirasının korunması ve yaşatılmasına, geleneksel
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yaşam kültürünün yani somut olmayan kültür mirasının
korunmasına, doğal çevrenin korunmasına kadar
çeşitlendi. TKB, tek boyutlu bir korumadan, her alanda
korumaya, koruma öncelikli kalkınmaya geçerek yerel
yönetimlerin bakış açısını geliştirdi.

Koruma çeşitliliğinde yeni başlıklardan biri YAPEX
Restorasyon Fuarıdır. Bu bir koruma çeşitliliği projesidir.
Çünkü Tarihi Kentler Birliği kurulana kadar doğru düzgün
koruma yapılmadığı için, Kültür Bakanlığı ve Vakıfların
hepsinin bütçesini toplasanız, Türkiye’de ancak 10 eser
restore edilebiliyorsa, bugün Türkiye’nin bütün kentlerinde
belediyeler ve Vakıflar eliyle, yaklaşık 2 milyar TL’lik yani 
1 milyon dolarlık koruma sektörü ortaya çıkmıştır.

Şimdi bu büyüklükten dolayı bizi bir korku ve endişe aldı.
Daha önce korkmuyorduk, çünkü zaten koruma bir sektöre
dönüşmemişti. Şimdi bu sektörün kaynaklarının doğru
yönetilmesi gerekiyor. ÇEKÜL ve TKB üç yıl önce YAPEX
Fuarını destekleme kararı aldı çünkü restorasyon kalitesinin
artık yükselmesi, sektörle yerel yönetimlerin, uzmanların
buluşması gerekiyordu. Özel sektörle işbirliği yapmak,
üreticilerin nitelikli ürün üretmesini sağlamak da bu fuarın
amaçları arasında. Geçen yıllarda Samsun’da yaptığımız
TKB Buluşmasında “Her kente bir kent müzesi” diyerek kent
belleklerinin, kent kütüphanelerinin, arşiv merkezlerinin
kurulmasının önemini vurgulamıştık. Üye kentlerimizin
nerdeyse hepsi kent müzesi kurdu ya da hazırlıklara devam
ediyor. Bir kentin kent müzesine kavuşmasını bir cümleyle
özetlemek gerekirse: Kentin, kentlinin, kendiyle tanışması
demektir. Kent müzeleri açılmaya başladığında bunu analiz
etme şansımız oldu. Kent müzelerini ziyaret edenler “biz ne
kadar güzel bir şehirde yaşıyormuşuz, kentimiz ne kadar
önemliymiş” diyerek kentleriyle barıştılar, kentleriyle gurur
duymaya başladılar. Kent Müzeleri ve Arşivleri toplumsal bir
projedir. Müzeler sadece bir fiziksel mekân yaratma projesi
değildir; “Sen böyle bir kültürün sahibisin ve bugünkü
kullanıcısısın” demenin yollarından biridir. Müze çalışmaları,
Doğu-Batı ekseninde yolları açan, eski İpek Yolu üzerinde
başka ittifaklar ve işbirlikleri oluşturan, geleceğe yönelik
yeni davetler çıkaran, umutlar aşılayan bir hale geldi.

Tarihi Kentler Birliğindeki çalışmalarımıza başlarken
“tanışma” meselesini hep ön planda tuttuk. Yani Yunus’un
ünlü dizesiyle başladık: “Gelin tanış olalım, işi kolay kılalım.”

Tanıştıktan sonra işler hep kolaylaştı. Toplantılarımıza da
“Buluşma” ismini verdik. Bu büyük görevin ancak buluşarak
ve paylaşarak, deneyimleri aktararak olacağına inandık.

ÇEKÜL’ün katkılarıyla Tarihi Kentler Birliğinin yaptığı büyük 
iş, bütün dünyanın bu zengin kültür coğrafyasından beklediği,
korumanın yerelleşmesi ve sivilleşmesi harekâtıdır. Koruma
yerelleşmiştir. Gerçek sahipleri olan yerel yönetimlerin eline
geçmiştir. Daha önce kurulların “belediyeler sit alanlarını
kaldırıyor, belediyeler korumaya düşman, belediyeler kültür
mirasını yok ediyor” diyerek kuşkuyla baktığı belediyeler,
şimdi zaman zaman kurullara rağmen kendi kültür varlığını
koruyan büyük dinamikler haline geldi. İşte bu Tarihi Kentler
Birliğinin yaptığı sabırlı, uzun çalışma sonucunda ortaya
çıkmış bir büyük başarı öyküsüdür.

O nedenle, yine Tarihi Kentler Birliğinin en önemli ilkesi 
ve çalışma anlayışı olan alçakgönüllülüğü artık burada 
bir tarafa bırakmak gerektiğini düşünerek, önümüzdeki yılın
önemine vurgu yapmak istiyorum. ÇEKÜL’ün kurulmasında
da önemli bir hazırlık çalışması olarak saydığımız, bundan
tam 30 yıl önce yapılmış etkinliklerin sonuç bildirgesi,
Venedik Tüzüğü ayarında ve zenginliğindedir. O dönemin
kahramanları hâlâ korumanın içinde, alçakgönüllülükle bir
nefer gibi çalışmaya devam ediyor.

Önümüzdeki yıl, 1990 yılında kurulan ÇEKÜL Vakfının 
25. yılını kutlayacağız. 2000 yılında kurulan TKB’nin ise
15. yılını kutlamaya hazırlanıyoruz. Ortaya çıkan projeler,
onlarca belediye başkanının yanında sivil olarak gönülden
çalışan yüzlerce kahraman, bu uzun yolun içinde yer aldı.

Yaşadığımız serüven, tuttuğumuz yol aslında Türkiye’nin 
elle yazılan koruma tarihidir. Bu noktada ben
alçakgönüllüğün bırakılması ve 2015 yılına bu anlayışla
hazırlanılması gerektiğini düşünüyorum. Yaşadığımız bu
verimli kültür coğrafyasının dünya barışı için de bir çıkış yolu
olduğunu düşünüyorum. Barışa giden bir yolda yürüyoruz.
Kültürün bir savaş konusu olmaktan çıkması, bir büyük
tanışma, buluşma, paylaşma ortamının zenginliği olarak
anlaşılması gerekiyor. Tarihi Kentler Birliği Doğu-Batı
ekseninde en önemli köprüdür. Bu köprüde barışa giden bu
görevi yerine getirmek için çaba gösteren belediye
başkanlarını, kamunun diri kalmış kadrolarını, sivil örgütleri,
uzmanları, gönüllüleri sevgi ve şükranla selamlıyorum.

YEREL KIMLIK 15-40yeni_Layout 1  1/23/15  6:09 PM  Page 35



Tarihi Kentler Birliği üyesi belediyelerin, kentlerinin kültürel
mirasını korumak ve yaşatmak amacıyla 2013 yılında
gerçekleştirdikleri 50 proje ve uygulama, Birlik Encümeni
tarafından incelenerek; Proje Ödüllerinin ESKİŞEHİR,
KADİRLİ, KEMALİYE, KONAK, TEKİRDAĞ, YÜREĞİR
belediyelerine, Uygulama Ödüllerinin ADANA,
ÇANAKKALE, İZMİR, KOCAELİ, KUŞADASI belediyelerine
verilmesine karar verildi. Kentlerindeki kültürel mirası
korumak-yaşatmak için yaptıkları istikrarlı çalışmalarla
yarışmaya düzenli olarak katılan ALANYA, ANTALYA,
SELÇUKLU, ŞAHİNBEY ve TARSUS belediyeleri Süreklilik
Ödüllerine uygun görüldü. GAZİANTEP Büyükşehir
Belediyesi yıllar içinde yarışmada sergilediği istikrarlı
başarılardan dolayı Jüri Özel Ödülüne layık görüldü.
PAYAS Belediyesinin çalışmaları ise Tarihi Kentler Birliği
Metin Sözen Koruma Büyük Ödülünü kazandı.

Ayrıca katılımları, kültürel değerlerinin korunup yaşatılması
konusundaki uğraşları ve bu anlamda yarattıkları,
yaratacakları bilinçten dolayı Altındağ, Fatih, Göynük,
Kütahya, Osmangazi, Merzifon, Safranbolu, Silifke, Talas,
Trabzon, Yakutiye ve Yozgat Belediyeleri Başarı Ödülü
almaya hak kazandı.

Metin Sözen Koruma Büyük Ödülü
Payas Belediyesi
• Sokullu Mehmet Paşa Külliyesi Restorasyonu
16. yüzyılda Hac yolunun üzerinde stratejik bir konumda
inşa edilen Payas Sokullu Mehmet Paşa Menzil Külliyesi,

aynı zamanda çevresinde bir kent oluşturularak ticaret
yollarını güvence altına alma planının bir ürünüdür. 
Külliye ile ayrılmaz bir bütün oluşturan Payas kentinde,
restore edilen yapının kent için ifade ettiği önemin geri
kazandırılması amaçlanmıştır. Projenin öncelikli hedefi;
külliyenin kamusal bir cazibe merkezi haline getirilerek,
Payas kent dokusunun külliye merkezli bir aksın etrafında
canlandırılmasıdır. Restorasyon projeleri kapsamında han,
hamam, tabhane, arasta, imaret kısımları onarım görmüş,
külliyeye aslına uygun kamusal işlevler yüklenmiştir. Yapı,
yaşayan bir kent merkezi olacak şekilde değerlendirilmiştir.

Payas Belediye Başkanı Bekir Altan’a ödülü, TKB ve
Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf  Ziya Yılmaz 
ile ÇEKÜL Vakfı ve TKB Danışma Kurulu Başkanı Prof. 
Dr. Metin Sözen tarafından verildi. 

Özendirme Ödülleri 
YAPEX Restorasyon Fuarında dağıtıldı

Büyük Ödül
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Jüri Özel Ödülü
Gaziantep Büyükşehir Belediyesi 
• Adil Özberk Caddesi Kentsel Tasarım Projesi
İstikrarlı bir şekilde sürdürdüğü, niteliği her yıl yükselen
projelerinden dolayı Jüri bu yıl Gaziantep Büyükşehir
Belediyesi’ni özel ödüle layık görmüştür. 2013 Yarışmasına
katılan çalışma; Adil Özberk Caddesi, Kastelbaşı Caddesi,
Fabrika Caddesi boyunca uzanan ve kentin kültürel kimliğini
yansıtan aks üzerindeki doku bütünlüğünün korunarak
yaşatılmasını sağlayan bir kentsel tasarım projesidir. Proje;
kent dokusunda kırılmalara yol açan tanımsız mekânların
kamusal işlevlerle onarılmasını, fiziksel, sosyal ve ekonomik
anlamda canlandırılmasını hedeflemektedir. 

Gaziantep'in ödülünü, Gaziantep Büyükşehir Belediyesi
Genel Sekreter Yardımcısı ve aynı zamanda TKB Genel
Sekreterliğini yürüten Sezer Cihan teslim aldı. Cihan'a
ödülünü Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes
Türel takdim etti.

Tarihi Kentler Birliği Süreklilik Ödülleri
Alanya, Antalya, Selçuklu, Şahinbey ve Tarsus
belediyelerine ödüllerini Sarıyer Belediye Başkanı ve TKB
Encümen Üyesi Şükrü Genç ile Prof. Dr. Metin Sözen
birlikte verdiler.

Alanya Belediyesi
• Mecveddin Sarnıcı Restorasyonu
Proje; 1960’lara kadar Alanya Kalesinin su ihtiyacını
karşılayan 500 sarnıçtan biri olan, ancak yıllar içinde
ihmale uğrayan ve atıl kalan Mecveddin Sarnıcının
restorasyonunu kapsamaktadır. Kent ve yerleşim kültürünün
önemli bir parçası olan sarnıçların korunması, Alanya
Kalesi’nde devam etmekte olan koruma planını tamamlar
niteliktedir. 

• Sandık Emini Kayhanlar Evi Restorasyonu
Alanya Kalesi Hisariçi Mahallesi’nde, 1800’lü yıllara ait
yörenin “çivileme” yapım tekniğinin güzel bir örneği olan
Osmanlı evinin, yaşatılması ve turizme katkısı
amaçlanmıştır. Geleneksel yapım teknikleriyle restore
edilen yapıya “Alanya Kalesi Geleneksel El Sanatları
Merkezi” olarak işlev verilmiştir. 

Antalya Belediyesi
• Antalya Kültür Evi Projesi
Projenin öncelikli hedefi, Antalya’nın ilk yerleşim yerlerinden
Kaleiçi’nin tarihi dokusunun korunmasına örnek olacak bir
uygulamadır. Yerel mimarinin karakterini yansıtan ve aslına
uygun biçimde restore edilen yapı, Antalya’nın
günümüzdeki çok kültürlü yapısını vurgulamak amacıyla,
Alman, Rus, Ukrayna ve Uzakdoğu kültürlerinden esintilerle
tefriş edilerek kültür evi olarak işlevlendirilmiştir. 

Selçuklu Belediyesi
• Şapel Restorasyonu ve Zaman Müzesi Projesi
Konya’ya 6 km mesafedeki tarihi Sille kentinde, bir
Müslüman mezarlığının içinde bulunan metruk kilisenin
restore edilerek, insan-zaman-mekân ilişkisine dikkat
çekecek şekilde Zaman Müzesi olarak işlevlendirilmesi
amaçlanmıştır. Bu konu ile ilgili obje ve yazılı eserlerin
sergilendiği yapı, dinler arası kültürün özel bir örneğidir.

Şahinbey Belediyesi
• İslam Bilim ve Teknik Tarihi Müzesi
Şahinbey Belediyesi hizmet kompleksi içinde 2008 yılında
restore edilmiş olan eski kolej binasına “İslam Bilim ve
Teknik Müzesi” olarak işlev verilmiştir. Proje, ilçede devam
eden bütüncül koruma çalışmalarının bir parçasıdır. 

• Şeyh Fettullah Evi Restorasyonu
Şeyh Fettullah Camisi’nin avlusunda bulunan evin
restorasyonu ve kente kazandırılması hedeflenmiş, sokak
dokusuna uymayan eklentiler ayıklanarak, tarihi çevre ile
bütünleşen cephe düzenlemesi yapılarak Mahalle Evi
olarak işlevlendirilmiştir.

• Düveroğlu Konağı Kültür Merkezi Restorasyonu
Kentin önemli bir ticari aksında karakteristik bir yerel sivil
mimari örneği olan Düveroğlu Konağı, çevresindeki
eklentiler kaldırılarak, özgün malzeme ve yapım
teknikleriyle restore edilmiş, Kültür Merkezi ve Kütüphane
olarak kente kazandırılmıştır. 

Tarsus Belediyesi
• Kubat Medresesi Restorasyonu Projesi
Kent merkezinde Ulu Cami, Kırkkaşık Bedesteni ve Yeni
Hamam ile birlikte anıtsal bir kompleksin parçası olan ve 2000

Jüri Özel Ödülü
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yılından beri atıl durumda bulunan Kubat Paşa Medresesi
restore edilerek kent müzesi olarak işlevlendirilmiştir. Özenli 
bir restorasyonla, medresenin iç avlusu modern strüktür 
ile kapatılarak, çalışma sırasında bulunan geç Roma dönemi
mozaikleri koruma altına alınmıştır. 

Tarihi Kentler Birliği Proje Ödülleri
Eskişehir, Kadirli, Kemaliye, Konak, Tekirdağ ve Yüreğir
belediyelerinin ödülleri, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı
Aziz Kocaoğlu tarafından verildi. 

Eskişehir Büyükşehir Belediyesi
• Tarihi Odunpazarı Bölgesi Kentsel Gelişim Projesi
Proje, Eskişehir’in geleneksel kent dokusunun yoğunlaştığı,
kentin tarihi merkezi Odunpazarı’nda, tarihi dokunun
etkileşim alanı sınırında bulunan bölgeyi konu almaktadır.
Kentin geleneksel değerlerinin izlerini taşıyan çalışma 
alanı, farklı sosyal grupların kullanımı doğrultusunda 
kültür odaklı çağdaş işlevsel tasarım önerileriyle
planlanmış, Odunpazarı evleri de koruma ve kullanma
kapsamında değerlendirilmiştir.

Kadirli Belediyesi
• Kent Müzesi Projesi
2010 yılına kadar cezaevi olarak kullanılmış, günümüzde
atıl durumdaki yapı, basit ve sade mimari çözümlerle
restore edilerek kent kimliğinin oluşturulmasına katkı
sağlaması amaçlanmıştır. Kentlilik bilincinin gelişmesine
yönelik olarak kent müzesi olarak işlevlendirilmiştir.

Kemaliye Belediyesi
• Tarihi Çarşı Sağlıklaştırma Projesi
Kemaliye kent merkezinde, geçmişten bu yana ticari 
bir odak olan Buğday Meydanı, Hacı Ali Akın Caddesi,
Mustafa Özgül Sokak ve Buğday Meydanı Sokak
bölgesinin sağlıklaştırma projesidir. Tarihi çarşı bölgesi

bütüncül bir şekilde ele alınarak, tarihi doku ile uyumsuz 
ve yıpranmış dükkân sıralarının yeniden tasarlanması 
ve inşası önerilmiştir. Kullanılmayan dükkânlar geleneksel
ticari faaliyetlere göre işlevlendirilecek, yeni tasarım
çözümleriyle bir çekim noktası olarak düzenlenecek 
Buğday Meydanı’nın kamusal niteliği artırılacaktır.
Projenin, kente canlılık kazandırması öngörülmektedir.

Konak Belediyesi
• Altınpark Arkeolojik Alanı Koruma Yapısı Projesi
İzmir, Konak’ta beş yıllık bir kazı ile günışığına çıkan Roma
ve Bizans eserlerinin korunması ve sergilenmesine yönelik
bir yapı projesidir. Buluntuların üzerini örten üç parçadan
oluşan bir strüktür, sergileme imkânı veren mekânsal
düzenlemeler ve alanın çevre düzenlemesini içermektedir.
Çağdaş ve nitelikli bir tasarımla kazı alanı korunurken,
çevresi kent içinde bir rekreasyon alanına dönüştürülmüştür. 

• Tekel Tütün Deposu Restorasyonu
Basmane semtinde 1931 yılında Tekel Tütün Bakım
Deposu olarak inşa edilen I. Ulusal Mimarlık dönemine 
ait tescilli endüstriyel yapının güçlendirilmesine ve özgün
mimari elemanlarının onarılarak korunmasına öncelik
verilmiştir. İzmir Emniyet Müdürlüğü Hizmet Binası olarak
kullanılacak olan tarihi yapının, bir kamu kurumu
tarafından sahiplenilmesi, benzer kurum ve kuruluşlara
örnek oluşturmaktadır.

Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi
• Turgutlu Mahallesi Canlandırma Projesi
Tekirdağ kent merkezinde bulunan üç proje 
alanının canlandırılması ve turizme yönelik bir cazibe
merkezine dönüşmesi amacıyla; tarihi Turgut Mahallesi
Liman Arkası bölgesinde ulaşım bağlantıları, yaya 
yolları ve kamusal mekân düzenlemeleri sağlanmış;
tarihi konutların bulunduğu Ertuğrul Mahallesi’nde 

Süreklilik Ödülleri

Proje Ödülleri
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sokak ve kamusal alan düzenlemeleri yapılmış; 
merkezdeki alanda ise nitelikli kentsel tasarım
uygulamalarıyla, tarihi yapıların çevresi temizlenmiş, 
akslar ile kentsel ilişkiler sağlanmış ve kamusal yaşam
alanları yaratılmıştır.   

• Rüstem Paşa Bedesteni Çevre Düzenlemesi
Kentin kimliğinde merkezi değeri olan bedestenin
çevresindeki niteliksiz yapılar temizlenmiş, yeşil alan
düzenlemesi yapılmış, yaya kullanımını destekleyici 
ticari ve rekreasyon alanları oluşturulmuştur.

• Eski Belediye Binası Restorasyonu
Neo-klasik tarzda bahçeli kâgir bir yapı olan eski belediye
binası, Belediye Hizmet Binası olarak kullanılmak üzere,
bahçesindeki Namık Kemal Anıtı ve Abide-i Hürriyet
Çeşmesi ile birlikte restore edilmiştir.

• Tarihi Yapının Restorasyon Projesi
Tarihi Çiftlikönü Mahallesinde 1900’lü yılların başında
yapıldığı tahmin edilen yapı, bölgenin mimari yapısını
yansıtan evlerdendir. Restorasyon uygulamasının ardından
TRAKYAKENT Belediyeler Birliği binası olarak kullanılacaktır.

• Yaşayan Çeşmeler Projesi
Kentteki 11 adet yıpranmış çeşme, özgün kimlikleri
doğrultusunda restore edilerek Tekirdağ kent kültürüne
kazandırılmıştır.

Yüreğir Belediyesi
• Ölümsüzlük Kenti Missis Projesi
Kentsel ölçekte koruma amaçlı bir vizyon planı içeren
proje, ilçenin gelişme alanlarının altında yatan, tarihi
neolitik çağa kadar uzanan Misis Antik Kentinin günışığına

çıkartılmasını ve kent genelinde anıtsal eserlerin koruma
uygulamalarını kapsamaktadır. Bölgede yaşayanların
sosyal ve kentsel ihtiyaçlarını ele alan bir iskân programı
da içermektedir. Belediyenin sağladığı kazı eviyle Misis
kazılarının desteklenmesi ve turizm odaklı ekonomik
hareketlilik amaçlanmaktadır.

Tarihi Kentler Birliği Uygulama Ödülleri
Adana, Çanakkale, İzmir, Kocaeli ve Kuşadası
belediyelerine ödüllerini Eskişehir Büyükşehir Belediye
Başkanı Yılmaz Büyükerşen teslim etti.

Adana Büyükşehir Belediyesi
Ali Münif Yeğenağa Caddesi Sağlıklaştırma Uygulaması
kent merkezinde, Yağ Camisi Külliyesi ile Ulu Cami
Külliyesi arasında, birçok anıtsal eseri barındıran Ali Münif
Yeğenağa Caddesi’nde yapılan cephe sağlıklaştırma

uygulamalarını içermektedir. Geleneksel ticari
kullanımların bulunduğu proje alanındaki çalışmaların
ticari ve turistik canlanma yaratması ve genel mahalle
dokusuna da yansıması hedeflenmektedir.

