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Değerli yol arkadaşlarım, her birimizin kentine
olan sorumluluğu ağır. Bir yandan şehircilik
çalışmalarını yürütürken, bir yandan da kültü-
rel ve doğal miras alanlarımızı korumak, ulus-
lar arası boyuta çıkarmak için yoğun ve tiziz
emekler veriyoruz. Tüm bu yoğun gündemin
arasında, TKB’nin gündemi de biliyorum ki
artık hepiniz için öncelikli olmaya başladı. Bu
nedenle Encümen üyelerimizle ve Danışma
Kurulumuzla yıllık planlama yaparken sizlerin
gereksinimleri kapsamında düşünerek yeni
gündem konuları belirliyor, en yetkin ve uzman
kişilerle toplantılarımızda birlikte oluyoruz.

Teknoloji çağındayız; dünya gündemini 
ve hızını da yakalamak, doğaya dost yeni 
teknolojilerle ve yeni yaklaşımlarla, kavram-
larla bilgilerimizi tazelememiz gerekiyor.
Düzenlediğimiz toplantılara gösterdiğiniz özen,
böyle değerli bir teşkilatın sorumluluğunu
taşırken bizleri de mutlu ediyor.  

Gerek ÇEKÜL Akademinin eğitim programla-
rına giren yeni eğitim başlıklarında, gerekse
dergimizde yer verdiğimiz uzman görüşleriyle
sizlerle en güncel ve doğru bilgileri paylaş-
maya özen gösteriyoruz.

Tarihin derinliklerinden gelen zenginliklerimizi
her yönüyle kıymet bilerek, gelecek kuşaklara
aktarması gereken bizleriz. Halkımızın güve-
nini alarak yaptığımız görevin ne kadar zor
şartlarda yürütüldüğünün de bilinmesi gereki-

yor. Bütün Türkiye’nin gözbebeği Tarihi Kent-
ler Birliğinin 15 yıllık bu birikimi, gönülden
destekleyenlerin fedakârlıklarıyla oluşmuştur. 

Bu nedenle değerli arkadaşlarım, derginin say-
falarında da yer verdiğimiz ve yeni koyduğu-
muz hedeflerin hafızalarda kalmasını temenni
ediyorum. Kültürler arası farklılıklarımızı
koruyarak, beşeri sınırlarla kısıtlamadan, bu
geçiş coğrafyasının taşıdığı tüm kardeşlik izle-
rini sahiplenerek Anadolu’nun bütüncül korun-
ması için gelecek 15 yıllık süreçte yeni bir
seferberlik başlatıyoruz. 

Kırsal yaşamın doğduğu köylerimiz; doğal
alanlarımız, akarsular, endemik bitkiler, orman-
lar, ceylanlar; antik kentler; endüstri mirası;
Cumhuriyet dönemi mirası... Hepsi bu toprak-
larda bizim devraldığımız miras... Bir de yaşar-
ken çoğaltarak, üzerine emekle, sevgiyle
yoğrulmuş yeni değerler katarak gelecek
kuşaklara bırakacağımız kendi mirasımız var... 

TKB ailesinin bu sorumluluk bilinciyle 
yoğrulduğuna inanıyorum...   

TARİHİN DERİNLİKLERİNDEN GELEN ZENGİNLİK

sunuş

Tarihi Kentler Birliği 
ve Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı
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İnsanoğlu yüzyıllardır doğadan faydalanarak ve
ondan öğrendikleriyle medeniyetler kurdu, kül-
türler geliştirdi. Türkiye coğrafyasının bereketli
toprakları pek çok uygarlığın yurdu oldu. Her
medeniyet bir sonrakine kendi kültürünü dev-
retti. Anadolu toprakları dünya üzerinde bu
kültür katmanlarının en iyi görülebildiği yer. 

Tarihi Kentler Birliği düzenlediği her Anadolu
toplantısında, doğanın bereketiyle yüzyıllardır
beslenen tarihi kentleri yeniden hatırlamamızı,
bu zengin birikimi yerinde görmemizi sağlıyor.
O nedenle her toplantıda, TKB ailesi olarak ne
kadar değerli bir mirasın parçası olduğumuzu
pekiştiriyor ve sorumluluğumuzun yükünü bir
kez daha hatırlıyoruz.