Çanakkale Belediyesi
• Seramik Müzesi Projesi
Eski er hamamının aslına uygun biçimde restore edilerek
Çanakkale seramiklerinin sergileneceği ve kentin
seramikçilik mirasının yaşatılacağı bir müzenin
oluşturulması amaçlanmıştır. Yapı, özgün işlevine uygun
olarak hamam kültürünü de yansıtacak şekilde
tasarlanmıştır. Çanakkale seramiğinin çağdaş yorumlarına
da yer veren müze, bir bilgi, belge ve araştırma merkezi
olarak kurgulanmıştır. Planlama aşamasında izlenen
katılımcı süreçlerle de farklı bir özellik taşımaktadır.

Uygulama Ödülleri
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İzmir Büyükşehir Belediyesi
• Buca Kasaplar Meydanı Semt Merkezi Restorasyonu
Buca’da, İzmir-Aydın demiryolu inşaatı sırasında yapılmış
konutların yer aldığı Kasaplar Meydanında, ayakta 
kalmış üç adet tescilli Sakız tipi konuttan birinin
restorasyonu ve semt merkezi olarak işlevlendirilmesi
hedeflenmiştir. Meydanının en göz alıcı yapısı olan konut
halkın kullanımına açılarak bir çekim noktası yaratılarak,
çevresinde canlanmayı tetiklemesi amaçlanmıştır. 

• Pazaryeri Mahallesi Semt Merkezi Restorasyonu
Günümüzdeki ender Levanten konutlarından olan metruk
konağın restore edilerek, çevredeki koruma hareketine 
örnek olması hedeflenmiştir. Mahalle içinde ve kent
genelinde merkezi bir konumdaki yapıya, kadın ve
çocukların kullanımına yönelik semt merkezi işlevi verilmiştir.

• Ahmet Ağa Konağı Restorasyonu
İzmir Kemeraltı Çarşısında yıkılma tehlikesi altındaki 
neo-klasik konağın restore edilerek, yakınındaki Konak
Meydanı ile bütünleşmesi hedeflenmiştir. İzmir Belediyesi
Tarihi Çevre ve Kültür Varlıkları Şube Müdürlüğü olarak
işlevlendirilecektir. 

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi
• SEKA Kâğıt Fabrikası, Kâğıt ve Bilim Müzesi Projesi 
Yaklaşık on yıldır atıl durumda bulunan Cumhuriyetin ilk
sanayi tesislerinden SEKA Kâğıt Fabrikasının karakterini
bozmadan korunması hedeflenmiş, makineleri ve sanayi
kimliğini yansıtan patinası muhafaza edilmiştir. Yapıdaki
niteliksiz eklentiler kaldırılmış, halkın kullanımına yönelik
düzenlemeler yapılmış, SEKA Park içindeki rekreasyon
mekânlarıyla bütünleşmesi de amaçlanmıştır. Deniz ve tren
yolu bağlantısı nedeniyle kolay ulaşılabilir olan yapı, İzmit
halkı ve ziyaretçiler açısından cazibe merkezi oluşturacak bir
konumdadır.

Kuşadası Belediyesi
• Güvercinada Sur Duvarları ve İç Kale Restorasyonu
Kuşadası’na ismini veren, kent tarihinin farklı

katmanlarından izler taşıyan, ilçenin sembolik ve turistik
değerde en önemli anıtı olan Güvercinada Surları ve İç
Kalesi’nin restorasyonu sırasında, yapının çevresindeki
tarihi dokuya aykırı yapılar kaldırılmış, surlar aslına 
uygun teknik ve malzeme ile onarılmıştır. İç Kale yapısı da
proje kapsamında restore edilerek müze binası olarak
işlevlendirilmiştir.

• Tarihi Su Kemerleri Restorasyonu Projesi
17. yüzyıldan beri kentin su ihtiyacını karşılayan su
kemerlerinden günümüze kalan bölümlerin restore edilerek
korunması amaçlanmıştır. Bugün kent dokusu içinde
kalmış, geçmiş onarımlarla farklı strüktürel karakterler
sergileyen 21 kemerli tarihi suyolu parçaları onarılmış,
çevre düzenlemesi projelendirilmiştir. 

• Kütüphane Binası Restorasyonu Projesi
Kent merkezinde, kentsel sit alanı içindeki metruk yapının
onarılarak kamusal bir işlevle kent yaşamına katılması
amaçlanmıştır. Kuşadası’nın özgün sivil mimarisini yansıtan
ve çevresindeki dokuyla uyum içinde olan yapıda 13.000
kitaplık bir kütüphane ve kent arşivi oluşturulacaktır.

Tarihi Kentler Birliği Başarı Ödülleri
Altındağ, Fatih, Göynük, Kütahya, Merzifon, Osmangazi,
Safranbolu, Silifke, Talas, Trabzon, Yakutiye ve Yozgat
belediyeleri ödüllerini, Sarıyer Belediye Başkanı ve 
TKB Encümen Üyesi Şükrü Genç’in elinden aldı.

Altındağ Belediyesi
• Ulucanlar Yarı Açık Cezaevi Kültür ve Kongre
Merkezi / Bosna Çeşmesi ve Meydan Projesi
2009 yılında tamamlanan Ulucanlar Kapalı Cezaevi
restorasyonunun devamı niteliğindeki Kültür ve Kongre
Merkezi projesi, kent ve ulus belleğinde önemli bir yeri olan
yapının kamuya açık bir kültür mekânına dönüştürülmesini
amaçlamaktadır. İkinci proje ise Bosna Çeşmesi ve
Meydanının, bölgenin geleneksel mimari karakterine uygun
olarak yeniden düzenlenmesi ve Bosna Hersek’teki
“Kardeşlik Çeşmesi”nin replikasının inşasını kapsamaktadır.

Başarı Ödülleri
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Fatih Belediyesi
• Karadeniz Medresesi Restorasyon Projesi
İlk Osmanlı eserlerinden ve ilk üniversite olarak da anılan,
dört bitişik medreseden oluşan Karadeniz Medreseler
grubunun restorasyon projesidir. Günümüzde öğrenci yurdu
olarak kullanılan yapıların özgün karakteri korunarak,
halihazırdaki işlevine uygun olarak düzenlenmiştir. 

Göynük Belediyesi
• Postacılar Evi Restorasyonu
Maşatlar Meydanında bulunan tarihi Postacılar Evi’nin
restorasyon ve otel olarak yeniden işlevlendirme projesidir.
Osmanlı kentsel yerleşim kültürünün önemli örneklerinden
olan Göynük’ün kültür mirasını yaşatmak amaçlanmıştır.

Kütahya Belediyesi
• Ahilik Müzesi Restorasyon Projesi
Proje, kent merkezinde atıl durumdaki bir evin Ahilik
kültürünü anlatan bir müzeye dönüştürülmek üzere restore
edilmesini içermektedir. Proje konusu evin, Kütahya turizm
gelişim planının odaklandığı Ertuğrul Gazi Caddesi
üzerindeki yapılarla birlikte restore edilerek ziyaretçilere
açılması hedeflenmektedir. 

Merzifon Belediyesi
• Gazimahbup Mahallesi Arasta 
Kültürünü Yaşatma Projesi
Gazimahbup Mahallesinde arasta bölgesindeki 
163 dükkânın cephelerinin, tarihi dokuya uygun olarak
sağlıklaştırılması, altyapı ve meydan düzenlemelerinin
yapılması amaçlanmıştır. Proje alanı, Kara Mustafa Paşa
Camisi çevresinde, ekonomik bir çekim noktasıdır. Proje
ile Merzifon Kent Meydanı ve Kara Mustafa Paşa Camisi 
ile birlikte bölgedeki tarihi dokuda bütünlük sağlanmıştır.

Osmangazi Belediyesi
• Vaiziye Medresesi İç Avlu Cephe ve Üst Örtü
Projesi / Ulu Cami Cadde Sağlıklaştırma Projesi
Bursa Ulu Cami’nin yanında, ticari amaçlı kullanılan
Vaiziye Medresesi içindeki dükkân cephelerinin
sağlıklaştırılması ve medrese avlusunun çağdaş bir üst
örtü ile kapatılması amaçlanmıştır. İkinci proje, Hanlar
Bölgesi ve Ulu Cami kompleksi içinde, Ulu Cami
Caddesi üzerindeki dükkân cepheleri, zemin kaplaması
ve çatı üst örtüsünün rehabilitasyonunu içermektedir.

Safranbolu Belediyesi
• Safranbolu Çeşmeleri Restorasyonu
Safranbolu’da, kent dokusunun tamamlayıcı öğeleri 
olan 21 adet çeşmenin restorasyon uygulaması
gerçekleştirilmiştir. Kentin farklı bölgelerindeki çeşmeler,
kent kimliği açısından yüksek değer taşımaktadır.

Silifke Belediyesi
• Gürsoyların Evi Restorasyonu / Sökün Camisi
Restorasyon Projesi
Kentteki ilk koruma projelerinden biri olan, kent
merkezindeki metruk bir yapının restorasyon projesi ile,
yapıdaki strüktürel bozulmalar giderilerek korunması
hedeflenmiş, sanat atölyesi olarak işlevlendirilmiştir.
Silifke’nin ikinci projesi ise Sökün Köyü’ndeki geleneksel
kırsal mimari örneği tarihi caminin restorasyonu ve çevre
düzenlemesini içermektedir. Yapının önünde düzenlenen
meydanla köyde kamusal bir mekân yaratılmaktadır. 

Talas Belediyesi
• Kaya Oyma Kilise Restorasyonu / Gölbaşı Meydanı
Rekreasyon Alanı / Zincirlidere Mektebi
Kayalara oyularak yapılmış erken Hıristiyanlık dönemi
kiliselerden Tol Kilisenin sağlamlaştırma ve restorasyon
uygulaması amaçlanmıştır. Talas’ın ikinci projesi, kent
merkezinde rekreasyon alanları ve ticari mekânlar öngören
bir meydan düzenlemesidir. Üçüncü uygulama ise, kentin
geçmişinden dönem izleri taşıyan tarihi bir mahallede,
Zincirli Mektep olarak anılan eski kilise yapısının aslına
uygun biçimde onarılmasını içermektedir.

Trabzon Büyükşehir Belediyesi
• İskenderpaşa Camisi Avlusunun Canlandırılması Projesi
Trabzon kent merkezinde, “Meydan Parkı ve Yakın Çevresi
Kentsel Tasarım” programının ilk etabı olan projede;
İskenderpaşa Camisi, eski belediye binaları ve eski Mola
Otelinin sağlıklaştırma çalışmaları ele alınmış, eklentilerinden
arındırılan caminin kapasitesi yer altındaki ibadethane
hacimleri ile artırılmıştır. Ayrıca bir avlu ve bu avluya bağlı
kentsel tasarım çözümleriyle söz konusu mekânlar birbirine
bağlanmaktadır. Eski Belediye hizmet binaları kent müzesi 
ve kültür evi olarak yeniden işlevlendirilmiştir.

Yakutiye Belediyesi
• Yakutiye Kent Meydanı
Proje uygulaması, ilçenin en önemli anıtsal yapıları
Yakutiye Medresesi ve 450 yıllık Lalapaşa Camisi’nin 
çevre ve peyzaj düzenlemesini kapsar. Söz konusu eserlerin
restorasyonu yapılmış, anıt eserlerin çevreleri açılarak
görünür hale getirilmiş, açılan alanda 200.000 kişi
kapasiteli bir kent meydanı yaratılmıştır. 

Yozgat Belediyesi
• Un Pazarı Meydan Düzenlemesi
Yozgat’ın merkezinde, yoğun ticari faaliyete ev sahipliği yapan
Un Pazarı Meydanının kamusal niteliğini arttıran tasarım 
ve cephe sağlıklaştırma müdahaleleri ile bir canlanma
hareketi amaçlanmıştır. Meydanın, Çapanoğlu Büyük Camisi
ile Cumhuriyet Meydanı arasında bağ kurarak kent dokusunu
tamamlayacak bir nitelik kazanması hedeflenmiştir.
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1. Odunpazarı Belediyesi
standında lületaşından 
el yapımı ürünleri sergiledi

2. Kadirli Belediyesi 
kilimlerinin yanısıra yöresel 
lezzetlere de yer verdi

3. Elmalı Belediyesinin standı 
ilgi gördü

4. UNESCO’ya girişinin 
20. yılını kutlayan Safranbolu 
Belediyesi KUDEB ekibi

5. Alanya Belediyesi standında 
eski çıpaları sergiledi

fotoğrafların dilinden

albüm

1

32

4
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1. Fuarda TKB üyesi belediyeler 
ve koruma sektörü temsilcileri
biraraya geldi

2. Şahinbey Belediyesi ekibi 
ÇEKÜL ekibiyle birlikte

3. Bursa Büyükşehir Belediyesinin her
geçen gün artan yayınları ilgi gördü

4. Koruma ve Restorasyon Uzmanları
Derneği de fuarda yerini aldı

5. Ustalar, sanatçılar ve zanaatkarlar
koruma sektörünün olmazsa 
olmazları arasında

2

3 4

5
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TKB’nin 2014 yılı gündemindeki
uluslararası işbirlikleri, sınır 
kenti Edirne’de bir kez daha
değerlendirildi. Kültürün 
sınır tanımayan gücü, ortak
miras anlayışı üzerinden yeniden
yorumlandı.  

Edirne’de Kültürün
Sınır Tanımayan
Gücü Vurgulandı 
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15. yılını kutlamaya hazırlanan Tarihi Kentler Birliği, 
2014 yılını yoğun toplantılarla geçirdi. TKB’nin bir yıldır
üzerinde durduğu sınır ötesi işbirlikleri ve ortak miras
anlayışı, Edirne Seminerinde bir kez daha tartışıldı. Trakya
Bölgesinden gelen davetliler ve TKB üyelerinin katılımıyla
22 Kasım Cumartesi tarihinde Edirne Belediyesinin 
ev sahipliğinde gerçekleşen seminere, Edirne ile yakın
ilişkiler geliştiren Kavala Belediye Başkanı Dimitra Tsanaka
ve diğer komşu ülkelerin belediyelerinden temsilciler
katıldı. Edirne Semineri Cuma akşamı yapılan gala yemeği
ve açılış konuşmalarıyla başladı.     

Recep Gürkan
Edirne Belediye Başkanı 

“Coğrafi sınırlar tarihin 
ve kültürün önünde 
engel teşkil etmemelidir”
ÇEKÜL Vakfı Başkanı Prof. 

Dr. Metin Sözen, kocaman yürekli bir adam. Yüreğine
adeta bütün ülkeyi, bütün Türkiye’yi nakşetmiş. Türkiye’nin
bütün tarihi ve kültürel varlıklarını yüreğine koymuş. 
Ben ona kendi üslubumca “sihirli eller” diyorum. O sıcacık,
ama güçlü, şefkat dolu elleriyle eserlere her dokunuşunda
adeta can veriyor. Sevgili Hocam, değerli büyüğüm 
Prof. Dr. Metin Sözen, şehrinize, Edirnemize hoş geldiniz. 

Metin Hocamla yaklaşık 14 yıl önce tanıştık.
Dönemin Valisi Fahri Yücel ile çalışmaya 
başladığımızda, Metin Hocanın o engin yaratıcılığını
yaşama ve deneyimleme imkânımız oldu. Hocamı
tanıyanlar bilir, çok konuşmayı sevmez, çok iş yapmayı
sever. O gün Hocamla hiç ara vermeden 4.5 saat 
Edirne’yi konuşmuştuk. Ve konuşurken bildiğiniz 
anlamda Edirne’yi değil, gerçek Edirne’yi konuştuk.
Çatalca’dan Bulgaristan’a, Yunanistan’a kadar 
bütüncül bir bakışla bize Edirne’yi anlattı. Ve dedik 
ki, bu kadar muhteşem, tarih kokan bir kenti biz 
insanların koyduğu sınırlara hapsetmemeliyiz. 
Coğrafi sınırlar tarihin ve kültürün önünde engel teşkil
etmemelidir. O zaman hocam dedi ki “Hadi Recep, 
kolları sıvayalım.” “Başüstüne hocam” dedim 
ve bugün buradayız.

Seminerimize komşularımız Bulgaristan ve Yunanistan’dan
Belediye Başkanlarımızı, meclis üyelerini de davet ettik.
Bugün onlar da aramızda. İnsanlığın ortak mirası olan bütün
tarihi ve kültürel varlıklarımız bu coğrafyada ortak değerler
haline gelsin istiyoruz. Sınırlar bizi engellemesin. Sınırlar
sadece ülkelerin kendi içlerindeki formaliteler olsun. Biz
sınırları tarihle, kültürle ve uygarlığın ortak miras anlayışıyla
açalım. Bundan sonraki bakış açımız hep bu yönde olacak.
Tüm çalışmalarımızı Hocamızın önderliğinde ve ışığında,
sınırı olmayan kültürel değerleri dikkate alarak yürüteceğiz.

Tarihin ve insanlığın kadim şehirlerinden birindesiniz. 
Bazı tarihçiler Edirne’yi Bursa’nın oğlu, İstanbul’un babası
olarak tarif ediyor. Edirne tarihçisi Ordinaryüs Prof. 
Dr. Süheyl Ünver, Edirne için “Her şey biter, Edirne bitmez”
diyor. Yarın toplantımızdan sonra sizlerle Edirne’yi
gezeceğiz. Çok dikkatli gezmenizi isterim; adım attığınız
yerde, Lala Şahin Paşanın da yüzyıllar öncesinde adımları
vardır.  Selimiye bahçesinde Koca Sinan’la Sultan Selimi
sohbet ederken görebilirsiniz. Minarelerden ezan
okunurken, diğer tarafta Sarayiçi’nde kakava şenliklerinin
enstrümanlarını, müziklerini duyabilirsiniz. Bir bakacaksınız
ki, İstanbul’u fetheden Fatih’in doğduğu kentte, onun ayak
izlerini, onun nefes alışını hissedeceksiniz. Fatih Sultan
Mehmet’le birlikte gemileri karadan denize yürüttüğünüzü
göreceksiniz. İşte böyle bir kenttesiniz...

Bir tarafıyla kutlu, mübarek bir şehirde, diğer yandan 
da hem Kırkpınarıyla hem Selimiyesiyle UNESCO Dünya
Miras Listesine girmiş bir şehirde, ayrıca Türkiye
Cumhuriyetinin kurucusu Ulu Önder Mustafa Kemal
Atatürk’ün gözbebeği olan, çağdaş, demokrat, ilerici,
devrimci bir kenttesiniz. Edirne’de özgürlüğün en ileri
noktasını, zirvesini yaşayacaksınız. Ve şundan emin olunuz,
Edirne’ye gelen birçok dostumuz gibi siz de ayrılırken,
yüreğinizde mutlaka bir burukluk, bir sızı hissedecek 
ve ne zaman tekrar gelirim diye düşüneceksiniz.

Tarihi Kentler Birliği, Edirne’deki ilk toplantısını 
2003 yılında yapmıştı. 11 yıl aradan sonra TKB üyelerini 
ve değerli Danışma Kurulu üyelerini burada görmek 
benim için ve kentim için çok değerli. Eminim çok hızlı,
ama sağlam adımlarla Edirne’yi yeniden imar 
ve ihya etmeye başlayacağız. 

Her ölçekte işbirliği, Edirne Seminerinin ana temasıydı
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Prof. Dr. Metin Sözen 
TKB Danışma Kurulu 
ve ÇEKÜL Vakfı Başkanı  

“En büyük zenginliğimiz
kentlerine emek veren
birikimli insanlar”

Her saati başka olan bir kentteyiz. Balkan rüzgârlarının
estiği, tüm coğrafyalardan akıp gelen değerlerin buluştuğu,
anıtsal değerlerin büyük boyutlara ulaştığı bir kentteyiz. 
Bir sınır kenti olarak, kısıtlı olanaklarla uzun yıllar mücadele
etmiş bir kentteyiz. Savaşların getirdiği korku, sınırların
kapanması, savunmaya geçilmesi ve bunun sonucu 
olarak da ne yapılsa yarın yanlış olur düşüncesiyle, yanlış
politikaların uzun sürdüğü bir kentteyiz. 

Son yıllardaki gelişmeler, Edirne’nin var olan değerlerinin
artık yerine oturmasının gerekliliğini ortaya koyuyor. 
Geçen 50-60 yıl içinde yoğun bir emek verdiğimiz bu
kentte, başka yoğun destekler de gerekiyor. Örneğin
yıllar önce Trakya Üniversitesi kurulurken Türkiye’ye 
örnek bir üniversite olsun istedik. Uzun yıllar birlikte 
çok kıymetli insanlarla çalıştık. Üniversite bu misyonunu
korusun istiyoruz. 

Edirne’de hangi vizyonda, hangi yol haritasıyla, hangi
kaynakları kullanarak ilerleyeceğimizi bilerek bu kente
bakmalıyız. Kentsel tasarımlardan aydınlatmalara kadar
Edirne, tarihin birikimine ve bu kente emek verenlerin, 
bu kentte yaşayanların sevgisine cevap verecek bir boyuta
artık yükselmeli. Tarihi Kentler Birliğinin kuruluş yıllarında
ilk seminerlerimizden birini burada yaptık. O günden 
bu güne, sınırların ötesine ulaşmak istedik. TKB koyduğu
bu hedefi son yıllarda kurduğu uluslararası ilişkilerle
gerçekleştirdi. Şimdi Edirne’de kurulan ilişkiler ağını
güçlendirmeliyiz.

Bilgi birikimi ve bilinç kısa zamanda oluşmuyor. Birikimli
insanlara bizim kadar hoyrat davranan bir ülke daha yok.
“Emekli oldun git, aklınla beraber öl” diyorlar. Böyle 
bir şey olamaz! TKB ve ÇEKÜL yıllardır söylüyor: En büyük
zenginliğimiz kentlerine emek veren birikimli insanlardır.
Aklın yoluyla doğruları bulamayan kentler huzur bulamaz.
Edirne’de bu aklı doğru kullanacak birikimli insanlar var.  

Sinan’ın yarattıklarının boyutlarında hâlâ çağdaş bir 
dünya yaratamadık. Geçmiş büyüklükleri asla unutmayınız.
Böyle kentler ayağa kalktığı zaman ülke ayağa kalkıyor
demektir. Bu bir uygarlık meselesidir. Beraberlik ve
bütünlüğün hedefe dönüştüğü gün Edirne, dünün,
bugünün ve yarının kenti olacaktır.