Hatay ve Çevresi Bölge Toplantısı ile Malatya
Buluşması, bu iki kadim kentin tüm zenginli-
ğini gözler önüne serdi. Yerel Kimlik Dergisi-
nin bu sayısında Hatay ve Malatya’da yeniden
gözden geçirilen bölgesel hedeflere yer verdik. 

TKB’nin 15 yıllık birikimiyle gelecek 15 yıllık
hedefleri bu iki toplantıda paylaşıldı ve tartış-
maya açıldı.

Kasım ayında yapılacak “Kırsal Mirasın Gele-
ceği” konulu YAPEX Restorasyon Fuarına az
kaldı. Dergimizin bu sayısında fuar öncesi

konuya biraz giriş yapmak için ÇEKÜL 
Yüksek Danışma Kurulu üyesi Prof. Dr. Ünal
Akkemik’in ahşap yapılarda restorasyon ilkele-
rine değindiği bir inceleme yazısına yer verdik.
Diğer inceleme yazısında ise ÇEKÜL uzmanla-
rından Ayşe Ceren Sarı dayanıklı kentler kavra-
mını örneklerle ele aldı. Dünyamızın
dayanıklılık eşiklerini ne kadar zorladığımızı
bu yazıda gözler önüne serdi.

Aralıksız devam eden koruma hareketinin kah-
ramanlarından her geçen gün daha da güzel
haberler almaya başladık. Diyarbakır Surları ve
Hevsel Bahçeleri ile Efes Antik Kenti
UNESCO Dünya Mirası Listesine girdi. Bu iki
kentin bize hatırlattıklarına ve koruma sürecin-
deki kilit taşlarına dergimizin bu sayısında yer
verdik. TKB üyesi kentlerden gelen haberler,
ajanda ve kitap sayfalarımızla yine bilgi dolu
yeni bir sayıyı sizlerle paylaşıyoruz. 

ÇEKÜL Akademinin bahar döneminden bir
derleme habere de yer verdik. Akademinin Güz
Dönemi Eğitim Programına ise Tarihi Kentler
Birliğinin web sitesinden ulaşabilirsiniz. 
İyi okumalar dileriz...

DOĞANIN BEREKETİYLE BESLENEN KENTLER 

editörden

ÇEKÜL Vakfı Yayın Koordinatörü
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2012 yılında başlatılan
Gaziantep yeraltı su yapıları
(kuyu-livas-kastel) çalışma-
ları devam ediyor. GAK-
Sİ’nin dağıtım ağının
başlangıç noktasında, yeni
bir antik su yolu keşfedildi.
OBRUK Mağara Araştırma
Grubu, yerinde inceleme
yaparak suyolunun izini sür-
meye başladı. GAKSİ su
depolarının bulunduğu
alanda yer alan kuyuya inil-

diğinde birkaç yöne dağılan
livaslar olduğu ve bu livas-
lardan GAKSİ Göletine
doğru giden hattın çökmesi
sonucu, antik suyolunun
ortaya çıktığı bilgisine ula-
şıldı. Mevsim şartlarından
dolayı çalışmalara ara veren
OBRUK ekipleri, livasların
hala aktif olmasının sevindi-
rici olduğunu söyledi.

Ana ocağı, sanat ocağı oldu
Adını Tarsuslu şair-gökbilimci Aratos’tan alan ARATOS Dergisi 2004
yılında yayın hayatına başlamıştı. Tarih, felsefe, sanat ve kültür alanlarında
birbirinden değerli haber ve makalelerin, araştırmaların yayınlandığı dergi
sadece Tarsus ve çevresinde değil kısa sürede tüm Türkiye’de bilim ve
sanat çevrelerinde de adını duyurmaya başardı. ÇEKÜL gönüllüsü Gaze-
teci Uğur Pişmanlık’ın titiz emekleriyle süreklilik kazanan ARATOS Der-
gisinin artık bir de Kültür Sanat Evi var. Gözlükule Höyüğünün eteklerinde
Uğur Pişmanlık’ın büyükannesinden kalan tarihi yapı, ARATOS Kültür
Sanat Evine dönüştü.  Pişmanlığın değimiyle  “Ana ocağı, sanat ocağı”
oldu.ARATOS Kültür Sanat Evi bünyesinde 2 odada 5000 kitap ve 2000
dergiden oluşan geniş bir kütüphane bulunuyor. Sergi alanı, çok amaçlı
toplantı salonu ve bahçesinde de açık hava yazlık sinema yer alıyor. Sanat
Evinde felsefe okulu, sinema gösterimleri, fotoğraf, edebiyat topluluğu,
müzik, resim ve heykel kursları, el sanatları, sergi, konser gibi etkinlikler
düzenlenecek. Uğur Pişmanlık’ı ve Tarsus’ta tüm destek verenleri kutlarız. 