Yusuf Ziya Yılmaz 
TKB ve Samsun Büyükşehir
Belediyesi Başkanı 

“Edirne, Trakya’nın 
vizyon planlarında 
öncü rol üstlenmiştir” 

Bugün burada, Osmanlının 
güzide başkenti Edirne’de bulunmaktan onur duyuyorum.
Geçmişi çok yüklü, tarihi bir başkentin ev sahipliğinde bu
toplantıyı açarken, serhat şehrimiz Edirne’yi selamlıyorum.
Davetimizi kabul ederek komşu ülkelerden gelen
misafirlerimize de hoş geldiniz diyorum. Edirne’nin,
komşularıyla kurduğu, ortak coğrafyaya ve kültüre
dayanan ilişkilerin öncüsü rahmetli valimizi 
bu vesileyle anıyor, Yunanistan ve Bulgaristan’ın komşu
kentleriyle güzel açılımlar gerçekleştiren tüm valilerimize
teşekkür borcumuzu ifade etmek istiyorum.

Tarihi Kentler Birliği’nin Trakya ile ilişkisi çok yıllar öncesine
dayanmaktadır. Yıllar içinde bu ilişki verimli sonuçlar
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vermiş, Edirne ve ilçeleri, TKB’nin Yol Haritaları 
ve Vizyon çalışmalarına ev sahipliği yapmıştır. Projelerden
kalkınmaya, uygulamaya dönük başlıkların ortaya
çıkmasında öncü rol ve sorumluluk üstlenmişlerdir.

Bu toplantımızın ev sahibi Edirne’nin, yıllar içinde
gerçekleştirdiği projeler ve sağlıklı uygulamalarla, derinlikli
tarihine olan sorumluluğunu yerine getirmeye devam
edeceğine inancımız tamdır. Edirne Belediye Başkanı başta
olmak üzere, Trakyalı tüm dostlarımızın gerçekleştirecekleri
somut sonuçlar, Tarihi Kentler Birliği’nin 2015 yılı
planlama ve uygulama çalışmalarına da örnek olacaktır.

Dursun Şahin
Edirne Valisi 

“TOKİ tarihi kent 
dokusuna uygun 
projeler yapmalıdır”
15 Mimar Sinan eserinin, 

30 tabyanın, 11 adet taş köprünün bulunduğu bir
şehirdesiniz. Edirne önümüzdeki yıllarda Türk Dünyası
Kültür Başkenti olarak ilan edilecektir diye ümit ediyorum.

Bu topraklardaki miras hepimize aittir. O nedenle sadece
yerel yöneticiler, valiler değil herkes sahip çıkmalıdır.
Edirne’de 1397 taşınmaz kültür varlığımız vardır. Bunun
600 tanesi 1800-1900’lü yıllara ait yapılar ve çoğu
kurtarılmayı bekliyor. Edirne’nin kültür mirasını korumak

için inancımız yüksektir. Bu toplantı aracılığıyla bunu ifade
etmek istiyorum. Örneğin TOKİ’nin tarihi kent dokusuna
uygun projelerini artık hepimiz görmek istiyoruz. 

Kültürün Sınır Tanımayan Gücü: Ortak 
Miras İçin Her Ölçekte İşbirliği ve Süreklilik

Ertesi gün Edirne Seminerinin ana temasına uygun
hazırlanan sunumlarla devam eden toplantının oturum
başkanlığını TKB Danışma Kurulu ve ÇEKÜL Vakfı 
Başkanı Prof. Dr. Metin Sözen yaptı. A. Faruk Göksu, 
Esra Karataş ve Hasan Özgen’in sunumlarının ardından,
değerlendirme konuşmalarıyla Edirne Semineri sona erdi. 

A.Faruk Göksu 
ÇEKÜL Vakfı Yüksek Danışma
Kurulu üyesi / Kentsel Strateji
kurucusu

Küresel Yol Haritası
Bağlamında Planlama 

A. Faruk Göksu sunumunu  “Koruma için Kalkınma,
Kalkınma için Gelişme, Gelişme için Bütünleşme” başlıkları
çerçevesinde gerçekleştirdi: “Trakya, diğer bölgelere göre
kapasitesini kullanamayan bir bölge. Trakya’nın geleceği,
mavi ile yeşilin, küresel ve yerelin arasında kurulacak
dengeye bağlı. Trakya, bir geçiş coğrafyasında. Akdeniz
havzasında stratejik bir öneme sahip. Tekirdağ, Kırklareli ve
Edirne, İstanbul’la etkileşim kurmak zorundadır. Bu nedenle
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küresel yatırımları ve yerel yatırımları entegre etmemiz
gerekiyor. Korumayı taçlandırmak için onu kalkınmanın bir
parçası yapmalıyız. Türkiye gayrimenkul odaklı büyüyemez.
Koruma sektörünün finans sektöründen daha fazla, daha
yüksek katma değere sahip olduğunu, ekonomiye
sağlayacağı etkiyi anlamalıyız ve anlatmalıyız. Yeni
ekonomilerden bir diğeri ise bilim ve teknolojidir. Bu havza
bilim ve teknoloji havzası olmak zorundadır. Edirne tek
başına kalkınamaz. İlçeleriyle ve bölgeyle bütünleşmesi
gerekiyor. Sarayiçi ve Selimiye rotası yeniden kurgulanmalı ve
etkileşime geçmeli, imar planları yeniden şekillenmelidir.
Edirne’de Tunca nehrini bir boğaz olarak hayal edin.
Nehirde dört tane ada var, yakınında tabyalar var. Bu alanlar
yeni turizm stratejilerinde değerlendirilmeli. İlkini Kadıköy’de
kurduğunuz Tasarım-Araştırma-Katılım (TAK) atölyesinin
ikincisini Kartal’da kurduk. 400 gönüllü tasarımcı bir kentin
sorunu mahalleliyle nasıl çözüyor incelemenizi isterim...

Kartal’da her mahalleye bir konteynır koymaya karar 
verdik ve adına da TAK-Kondu dedik. Böylece mahalleliyle
tasarımcıların buluştuğu mekânlar yarattık. Bir atölye 
de Tekirdağ’a kurmayı planlıyoruz. Hiçbir tasarımcıya 
tek başına bir kentin, mahallenin sorunlarını çözme
işi verilmemeli. Her alandan pek çok tasarımcı, sorunları
mahalleliyle birlikte tartışarak çözmeli, sorunlarını dinlemeli
ve ortak karar alma süreci işlemeli.         

Esra Karataş
ÇEKÜL Vakfı / Şehir Plancısı

Doğa ve Kültür Öncelikli
Yol Haritası Işığında
Trakya’ya Yeniden Bakmak
Esra Karataş, ÇEKÜL Vakfının

Türkiye Belediyeler Birliğinin desteğiyle Tarihi Kentler Birliği
için hazırladığı “Kültür Öncelikli Bölgesel Yol Haritaları”,
“Doğa ve Kültür Öncelikli Vizyon Planları”, “Kültür Rotaları
Mekânsal Planlama Rehberleri” hakkında bilgiler verdi.

Dün-bugün-gelecek bakış açısıyla ‘doğa ve kültür öncelikli
kalkınma’, ‘yerele özgü değerler ve kavramlar’, ‘bölgesel
ölçekli stratejiler’ üç ana başlığında kurgulanan hedeflere
değindi. Kamu-yerel-sivil-özel birlikteliğine dikkat 
çekilen sunumda, yapılan bölge çalıştayı ve BEK analizi
doğrultusunda, “Trakya’ya Yeniden Bakmak” başlığı
altında bölgenin tarihsel çeşitlilik, doğal doku, üretim,
komşuluk ve geçiş bölgesi özellikleri yönünden durum
analizi yapıldı ve sunum 8 program önerisiyle son buldu.

Hasan Özgen
TKB Danışma Kurulu Üyesi
ÇEKÜL Vakfı Yönetim Kurulu Üyesi 

Değişen Dünyada 
Sınır Ötesi Kavramı
Sınır kavramının ilk nasıl ortaya

çıktığını bilemiyoruz. Kaynağı, Yunanca “sinoron” sözcüğü
ve bizde zaman içinde “serhat” olarak da yaygınlaşmış.
Jean Jacques Rousseau bir toprak parçasını çevirerek
“burası benim” diyen insanın ilk sınırı ve kötülüğü
oluşturduğunu söyler. Bu özel mülkiyetin de başlangıcıdır.
Ve uzunca süredir düşünürler bu başlangıcı, devrim 
ya da felaket olarak yorumlar ve tartışır.

İnsanoğlunun duygusal evrenindeki ilk sınırların nasıl
oluştuğunu da bilmiyoruz. Anlam dünyamızı değiştiren, 
ego denilen içe dönük arzu ile diğer insanlarla sınırları
oluşturan bu olgu için “Kabil-Habil mitosu/inancı” 
da bilinen ilk başlangıç olarak anılabilir. Sosyolojik olarak
sınır kavramı, mülkiyet ve ego ayrışması ile başlıyor,
denebilir. Kavimler, krallıklar ve devletler uzun süre 
çok kesin ve net olmayan genel tanımlarla kendi sınırlarını
belirlemişler. Kalıcı işaret sistemlerini kullanarak 
(kule, kale, mayınlama, tel örgü vb) sınırları kesinleştirme
ve haritalara işleme serüveni, son 200 yıla ait bir 
gelenek. Bu belirlemelerde de, daha çok akarsu 
ve dağ gibi doğal engeller esas alınmış.
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Son yüzyılda Balkanlarda sınır oluşumu: 20. yüzyılın
başında Batılı kolonyalist devletler, artık kapitalist
gelişmenin de ivmesi ile yeni nüfuz ve sömürge alanları
oluşturmaya başlarlar. “Doğu Sorunu” adı altında bölmeye
çalıştıkları başlıca dört bölge vardır bizim çevremizde:
Balkanlar, Anadolu, Kafkasya ve Orta Doğu. Bu dört
bölgedeki üç imparatorluk zaman içinde tasfiye edilir.
Bunlar Osmanlı İmparatorluğu, Avusturya-Macaristan
İmparatorluğu ve Çarlık/Sovyet Rusya’sıdır.

Bu bölgede kendi sınırlarını kendi ulusal iradesiyle
oluşturan tek devlet, Misak-ı Milli ile Türkiye
Cumhuriyetidir. Diğer tüm bölgeler, Batılı egemenlerin
dayatması ile oluşmuş sınırlardır ve her biri birer 
“site-blok” inşaatıdır. Dolayısıyla emperyal amaçlarla
oluşturulan sınırlar, ciddi ve doygun bir barış “anlamı”
yaratmak yerine “kaos” kaynağı haline gelmiştir.

Küresel dünyada sınırlar ne anlam ifade ediyor: Küresel
dünyanın ya da küresel kapitalist uygarlığın, insanoğlunun
hayatına olağanüstü zenginlik ve konfor getirdiği çok açık.
Bu anlamdaki gelişme ve değişimin hızı hayret verici
düzeyde. Bundan hepimiz, özellikle yüzlerce yıldır kıyıda-
köşede unutulmuş milyonlarca insan yararlanıyor ve keyfimiz
yerinde. Ama, küresel dünyanın başka göstergeleri de var.

Kanaatkâr, dayanışmacı ve tutumlu yaşama kültürü 
gibi kadim uygarlıkların ana değerlerinden, tüketim-haz
esaslı, finans kapitale bağımlı, borçlu-kredili bir tüketim
toplumuna sıçradık. Dünya artık tüketim toplumlarından
oluşuyor. Ve artık insan, hikmet ve hakikatin peşinde 
değil, hazzın ve yalnızlığın ortağı… Anlam ve duygu
üretemiyoruz… Hem bilginin, hem de anlamın hayata
girebilmesinin nerdeyse tek modeli var; ürünleşmek 
yani eşya olmak. 

Küresel dünya-anlam üretme ilişkisini daha iyi anlatmak
için, “ekmek”  sözcüğünün kuşaklarda yarattığı anlam
evrenine bakmak gerekir. Orta yaşlı kuşaklar için ekmek
sözcüğü belli bir kutsallığı, çabayı ve helal kazancı 
ifade ettiği halde, elektronik dünya çocukları için ekmek
sadece bir nesnedir ve biçimsel-fiziki tarifleri yapılır. 
Aynı olguyu yani, anlam deformasyonunu/çöküşünü 
“ev” ve “konut/daire” kavramlarında da sürdürmek
olasıdır. Küresel dünya, algı ve anlam dünyamızı da kendi
lehine bozuyor.

Balkan Mahallesi’nin başına gelenler: Gelelim
Balkanlara... Bana göre “Balkanlar bir kültür ve tarihi
miras mahallesidir.” Bugünkü sorunlu hali de bir 
site-blok bölünmesidir.

Şimdi “mahalle” ve “site-blok yerleşimleri” üzerine 
bir ironi denemesi yapmak istiyorum ama,
söyleyeceklerimin iki yönlü algılanmasını dilerim. 
Hem artık sıradanlaşmış yeni kentsel yerleşmeler,
dönüşümler açısından; hem de etrafımızdaki bölgesel
durumlar üzerine düşünmek için... Öncelikle mahalle
kavramının önemini ve korunması gereken bir değer
olduğunu gündeme getiren Tarihi Kentler Birliği ve Metin
Sözen Hocamızdır. Bu kavrama daha sonra çarşı, kale 
ve diğer kent parçaları eklenerek bütüncül bir kentsel
koruma politikasına ulaşılmıştır. Herhalde uygarlık tarihinin
en değerli varlıklarından biri, “şehir” kadar  “mahalle”
varlığıdır. Mahalle sadece bir mekân üretme biçimi olarak
değil, bir anlam kaynağı olması açısından da önemlidir...

Bu sosyal varlığın günümüz uygarlığında ikamesi ise, site-
blok oluşumlarıdır. Fizik çevre olarak çok daha modern,
konforlu, yapı-yaşam standartları daha yüksek, yer yer
heykel binalarla kuşatılmış yeni bir “mahal”dir bu fiziki
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çevre, ama asla “mahalle” değildir. Bilinenleri tekrarlama
pahasına, kadim uygarlıklardan devraldığımız mahallenin
başına gelenleri, site-blok yerleşmeleriyle kıyaslayarak
gözden geçirelim: Mahalle tek tek mülkiyetlerden oluşsa
bile, bir bütün olarak kamusal alandır, yani herkesindir.
Site/blok yerleşimleri ise işletmedir. Mahalle, fiziki çevreden
önce canlılarındır. İnsanlar, hayvanlar, bitkiler gibi...
Rüzgâr, komşuluk, mahremiyet gibi doğal ve katılımcı
varlıklara yaslanır. Site/blok yerleşimi bir gösteri alanıdır 
ve kullanımı kurallıdır. Bu yüzden kimlikli değil, markalıdır!
Mahalle özgürlük ve dayanışma alanıdır. Site/blok
yerleşimi, hiyerarşi esaslı olup yarışmacı bir yaşam sunar.
Mahallede zengin yoksul, okumuş cahil bir arada yaşar,
birbirinden beslenir. Site/blok yerleşimleri zenginlik 
ve kariyer ayrımlıdır.

Mahallede sokak canlıdır. Selâmlaşma ve işbölümü
alanıdır. Site/blok yerleşiminin sokağı yoktur, caddesi
ve bulvarı vardır. Ama selâmı da, işbölümü de çıkar
esaslıdır. Mahallede mekânsal yaşam örgütlenmesi
yataydır, ilişkiler yüz yüze çözülür. Site/blok yerleşiminde
her şey dikey ve geçirimsiz kutucuklar halindedir. İletişim 
de apartman girişine asılan kâğıtlarla yapılır. Mahallede
ödünç alma, bir kap yemek götürme, veresiye yazdırma
vardır ama zenginlik ve statü sokağa taşınmaz. Site/blok
yerleşiminde kredi kartı, model arabalar, marka eşyalar 
ve caka vardır. Mahalle tasarruftur, bir eşyayı sonuna
kadar kullanmaktır ve bu anlamda ekolojiktir. 
Site/blok yerleşimi tüketicidir, hedonisttir ve israfçıdır.

Mahallenin bin bir öyküsü, mitosu ve hayal gücü vardır.
Site/blok yerleşiminin magazin gazeteleri ve TV yıldızları…
Mahallede evlerin kapıları, konakların cümle kapıları sokakla
öpüşür ve herkese açıktır. Site/blok yerleşimleri bariyer,
elektronik kameralar, yüksek duvar ve koruma görevlileri 
ile yalıtılır, ulaşılmaz kılınır. Mahallenin genellikle bir delisi
vardır; herkes onu kollar ve dahi muamelesi yapar. Site/blok
yerleşiminde çoğunluk psikolojik destek alır, ama birbirinden
gizler. Mahallede, mahalleli ile birlikte yaşlanırsın.
Öldüğünde konu-komşu salına girer ve mezarlığa kadar
gelerek definde hazır bulunur; ardından da iki Fatiha okur.
Site-blok yerleşmesinde, yaşlandığında taşınacağın yer-
şanslıysan- huzur evidir ve cenazeni de belediye kaldırır...

Sonuç olarak, Balkanları bir “kültür ve tarihsel miras
mahallesi” olarak algılıyorsak, burada barış ve gerçek
komşuluk ilişkileri, devletlerin iyi niyetine rağmen merkezden
inşa edilemez. Bu dostluk ve barış iklimi yerelde, yerel
yönetimlerin öncülüğünde “kültür ve tarihi miras” esaslı 
bir programla gerçekleşir. Tarihi Kentler Birliği de çeşitli
çabalarıyla bunu yapmaya çalışmaktadır. UNESCO,

İCOMOS, Avrupa Müzeler Akademisi, İpek Yolu Kentleri
Platformu gibi kurumlarla sürdürülen işbirliklerinin 
yanı sıra, şimdi de Samsun merkezli Karadeniz ve Kafkasya
İşbirliği kurumlaşmasını gündemine almıştır. Edirne’ye
düşen de Balkan Mahallesi için öne düşüp ağabeylik
yapmaktır. Gerçekten mahalle komşuları olduğumuzun 
o kadar çok kültürel kanıtı var ki… Masallardan Hıdrelleze,
Ya Mustafa şarkısından Üsküdar’a Giderken parçasına
kadar... Sorun tüm bunlara “benimdir” inadıyla gerilmek
yerine, “hepimizindir” diyerek paylaşmaktadır.

Dimitra Tsanaka 
Kavala  Belediye Başkanı 

“Keşke bu büyük toplantı
Yunanistan’da olsaydı”
Buraya beni tanımanız için geldim.
Gerçek bir Trakyalıyım. Trakya

kültüründe yetişmiş gerçek bir insanım. Babamın dedesi
Çanakkale’den Yunanistan’a gelmiştir. Soy ismimde olan
çanak kelimesi de Çanakkale’den gelmektedir. Anne
tarafımdaki dedem ise Bulgaristan’ın Orta köyünden 
gelmiştir. Büyükannem de Edirneliydi.

Her zaman bu şehre gelmek, insanlarını tanımak
istemiştim. Çünkü kültürlerimiz ortak... Bundan 
15 gün önce Silivri’deydim. Büyük mutluluk duydum.
Beni karşılayan birçok insan vardı. Komşuluk ilişkilerinin
bizi daha çok birbirimize bağladığını düşünüyorum.
Kültürlerimizle birbirimizi sarmalamalıyız. Bu bizim
hazinemiz. Özellikle İstanbul’a her gittiğimde yeni şeyler
görüyorum. Sadece İstanbul değil, bütün bölge 
kentlerle de ilişkiler düzenleyip ortak kültür bağlılıklarımızı
yaratmalıyız. Bunun için köprüler kuralım. Keşke bu
büyük toplantı Yunanistan’da olsaydı. Ama Edirne’de
Yunanistan’a en yakın şehir. Her şartta buraya gelmek 
ve sizinle tanışmak istedim. Konuştuklarımızı sözde 
değil, özde gerçekleştirebiliriz. Yanlışlar yapabiliriz,
önemli değil. Yanlışları düzeltebiliriz ve düzelteceğiz 
de! Başlamış olduğunuz bu yolculukta size iyi yolculuklar
diliyorum. Ben de sizin yanınızdayım. Sizinle bu yolda
olmak istiyorum.

Seminer konuşmalarının ardından TKB ve Samsun
Büyükşehir Başkanı Yusuf Ziya Yılmaz ile Edirne Belediye
Başkanı Recep Gürkan birer değerlendirme konuşması
yaptı. Tüm katılımcılara gösterdikleri katılım ve kentlerinde
kültürel mirasın yaşamasına yönelik yaptıkları çok yönlü
katkılardan dolayı teşekkür ettiler.  

Edirne  Semineri kent inceleme gezisiyle sona erdi.  
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değerlendirme

Edirne geniş sınırlar içinde
değerlendirilmelidir

Tarihi Kentler Birliğinin Edirne toplantısı 
bazı temel kavramların ve temel başlıkların
çok yönlü tartışılmasını sağladı: Kentte yıllar
önce yapılan ilk TKB toplantısının, eğitim
öncelikli ve ağırlıklı bir niteliği vardı.
Çocuklardan yetişkinlere, her kesimden
insanın doğal-tarihsel-kültürel miras
konusunda eğitilmesini amaçlayan hedeflerin
bir bölümü, geçen zaman içinde çok boyutlu
olarak gündeme getirildi, olumlu sonuçları 
da değişik yoğunlukta görülmeye, yaşama
geçmeye başladı. ÇEKÜL Akademinin, 
üye belediyelerin çözüm yolları aradıkları,
sıkıntı çektikleri bir dizi temel başlığı çözme
yolundaki girişimleri ise, içerik ve yöntem
açısından sürekli yenilenerek, büyük bir
boşluğu doldurmaya devam etmektedir. 
Bu süreç 2015 yılında yeni başlıklarla,
dünyadaki gelişmeleri izleyerek, çok özel
alanları da içeren bir büyük programa
dönüşmek üzeredir. Geçmişte Edirne’de
alınan eğitim öncelikli karar, bir bakıma
ülkemizde sıkıntı boyutuna ulaşmış bir temel
konunun çözümüne yol açmış bulunmaktadır. 

Kuşkusuz TKB’nin Edirne’deki ilk toplantısının
öncesinden başlayan çok yönlü girişimler söz
konusuydu.  Yarım yüzyılı geçen bu sürede
Edirne’de farklı başlıklar, farklı içeriklerle
yaptığımız bir dizi toplantıda temel tartışma
konularının başında, doğal değerlerle birlikte
zengin kültürel mirasın niteliklerine uygun
nasıl korunacağı konusu gelmekteydi. Çünkü
böylesi bir zenginlik, uzun yıllar kendi kaderini
yaşamak zorunda bırakılmıştı. Trakya sınırları
içinde ve dışında ortak bir dil, ortak bir hedef
oluşturulamamıştı. Her yıl Meriç-Arda-
Tunca’nın taşması kentin komşularıyla bile bir
karara bağlanamamış, yarattığı sorunlar sanki

bir kader olarak algılanmıştı. Meriç’in
taşması, Ergene’nin kirlenmesi hiç
gündemden düşmemişti. Bütüncül bir planın
gerekliliği sürekli konuşulmuş, paylaşıma-
katılıma dayalı çözümler üretilmemişti. 

Bu değinilen noktalara bakarak hiçbir şey
yapılmamış anlamı çıkarılmamalıdır. ÇEKÜL
Vakfının geçen sürede yayınladığı “Kendini
Koruyan Kentler”  dizisinden çıkan “Edirne”
kitabında tüm bu süreci izlemek ve gözlemek
mümkündür. Ancak Trakya bütünü daha
büyük atılımlara gereksinim göstermektedir.
Bölgenin üç kentinde, toplam üç üniversite,
birbirinden önemli arkeolojik kazılar ve sınır
ötesi ilişkiler dikkate alındığında, bu bölge
artık yeni ittifakları-birliktelikleri beklemektedir.
Trakya’da Edirne odaklı, katılıma dayalı 
ortak bir dile ulaşılması dünden daha kolay
gözükmektedir. Bu görünür gündeme yeniden
başlamanın zamanı gelmiştir. İşte geçen 
yıl TBB’nin desteği, TKB ve ÇEKÜL’ün
girişimiyle yapılan üç toplantı, gelecek için
büyük önem taşımaktadır. “Kültür Öncelikli
Bölgesel Yol Haritaları”, “Doğa ve Kültür
Öncelikli Vizyon Planları”, “Kültür Rotaları
Mekânsal Planlama Rehberleri” başlıklarıyla
birbirini izleyen çalışmalar, Trakya’da her
kesimin katılımıyla gerçekleşti. Önümüzü
görecek bir noktaya gelmemizi sağladı.
TKB’nin bu son toplantısı, bir anlamda hiç ara
vermeden ve zaman yitirmeden eyleme
geçmenin gerekliliğini vurgulamak içindir.
Yakından izleyenlerin belirttikleri gibi, Trakya
bu ilki başarırsa, Türkiye’nin çeşitli bölgelerine
yayılan benzer çalışmalarla birlikte, ülkemiz
kültür öncelikli doğa ve kültür haritasına
ulaşmayı sağlamış olacaktır. 

Kuşkusuz burada Trakya’ya özel bir görev
düşmektedir. Gerekli birikime sahip olmanın
gücüyle, ortak sorunları çok boyutlu çözme
noktasına gelinmiş bulunması bunun
kanıtıdır. Artık yaratılan zemin buna uygun
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gözükmektedir. TKB geniş katılımlı,
deneyimli kurum-kuruluş-kişilerle bir ilki
başarmak üzere herkesi ortak bir çizgide
buluşturmak istemektedir. Edirne’de yapılan
sunumlar-tartışmalar, gereken deneyimlerin
varlığını göstermekte, uygulama ortamını
kolaylaştırmaktadır. UNESCO’nun Dünya
Miras Listesine iki başlıkla girme başarısını
gösteren Edirne’nin, sürekliliği sağlayıcı

sistemi oluşturacak çabaların içinde 
olması, umut ediyorum ki dünden daha
fazla birliktelik sağlayabilecektir. Sınır ötesi
ilişkilerin kalıcı değerlere dayanması,
hedefleri belli başarılara da süreklilik
kazandırır, temel sorunların çözümünü
kolaylaştırır. Trakya bütünü içinde 
Edirne, güçlü birikimine dayalı varlığıyla
buna hak kazanmış gözüküyor. 
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1. Selimiye Camisi
2. Adalet Kasrı
3. TKB ve ÇEKÜL ekibi, Edirne 

Belediye Başkanı ile birlikte
4. Edirne eski elektrik santrali binası
5. Selimiye Camisi

fotoğrafların dilinden

albüm

1

32

4
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1. Selimiye Camisi
2. Heyet, Edirne Tabyaları restorasyon

ekibiyle birlikte
3. Lozan Anıtı / Trakya Üniversitesi
4. Tarihi Belediye Binası Meclis Salonu
5. Tunca nehri menderesleri
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3 4
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Son yıllarda özellikle yerel
yönetimlerin dikkate alması
gereken ekolojik planlama,
Kütahya Seminerinde TKB üyesi
belediyelerin gündemine girdi.
Küresel ısınma, endüstriyel
kirlilik, ekolojik kent gibi
kavramlara dikkat çekildi.

Ekolojik Yaklaşımlar
TKB Gündeminde
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Tarihi Kentler Birliği yılın son semineri 19-20 Aralık
tarihlerinde Kütahya’da düzenledi. 15. yılını kutlamaya
hazırlanan TKB, her yıl seçtiği farklı konuları üyelerinin
gündemine getiriyor. Endüstri mirası, Cumhuriyet mirası,
arkeolojik miras, somut olmayan kültürel miras, kırsal
miras, kent müzeleri, kent envanterleri gibi pek çok farklı
başlık altında toplantılar düzenliyor, yayınlar hazırlıyor.

2014 yılının son toplantısı ise Kütahya Belediyesinin 
ev sahipliğinde “Kale-Çarşı-Mahalle Bütününde Ekolojik
Yaklaşımlar” başlığı altında yapıldı.

ÇEKÜL ve TKB ekibi Kütahya Semineri öncesinde 
19 Aralık Cuma günü Eskigediz ve Çavdarhisar’da
incelemelerde bulundu. Eskigediz Belediye Başkanı 
Ercan Şimşek, Çavdarhisar Belediye Başkanı Halil Başer,
Çavdarhisar Kaymakamı Serhan Akyıldız ve Kütahya
Belediye Başkanı Kamil Saraçoğlu ekibe eşlik etti. 

Kütahya’nın Gediz ilçesine bağlı Eskigediz’de Gazanfer
Ağa Hamamı, tarihi kent merkezi, Eskigediz deprem anıtı
ziyaret edildi ve kentte yapılması düşünülen koruma
çalışmaları hakkında bilgiler aktarıldı. Çavdarhisar’da 
ise Roma döneminden kalan Aizanoi antik kenti incelendi.
Günümüze ulaşabilmiş en sağlam Zeus Tapınağı,
dünyanın ilk borsa binası, sütunlu cadde ve Roma
Hamamının gezilmesinin ardından Kütahya kent merkezine
dönüldü. Kütahya Seminerinde, son yıllarda özellikle 
yerel yönetimlerin gündemine girmesi gereken ekolojik
planlama, Gaziantep için hazırlanan “Ekoloji Odaklı
Vizyon Planı” üzerinden incelendi. Küresel ısınma,
endüstriyel kirlilik, ekoloji gibi kavramların tartışıldığı

seminer açılış konuşmalarıyla başladı. Kütahya Belediye
Başkanı Kamil Saraçoğlu, TKB ve Samsun Büyükşehir
Belediye Başkanı Yusuf Ziya Yılmaz, ÇEKÜL Vakfı 
ve TKB Danışma Kurulu Başkanı Prof. Dr. Metin Sözen,
Kütahya Milletvekili Hasan Fehmi Kinay ve Kütahya 
Valisi Şerif Yılmaz konuşmalarında Kütahya’nın doğal 
ve kültürel değerlerine dikkat çekerek, koruma alanında
verilen mücadeleye değindi.   

Kamil Saraçoğlu
Kütahya Belediye Başkanı

Hititler, Frigler, Lidyalılar, Persler,
Makedonlar, Romalılar, Bizanslılar,
Selçuklular, Germiyanoğulları 
ve Osmanlı İmparatorluğunun
ağırlandığı topraklarda yaşıyoruz.

Evliya Çelebi’ye göre 72 burcu bulunan kalemiz, şehrin
tam ortasında Türkiye’nin en iyi korunmuş kalelerinden
biridir. Kütahya, yeraltı ve yerüstü kaynakları bakımından
zengindir. Sahip olduğu 33 kaplıcayla bir termal kenttir.
Tarihçilerin ikinci Efes olarak adlandırdıkları Aizonoi antik
kalıntıları Çavdarhisar ilçemizdedir. Burası aynı zamanda
dünya tarihinin ilk borsasıdır. Tiyatrosu, stadyumu ve 
en iyi korunmuş Zeus Tapınağı burada yer alır. Mevleviliğin
Konya’dan sonra ikinci önemli merkezi Kütahya’dır. 
Çininin başkentidir. İçi ve dışı tamamen çinilerle kaplı 
Çinili Camimiz dünyada eşi benzeri olmayan bir yapıdır. 

Gelecek, geçmişten güç alıp değerlerin üzerine değer
katıldığında anlam taşır. Tarih bir şehrin kimliğinin en
önemli parçasını oluşturur. Gelecek ise ancak bir şehrin

TKB yılın son Seminerini Kütahya’da yaptı   
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kimliği üzerinde yükselir ve var olur. Gelecek nesillerin 
de tarihi şehrimizin farkına varmaları için yapılacak her
çalışmayı destekliyoruz. Biz de şehrimizin tarihi yapısını
koruyarak geleceğe taşımak konusunda çaba
göstermekteyiz. Kütahya Şehir Kimliği Tanıtım Çalıştayı 
ve Tarihi Kentler Birliği Toplantısı olarak yaptığımız bu
iki önemli organizasyonun, şehrimizin sahip olduğu
değerlerin farkına varılması ve kentimizin bu yönde
geliştirilmesi için önemini vurgulamak isterim.

Yusuf Ziya Yılmaz 
TKB ve Samsun Büyükşehir
Belediye Başkanı 

Yılın son Tarihi Kentler Birliği
toplantısını Kütahya’da yapıyoruz.
Bu son toplantı bir bakıma geçmişi
hatırlatmak, 2015 yılı hedeflerimizi

belirlemek açısından da büyük önem taşıyor. Tarihi Kentler
Birliği kurulduğu günden bugüne hep farklı konuları
üyelerinin gündemine getirmeye özen gösterdi. Kütahya
Seminerinde de ekolojik yaklaşımlar konusunu gündeme
taşımaya karar verdik. 2015 yılında bu konuyu
toplantılarımızda işlemeye devam edeceğiz. Birliğimizin 
14 yılına baktığımızda, öne çıkardığımız konularla ilgili
üyelerimizin aktif çalışmalar yürüttüğünü ve olumlu
sonuçlara ulaştığını gördük. Bu somut sonuçlara bakarak,
yaptığımız seminer ve buluşmaların bilgi ve tecrübe
paylaşımı için ne kadar değerli olduğunu söyleyebiliriz. 
Bu yıl 13.sünü düzenlediğimiz Özendirme Yarışmasına
üyelerimiz 50 proje ile başvurdu. Yarışmaya katılan tüm
projeleri her yıl bir yarışma kataloğunda bir araya
getiriyoruz. YAPEX Fuarına iki yıldır destek oluyoruz ve bu 
yıl ödül törenini Antalya’daki fuar alanında gerçekleştirdik.
2015 yılında da kültürel miras alanında çalışanlarla
sektörde yer alan firma ve uzmanların buluştuğu, çok
değerli paylaşımlarda bulunduğu fuara destek olmaya
devam edeceğiz. Kütahya’da gündeme getirdiğimiz ekolojik
yaklaşımlar, önümüzdeki yıllarda hem toplantılarımızda,
hem destek verdiğimiz fuarlarda hem de kurduğumuz
uluslararası işbirliklerinde bilgi ve tecrübe paylaşımı
yapabileceğimiz temel başlıklarımızdan biri olacak.     

Prof Dr. Metin Sözen
ÇEKÜL Vakfı ve TKB Danışma
Kurulu Başkanı 

TKB’yi kurduğumuz yıllarda bazı
çevreler, bu birliğin çok da verimli
olmayacağını düşünmüştü. Tarihi
Kentler Birliği 15. yılına girerken,

kentlere baktığımızda ne kadar yol aldığımızı görebilirsiniz.
Eğer siz kentinizi, mirasın sahibi olan hemşerilerinizle
beraber ayağa kaldıramazsanız, uluslararası
dayanışmalardan, fonlardan alacağınız paralar çok 
iş görmez. Sahibi olmayan şehrin yarını yoktur. Bu kentte 

60. yılımı kutluyorum. Çoğunuz o zamanlar yoktunuz,
çocuktunuz. Kütahya’nın nereden nereye geldiğinin çok iyi
bilinmesi gerekiyor. Bu kentin koruma planı yoktu. Neyin, 
ne zaman, ne nitelikte korunacağının planı yoktu. 70’lerde
Bursa’dan ve diğer kentlerden yardım alarak, her sokağın,
her evinin iki cephesini de çizerek, bu şehrin önemini ve
büyüklüğünü ortaya koyduk. Cami, han, hamam... Evet, 
bu mekânlar kutsal mekânlarımız.  Ama evimizin de kutsal
olduğu bilinci yoktu. Eğer bugün Kütahya’da evler hâlâ
ayakta ise o yıllarda verilen emeklerin, kararların sonucudur.
O yıllarda Kütahya’da koruma çalışmalarını başlatmasaydık,
isteyen istediği yere apartman yapacaktı. Oysa Kütahya bir
kültür kentidir. Başka kültür odaklarına benzemez! O açıdan
kültür mirası Kütahya’da bütüncül koruma başlığı altında
Bursa ile aynı zamanda devreye sokulmuştur. Ancak o
günlerde tüm sit sınırlarının daraltılması istendi. Kültür
daraltmaya gelmez. Genişletmek, yaşatmak, içinden başka
değerler çıkarmak ve o mirası büyüterek geleceğe taşımak
gerekir. Ama daraltılmak istenilen sınırları tampon bölge ilan
ettik. Tampon bölge nedir? Anlaşılıncaya kadar dokuyu
kurtarmış olduk. O yıllarda pek çok binanın yıkım kararının
alınabileceği kilit bir olaydan bahsediyorum aslında.  

Sayın Başkan her şeyi anlattı, fakat anlatılmayan bazı şeyler
de var. Buraların ilk kurul başkanı bendim. Eski Hükümet
Konağı üzerinde çok durdum. Toplantıları belediyede ve
halkın önünde yaptım. Halktan ne saklayacağız ki? Kararları
birlikte aldık. Planı onlarla tartıştım. Arkada kimsenin
dedikodu yapacağı bir hal bırakmadım. Tarihe saygılı,
demokratik bir sistemi uygulamak zorundayız. O yüzden
Kütahya bu badireden biraz olsun kendini kurtardı. Eski
dostlarım, bunu bilen Kütahyalıların çoğu rahmetli oldu;
onları saygıyla anıyorum. Ruhları şad olsun. 70’lerde planla
başlayan bu koruma hareketi sayesinde şimdi belediye
başkanlarının saygıyla sahiplenebileceği bir kent dokusu var. 

Yeni seçilen arkadaşlara şunu söylemek istiyorum. Gidenin
arkasından konuşmayın! “Bu mirası ben devraldım. Daha
ileriye götüreceğim” deyin. Kimsenin hayatı bir kentle
başlamaz, kentin hayatı da onunla başlamaz! Arkanızda iyi
izler bırakırsanız zaten yaşarsınız. O bakımdan sürekliliğin
Tarihi Kentler Birliğinde temel mesele olduğunu bilmek
zorundayız. Kütahya’nın içinden akan dereyi kapattık.
Alttan geçen suyu iki tarafa vurduk. Akıldan geçen her şey
yapılmaz! İçinden su geçen bu kenti kapalı havza haline
getirmeye hiç gerek yoktu! Kütahya’da el atacağınız her
şeye korkuyla ve dikkatle el atmak zorundasınız. Tarih 
ve doğa size ne veriyorsa onun altını dikkatle çizmek
zorundasınız! Birbirine yapışmış, kavgalı binalarda, beton
yığınlarının arasında yaşadığımızı görmek acı verici.
Kütahya’nın mirası zengin ve zengin kalmak zorundadır. 

Bizim hedefimiz alan yönetiminin doğru yapılmasıdır. 
Alan yönetimi olmayan kent bütüncül bakamaz. 
O bakımdan Tarihi Kentler Birliği 2015 yılını sizlerin alan
yönetimi eğitimine göndereceğiniz uyanık uzmanlarınızla
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yeni bir eğitim dönemine girecek. Bu eğitime gelişigüzel
insan göndermeyin. Hızla yetişecek, hızla sonuç almanızı
sağlayacak birikimli insanları gönderin. Bazen ihmal
ediyorsunuz ve programa iyi bakmıyorsunuz. ÇEKÜL
Akademi eğitimlerinde 2 binin üzerinde kişi yetiştirdik. 
Bazı belediyelerin çok ileri gittiğini görüyoruz. Bu eğitimleri
bir avantaja çevirmelisiniz.

Kalkınma ajanslarında kültürel kimliği ortaya çıkarmak
öncelikli olmadıkça, destek verilen projeler istenilen
büyüklüğü yaratamaz. Para verdiğin yerin yüzünü
temizleyemezsen içindeki esnafın kazancını büyütemezsin.
Kültür öncelikli kalkınmada ajansların gözünü açması
gerekiyor. 25 sene parlamentodaydım. Ajansların
kurulmasına bazı konularda karşı çıktım. Ajanslar, kültür
öncelikli kentler için para döngüsünü kullanmak zorunda. 

Yemek saati geldi. Niçin sizi aç bırakarak bunları
konuşuyorum? Çünkü bunları yaparsanız ancak doyarsınız.
Hepinizin ve ülkede herkesin karnı doysun istiyorum.

Şerif Yılmaz
Kütahya Valisi 

Kütahya, görev yaptığım 
11 il içinde en fazla tarihi doku
barındıranlar arasında. Fakat 
belki de en az tanınanı. Eskigediz
depremle beraber kayıplar

yaşadığımız bir beldemiz. Ancak gittiğinizde hâlâ tarihi 
ve kültürel dokuyu hissedersiniz. Anadolu’nun o kadim
ruhunu yaşatan ender illerden bir tanesiyiz. Kütahya
Anadolu’da yaşayan bütün medeniyetlerin merkezi 
olmuş illerden bir tanesi. Bu değerlerin ortaya çıkarılması
için Tarihi Kentler Birliğinin yaptığı toplantıları önemli
buluyorum. ÇEKÜL Vakfı ile birlikte uzun yıllardır pek 

çok konuda bilinç yarattılar. Ayrıca bu toplantılarda
biraraya gelmemizi ve paylaşımlarımızı çoğaltmamızı
sağladılar. Emeği geçen herkese teşekkür ediyor, bu
toplantının ardından Kütahya’da da yürütülen çalışmaların
hız kazanmasını diliyorum.   

Kale-Çarşı-Mahalle Bütününde Ekolojik
Yaklaşımlar

Erden Güven
ÇEKÜL Vakfı Yüksek Danışma
Kurulu Üyesi / Mimar

Küresel Isınma, Ekoloji 
ve Planlama Yaklaşımları
Konuşmasına küresel ısınmayı

anlatarak başlayan Erden Güven, hızlı ve kontrolsüz tüketim,
artan nüfus, sanayileşme, sera gazları, endüstriyel kirlilik ve
fosil yakıtların küresel ısınma üzerindeki etkilerini anlattı.
Özellikle tüketimin yavaşlaması gerektiğine değindi. Erden
Güven konuşmasına, ekolojik planlama anlayışı ile
şekillenmiş ve özgünlüğünü ortaya koymuş kimlikli bir kent ve
destinasyon merkezi yaratmak amacıyla Gaziantep için
hazırlanan “Ekoloji Odaklı Vizyon Planı Fikir/Konsept
Projesi”nin detaylarını anlatarak devam etti: “Projenin
amaçlardan biri, tükettiği enerjiyi minimuma indiren ve
tükettiği enerjinin bir kısmını doğal kaynakları ve atıkları ile
geri kazanabilen bir kentsel sistem oluşturmak. Ayrıca alanda
yer alan konut baskısının kontrollü gelişimini sağlayan, tarım
potansiyelinin değerlendirildiği, bölgenin alternatif yaşam
merkezleri ile yaşam kalitesinin arttırıldığı ve turizm açısından
geliştirildiği bir çalışmadır. Proje ile hem yerel hem de
uluslararası ölçekte hizmet sunabilen, koruma kullanma
dengesini gözeten, yerel potansiyellerinin değerlendirilmesine
ve kırsal yerleşmelerin gelişimine örnek teşkil eden, davetkâr
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bir kentsel mekân ve küresel ölçekte rekabet edebilen özgün
bir marka tasarlanması amaçlanmakta. Kentsel gelişmeyi
ekolojik planlama kriterlerine göre yönlendirmek ve ekolojik
yerleşim dokusu oluşturmak amacıyla Ekolojik Kentsel
Tasarım Rehberi hazırladık. Rehber; sürdürülebilir kentsel
tasarım politikaları kriterlerini, aktörlerin uygulamadaki rolünü
içeren bir anlayış ve yöntem oluşturmak için imar planları ile
bir bütündür. Gaziantep Ekolojik Tabanlı Dönüşüm Projesi,
Türkiye’de birçok ilki oluşturmaktadır. Sosyo-ekonomik
entegrasyon bileşenleri, yönetim ve organizasyon şemaları,
imar planları ile birlikte hazırlanan yönlendirici rehberi ve
ekolojik bina üretimini teşvik edecek Ekolojik Yapı Teşvik
Sistemi, bu ilkler arasında yer almaktadır. Ekosisteme
verilebilecek zararları en aza indirerek, doğal kaynakların ve
enerjinin sürdürülebilir kullanımını sağlayarak, doğal çevreyi
koruyarak, organik üretim faaliyetlerini geliştirerek, yaya ve
bisiklet öncelikli sürdürülebilir ulaşımı sağlayarak, yeşil alan
sürekliliğini oluşturarak, toplumda ekolojik bir yaşam şeklinin
benimsenmesini amaçlamakta, ekolojik mahalle konseptini
mekânsal gelişimin yanında hem sosyal hem politik hem 
de yönetsel olarak ele almaktadır. (Yerel Kimlik dergisinin 
39. sayısında proje detaylarıyla anlatılmaktadır)  

Mithat Kırayoğlu 
ÇEKÜL Vakfı Başkan Yardımcısı
TKB Danışma Kurulu Üyesi

Kale-Çarşı-Mahalle
Bütününde Koruma 
Mustafa Kemal Atatürk Gençliğe

Hitabesinde şöyle başlıyor: “Aziz vatanın bütün kaleleri zapt
edilmiş, bütün tersanelerine girilmiş, bütün orduları
dağıtılmış ve memleketin her köşesi bilfiil işgal edilmiş
olabilir,” diyerek aslında bir tehlikeye işaret ediyor. 
Çok değil, Atatürk’ün ölümünden iki yıl sonra dünya
yeniden bir büyük savaşa tutuştu. Birçok ülkenin bütün
kaleleri zapt edildi, tersanelerine girildi ve bütün şehirleri
bombalandı. Milyonlarca insan öldü ve bazı şehirler
haritadan silindi. Savaş bitti. O savaşan ülkeler tarihi
kentlerini yeniden ayağa kaldırdı. Çok sevdikleri tarihi
kentlerini yenden inşa ettiler. Biz ne yaptık? 1960’lardan
sonra düşmanın yapmadığı işi kendi kentlerimize yaptık.
Çarşılarımızı hor gördük, evlerimizi beğenmez olduk, 
göç ettik. Geride kalanlar da apartmanlara göç etti. 