Yalova ve yakın çevre-
sinde yerleşmiş uygarlıkla-
rın doğal, kültürel,
arkeolojik ve tarihsel
değerlerinin araştırılması,
belgelenmesi, korunması,
onarılması ve bu bölgedeki
kültürel ilişkilerin yorum-
lanmasına yönelik bilimsel
çalışma ve araştırmalara
destek vermek amacıyla
Yalova Araştırmaları Mer-
kezi Derneği kuruldu.
Kurucular arasında

ÇEKÜL Vakfı Başkanı
Prof. Dr. Metin Sözen ve
ÇEKÜL Yalova temsilcisi
Kaya Zengin yer alıyor.
Dernek, koruma çalışmala-
rının yanı sıra Yalova ve
çevresinin değerlerini ulu-
sal ve uluslararası boyutta
yaygınlaşmasını sağlamak
amacı da taşıyor.kı

sa
...

 k
ıs

a.
..

Gaziantep’te antik 
suyolları ortaya çıkıyor

Yalova Araştırmaları
Merkezi Derneği kuruldu
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ÇEKÜL 25. yılında “miras” kavramına dikkat çek-
mek için sosyal medyada herkese ulaşabilecek
kısa bir film yayınladı. ÇEKÜL Vakfının bugüne
kadar yaptığı çalışmalardan seçilen fotoğraflarla
hazırlanan film miras kavramının sözlük tanımıyla
başlıyor. Mirasın sadece bir kişiye kalan mal ya da
mülk olmadığına bazen ağaçlandırılmayı bekleyen

çorak bir toprağın da hepimizin ortak mirası oldu-
ğuna ve ancak birlikte hareket ederek korunabile-
ceğine vurgu yapıyor. ÇEKÜL Vakfı
köylerimizdeki kırsal mirastan, anıtsal yapılara
kadar yok olup gitmek üzere olan pek çok tarihi
eser ve sivil mimarlık yapısının korunmasını ve bu
bilincin yayılmasını sağladı. ÇEKÜL 25 yıllık biri-
kim ve tecrübesiyle, ortak değerlerimizin ancak
birlikte hareket ederek korunabileceğini bu kısa
filmle yeniden vurgulamayı hedefliyor. Filme you-
tube kanalından ve www.cekulvakfi.org.tr adresin-
den ulaşabilirsiniz.

7

Akseki Folklor Müzesi açıldı

Evini arayan
ardıç tohumu
ÇEKÜL Vakfı ve Doğan
Egmont işbirliğiyle hayata
geçirilen “ÇEKÜL Bilgi Ağacı
Kitaplığı”nın ilk kitabı çıktı.
Evini Arayan Ardıç Tohumu,
çocuklara doğa sevgisini
kazandırmayı amaçlıyor.
Doğayla, ağaçlarla ilişkisi aza-
lan kent insanının en büyük
eksiklerinden birinin ağaçları
tanımamak olduğu fikriyle
hazırlanan kitapta, bir ardıç
tohumunun serüveni hikaye
ediliyor. Kitabın “Ağaçlar
Nasıl Görünüyor?” başlıklı
son bölümünde  illüstrasyon
dışında ağaçların fotoğrafla-
rına ve bilgilerine de yer veri-
liyor. İ. Ü. Orman Fakültesi
Orman Botaniği Anabilim
Dalı Başkanı ve ÇEKÜL Yük-
sek Danışma Kurulu Üyesi
Prof. Dr.Ünal Akkemik'in
danışmanlığında, ÇEKÜL
Bilgi Ağacı eğitim koordina-
törü Servet Yanardağ'ın yaz-
dığı, editörlüğünü Raife
Polat'ın yaptığı ve Zeynep Öza-
talay’ın illustrasyonlarını hazır-
ladığı kitap 9-12 yaş arası
çocukların beğenerek okuya-
cakları bir kaynak niteliğinde.