Öyle bir gün geldi ki aziz vatanımızın büyün kaleleri
yıkılmış, çökmüş, çarşıları ıssızlaşmış, mahalleri boşalmış 
ve yalnızlaşmıştı. İşte o günlerde Metin Sözen hocam çıktı
dedi ki “Kale düşerse kent düşer, çarşı biterse yaşam biter,
mahalle boşalırsa dayanışma biter.” İşte bu Türkiye’deki
koruma tarihinin değiştiği andır ve bunun içinde ÇEKÜL

vardır, TKB vardır. Kale, çarşı, mahalle bizim geleneksel
yaşam kültürümüzün kaynağı olan fiziksel mekânlardır. 
Bir toplumsal yaşam biçimi organizmasıdırlar. Anadolu
kentleri her zaman kaleden başlar. Bursa’da da kale ve
kalenin altındaki çarşı ve mahallelerde çalışmalar yürüttük. 

Kale: Bir kentin tarihi sembolüdür. Hâkim bir tepeye yapılır.
Kalesini koruyan kent, kendisini de korur. Bursa kalesi de
hâkim bir tepede. Zamanla çöken surlar algılanmaz hale
gelmişti. Kale ve burçlar belediyenin çabasıyla restore
edildi. Bursa’nın kimliği yeniden hatırlatıldı. Kaçak
yapılaşmalar kamulaştırıldı. Kent mobilyaları dokuya uygun
hale getirildi. Ve kale algılanır hale geldi.

Çarşı: Çarşılar şehirlerin kalbidir. Bursa’da bütün sultanlar
zamanında çarşıya hep eklemeler olmuş ve çarşı, Bursa’yı
o zamanın siyasal coğrafyasında önemli bir merkez haline
getirmiş. Çarşı sadece fiziksel bir mekân değildir. Örneğin
Vakıf ve Ahi örgütlenmeleri en önemli iki örgütlenmedir.
Çarşı aslında bir yaşam kültürüdür. Padişah kanununun
geçerli olduğu, kurallara uymayanların esnaflıktan men
edildiği bir sosyal alandır. Asırlar boyu çarşılarımız yaşadı.
İnsanların buluştuğu, kültürü ürettiği mekânlar haline geldi.
Tarihe, kültüre, dokuya, geleneğe bakmadan hızlı bir
yaşamın girdabındayız. Biraz yavaşlamak ve etrafımıza
bakmamız gerekiyor. Bursa’nın çarşıları da elden geçti.
Hanlarımız yeniden esnafla buluştu. 

Mahalle: Bursa evleri bahçeyle başlar. Mutlaka ağaçlar 
ve havuz vardır. Duvar, ailenin mahremini belirler ama açık
bir yaşam alanıdır aynı zamanda. Planların anonim 
bir mimarisi vardır. Üst katlar ise yaşamın zenginleştiği bir
alandır. Her oda bir evdir. Sofa ve bahçe buluşma
alanlarıdır. Evlerimiz bizim kültürümüzü yansıtır. Şimdi güya
özenerek ve çok paralar harcayarak yaptığımız kocaman
binaların girişlerine bile atalarımız kadar özenmiyoruz.
Kentlerimizin yıllarca yaşadığı yer, kent dokusunun en küçük
parçası olan evlerimiz aslında muhteşem birer tasarımdır. 

2015 yılına giriyoruz. Korumanın kavşak noktası olarak
kabul ettiğimiz “Tarih İçinde Bursa” toplantısının 30. yılı.
ÇEKÜL’ün 25 ve TKB’nin 15. yılını kutlayacağız.  Bu süreç,
korumanın yerelleşmesine ve kitlelere mal olmasını sağlayan
tarihi bir süreçtir. Bu yolda yerel kahramanlar vardır. Kente
katkılarını esirgemeyen alçakgönüllü hemşeriler var, STK’lar
vardır. İz bırakanları unutmamak gerekiyor. Bertolt Brecht’in
güzel bir şiiriyle konuşmamı bitirmek istiyorum: “Yedi kapılı
Thebai kentini kim yaptı / Kralların adını veriyor tarih
kitapları / Krallar mı taşıdı koca koca taşları” 

Bu yolda yürüyenlere, emek verenlere, koca koca taşları
taşıyanlara selam olsun...
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Metin Türktüzün
ÇEKÜL Vakfı Temsilcisi 
Kütahya Müzesi Müdürü

Kütahya ve Yakın
Çevresinde Doğa ve Kültür
Bağlamında Gelişmeler

Metin Türktüzün, Kütahya’nın tarihi ve kültürel değerlerini
anlatarak konuşmasına başladı. Sokak sağlıklaştırma
çalışmaları gibi kentte görünür olmaya başlayan koruma
çalışmalarını özetledi. Höyüktepe, Dereköy Nekropolü,
Attepe yerleşimi, Kureyşler Baraj Havzasının Paleolitik dönem
araştırmaları, Çiledir Höyük Kurtarma Kazısı, Seyitömer
Höyüğü kazıları, Sabuncupınar, Arpakuyular Tümülüsü
kurtarma kazısı, Simav Karakoca Köyü sondaj ve temizlik
çalışması ve Aslanapa Tokul Köyü kazıları hakkında detaylı
bilgiler verdi: “Aizanoi antik kentinde, 2014 sezonunda
Pamukkale Üniversitesi Arkeoloji Bölümünden Prof. 
Dr. Elif Özer başkanlığında Kültür ve Turizm Bakanlığı adına
yürütülen kazı çalışmaları 24.06.2014 tarihinde başladı.
Çalışmalara 22 işçi ve 40 teknik personel ile devam ediliyor.

Aslanlı köyü sınırları içinde kalan Çiledir Höyük de ise
kurtarma kazısı çalışmaları Mayıs-Ekim 2014’te 6 ay süreyle
benim tarafımdan sürdürüldü. 85 işçi ve 15 arkeolog ile
öğrenciler kazılara eşlik etti. Çiledir Höyük, termik santralin
de bulunduğu kömür havzası üzerinde yer alıyor. Aslanapa
ilçesi, Dereköy köyü sınırlarında yer alan ve Kureyşler
Barajı etkilenme alanında kalan Höyüktepe Höyüğü ile
Attepe Nekropolünde 02 Mayıs 2014 tarihinde başlayan
kurtarma kazıları yine Kütahya Müze Müdürlüğü tarafından
yürütülüyor. Baraj su toplama havzasında kalan arkeolojik
kazı çalışmaları, Orman Su İşleri Bakanlığı D.S.İ. Eskişehir
3. Bölge Müdürlüğünün katkılarıyla yapılıyor. Kazılarda
100 işçi ve 15 teknik personel görev alıyor. Şimdiye kadar
Höyüktepe'de yapılan çalışmalarda Roma ve İlk Tunç Çağa
ait buluntular ile İlk Tunç Çağa ait mezarlar bulundu.

Prof. Dr. Cengiz Işık
Başkent Üniversitesi Öğretim Üyesi /
Arkeolog / Kütahya Kültür Varlıklarını
Koruma Bölge Kurulu Başkanı

Yerel Yönetimler ve Bölge
Koruma Kurulları İşbirliği
Bugün kuruluş felsefesi kısaca

“geçmişin ayak izlerini gelecek nesiller adına korumak” olan
çok özel bir kurumunun, Kütahya Kültür Varlıklarını Koruma
Bölge Kurulunun yalnızca bir üyesiyim. Koruma, görevi
kanun, yönetmelik ve ilke kararları ile sınırlı tek bir kurumun

gayreti ile gerçekleştirilecek bir şey değildir. Oysa ilgili bütün
kurumlar ve bireysel başvurular bu zihniyetin ortak hizmetlisi
olmalıdırlar. Bilinmesini isterim ki, farklı donanımda yedi
üyeden oluşan kurul, salt hizmet için vardır. Kendi varlığını
ortaya koyarak salt nefsini okşayan bir tutum içinde değildir,
hâkim olan genel kanı gibi. Aksine, kendini masanın diğer
tarafına da koyarak empati de yapan bir karar organıdır.
Erişilemez değildirler. O zaman “sıkıntı nerededir” sorusunun
cevabı, kurula ulaşan projelerin yetersizliğinde yatmaktadır. 

Gönül ister ki, kurumlarımız bunları hazırlayacak 
donanımlı personeller istihdam etsin. Bu durum projelerin
kurullardan onay alma süresini kuşkusuz kısaltacak,
tıkanmayı ortadan kaldıracaktır. Bu kadar yıllık kurul
üyeliğim süresince şahidi olduğum hemen hiçbir 
proje yoktur ki, kurul üyelerine “işte budur” dedirtip 
onlara keyifli anlar yaşatsın. Eğer kezlerce kurula girip 
çıkan bir projemiz varsa bilmeliyiz ki, kurul projenin 
orasını burasını çekerek görevi gereği onu uygulanabilir
aşamasına getirmek istemektedir. Bilincindedir ki, yol
yöntem göstermeden “reddetme” lüksü yoktur. 
Olumsuz sonuçlar yaratacak konularda dosya sahibi 
ile birebir konuşmayı da ihmal etmez. Bu bağlamda 
kendi içinde kapalılığı reddeder kurul. Açıktır... 
Şeffaftır. İşlerlik kazanması için olmazsa olmazları 
da vardır kuşkusuz: Üyelerin kendi konularındaki 
donanımın yanında, ikili ilişkilerde göstereceği olumlu
yaklaşımdır. Masa başında kalmamalıdırlar. Doğru 
karara ulaşmak sorumlu oldukları alanlarda sıklıkla
dolaşmalıdırlar. Kendilerini anlatmalıdırlar. 

Tek taraflı çözemediğimiz sıkıntılarımızdan biri de 
kuşkusuz, ticari kazancı olan kuruluşlardır ki, bunların 
da başında taş ocakları, mermer ocakları gelmektedir. 
Maden işletmeciliğinin “karşısında durmak” gibi bir lüksleri
yoktur. Kurulun kendilerinden istediği tek şey vardır, 
o da bu kadim, çilekeş Anadolu toprağı üzerinde 
milyonlarca yıl öncesinden başlayarak kesintisiz devam 
eden kültürel varlıklarımıza olan küçücük bir saygı. 
Ekolojik dengesine de... Faunasına da, florasına da... 
Bir ortak çözüm mutlaka vardır. Serzeniş gibi görünen
yukarıdaki cümlelerimi, geliniz, kurul-kurum ilişkileri nasıl
olmalıdır sorusuna cevap arayarak bağlayalım!.. 
Her şeyden önce bilinmelidir ki kurul, bir imza mercii olarak
görülmemelidir. Görevi, salt somut değil, soyut kültürel
değerlerimizi de koruma altına alıp, en azından var 
oldukları haliyle gelecek kuşaklara aktarmaktır. Çünkü 
tek başına somut değerlerin korunması, “yerin ruhu”nun 
yok olması anlamındadır ki, bu da tarihsel dokunun salt 
ruhsuz bir kabuğa dönüşmesinin nedeni olacaktır. 
Kültürel varlıkların korunması kadar, korunan tarihsel 
doku ile ilişkilendirilen yeni yapılandırmaların niteliklerine 
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de dikkat eder kurul. Çünkü bilir ki, niteliksiz üretilen yeni
yapılar, komşusu kültür varlığının değerini acımasızca zedeler.
Bilir ki, somut ve soyut kültürel değerlerimiz, kentsel hafızanın
sürdürülebilirliliği için önemlidir. 

Toplantılara belediye başkanlarının, kurum yöneticilerinin
katılması çok önemsenmektedir. Bunun katkısı ne olacaktır
sorusu, yöneticilerin kurul sürecinden ve kurulun koruma
yaklaşımlarından haberdar olmasında bulacaktır cevabını. 
Ve fark edeceklerdir ki, hazırlanan projeler önceden kendi
kurum içi denetimlerinden geçmeli ve sonrasında kurula
sunulmalıdır. Bunun bir diğer olmazsa olmazı da, meslek 
içi eğitimin sürekliliğidir ki, bu belki de zaman içinde 
bir üst eğitime taşınmalıdır. Böylesine bir eğitimi, “
Kültürel Miras ve Turizm” başlıklı iki yıllık bir ön lisans
programını, bugün Anadolu Üniversitesi sunmaktadır 
bize. İkili görüşmelerimizden anlaşılmıştır ki, müracaat
edildiği takdirde muadili bir “Sertifika Programı” 
sınavsız olarak açılabilecektir.

Kurul-Yerel Yönetim ilişkileri kadar Kurul-Halk ilişkilerini 
de bir o kadar, hatta daha da önemli bulmaktadır kurul.
Farkındadır ki, “rağmen” koruma yapılmasının mümkünü
yoktur. Onlarla bir araya gelip kendilerine geçmişin ayak
izlerinin gelecek adına ne denli önemli olduğunu
anlatamazsanız, örenlerimiz gibi kültürel varlıklarımızın her
birinin, tükenmeyen birer petrol kuyusu niteliği taşımadığına
inandıramazsanız eğer, zor günlerimiz daha bitmemiştir
demektir. İlacı, muhataplar arası kurulması zorunlu birbirine
güvenli doğru ilişkidir ki, bu doğru ilişki de kadim Anadolu
toprağı üzerinde bizlere miras somut ve soyut kültürel
varlıklarımızla iç içe, bir arada yaşamayı öğretecektir. 

Genel Değerlendirme
Prof. Dr. Metin Sözen
ÇEKÜL ve TKB Danışma Kurulu Başkanı 

Tarihi miras, bize “Sabırlı olun!” der. Geçmişimizden
bugüne uzanan miras binlerce yıllık bir sabrın sonucudur.
70’li yıllarda başlattığımız koruma hareketinin sonunda
Safranbolu’nun UNESCO Dünya Miras Listesine girişinin
20. yılını kutladık. O yıllarda kent meydanında topladığımız
halka UNESCO’dan bahsetmiştim. O zamanlar henüz ne
Çarşı bölgesinde ne de Kıranköy ve Bağlar bölgesinde bir
sokak bile korunmamıştı. Ardından diğer kentlere uzanan
hareketle, Kütahya’da koruduğumuz ilk sokak
Germiyanoğlu Sokak oldu.  

2015 yılına doğru artık bütüncül korumaya geçmiş
bulunuyoruz. Arkeolojik ve doğal mirastan başlayarak

bütün katmanları içeren, kentin bütün kesimlerini içeren 
bir koruma anlayışından söz ediyorum. Bu noktada
karşımıza çıkan şu olacak: Kamu-yerel-sivil-özel
birlikteliğine dayalı bir Cumhuriyet geleceği yaratmanın
sorumluluğunun bizde olduğunu gösteren bir hedef ortaya
çıkacak. Bu hedef Tarihi Kentler Birliği ile devreye girmiş
bulunmaktadır. Bu sorumluluğun tüm kurum ve
kuruluşların katılımı olmadan asla olamayacağını da
kanıtlamak istiyoruz. Bu mirasın korunmasında, başta
Maliye Bakanlığı olmak üzere, sorumluluğu olmayan 
hiç bir bakanlık da yoktur. Yani TKB üyelerinin, yerel 
ve merkezi birimlerin hiçbiri, birbirinden ayrı tutulamaz.
Türkiye’nin bütçesi konuşulurken, şunu bilmek gerekir:
Binde dört bütçeyle Kültür Bakanlığı olamaz. Kurullar kurul
olamaz. Kurul üyelerinin ve röportörlerinin sorunlarını 
da berraklaştırıp Türkiye’nin önüne koymak zorundayız.

Parçalı bir üslupla kültür kurtarılamaz. Kimlik açıklanamaz.
Şu konuşmaların birbiri ardından gelen haline dikkat
ediniz. Türkiye’de 50 senedir tarihi miras bir felaket gibi
anlatıldı. O yüzden varlıklarımızın sahipliğinden uzaklaştık,
kiracı olduk. O yüzden sormalıyız: Bu ülkenin gerçek sahibi
miyiz? Yoksa kötü bir kiracısı mı? Burası Anadolu ve
Türkiye Cumhuriyetidir. Bir ulustur ve bütün dünya
mirasının üstünde oturmaktadır. Bu miras dünyanın da
gözünün üstünde olduğu bir mirastır. Dünyada her yer
savaş alanı. Bu karmaşadan çıkmak için bizi birbirimize
bağlayan nedir? Kalesinden kentine bakarak ‘ne güzel bir
kentte yaşıyorum’ diyebilmektir. Bunun büyük bir kültürün
parçası olduğunu unutmamamız gerekiyor.

TKB’nin 15. yılında, kutlamaları asla herkesin yaptığı gibi
yapmayalım arkadaşlar. 2015 yılında Tarihi Kentler Birliği
Türkiye’nin her yerinde 8 toplantı yapacak. Çeşitli
etkinlikler ve seminerler yapacağız. İşlerin çoğunu
karşılıksız ve gönüllü desteklerle tamamlıyoruz. Her şey
para değil! O yüzden kurumlar arasında sorumluluk
paylaşılmalı. Kimi birikimiyle besler, kimisi hibe eder...
Sürece katılımın tek bir şekli, tek bir hedefi var. Kütahya
üreten bir kent. Ama sürece dahil olacak özverili insanlara
ihtiyaç var. Zenginlerimiz prestij için sponsorluk
yapmasınlar! Verdikleri desteğin nereye gittiğini ve ne
anlama geldiğini düşünsünler. Kamu, yerel, sivil, özel
ekseninde gelişen bir Türkiye istiyoruz. 

Seminer konuşmaları ve değerlendirmenin arından,
Kütahya kent gezisi yapıldı. Arkeoloji Müzesi, Kent 
Müzesi, Çini Müzesi, Ulu Cami, Kütahya Kalesi, sokak
sağlıklaştırma ve restorasyon çalışmalarının yapıldığı
Germiyan Sokağı, Dönenler Camisi ve İshak Fakih 
Camisi incelendi.
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değerlendirme

Yılın son toplantısı genel bir 
değerlendirme niteliğindeydi

Roma ve Bizans’ın küçük bir kale
yerleşmesiyken Germiyanoğulları 
ve Osmanlı dönemlerinde gelişerek büyük
bir yerleşme halini alan Kütahya, Beylikler 
ve Osmanlı coğrafyasında ticaret yolları
üzerinde yer alıyordu. Yolların önemli bir
kavşağı olan Bursa-Kütahya hattı dolayısıyla,
kentte birçok han ve bedestenin yapılması,
ekonomik anlamda gücün kazanılmasına,
nüfusun artmasına ve yerleşimin kale
çevresine de yayılarak mahallelerin
oluşmasına ortam hazırladı. Böylelikle
kale-çarşı-mahalle bütününde tarihten
bugüne önemli bir örnek olan Kütahya,
2014 yılının son Tarihi Kentler Birliği
toplantısına ev sahipliği yaptı ve konuyu
tekrar gündeme taşıyarak geliştirilmesine
katkıda bulundu.

Tarihi Kentler Birliği’nin 2015 yılı
hedeflerinin belirlendiği Kütahya semineri;
hem 2014 yılı gelişmelerinin, hem de
2015'te devreye girecek yeni başlıkların
şekillendirildiği bir toplantı olması
bakımından önemliydi. Bu aşamada ülkenin
her yerinden katılımın gerçekleştirilmesi
2015 gündem başlıkları için bir hazırlık
ortamı oluşturdu. Özellikle kamu-yerel-sivil-
özel birlikteliğinin varlığını gösterecek bir
açıklama ve tartışma zemini hazırlandı.
Tarihi Kentler Birliği'nin 15 yılı içinde
devamlı vurgulanan ve birçok uygulamaya
olanak sağlayan kale-çarşı-mahalle
bütüncül planına bağlanan temel başlıkların
ekolojik yaklaşımlar ile tekrar 
ele alınması bir anlamda, Kütahya'nın da
içinde bulunduğu bir programın bu kentte
gündeme gelmesi bakımından önem
taşıyordu. Kalede başlayan iyileştirme

çalışmaları, kentin yerel yönetiminin 
çeşitli ödüller alarak yürüttüğü projelerin
başarılı olması, çarşı iyileştirme çalışmaları
ve mahalle ölçeğinde uygulanan projeler
tüm katılımcılar için somut bir örnek oldu.
Ayrıca kentte yerel yönetimlerle yapılan
görüşmeler hangi noktalara destek
verilebileceğini belirgin hale getirdi.

Özellikle ana konulardan biri olan ekolojik
ortamın iyileştirilmesi başlığının, hem
Eskigediz hem de Çavdarhisar açısından 
ele alınması ve ülke genelinde nelerin
yapılabileceğini göstermesi bakımından 
da anlamlı oldu. Erden Güven tarafından
yapılan sunumda küresel ısınma, endüstriyel
kirlilik, sera gazları, hızlı ve kontrolsüz
tüketimin kentler üzerindeki olumsuz etkileri
ve benzeri sebeplerden dolayı, ekolojik
yaklaşımın 2015'te ülkede gündem
maddelerinden biri olacağı sonucunu 
ortaya koydu. Ayrıca, ekolojik planlamada
Gaziantep ekolojik yapılanma örneğinin
açıklanması, Kütahya'da da bu konuda
yapılacak çalışmalar için örnek 
oluşturdu. Bu çerçevede bir kentin
birikiminin tartışmaya açılması, ekolojik
anlamda da ele alınmasının gerekliliğini
ortaya koymuş oldu.

Kale-Çarşı-Mahalle bütününde, önceki
yıllarda yapılan tüm çalışmalarda şimdiye
kadar alınan yolu; kaledeki onarım
çalışmaları, surların kente kazandırılması,
çarşı iyileştirme çalışmaları, mahalle
ölçeğindeki projeler üzerinden sunan Mithat
Kırayoğlu'nun anlatımı, süreç ile ilgili önemli
bir aşamayı oluşturan Bursa örneği
üzerinden konunun algılanmasını sağladı.

Metin Türktüzün'ün sunumu, müze-kent
kavramının  yaşama geçirildiği Kütahya’nın
çevreleriyle birlikte nasıl zengin bir mirasa
sahip olduğunu kanıtlar nitelikteydi. 
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Tüm bu çalışmaların yanı sıra Eskigediz ve
Çavdarhisar'da yerinde yapılan incelemeler,
hem arkeolojik miras açısından hem de
deprem geçiren bir bölge olan Eskigediz'in
tekrar ayağa kaldırılarak geleneksel dokunun
canlandırılmasını göstermesi  bakımından,
Kütahya'ya bütüncül olarak bakma olanağı
sağladı. Cengiz Işık'ın sunumu da güçlü bir
dayanışma ortaklığının oluşturulması

açısından koruma kurullarının önemini 
bir kez daha vurgulayan bir anlatımdı.   

Özetle; önceki yıllarda başlayan vizyon
çalışmaları, yol haritaları ve rotalar çerçevesi
içinde kaleler, çarşılar ve mahallelere ekolojik
yaklaşımlar konusu ile ilgili çalışmaların
bundan sonraki dönemde hız kazanması
gerektiği ortaya çıkmış oldu.
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1. Eskigediz Gazanfer Ağa Hamamı
2. Kütahya Ulu Cami
3. Aslanapa Tokul Kilise kazısı
4. Aizanoi antik kenti, 

Zeus Tapınağı
5. Eskigediz kent incelemesi

fotoğrafların dilinden

albüm

1

32

4
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1. Aizanoi antik kenti, sütunlu cadde
2. Aizanoi antik kenti kazı çalışmaları

hakkında bilgi alındı
3. Aizanoi antik kenti, detay
4. Kütahya Çini Müzesinden
5. Kütahya Kent Tarihi Müzesi

2

3 4

5
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TKB heyeti bu yıl İspanya’nın
bilim ve sanat merkezi 
Endülüs Özerk Bölgesini 
ziyaret etti. Sevilla, Cordoba 
ve Granada’da, Arap
egemenliği döneminin izleri,
yerel yönetimlerin koruma
yaklaşımları ve işlevlendirme
modelleri incelendi.   

İspanya’nın Özerk
Bölgesi Endülüs 
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Tarihi Kentler Birliği kuruluşundan bu yana yerel
yönetimlerin “koruma bilinci” kazanmaları, doğru proje 
ve uygulamalar yürütmeleri ve ulusal-uluslararası
boyutlardaki koruma politikalarını takip etmelerini
sağlamak için emek veriyor. Bu doğrultuda farklı kentlerde
Buluşma ve Seminerler düzenleyerek, ÇEKÜL Akademi
tarafından hazırlanan Kentsel Koruma Eğitimleri 
ve Alanda Eğitimlerle sadece başkanlar düzeyinde 
değil, belediyelerdeki teknik kadroların da eğitilmesi 
için yeni hedefler belirliyor ve uyguluyor.

“Tarihi Kentler Birliği bir okul” diyen Prof. Dr. Metin
Sözen’in bu söylemi, görünür olmaya başlayan sonuçlarıyla
pek çok çevrede kabul gördü ve benimsendi. 15. yılına
girmek üzere olan bu “koruma okulu” yılda bir kez de
yurtdışı teknik inceleme gezisi düzenleyerek, tarihi kentlerin
belediye başkanlarının farklı ülkelerdeki koruma modelleri
ve yaşam kültürlerini tanımalarına da öncülük ediyor.

Sevilla, Cordoba 
ve Granada incelendi
Tarihi Kentler Birliği’nin bu yılki yurtdışı teknik inceleme 
gezisi İspanya’nın Endülüs özerk bölgesine düzenlendi.
Başkent Sevilla ve Endülüs’ün tarihi kentleri Cordoba 
ile Granada’ya yapılan geziye 160 TKB üye belediyesinin
başkan ve temsilcileri, Türkiye Belediyeler Birliği Temsilcileri,
TKB Encümeni ve Danışma Kurulu ile ÇEKÜL Vakfı
uzmanları katıldı. Türkiye Belediyeler Birliğinin desteğinde
düzenlenen inceleme gezisine ETSmice firmasının uzman
kadrosu ve rehberleri eşlik etti.

Endülüs Özerk Bölgesi, 711-1492 yılları arasında Arap
egemenliğinde önemli bir bilim ve sanat merkezi olarak,
Avrupa kültürünü derinden etkilemiş tarihsel bir dönemin
izlerini taşıyor. TKB heyeti gezi boyunca Endülüs’te bu tarihin
izini sürerken, bir yandan da mimari anlayışın bilim 
ve sanatla nasıl buluştuğunu, yerel yönetimlerin koruma

Yurtdışı teknik inceleme gezisi 
Endülüs’e düzenlendi 
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yaklaşımlarını, eski ve yeni kent merkezleri arasındaki
geçişleri, sosyal ve kültürel yaşamı, turizm altyapısını, tarihi
yapıları işlevlendirme modellerini, kentsel tasarımları, tarihi
mekânların aydınlatma sistemlerini, gece-gündüz yaşayan
mekânlar haline gelen tarihi mahalleleri, yaşam kültürü
öğelerinin yaşatılma biçimlerini inceleme fırsatı buldu.

Endülüs’ün merkezi ve en büyük kenti Sevilla’da kapladığı
alan bakımından bütün gotik kiliseler arasında ilk sırada yer
alan Santa Maria Katedrali, Altın Kule ve tarihi kent dokusu
incelendi. Uzun süre Endülüs Emevilerinin egemenliğinde
kalan Cordoba (Kurtuba) kentinde ise cami anlamına gelen
Mezquita Katedrali/Camisi, Alcazar Sarayı ve sivil mimari
örneklerinin görülebildiği Musevi Mahallesi incelendi. TKB
heyeti inceleme gezisinin son gününde Endülüs’ün kültür
merkezi olarak bilinen Granada’ya geçti. Flamenkonun
dünyaya yayıldığı kent olan Granada’da tarihi mahalleler,
Granada Katedrali, El Hamra Sarayı (Alhambra) ve botanik
bahçesi TKB heyetinin en çok etkilendiği kent oldu.

TKB Danışma Kurulu 
üyeleri izlenimlerini paylaştı 
Yusuf Ziya Yılmaz
TKB Başkanı 
Endülüs, insanlık ve uygarlık adına üretilmiş olan birçok
değerin açık hava müzesi gibi izlendiği bir bölge.
Korumacılık anlayışı, insanlığın ürettiği değerlerin varlığını
devam ettirmesi üzerinden gelişmiş. Ülkemizde henüz 
30 yıldır kültürel mirasın korunması için uygulamalar
yapılıyor. TKB’nin kurulmasıyla bu ivme yükseldi.
Restorasyon ve her ölçekte korumacılık anlayışının

pekişmesi ve sağlam temellere oturmasında TKB’nin büyük
emeği var. Endülüs’te gördük ki kentlilerde de bu bilinç
Türkiye’ye göre daha yüksek. Dört gün süren teknik gezide
üç kent gördük. Burası bir laboratuar niteliği taşıyor.
Özellikle TKB üyesi olan ilçe belediye başkanlarımız bu
geziye yoğun katılım sağladı. Her dakikasını dolu dolu
geçirdik. Otobüslerde, yemeklerde, rehberlerle birlikte
yaptığımız ara sohbetlerde herkes izlenimlerini paylaşmaya
devam etti. Ortak değerler nasıl korunmuş, tarihten alınan
derslerle nasıl bir gelecek hayal edilmiş hepsini
gözlemleme şansımız oldu. Sadece başkanlar düzeyinde
değil meclis üyeleri ve teknik personelin de bu özellikteki
inceleme gezilerine katılması gerekiyor. Yerinde görmek,
öğrenmenin en önemli pekiştirme yöntemlerinden. Geziye
katılan heyetin, kentlerine farklı bir bakış açısıyla
döndüğünü görmek, TKB’nin 15. yılına girerken verilen
emeklerin karşılığını almak bizleri de mutlu ediyor. 

Prof. Dr. Metin Sözen 
Yurtdışı teknik inceleme gezilerini düzenlerken farklı
kültürlerin kesiştiği coğrafyaları seçmeye özen
gösteriyoruz. Hem Türkiye’de, hem yurtdışındaki
toplantılarda katılımcıların hepsinin dikkatli bir gözlemci
olmaya başladıklarını görüyorum. Bu da bana mutluk
veriyor. İnceleme gezisine katılan TKB üyelerinin, hem
doğuyu hem Avrupa’yı birlikte algılama şansları oldu. 
Tek başına bir yapının ayağa kaldırılması değil, ortamıyla
birlikte, doğasıyla birlikte ayağa kaldırılmasının en güzel
örneklerini gördük. Özellikle peyzaj çalışmalarının
katılımcılar tarafından ilgiyle incelenmesi ve örnek
alınması da bir kazanım oldu. İster Arapça olsun, ister
İspanyolca olsun bahçelere verilen isimlerin anlamı hep
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cennet bahçesine karşılık geliyor. Ortak kelimelerle,
ortak düşünce şekillerini de burada görebiliyorsunuz.
Kültürler arası farklılıkları, dönemler arası üslupları
rehberler detaylarıyla anlattı. Özellikle Anadolu’dan
gelen TKB üyeleri hem anlatılanları dikkatle dinledi, 
hem kendi aralarındaki görüşmelerle, kısa sürede ana
başlıkları tartışır duruma geldi. Yurtdışı teknik inceleme
gezilerinde farklı ülkelerin, farklı koruma yaklaşımlarını
görüyoruz. TKB gezilerin turistlik amaçlı olmadığı bu gezi
ile yeni göreve başlayan başkanlar tarafından da
algılandı. Kentlerinde kalıcılık arayan yerel yönetimler
için iyi bir deneyim oldu. 

Prof. Dr. Haluk Abbasoğlu 
Eski eserlere ne kadar önem verdiklerini gördük.
Restorasyon uygulamalarında değerli ve kapsamlı bir
çalışma yaptıklarını gördük. Artık günümüzdeki restorasyon
anlayışında eskisiyle yeniyi ayırt edebilecek teknikler
kullanılıyor. Endülüs, koruma çalışmalarını bizden çok önce
tamamladığı için uygulamalarda bu ayrımı göremedik ama
önemli olan mahalleleri, anıt eserleri, çarşıları, yaşam
kültürlerini günümüze taşıyabilmişler. Ayrıca doğayı çok
güzel korumuşlar. Endülüs’e gelen ziyaretçiler yeşilliklerin
içinde kentleri, anıt eserler geziyor.  Bahçelerin korunuyor
olması ziyaretçilerin artı değerler duymasını sağlıyor. Eski
eserle doğayı birlikte korumak bu nedenle çok önemli. 
El Hamra sarayında ise eşyaları da görmek isterdim. Mimari
ve bezemeleri olağanüstü bir saray. Ayrıca su ögesini de 
güzel kullanmışlar. TKB üyesi başkanlar, kültür varlıklarını
kesinlikle uzmanların desteğiyle korumalı. Çünkü koruma 
işi teknik, uzmanlık ve mesleki kültür isteyen bir iş. TKB’nin
misyonu gereği, belediye başkanları ve ekipleri toplantı 
ve alan incelemelerinde aslında sürekli bir eğitime tabi
tutuluyorlar. Seçimlerden sonra yeni gelen başkanlar için 
bu misyon sürekli ayakta kalmak zorunda. O nedenle hem
Encümen hem de Danışma Kurulu yoğun emek veriyor. 

Nurullah Çakır
Gelenekselleşen bu gezileri başarıyla tamamlıyoruz.
Aramızda ilk defa yurtdışına çıkan arkadaşlarımız da var. 
Bu nedenle TKB üyeleri, koruma yaklaşımları, turizm
döngüsü, yeni yaratılan değerler ve Türkiye ile aradaki
uygulama farklarını da görmüş oldu. Türkiye’de yaptığımız
seminerlerden aldıkları bilgilerle, burada hem teorik bilgiyi
hem de uygulama örneklerini inceleme şansı buldular. 
Gezi süresince fikir ve bakış açısı olarak geliştiğini
gördüğüm arkadaşlar oldu. Turistlik bir gezide değil,
TKB’nin amacına yönelik odaklandıklarını gördüm.
Türkiye’de henüz yolun başında olan arkadaşların bu zor
yolda ve aslında kısıtlı imkânlara rağmen hızlı bir öğrenme
sürecinde olmaları bizlere de umut veriyor. 

Kayhan Kavas
Meraklı, ilgili bir ekiple geziyor olmak ve aynı bakış açısıyla
yola çıkmak verimliliği de arttırıyor. İslam coğrafyası
dışındaki başka bir coğrafyada, asırlar önce yapılan bu
eserleri ve yaşam biçimlerini hep birlikte inceleme imkânı
bulduk. TKB üyelerinin deneyimlerini gezi süresince
paylaştık. Başkanların sadece restorasyon değil tabelalar,
kaldırımlar, yaya yolları gibi tarihi alanların nasıl
kullanıldığı, turizm için kentlerin nasıl düzenlendiği, ulaşım
ağlarından aydınlatmalara kadar her şeyi dikkatle
izlediklerine tanıklık ettim. Heyetin çoğunluğu, küçük
detayları bile fotoğraflayarak belgeledi. Rehberlerin peşini
bırakmayan ve sürekli soru soran başkanlar vardı. Önemli
olan bu bilgi ve tecrübeleri kentlerde doğru uygulamalara
dönüştürmeleri... Bunun için TKB Danışma Kurulu olarak
bizler her zaman desteğe hazırız.    

Mithat Kırayoğlu
TKB gezilerinde organizasyon konusunda da bir deneyim
oluşuyor. Yıllardır yapmaya çalıştığımız bu alandaki
eğitimin güncel yaklaşımlarla sürekliliğini sağlamak.
Yurtdışı inceleme gezileri de aslında birer eğitim. Bizim
kültürümüzle yakınlığı yoğun olan bir bölgeye geldik. 
Asırlar önceki etkileşimin izlerini görmek bizi heyecanlandırdı.
Burada kültür mirasının kentlerin en önemli kimliği olarak
kabul edilmiş olması, yani sadece kamunun değil halkın
tarafından da kabul edilmiş olması önemli. Halkın katılımı
olduğu için restorasyona gösterilen ilgi de nitelikli oluyor.
Koruma kültürünün kent dokusu içindeki egemen rolünü
hissetmek mümkün. Kentlerin kokusunu, rengini ayırt
edebiliyorsunuz. Bu gezi Türkiye’de savrulan, henüz nasıl
adım atması gerektiğini bilemeyen kentlerimizdeki belediye
başkanları için önemli bir paylaşım oldu. Kentlerin
sanayileşmesiyle birlikte büyümesi ve toplumsal buluşma
ihtiyaçlarının ortaya çıkmasıyla meydanlar ortaya çıkmış.
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Burada güzel örneklerini görüyoruz. Osmanlı kültüründe
daha mahrem bir yaşantı olduğu için Türkiye’de buradaki
gibi çok fazla meydan kültürü yok. Ancak meydan yapmasını
da öğrenmemiz gerekiyor. Çünkü günümüz şartlarında
insanların ihtiyaçları, ilgi alanları değişiyor. Bu algının da
oluştuğunu düşünüyorum.

Prof. Dr. Ruşen Keleş 
TKB’nin son yıllarda düzenlediği gezilerin içinde en
değerlilerinden birini yaptığımızı düşünüyorum. Tarihi Kentler
Birliğinin ismindeki “tarihi” kelimesinin somutlaştığı yer
olarak burayı gördüm. İslam’ın kültür varlıkları üzerindeki
etkisinin yanı sıra çok güzel koruma uygulamaları var. TKB
bir ekoldür. 14 yıldır yaptığımız tüm Buluşma, Seminer ve
teknik gezilerin olumlu sonuçlarını artık almaya başladık.
Endülüs’te üç kent gördük. Hepsi de çok etkileyiciydi.  

Fikret Toksöz
Bu gezi farklı bir perspektif kazandırdı. Türkiye’de İslam
uygarlığının Batıya etkileri konusunda bu kadar bilgiye
sahip değiliz. Endülüs’ün önemi çağ değişimini sağlamış
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olması, Rönesans’a yol açması ve Batıdaki büyük
değişikliklere neden olması. Türkiye’de kitaplarda
okunuyor ama gelip görünce 6 bin kelimenin Arapçadan
kullanılıyor olması, yeme içme kültüründeki yansımaları
gibi pek çok bilgiyi yerinde öğrendik. İspanya’nın
Sefaradlar konusunda özür dilemesi ve İspanya
vatandaşlığı vermesi iyi bir adım. Örneğin Japonya hala
Çin’den özür dilemiş değil. İspanya’nın böyle bir tutumda
bulunması bizim için de alınacak bir örnektir.  

Hasan Özgen
Gördüğümüz kentler görsel olarak çok etkiliydi. Sadece
İslam sanatının incelmiş örneklerini görmekte yetinmedik,
uygarlık tarihi kadar vahşet tarihinin de izlerine tanık olduk. 
Bu, tarihin iki yönlü akışının bir göstergesidir. Tarih bize
yaratıcılıkları ve insani birikimleri yansıttığı kadar,
anlaşılmaz nedenlerle çevrili öyküleri de yansıtıyor. 
Bu noktada “insanlık mirası” kavramını durup yeniden
düşünmek ve çok daha geniş algılamak zorundayız. 
En azından bundan sonra aynı hataları tekrarlamamak
için... Bana göre gezinin en çarpıcı yanlarından biri görüp
gezdiğimiz kentlerin bizzati kendisidir. Kentsel algı ve
tasarımın ne olması gerektiği konusunda hepsi birer çarpıcı
örnekti. Planlama ve fiziki oluşumun başarısı kadar kendini
insanla var eden hatta yaşam olarak insanın öne geçtiği,
kenti biçimlediği ve kentleri yaşanır kıldığı örneklerdi. 
Bu kentler sadece kentsel varoluşun değil, bence kentsel
demokrasilerin de kaynağı olarak çok önemli örneklerdi. 

Dr. Fikret Üçcan
İspanya'nın eski eser restorasyonu konusundaki yöntem 
ve yaklaşımlarını yakından izlemekte büyük yarar var.
Kurtuba Büyük Cami, El Hamra Sarayı, Sevilla Alkazarı,
başarılı koruma uygulamalarıyla unutamadığım mimarî
eserler arasında. TKB'nin Endülüs gezisinin çok bilgilendirici
ve yararlı olduğunu düşünüyorum. Grubun büyüklüğüne
rağmen, seyahat organizasyonunda aksaklığa mahal
verilmemiş olmasını ve zamana riayetin en üst düzeyde
sağlanmasını takdire şayan buldum. TKB elemanlarını 
her an yardıma hazır ve düzenin idamesinin gayreti içinde
gördüm. Rehberlerin konulara vukufunu da kaydetmek
isterim. Gezi sırasında konuşabildiğim başkanların
izlenimleri genelde olumluydu. Fakat gördüklerinden 
ne kadarını bilgi ve tecrübe dağarcıklarına kattıklarını
değerlendirmek, bundan sonraki programların da başarısı
bakımından, şüphesiz TKB'ye düşmektedir.
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ÇEKÜL Vakfı Yayın Koordinatörü

Avrupa’nın güneybatı ucunda, Batı ile Doğu’nun kâh
çarpışarak kâh kaynaşarak içiçe geçtiği, çalkantılı tarihinin
karmaşasını olgunlukla sindirmiş, bu mirası gururlu bir
sükûnetle taşıyan özgün bir bölge Endülüs. Tarih boyunca
farklı dinler ve kültürler bu topraklarda uygarlıklar inşa 
etmiş, uygarlıklar yıkmış, silinmez izler brakmış. İber
Yarımadasından gelmiş geçmiş çeşitli halklar, dinler ve
kültürlerin bireşimi Endülüs’ü ve insanlarını şekillendirmiş,
hepsi burada birbirine karışmış. En çok da ortaçağda, 
800 yıl boyunca bu topraklara egemen olan İslam uygarlığı
Endülüs’ün ve Endülüslünün kültüründe, ruhunda derin
yankılar bulmuş. Bu karmaşanın izlerini sürmeden, bu
coğrafyaya damgasını vurmuş farklı etkileşimlerle şekillenmiş
İspanyol insanının hayata bakışını, yaşam sevincini,
hüznünü, inancını tanımadan, bu kültürler coğrafyasında
yaşanmış insanlık serüvenine vakıf olmak kolay değil. 

Endülüs, Ekim ayında Doğu’dan, Akdeniz’in öbür ucundan,
benzer deneyimlerden geçmiş başka bir uygarlıklar
coğrafyasından yola çıkan Tarihi Kentler Birliği heyeti için 
çok da aşina özellikler taşıyan bir insanlık macerası... Hüzünlü
yıkımlarla yaşanmış geçmişinden süzülen benzersiz kentsel ve

kültürel mirası ile bütünleşmiş Endülüs, birbiri ardından gelen
altüst oluşlardan sonra barışı ve demokratik bir kurumsal
yapıyı inşa ederek, farklı etnik özellikleri içinde barındırmayı
başarmış deneyimleriyle değerli dersler içeriyor. Anadolu’nun
bugünkü sahipleri olan bizlere de, gurur duyduğumuz
geçmişimizin ve kültür mirasımızın, tarihimizin hangi
kuytularında yaratılmış ve yokedilmiş insan hikâyeleriyle nasıl
yoğrulmuş olduğunu bir kez daha hatırlama fırsatı veriyor.  