ÇEKÜL Vakfından 
25. yılında “birlikte 
koruyalım” çağrısı

Torosların tarihi kenti Akseki Folklor Müzesine
kavuştu. Akseki'de halk kültürünün sergilendiği
Folklor Müzesi Mustafa Kavasoğlu’nun girişim-
leriyle açıldı. Yaklaşık 5 bin etnografik objenin
sergilendiği müzenin düğmeli evlerinin mimari-
sinde yapıldığını anlatan Kavasoğlu, "Bu bina
restore edilmedi. Yeniden yapıldı. Bu çalışma
yaklaşık 3 yıl sürdü" dedi. Binanın yan tarafında
restorasyonu yapılan evin küçük bir otel ve gele-
neksel yemeklerin yapılacağı bir restoran olaca-
ğını söyleyen Kavasoğlu, "Müze için 1 milyon

lira harcama yaptık. 30 yıldır biriktirdiğim eser-
leri burada sergileyeceğim. Müzeyi yerli ve
yabancı turistlerin hizmetine sunduk" diye
konuştu. Müzede Yörük kültüründe yakın tarihe
kadar kullanılan her türlü obje yer alıyor. Tarım
aletleri için de ayrı bir bölüm bulunuyor. Dokuma
aletleri, ahşap oyma tavan ve kapılar, ahşap kapı
kilitleri ve anahtarlar, eski silahlar, kalaycı,
semerci ve demirci aletleri, geleneksel mutfak
gereçleri, müzik aletleri gibi Torosların kültürünü
yansıtan objelere müzede ziyaretçilerini bekliyor.
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FARKLILIKLARIN 
KORUNDUĞU KENT HATAY

Hatay ve çevresi, Anadolu’nun somut ve somut olmayan 
değerleriyle, ölçek gözetmeden kentler arasındaki beşeri sınırların 
aşıldığı, kültürel farklılıkların korunarak yaşamın içinde günümüze 

kadar ulaştığı, Anadolu’daki medeniyetlerin zenginliğini 
kavrayabileceğimiz özel bir coğrafya.
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Kültürel ve doğal mirasın
korunması temelinde,
kentlerde kültür öncelikli
koruma modellerinin
geliştirilmesi, kamu-

yerel-sivil-özel kurumların ortak hedeflerde
biraraya gelmesi, yerel kaynakların doğru
kullanılması gibi pek çok koruma yaklaşı-
mını Türkiye gündemine taşıyan ve bu yıl
15. yılını kutlayan Tarihi Kentler Birliği,
yılın ikinci Bölge Toplantısını 18-19 Nisan
tarihlerinde Hatay’da yaptı.

Tarihi Kentler Birliği kuruluş yılarının ilk
toplantısını yapmak için Antakya’yı seçmiş
ve 2001 yılında yapılan “Antakya Kolok-
yumu”nda, yerel yönetimler ilk kez yapmak
istedikleri koruma projelerini anlatmış,
uzmanların ve TKB Danışma Kurulunun 
tespit ve önerileriyle hedefler belirlenmişti.
Hatay eski Valisi Celalettin Lekesiz’in 

göreve başlamasıyla hızlanan koruma 
çalışmaları farklı kesimlerin işbirlikleriyle
günümüz kadar ulaştı.

Hatay ve çevresinde, TKB’nin kurulmasıyla
15 yıl önce örgütlü bir mücadeleye dönüşen
koruma çalışmalarında ulaşılan somut sonuç-
lar 2015 yılının 2. Bölge Toplantısında değer-
lendirildi. Hatay Büyükşehir Belediyesinin
ev sahipliğinde yapılan toplantı 18 Nisan
Cumartesi günü açılış konuşmaları ve açılış
yemeği ile başladı.    

Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı 
Doç. Dr. Lütfü Savaş, TKB Danışma Kurulu
ve ÇEKÜL Vakfı Başkanı Prof. Dr. Metin
Sözen ve Hatay Valisi Ercan Topaca’nın açı-
lış konuşmaları, bölgede yürütülen çalışmala-
rın doğru değerlendirilerek, yeni hedefler
belirlenmesi gerektiği yönündeydi. 

Yerel yönetimlerin doğa ve kültür
öncelikle koruma çalışmalarında
denedikleri yöntemler ve ulaşılan sonuçlar
TKB Hatay ve Çevresi Bölge Toplantısı 19
Nisan Pazar günü Hatay, Tarsus, Payas ve
Gaziantep’in uygulama örneklerinin anlatıl-
dığı panelle devam etti. Panelin oturum yöne-
ticiliğini ÇEKÜL Vakfı ve TKB Danışma
Kurulu Başkanı Prof. Dr. Metin Sözen yaptı.
Uygulama örneklerine geçmeden önce,
ÇEKÜL Yüksek Danışma Kurulu Üyesi,
şehir plancısı A. Faruk Göksu Hatay ve çev-
resiyle ilgili geliştirilmesi gereken stratejik
bakışı özetledi.

HATAY’DA VERİLEN KORUMA
MÜCADELESİ İNCELENDİ

Tarihi Kentler Birliği 15. yılında Antakya’da bir toplantı 
daha düzenledi. Kuruluş yıllarında yapılan “Antakya Kolokyumu”nda

alınan hedefler yeniden gözden geçirildi.
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“Kimlik ve ruh, öncelikli olarak 
ele alınması gereken iki kavram”
A.Faruk Göksu
ÇEKÜL Yüksek Danışma Kurulu Üyesi, 
şehir plancısı

Yaşadığınız bölge tarihsel derinliği 
ve bereket coğrafyası ile farklılıkları olan
bir coğrafya. Bu coğrafyanın değerlerini
geleceğe taşımak için farklı bakış açıları
gerekiyor. Farklılıkları, bu coğrafyada 
yaşayanlar, biz uzmanlardan daha iyi bili-
yor. Yapılacak tek şey bilinenleri yeniden
keşfetmek, farklılıkları farklılaştırmaktır.
Kimlik ve ruh kentlerimizin yeniden can-
landırılmasında öncelikli olarak ele alın-
ması gereken iki kavram. Geçmişin

değerleri, kentlerin kimliğinin oluşmasında
ve ruhunun canlandırılmasında yeni 
fırsatlar sunmakta. Farklı bakış için bölge
gelişim senaryoları geliştirilmeli, yeni 
stratejiler önceliklere göre belirlenmeli.
Bölgenin gelişim stratejileri 3 çerçeve, 
3 tema ve 3 strateji üzerine kurgulanmalı.
• 3 Çerçeve; Koridor, Kıyı, Kır
• 3 Tema; Sınır ötesi, mavi ve yeşil, keşif
• 3 Strateji; Kentsel ittifak, yeni ekonomi-

ler, kültürel çeşitlilik

Bölge kentleri üçlü bakış açısı ile yeniden
kurgulanmalı. Bugünün değerleri ile 
yarının stratejilerini paylaşarak büyümeli.
Paylaşan kentler temel söylemi ile kentler

Doç. Dr. Lütfü Savaş 
Hatay Büyükşehir
Belediye Başkanı 
15 yıldır TKB ve
ÇEKÜL’ün Hatay’da

çok emeği var. Hatay dünyadaki 23 medeni-
yetin 13 tanesine ev sahipliği yapmış. Tunç
devrinden, Demir çağından izler var. Birçok
bilim ve din insanının da bu topraklarda izleri
var. Hatay, aynı zamanda tarihteki büyük
ticaret merkezlerinden biridir. Metin Hocam
ile yaptığımız toplantılarda ‘Hatay’ı marka 
yapmaya gerek yok zaten yeterince 
büyük bir değere sahip’ demişti. Önemli 
olan hocamın dediği gibi bu değeri 
korumak, gelecek kuşaklara aktarmak.     

Şükrü Genç 
TKB Encümen 
üyesi ve Sarıyer
Belediye Başkanı 
Kentler arasında, 

kültürler arasında gönül köprüleri kurulması
çok önemli. Bu nedenle medeniyetler kenti
Hatay’da bu toplantıyı yapan TKB, 15.
yılında kültürler arası ortaklığın ve paylaşı-
mın önemini bir kez daha vurgulamış oldu.
Aslında olanakları çok olan bir memlekette
yaşıyoruz. Hepimizin sorumluluğu çok
büyük. Mevzuatlarla boğuşurken, bir yandan 
birlikte çalışmayı unutmamalıyız. Hatay’da
farklı kentlerden gelen TKB üyeleri var. Tüm
bu farklılıklarla birlikte TKB çatısı altında
toplanıyor ve ortak bir amaç için çalışıyoruz. 
TKB’nin 15 yıllık başarısının sırrı da budur.   