Biraz tarih
35 bin yıl önce İberya’da yaşamış ilk insandan kalan izler,
bugün Altamira mağaralarının duvarlarında hâlâ yaşarken, 
İ.Ö. 2 bin dolaylarında maceracı Grek denizciler ayak
basmış yarımadaya. Onları İ.Ö. 1100 dolayında Fenikeliler
izlemiş, ilk Yahudi halkı beraberlerinde getirmiş, Avrupa’nın
en eski kasabalarından Cadiz’i kurmuşlar. İlk yazılı
kaynaklar ise bölgede İberyalı, Bask ve Keltlerin
yaşadığından söz etmekte. İ.Ö. 200’lerden başlayarak
Romalılar, Hispania adını verdikleri bu ülkeyi fethedip
Endülüs bölgesinde Sevilla (Hispalis) kentini kurmuş, bölgeyi
imar edip zenginleştirmişler. İ.S. 409’dan sonra Roma
İmparatorluğu çöküşe geçince, kuzeyden inen Vizigotlardan
kaçan Germenik halklar sığınmış bu coğrafyaya. Endülüs’e
yerleşen Silingi Vandallarına atfen bölge Vandalusia adını
almış. İ.S. I. yüzyıldan itibaren de yarımada Vizigotların
egemenliğine girmiş, Hristiyanlıkla tanışmış. 

Endülüs: Halklar, dinler ve kültürler
karmaşasında yoğrulmuş, kimlikli bir ülke
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8. yüzyıl, Endülüs’ün tarihinde bir dönüm noktası. Emevilerin
desteği ve Fas valisi Musa Bin Nusayr’ın emriyle, bugün adını
taşıyan Cebelitarık Boğazı'nı geçip Endülüs’e ulaşan Berberi
Tarık bin Ziyad, gemilerini yakarak geri dönüşü olmayan bir
maceranın ilk adımlarını atmış. Fas asıllı Müslüman
Mağribiler 709’da Vadi el-Kebir’e (Guadalquivir Irmağı
çevresi) ve Valencia kıyılarına yerleşmiş. 750 yılına kadar
Endülüs’ü başkent İşbiliye’den (Sevilla), Hristiyan ve Yahudi
halkın inançlarına saygılı bir düzen içinde yönetmişler. 

Endülüs’ün altın çağı
Ve sonra Emeviler geldi Endülüs’e. Abbasiler Şam’daki
Emevi egemenliğine son verince, İberya’ya kaçan
Abdurrahman bin Muaviye, 750 yılında Kurtuba’da
(Cordoba) Endülüs Emevi Emirliği’ni kurdu. Emevi
egemenliğinde Endülüs, 756-1031 yılları arasında İslam
uygarlığı ile en parlak dönemini yaşadı. Özellikle III.
Abdurrahman zamanında Cordoba Batı Avrupa’nın en
gelişmiş, en zengin ve en büyük kenti oldu. Tarım, sanayi ve
ticari ilişkiler gelişti. Camiler, yollar, şehir surları yaptırıldı.
Kurtuba kenti önemli bir bilim merkezi oldu, kıtanın ilk tıp
fakültesi burada kuruldu. Avrupa bilim ve sanatının
temelleri Endülüs'te atıldı. Kent kültürü döneminin çok
önüne geçti. 929 yılında III. Abdurrahman halifeliğini ilan
etti ve “Endülüs Emevi Halifeliği” döneminde cami, kilise ve
havra yan yana barış içinde yaşama olanağı buldu.
Müslümanlar, Ortadoğu’nun zengin entelektüel geleneğini
Endülüs’e taşımışlardı. Arap ve Yahudi düşünür ve bilginler
Batı Avrupa’yı klasik Yunan düşüncesi ve bilim geleneğiyle
aydınlattı, Rönesans’ın temellerini attı. İber Yarımadasının

Roma kültürünü benimsemiş halkı, Müslüman ve Yahudi
kültürleriyle yoğrularak Endülüs’e farklı bir kültür kazandırdı. 

1031 yılında, son halife III. Hişam’ın ölümünden sonra
Halifelik parçalanıp kargaşa başgösterince, Hrıstiyan
krallıkların Reconquista (Yeniden Fetih) hareketi hızlandı,
İspanya’da İslam egemenliğinin son günlerine gelindi
(1031-1090). Bu dönemde Kuzey Afrika’dan gelen önce
Murabıtlar, sonra da Muvahhidler, Endülüs’te iki yüzyıl
süren bir birlik sağladılarsa da, bu çaba da uzun ömürlü
olmadı ve Endülüs’te Müslüman varlığı, 1231 yılında
Granada’da (Gırnata) Nasriler tarafından kurulan Beni
Ahmer Sultanlığından ibaret kaldı. 1469’da Kastilya
Kraliçesi Isabella ile Aragon Kralı Ferdinand'ın evlenerek
güçlerini birleştirmeleri, yarımadada dengeleri
değiştirecekti. 1492’de, Kristof Kolomb’un Amerika kıtasına
ulaştığı yıl, Isabella ve Ferdinand’ın birlikleri Granada
Emirliğini ele geçirdi. Yeniden Fetih (Reconquista) hareketi,
Endülüs’te 785 yıl süren İslam egemenliğine son verdi. 

Bir süre sonra başlayan Engizisyon uygulamaları, önce
Yahudileri İspanya’yı terk etmeye zorladı. 1609 yılında Kral
III. Felipe’nin fermanıyla Müslümanlar da İspanya’dan
sürüldü.  Çoğu cami, kümbet, medrese, köşk, saray ve nice
eşsiz yapı yıkıldı. 800 yıllık bir uygarlığın İspanya’daki son
izleri de büyük oranda silindi.  

Kraliçe Isabella’nın desteğiyle denize açılan Kristof Kolomb,
İspanya’ya Yeni Dünyanın kapılarını açtı. Sömürgelerden
gelen zenginlikle küresel bir imparatorluğa dönüşen
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İspanya, Avrupa’da birbuçuk yüzyıl boyunca bir dünya gücü,
üç yüzyıl boyunca da en büyük denizaşırı imparatorluk oldu.
Sonraki yüzyıllarda Avrupa’da bitmek bilmeyen savaşlar ve iç
çekişmeler imparatorluğu sarsmaya başladı. 19. yüzyıl
başlarında Napolyon’un istilalarıyla ülkede başlayan
kargaşa, bağımsızlık hareketlerini hızlandırdı, siyasi
istikrarsızlık yarattı. II. Dünya Savaşı öncesinde patlak veren
İç Savaş sonrasında İspanya, 1939-1975 yılları arasında
General Franco’nun otoriter yönetimine boyun eğdi.
Franco’nun ölümüyle, 1975’te barışa kavuştu, meşruti
krallık rejimi altında parlamanter demokratik düzenini kurdu. 

Modern İspanya
1978 yılında İspanya, 17 özerk topluluk ve 2 özerk kentten
oluşan bir yapıya dönüştü. Özerk bölgeler kendi seçtikleri
meclisler, hükümetler, kamu idareleri, sağlık ve eğitim
sistemleri, bütçe ve kaynaklarla yönetilmekte. Özerk bölgeler,
merkezi hükümetle ilişkileri yöneten  eyaletlere, onlar da iç
işlerini yönetme özerkliğine sahip belediyelere ayrılmış. 

Avrupa Birliği üyeliğiyle kültürel bir yeniden doğuş ve
istikrarlı bir ekonomiye kavuşan İspanya’nın ekonomisinde
tarım, turizm ve enerji başı çekiyor. Tarım ürünlerinin yüzde
85’i yağışlı bölgelerden elde edilirken, tarımsal ihraç
ürünlerinin yaklaşık yüzde 50’sini oluşturan sulu tarımdan
elde edilen ürünler, Avrupa’nın kışlık taze sebze ve meyve
ihtiyacını karşılıyor. Her köy ve kasaba, doğal yöntemlerle
ürettikleri tarım ve süt ürünlerini, kooperatifler aracılığıyla
kendi markaları altında pazarlıyor. İspanya dünyanın 
en önemli zeytin yetiştiricilerinden ve zeytinyağı üretiminde
de birinci sırada. Endülüs’te dağlara doğru yükselen
düzenli, bakımlı zeytinlikler göz alıcı. İspanya, badem
yetiştiriciliğinde de birinci ülke. Dünyanın en büyükleri
arasında yer alan turizm endüstrisi ülkenin en büyük gelir
kaynağı. İspanya, yenilenebilir enerji üretiminde de
dünyanın lider ülkelerinden 

ve ülkenin yüzde 32’si yenilenebilir enerji kaynaklarını
kullanıyor. 2010 yılında, güneş enerjisinde dünyanın en
büyüğü olan ABD’ye yetişmiş. Elektrik ihtiyacının yüzde
16,4’ünü karşılayan rüzgâr enerjisinde de Avrupa’nın
belibaşlı üreticileri arasında. 

Roma geçmişi nedeniyle bir Latin ülkesi sayılan İspanya’nın
gündelik yaşamında, mimariden sanata, mutfaktan müziğe
birçok yönden, tarih boyunca Avrupa’nın ve Akdeniz’in
çeşitli kültürlerinden esintiler dikkat çekiyor. Reconquista
döneminde Mağrıbilere karşı savaşan Kastilyalı şövalyenin
destanı El Cantar de Mio Cid (Efendimin Şarkısı-El Cid) ile
başlayan, Don Kişot eseriyle klasikleşen Cervantes, Lope
de Vega ve Calderon, 20. yüzyıl başlarında Ortega y
Gasset, ardından Nobel ödüllü Cela ve Delibes gibi
yazarlarla devam eden zengin bir edebiyat mirasına sahip.
İbn Meymun ve İbn Rüşt ve diğerlerinin eserleriyle
zenginleşen bir Müslüman, Yahudi ve Hrıstiyan karışımı
edebiyattan da söz etmeden geçmemeli. Mağrıbi etkileri

bugün Endülüs’te hâlâ sürmekte. İspanyol sanatçıların
Avrupa sanatının gelişiminde önemli katkıları var.

Altın Çağda Velasquez, İç Savaş sırasında Goya, modern
çağda da Picasso, Dali, Gris ve Miro gibi ressamlar dünya
çapında Endülüslü sanatçılar. Klasik müzikte İspanya,
Albéniz, de Falla, Rodrigo gibi besteciler, Placido
Domingo, José Carreras, Monserrat Caballé gibi
sanatçılar yetiştirmiş. En popüler geleneksel enstruman
olan gitar İspanya’dan dünyaya yayılmış. Endülüs’ün
başkenti Sevilla’da doğup gelişmiş olan flamenko; yürekleri
tutuşturan gitarlar, yakıcı duyguları kışkırtıcı topuk sesleri
eşliğinde tutkuyla dışavuran danslar, yürekleri dağlayan
insan sesinden acıyı, kıskançlığı, direnişi, meydan okumayı
dile getiren şarkılarla, bu bölgenin kültürel karmaşasının en
bilinen simgelerinden biri olarak hayranlık uyandırıyor.
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Tarihsel ve coğrafi çeşitlilik içinde İspanyol mimarisi de farklı
etkiler barındırıyor. Gerek Roma, gerekse Emevi döneminde
bir kültür başkenti olan Cordoba, Roma ve Arap mimari
üslubunu yansıtırken, Arap üslubu Elhamra Sarayı ile
doruğuna ulaşmış. Hrıstiyan krallıklar da başta Gotik olmak
üzere kendi üsluplarını geliştirmişler. 12-17. yüzyılar
boyunca, Avrupa tarzı mimarlık yapılarında kullanılan Arap
motifleri, Mudéjar üslubunun örnekleri. Modernist dönemde,
Gaudi ile başlayan, Moneo, Calatrava ve Bofill gibi dünyaca
ünlü isimlerle devam eden Barselona merkezli çağdaş
mimarlık, Endülüs’te de etkisini göstermiş.  

UNESCO’nun Dünya Miras Listesinde İtalya (49) ve
Çin’den (45) sonra dünyada en çok kültür varlığına sahip
olan üçüncü ülke İspanya (44). Somut Olmayan Kültür
Mirasları Listesi’nde de başı çekiyor. 

Endülüs’ün üç incisi
Bugün Endülüs, Avrupa'nın üçüncü en büyük yüzölçümüne
sahip, 40 milyon nüfuslu ülkesi İspanya'nın 17 özerk
bölgesinden biri. Sekiz vilayetten oluşan bölgenin başkenti
ise Sevilla. Yüzyıllarca emir, halife ve sultanlar tarafından
yönetilen Endülüs, Akdeniz ve Atlantik arasındaki
konumuyla üç bin yıl boyunca İber Yarımadasının kültürel
ve ekonomik merkezi olmuş. Benzersiz mirasına büyük bir
saygıyla sahip çıkan Endülüslü, geçmişinden gelen
değerleri gündelik yaşamının içinde yoğurmuş ve kimliğinin
bir parçasına dönüştürmüş; çağdaş kent yaşamında
görünür ve algılanır kılmış. Endülüs; tarihi dokularını
titizlikle onararak, bilinçli peyzaj düzenlemeleriyle doğal
ortamlarında koruyarak, sürdürülebilir bir turizm yönetimi
ve disiplinli bir düzen içinde bölgeye akan ziyaretçilerine
sunarak, modern kenti görkemli mirasıyla uyumlu ve
barışık bir biçimde tasarlayıp planlayarak, gece gündüz
yaşayan kent örnekleri yaratmış.    

Başkent Sevilla
Başkent Sevilla, güvenlik kaygısıyla Atlantik Okyanusu'ndan 
90 kilometre içerde kurulan, denizle bağlantısını batı
kıyısında yerleştiği Guadalquivir Irmağı (Arapça geniş vadi
anlamında al-wadi al-kabir) ile sağlayan, sevimli, sıcak,
sade yaşayan bir kent. Yüksekliği beş altı katı geçmeyen,
kentin tarihi mirası ve kimliğiyle uyumlu, eski ama bakımlı
yapıları, zarif köprüleri, huzurlu yeşil alanları ve parkları,
Mağrıbiler döneminde dikilmiş turunç ve portakal
ağaçlarıyla bezeli caddeleri ve ışıklı meydanlarıyla insan
yaşamına saygılı bir kent. 711 yılında Müslümanlar
tarafından fethedilen Sevilla, Endülüs Emevi Emirliğinin
Cordoba’yı başkent olarak seçmesiyle 300 yıl boyunca
ikinci planda kalmış olsa da 16 ve 17. yüzyıllarda 
Latin Amerika’dan getirilen ganimetlerin Eski Dünya’ya
ulaştığı Avrupa'nın en önemli limanı olmuş. 

Hava alanından kente girişte yer alan Maria Luisa Parkı’nın
ortasında, 1929 yılında Latin Ülkeleri Sanayi Fuarı
nedeniyle yapılan İspanyol Meydanı, klasik Avrupa üslubu
ile İslami üslubu kaynaştıran Neo-Mudejar tarzda
tasarlanmış muhteşem görüntüsüyle ziyaretçisini şaşkına
çeviriyor. Yarım daire şeklindeki devasa bir binanın
meydana bakan bölümünde, İspanya’nın tüm kentlerinin
simgelerinin bulunduğu köşeler, büyük bir çeşme, kanallar
ve köprüler bulunuyor. Her biri Sevilla’nın geleneksel
sanatını yansıtan seramik ve çinilerle bezenmiş. Maria Luisa
Parkı’nın içinde ayrıca 1992 yılında ikincisi düzenlenen
EXPO Fuarı için her katılımcı ülkenin mimarisine uygun
olarak inşa edilmiş pavyon yapıları göze çarpıyor. Yine aynı
yıl, Guadalquivir üzerinde inşa edilen, mimar Calatrava'nın
özgün eseri köprü dikkat çekiyor.  

Kentin tarihi merkezinde yer alan Sevilla Katedrali, dünyanın 
en büyük katedrali ve üçüncü büyük kilisesi. Alkazar Sarayı ve
bitişiğindeki Batı Hint Adaları Arşivi ile birlikte katedral, 1987
yılından beri UNESCO Dünya Miras Listesinde. 1184 yılında
Muvahhidler döneminde inşa edilen büyük cami, 1248’de
Sevilla III. Ferdinand tarafından fethedildikten sonra 153 yıl
kilise olarak kullanılmış. 1402’de ise cami yıkılarak inşaatına
başlanan katedral 1506’da bitirilmiş. Ağırlıklı olarak Gotik
üslubunu yansıtsa da, Rönesans ve Barok etkisinin yanı sıra
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Mudejar (Müdeccen) sanatının izleri açık. Mudejar mimarisi,
11.-16. yüzyıllar arasında Endülüs bölgesinde 800 yıl yan
yana yaşamış olan Hrıstiyan ve İslam kültürlerinin kaynaşması
sonucunda oluşmuş İspanya’ya özgü bir üslup. Katedralin
ortasında, Kolomb’un Amerika’dan getirdiği altınlarla
kaplanmış 42 metre yükseklikteki bölüm ile İsa’nın
hayatından sahnelerin yer aldığı ahşap oyma parçalardan
oluşan Gotik üsluptaki görkemli koro bölümü nefes kesici.
Sol tarafta ise Kristof Kolomb'un mezarı bulunuyor.
Katedralin üzerine inşa edildiği caminin minaresi, Yeniden
Fetih döneminde Giralda Kulesi olarak bilinen 105 metre
yükseklikte bir çan kulesine dönüştürülmüş. Yapımına 1184
yılında başlanıp 14 yılda tamamlanan ve Ortaçağın en
önemli simgelerinden olan kulenin üst bölümü Rönesans
üslubunda. 1365 depreminde yıkılan ve 1568’de yeniden
inşa edilen çan kulesine Hrıstiyan inacını simgeleyen "El
Giraldillo" heykeli ve bir rüzgârgülü yerleştirilmiş.

Adını Arapça saray anlamında Al-Kasr kelimesinden alan
Alcazar Sarayı Sevilla’nın bir başka simgesi. Müvahhidler
döneminde Toledo’lu mimar Calubi tarafından yapımına
başlanan yapı göz kamaştırıcı. Kent Kastilyalılara geçtikten
sonra bugünkü halini almış. İç mekân ve bahçelerde İslam,
Gotik, Barok ve Rönesans stillerinin bir arada görüldüğü
Alcazar Sarayının en güzel bölümü, at nalı kemerleri
destekleyen zarif sütunlarla Mağrıbi mimarinin mükemmel
bir modeli olan Sefirler Salonu. Bakireler Salonu (Patio de
las Doncellas) ise kırk tanesi ikiz halde dizilmiş elli iki
mermer sütunla çevrili. Mahkeme Salonu’nun (Sala de
Justicia) dış cephesi, göz alıcı renklerle parlatılmış. 

Sevilla’nın başka bir çekim merkezi, eski bir Yahudi
yerleşkesi olan Barrio de Santa Cruz. Yahudilere büyük
acılar yaşatan Engizisyon mahkemeleri de burada
kurulmuş. Bugün Engizisyon Müzesi’nde ziyaretçilerin
hayalgücünü zorlayan dehşet verici sahneler sergileniyor.
Dar sokaklarda, beyaz badanalı bitişik evlerden oluşan bu
tarihi mahalle bugün hâlâ canlılığını koruyor, pek çok kafe,
restoran ve hediyelik eşya dükkânı ile gece gündüz yaşayan
br çekim merkezi.  

Sevilla birçok sanatçıya da esin kaynağı olmuş. Ünlü
ressamlar Murillo ve Velazquez başeserlerini burada
yaratmış. Cervantes Don Kişot'u Sevilla’da yazmış. Carmen
(Bizet), Seville Berberi (Rossini), Don Giovanni (Mozart),
Fidelio (Beethoven) gibi dünyaca ünlü operaların hikâyeleri
Sevilla’da geçiyor. 

Emevi Başkenti Cordoba
Endülüs Emevileri döneminde Cordoba ya da Kurtuba,
Bağdat ve Kahire’den sonra dünyanın üçüncü önemli bilim
merkeziymiş. 10. yüzyılda Arap uygarlığının yarımadada
doruk noktasına ulaştığı III. Abdurrahman zamanında
Cordoba, yüzlerce camisi, muhteşem sarayları, halka açık
hamamları, eğitim kurumları ve hastaneleri ile Avrupa’nın
en modern ve en kalabalık kentiymiş. Cordoba’da yetişen
Müslüman ve Yahudi bilgin ve düşünürlerin bilim ve kültür
dünyasına katkıları, üniversitesi ve 600 bin ciltlik
koleksiyonu ile zengin kütüphanesi, Batı dünyasında kalıcı
izler bırakmış. 
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Endülüs’teki İslam egemenliği döneminde, Cordoba’daki
Avrupa’nın en büyük üniversitesinin bilim tarihinde önemli bir
yeri var. 12 ve 13. yüzyıllarda Endülüs’te yaşayan ve çalışan
bilim insanları, Avrupa’da ortaçağ karanlığının sona ermesine
ve Rönesans ile aydınlanma çağının doğuşuna öncülük
etmişler. Cordoba’lı hekim, hukukçu ve filozof İbn Tufeyl’in
teşvikiyle, 30 yıl boyunca sürdürdüğü Aristo’nun eserleriyla
ilgili yorumlarıyla  Batı dünyasında ün kazanan İbn Rüşd en
seçkin İslam bilginlerinin başında geliyor. İbn Rüşd seküler ve
akılcı bir felsefeci olduğu kadar hekim, fıkıhçı, matematikçi ve
tıp bilgini. Siyaset, din, hukuk, tıp, psikoloji ve felsefenin pek
çok alanında 150'den fazla eser kaleme aldığı biliniyor.
Cordobalı billim insanları arasında; klinik tasvirleriyle ünlü tıp
bilgini İbn-i Zühr, eczacı ve tıp bilgini Gâfikî, astronomi bilgini
Batrûcî, botanikçi İbn-i Avvâm, kimyacı ve matematikçi
Macritî, dünyanın yuvarlak olduğunu savunan coğrafyacı
İdrisî, yine coğrafyacı Mecritî, Zerkalî ve İbn Eflah, tarihçi Ebu
Mervan Hayyan, III. Abdurrahman'ın saray hekimi Zehravî,
modern tıbbın babası sayılan Yahudi filozof, hukukçu, hekim
İbn Meymun, filozof İbn Arabî gibi isimler öne çıkıyor. 

Morena dağlarının eteğinde, eski kent duvarının içinde Vadi 
el-Kebir (Guadalquivir Irmağı) boyunca uzanan kentin
daracık sokaklarında, duvarları çinilerle süslenmiş,
avlularındaki sardunya saksıları, güneş saatleri, podimalı
taban döşemeleriyle şaşırtıcı evler, ziyaretçisini zamanda
yolculuğa çıkarıyor. Avrupa’da ilk parke taş döşeli, gece
aydınlatmalı sokakları, temiz akarsu sistemi de bu kentte
görülmüş, ilk eczane burada açılmış. Çok gelişmiş kent
planlamasıyla, tüm yolların camiye çıktığı bir kent. 

Guadalquivir’in üzerinden geçerek girilen Cordoba’yı 
günümüzde hâlâ önemli kılan ise 785 yılında Endülüs
Emevi Emiri I. Abdurrahman döneminde yapılmaya
başlanan, sonraki sultanlar tarafından yapılan eklemelerle
990 yılında son halini alan büyüleyici Kurtuba Camisi.
Arapça 'mescit' kelimesinden türetilmiş 'Mezquita' adıyla
bilinen cami 1236 yılında Cordoba Kastilya Kralı III.
Ferdinand tarafından fethedildikten sonra katedrale
çevrilmiş. Zamanında 25 bin kişinin namaz kıldığı yapının
ortasındaki zeminde, üstü camla kaplı bir alanın altında 6.
yüzyıla ait bir Roma kilisesinin kalıntıları var. İç mekândaki
tuğla ve beyaz taştan, kırmızı ve beyaz çizgili kemerlerle
birbirine bağlanan, mermer, granit ve çeşitli değerli
taşlardan yapılmış 856 sütun çok etkileyici. İki katlı
kemerler ise bu camiye özgü. Oymalı mermer mihrabın
altın yaldızlı kubbesi gözalıcı. Minber, pek çok fildişi
parçayla, değerli taşlardan altın çivilerle yapılmış.
Mimarisiyle bir sonsuzluk algısı yaratan, birbirini
tekrarlayan motiflerle Allah'ın her yerde olduğunu
simgeleyen yapı, İslam mimarisinin başyapıtlarından ve
1984 yılından beri UNESCO Dünya Miras Listesinde. 

Yüzyıllar boyunca önce kilise, sonra cami, sonra da
katedrale dönüşen mekân, tarih içinde çeşitli dinlerin
ibadet yeri olmuş. Giderek dinler arası güç kavgasının
simgesi haline gelmiş ve 1523'te V. Charles (Şarlken),
yapının tam ortasına yapının mimarisiyle uyumsuz görkemli
bir koro bölümü yerleştirmiş. Turunç ağaçlarıyla yeşilliğini
koruyan avlusundaki minare de 93 metrelik bir çan
kulesine dönüştürülmüş.  
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Granada
Granada (Gırnata), Endülüs’teki İslam varlığının en parlak
çağı olan 13 ve 15. yüzyıllarda sanatçıların ve bilim
adamlarının bir araya geldiği bir kültür ve bilim merkezi iken
bugün orta büyüklükte bir kent. Albaicin (Albayzin) 
ve El Hamra tepeleri arasından akan Daro Irmağı üzerinde
kurulu. Sırtını Sierra Nevada Dağlarına dayamış olan kentten,
30 kilometre yukarıdaki kayak merkezine, 60 kilometre 
sonra da deniz kıyısındaki Costa del Sol’a ulaşılıyor. 

Kentin ilk yerleşim bölgesi olan Albaicin (Albayzin), 
San Cristobal tepesi üzerinde eski bir Mağrıbi yerleşmesi.
İki üç katlı, teraslı beyaz evler, dar sokaklar ve palmiye
ağaçları bu semte özel bir kimlik kazandırmış. 1236’da
Cordoba düştükten sonra Granada’ya göç eden Endülüslü
Müslüman soylular, varlıklı tüccarlar ve meslek sahipleri
buraya sığınmışlar. Dik bir yamaçta kurulan yerleşimin
içinden yukarıya doğru tırmanınca, San Nicolás 
Kilisesi’nin yer aldığı bir meydan ve seyir terasına çıkılıyor.
Arkasında Sierra Nevadaların yükseldiği karşı tepede
ise olanca görkemiyle Elhamra Sarayı ve Generalife
botanik bahçesi görülüyor. 

Seyir terasının yanıbaşında, Müslüman olduktan sonra
adını Abdulkadir es Sufi olarak değiştirmiş ve uzun yıllar
Granada’da yaşamış İngiliz asıllı tasavvuf ehlinin yaptırdığı,
bugün hâlâ ibadete açık bir mescid bulunuyor. Nasrilerin

Granada’daki egemenliği süresinde 40 bin kişilik bir
nüfusun yaşadığı Albaicin’de 30 cami olduğu söyleniyor.
1492’den sonra buraya yerleşen ancak sonra ülkeyi
terketmek zorunda kalan Müslümanların evlerine varlıklı
Hristiyanlar yerleşmiş, camilerin yerine kiliselerini inşa etmiş.
Albaicin’in hemen arkasındaki Sacromonte tepesinde
yaşayan Çingene toplulukları, kimi zaman evlerinde
flamenko geleneğini sürdüren gösteriler düzenliyor, kimi
zaman da kent meydanlarında onlara rastlanıyor.  

Endülüs uygarlığından ayakta kalan üç başyapıttan biri
olan, kızıl renkli tuğlalardan yapılmış, bu nedenle de Kızıl
Saray anlamında Alhambra adını alan saray ise,
Albaicin’in karşısındaki tepenin üzerine inşa edilmiş.
Temelleri 1232 yılında Benî Ahmer Devleti’ni kuran 1.
Muhammed zamanında atılan ve İslam mimarisinin
doruklarından biri olan saray, aynı sülâleden
hükümdarlarca yapılan eklemelerle genişletilmiş. Birbirine
bağlanan sayısız oda ve salonlar, aralarındaki avlular ve
yeşil alanlar, fıskiyeli havuzlar, çeşmeler ve bahçelerden
oluşan girift bir yapıya sahip. Suya hasret Arapların suyla
olan ilişkisini, suya olan saygısını bu havuzlarda görmek
etkileyici. Saraydaki tüm oda ve salonları çepeçevre
dolaşan bir sözcük, Elhamra’nın sırrını özetliyor: ‘’La
Galibe İllellah’’ (Allah’tan başka galip yoktur). 1354'te
bitirilen Elçiler Salonu'nda göğün yedi katı sembolize
edilmiş. Kur’andaki sureleri temsil eden 114 yıldızın
bulunduğu salonda İran, Çin ve Hind sanatından
esinlenmiş bezemeler var. 1354-1359 yılları arasında V.
Muhammed zamanında yapılmış olan, 124 mermer
kolonun çevrelediği Aslanlı Avlu, adını 12 kavmi temsil
eden 12 aslanlı çeşmeden almış. Sarayın yanıbaşındaki,
bugün Generalife adını taşıyan Cennet-ül Arif (Bilgin
Cenneti) bahçeleri, dönemin ünlü botanik bilginlerinin
çalışmalarına konu olan yüzlerce çeşit ağaç, 
çiçek ve bitki türünü barındırıyor. 

17. ve 18. yüzyıllarda kaderine terk edilen saray, 1930'lu
yıllarda yeniden keşfedilerek restore edilmiş. Bugün
dünyanın en çok ziyaret edilen mekânlarından. Kristof
Kolomb Kastilya Kraliçesi Isabella’yı burada ikna ederek
yola çıkmış. Hatta bu seyahat, Alhambra sarayında ele
geçirilen hazineyle finanse edilmiş. Bahçenin tam ortasında
Kral 5. Charles (Şarlken) tarafından nazire olarak yaptırılan
saray, mekânın büyüsünü bozuyor.

Son söz olarak Endülüs, görmüş geçirmiş, hayatı “mañana”
sözcüğünden yansıyan bir zamansızlıkla, gösterişten uzak bir
dinginlikle yaşayan bir özel coğrafya. Geçmişinden miras
değerleri, Doğu ile Batının gelgitlerinde oluşmuş ve kent
yaşamına alabildiğince yansımış özgün kimliğiyle Endülüs,
Tarihi Kentler Birliği heyetine eşlik etti, unutulmaz anılarla
yüklü bir gezi yaşattı.
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haber

Merzifon'da 
canlandırma 

süreci başlıyor
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ÇEKÜL ve Merzifon Belediyesinin işbirliği ile yürütülen,
kentin kültürel miras odaklı canlandırma çalışmalarına
yönelik stratejik yol haritasının hazırlanma sürecine,
22 Ekim ve 25 Ekim tarihlerinde düzenlenen iki farklı
katılım çalıştayı ile devam edildi.

Merzifonlular, kentlerinin geleceği hakkındaki sorun 
ve beklentilerini çalıştayda dile getirdi. ÇEKÜL proje
koordinatörü Alp Arısoy, “Sürdürülebilir ve uygulanabilir 
bir kentsel canlandırma ancak yaşayanların sahiplenmesi
ile gerçekleşebilir. Bu nedenle planlamanın ilk
basamaklarından itibaren halkın beklentilerinin doğru 
biçimde ortaya konulması büyük önem taşıyor” 
diyerek katılımcı sürecin Merzifon’da beklenen düzeyde
olmasından memnunluk duyduklarını belirtti.  
22 ve 25 Ekim’de gerçekleştirilen “Beklenti Çalıştayları”
Merzifon’da uygulanacak iki basamaklı katılımın ilk ayağını
oluşturdu. Tartışılan sorunlar ve paylaşılan öneriler
doğrultusunda hazırlanacak taslak projeler, Aralık ayı başında
“Değerlendirme Çalıştayı” ile halka sunulacak ve Merzifon’un
kentsel canlandırmaya yönelik yol haritasına son hali verilecek.

Merzifon “Beklenti Çalıştayları”na beş farklı tematik toplantı
ile başlandı. Kentsel canlandırma çalışmalarına özellikle
katkıda bulunacağı öngörülen beş farklı grup ile sorunlar
tartışıldı. Öğrenciler, ordu mensupları, esnaf, işadamları ve
mahalle muhtarları ile yapılan tematik toplantılarda,
canlandırma sürecine yön verecek başlıklarda detaylı tartışma
ve paylaşımlar gerçekleştirildi. Öğrenciler ve subaylarla
yapılan toplantıda Merzifon’un kültürel ve sosyal tesislerinin
eksikliği öne çıktı. Kentteki Meslek Yüksek Okulu ve askeri
hava üssü dolayısıyla sosyal anlamda varlığı önemli ölçüde
hissedilen bu grupların, kamusal alanda daha aktif rol
oynamalarının kentsel canlanma açısından büyük öneme
sahip olduğu tespit edildi.

Kent merkezindeki küçük esnaf ve kentin ekonomisine
yön veren sanayicilerle ayrı ayrı yapılan tematik
toplantılarda ise kentin ekonomisi tartışıldı. Özellikle yerel
kalkınma ve mahalli ölçekteki ticarete dair sorunların
ortaya konulduğu toplantılar, canlandırma stratejilerinin
belirlenmesi açısından ufuk açıcı nitelikteydi.

Muhtarlar toplantısında, mahalle ölçeğine inilerek 
her biri ayrı kimliğe sahip Merzifon mahallelerinin sorunları
tartışıldı. Her muhtarın söz alarak aktardığı beklentiler, 
ortak sorunları olduğu kadar, bölgeye özel sorunları 
da görünür kıldı.

Tüm Merzifon halkının davet edildiği geniş katılımlı açık
çalıştay ise 25 Ekim Cumartesi günü Akif Gülle Kültür
Merkezinde gerçekleştirildi. ÇEKÜL adına şehir plancısı Esra
Karataş’ın yönettiği çalıştaya farklı yaş ve meslek gruplarından
200 kadar Merzifonlunun yanı sıra aralarında Amasya
Milletvekili Ramis Topal ve Merzifon Belediye Başkanı 
Alp Kargı’nın da bulunduğu çok sayıda yerel yönetici katıldı.

Merzifon Belediye Başkanı Alp Kargı çalıştayın açılışında
yaptığı hoş geldiniz konuşmasında şu cümlelere yer
verdi: "ÇEKÜL ismini artık Merzifon’daki herkesin
bilmesini istiyorum. ÇEKÜL Vakfı elini değdirdiği kentlere
değer katıyor, hayat veriyor. Bizim ilçemizin çok değerli
tarihi dokuları var. İlçemiz bir bütün olarak bakıldığı
zaman en uzak köyüne 25 dakikada ulaşılabilen, 
köy-kent projelerinin çok rahat hayata geçirilebileceği,
organize sanayi bölgesiyle 60 ülkeye ihracat yapabilen,
günde 15.400 aracın içinden geçtiği stratejik bir öneme
sahip. Vakıf Başkanı Prof. Dr. Metin Sözen, Merzifon’a
özel bir ilgi göstermekte ve önem vermekte. Bunun için
teşekkür ediyorum."

Kentin kanaat liderleri ve halkın bir araya gelerek kentin
geleceğini tartıştığı çalıştayın öne çıkan başlıkları arasında;
kültür mirasının korunması, trafik problemi, turizm, yeşil
alan yaklaşımları, sosyal aktiviteler, eğitimin geleceği,
kentsel gelişim ve ekonomik kalkınma modelleri yer aldı.
Merzifon’un geleceği için 10 ilke belirlenerek sonlandırılan
çalıştay, halkın kentlerinin sorunlarını demokratik bir
ortamda dile getirmesine olanak sağladı.

“Değerlendirme Çalıştayı” sonrasında yayınlanacak
“Merzifon Kültür Odaklı Kentsel Canlandırma” stratejik 
yol haritası raporunun, 2015 yılı başından itibaren çeşitli
ölçekte uygulama projelerine önderlik etmesi
hedeflenmekte.
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kitap

DEDE KORKUT VE
GEÇMİŞTEN GELECEĞE
TÜRK DESTANLARI

TÜRKSOY (Uluslararası Türk
Kültürü Teşkilatı) ve Yakın Doğu
Üniversitesi işbirliğiyle yayınlanan
Dede Korkut ve Geçmişten
Geleceğe Türk Destanları:
Uluslararası Sempozyumu Bildiriler
kitabı, 25-28 Ekim 2010 tarihleri
arasında, Kuzey Kıbrıs Türk
Cumhuriyeti başkenti Lefkoşa’da,
yine TÜRKSOY ve YDÜ işbirliği 
ile gerçekleştirilen aynı başlıklı
Sempozyumda sunulan
bildirilerden oluşuyor. Eserde
akademisyen, öğrenci 
ve uzmanların hazırlayarak
sunumunu yaptığı 55 bildiri
yer alıyor. Bildiriler, epik mirasın
tanıtılması ve yeni bir bakış açısıyla
değerlendirilerek günümüze
taşınması, kaybolmasının 
önüne geçilerek günümüzü 
ve değerlerimizi zenginleştirmesi
konusunda bizlere ilham oluyor.

AVRASYA 
TÜRKOLOGLARI SÖZLÜĞÜ

Avrasya Türkologları Sözlüğü:
Rusya Türkologları adlı eser, 
iki cilt olarak Atatürk Kültür, 
Dil ve Tarih Yüksek Kurumu
Yayınlarından çıktı. Aleksandr
Kolesnikov ve İlyas
Kemaloğlu’nun (Kamalov),  
XX. ve XXI. yüz yılların başını
aktaran kitaplar, dönemin Rusya
Türkologlarını konu ediniyor.
Kolesnikov ve Kemaloğlu
“Türkolog” teriminin anlamını
oldukça geniş tutarak, 500’den
fazla araştırmacının yer aldığı
eserde bu tanımlamaya tarih,
etnografya, arkeoloji, sosyoloji
ve diğer alanlarla uğraşan ilim
adamlarını da dâhil ediyor.
Kendi alanında emsalsiz olarak
adlandırılabilecek bir çalışma
olan Avrasya Türkologları
Sözlüğü, TÜRKSOY, BDT
Uluslararası Sosyal İşbirliği 
Fonu ve Türk Tarih Kurumu
tarafından ortaklaşa hazırlandı.
Anılan yayın, Avrupalı, Çinli,
Japon ve bağımsızlıklarını yeni
kazanan Türki devletlerin
Türkologlarını da derleyen
kitaplarla birlikte zenginleşti. 
22 yıldır Türk dünyasıyla ilgili
detaylı faaliyetler yürüten
TÜRKSOY, destek verdiği
benzeri yayınlarla
araştırmacılara kaynak
yaratmaya devam ediyor. 

EDİRNE ŞEHİR 
TARİHİ NOTLARI

Nahid Sırrı Örik1939 yılında
yapmış olduğu Edirne
ziyaretinde edindiği gözlemleri
ve anılarını 1957 yılında Bir
Edirne Seyahatnamesi adını
verdiği kitabında kaleme
almıştı. Örik’in Edirne
ziyaretinden tam 60 yıl sonra,
eserde geçen yerleri tek tek
gezen, arayarak bulan Ayhan
Tunca Bir Edirne
Seyahatnamesine Güncelleme
ismiyle kitabı okuyucuya
yeniden sunuyor. Kitap, 
60 yıllık değişimi gözlemleme
ve kıyaslama imkanı veriyor. 
Kitap, gazete kupürleri,
hikayeler, tarihçeler,
fotoğraflar, mektuplar ve
zengin içeriğiyle adeta Edirne
sokaklarında bir gezintiye
katılmanıza, Edirne’nin önemli
yerleri, kişileri ve olaylarıyla
tanışmanıza olanak sağlıyor.
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DOĞU ANADOLU:
TAŞLARIN GÖZYAŞI

“Yok, varın tersi değildir. 
Var olanı sayısallaştırmak 
ve saptamak olanaklıdır, 
ancak yok olanın sınırlarını ve
niteliğini belirlemek neredeyse
olanaksızdır.” Doğu Anadolu:
Taşların Gözyaşı kitabı bu
sözlerin de sahibi olan ve aynı
zamanda Adım Adım Pera,
Galata, Samatya kitabının da
yazarı olan Erkin Şenol’a ait.
Araştırmalarının iki yıl sürdüğü
kitap Sivas, Erzincan, Erzurum,
Ardahan, Iğdır, Ağrı, Van 
ve Bitlis’in geniş coğrafyasını ele
alarak, gerek Hristiyanlık gerek
İslami dönemlerde, farklı inanç 
ve düşüncelere sahip insanlar
tarafından yörede oluşturulmuş,
daha çok halka mal olmuş
yapıları çeşitli boyutlarıyla
okuyucuya tanıtıyor. Kitap, Erkin
Şenol’un vefatının ardından eşi
Filiz Şenol’un değerli çabalarıyla
basıldı. Araştırma ve baskısı
tamamen gönüllü olarak hayata
geçen kitap, Anadolu’ya gönül
vermiş iki değerli insanın
çabasının görünür olması
açısından da ayrıca önem taşıyor. 

İPEK YOLU VE ÜNYE

Eski Dünya kıtalarının en önemli
ticaret yollarından birinin 
hiç şüphesiz Çin’den Avrupa’ya
uzanan İpek Yolu olduğunu
söyleyebiliriz. Yaşar Argan’ın
kaleme aldığı kitap, Ünye’yi 
diğer kentlere bağlayan kara
yollarından yola çıkarak 
Ünye-İpek Yolu ilişkisini, aynı
güzergahtaki ulaşım araçlarının
tarihi gelişimini, güvenliğin nasıl
sağlandığını ve İpek Yolunun
günümüzde eski kimliğine
kavuşturulması konularını 
tek bir kitapta topluyor. Ünye’nin
geçmişte ve günümüzde İpek
Yolu ile olan bağlantısında
askeri, iktisadi, siyasi ve sosyal
olarak aldığı rolü tüm etkileriyle
incelemeye açıyor. Geçen zaman
içinde yol üzerinde yapılan
icraatlar, güvenlik için kurulan
kaleler, askeri teşkilat, polis
teşkilatı, yol üzerinde ticaret
yapanların dinlenebileceği
hanlar, kervansaraylar,
hamamlar, ticaretlerini
yapabilecekleri çarşılar ve dini
ihtiyaçlarını giderebilecekleri
ibadethaneler anlatılıyor. 

ADIM ADIM PERA, 
GALATA, SAMATYA

Roma, Bizans ve Osmanlı
imparatorluklarına başkent
olmuş, 1600 yılı aşan bir
süre 120’den fazla imparator
ve sultanın hüküm sürdüğü
toprakların yaşadığı değişim,
dönem dönem bu kitapta 
kaleme alınmış. Erkin Şenol’un
yazdığı kitap Kurmay
Yayınevinden çıktı. İstanbul’un
nadide semtlerinden Pera,
Galata ve Samatya Türkçe,
İngilizce ve Fransızca olarak
okuyucuyla buluşuyor. Bölgenin
yaşadığı değişimi, var olan 
ve yitirilmiş mekânları ayrıntılı
olarak günümüze taşıyan 
kitapta, Bizans’tan Osmanlıya,
Cumhuriyet’ten ve günümüze,
yaşanan tarihsel süreci
değerlendiriyor. Gördüğümüz
fakat tanımadığımız birçok yapıyı
kaynaklarla destekleyerek bizimle
tanıştırıyor, bugüne aktarıyor.
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2014’te NELER YAPTIK

Anadolu Buluşmaları 
25 Mayıs İstanbul 
26-28 Eylül Kayseri İstanbul Buluşmasında 

TKB’nin yeni başkanı seçildi. 
Kayseri’de ise “Geçmişin 
Gücüyle Geleceğini 
Tasarlayan Tarihi Kentler 
Birliği” konu başlığında 
korumada yeni yaklaşım 
ve yöntemler ele alındı.   

Anadolu Seminerleri 
21-2 Kasım Edirne
19-20 Aralık Kütahya Edirne’de kültürün sınır 

tanımayan gücü 
konuşulurken, Kütahya’da 
ekolojik yaklaşımlar 
TKB gündemine girdi. 

Bölge Toplantıları
20-21 Haziran Tokat
24-25 Ekim Erzurum Karadeniz ve Doğu 

Anadolu kentlerinin 
sorunları bu iki tarihi 
kentte irdelendi. Ayrıca
Tokat’ta “Doğa 
ve Kültür Öncelikli 
Ekonomik Kalkınmada 
Rotalar”, Erzurum’da 
ise “Doğal ve Kültürel 
Mirasın Yaşatılması 
ve Sürekliliğinin 
Sağlanması” uzman 
sunumları ile anlatıldı.  
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