Açılış konuşmalarından...
Tam metinlere www.tarihikentlerbirligi.org adresinden ulaşabilirsiniz.
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arasında stratejik koridorlar ve altın üçgen
stratejileri geliştirilmeli. Bölge kentlerinin
ortak değerleri, kentsel ittifaklarla işbirlikle-
rine dönüşmeli.
• Sınır ötesi ittifak; Kahramanmaraş, 

Gaziantep, Şanlıurfa, Kilis, Osmaniye,
Adana, Hatay, Halep, Şam

• İnanç turizmi ittifakı; Kahramanmaraş,
Gaziantep, Şanlıurfa, Mardin, Hatay

• Mozaik kentler ittifakı; Kahramanmaraş,
Gaziantep, Şanlıurfa, Adana, Hatay

• Milli mücadele kentleri ittifakı; 
Kahramanmaraş, Gaziantep, Şanlıurfa

Bölgenin geleceği için 10 K temel ilkesi 
dikkate alınarak
1. KESİŞİM; Sınırsız Sınırlar
2. KORİDOR; Tarihin İzinde
3. KIYI; Su Yaşamı

4. KIR; Bereket Coğrafyası
5. KOALİSYON; Kentten Kente
6. KAYNAŞMA; Uygarlıklar Buluşması
7. KEŞİF; Geçmişin Bilinmeyenleri
8. KATMA DEĞER; Mavi ve Yeşil Ekonomi
9. KÖPRÜ; Geçmiş ve Gelecek
10.KATMAN; Kent İçinde Kent

Günümüzde kentlerin dönüşüm ve gelişi-
minde vizyon, tasarım ve sosyal etki temel
kavramları öne çıkarılmalı.  Bu kavramları-
nın önemini ve gereğini dikkate alarak viz-
yon atölyesi ve tasarım atölyeleri TAK
Kadıköy, TAK Kartal ve TAK Gaziantep’i
kurduk. Yakında ise yaşam atölyesini kura-
cağız. Tasarım atölyelerinde kentsel sorun-
ları Tasarım, Araştırma ve Katılım (TAK)
yoluyla mahalleli ile tasarımcıları bir araya
getirerek çözüyoruz. Kıyı Köşe ve Tasarla

TAK gibi programlarla kent kimliğini oluş-
turmaya çalışıyoruz.

Yaşam atölyesinde ise projelerin mekân 
ve yaşama olan olumsuz etkilerini önceden
tespit ederek, olumsuz etkilerin minimize
edilmesi için programlar geliştiriyoruz. 
İş ve girişim üzerine çalışmalar yapıyoruz.
Kentlerimizde ilave imar haklarının 
%10’u, koruma fonunun kaynağı olarak 
alınmalı. Elde edilen fonun kaynağı kültürel
ve doğal değerlerimizin korunması için
geliştirilen program ve projelerde kullanıl-
mak üzere 1/3 oranında yerel yönetimlere,
özel sektöre ve sivil toplum örgütlerine 
tahsis edilmeli, üç taraf bir araya geldiğinde
bu kaynağı kullanmalı. Böylelikle, 
kamu-özel-sivil işbirliği proje bazında ger-
çekleşmiş olacaktır.

“Günümüzde 
kentlerin dönüşüm 

ve gelişiminde 
vizyon, tasarım

ve sosyal 
etki temel kavramları

öne çıkarılmalı.”
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Prof. Dr. Metin Sözen
TKB Danışma
Kurulu ve ÇEKÜL
Vakfı Başkanı 
TKB önemli bir

projedir. Kesimler arasındaki değerlerin
güçlendirilmesi, toplumun ortak değerleri-
nin varlığını sürdürmesi için 15 yıldır politi-
kalar üretir. Bu ülkeye borcumuz var.
Türkiye Cumhuriyeti’nin Anayasası 
kültür öncelikli olmalıdır. Kültür sadece
yasalarla korunmaz. Koruma yerelden 
yükselmelidir. Kültür, binlerce yıllık biriki-
min süzülerek geldiği ortak değerlerdir.
Ortak değerlerimizin zedelenmesine izin
vermeyeceğiz. Yerel değerleri ulusal boyuta
taşıyamazsanız evrensel boyutta yerinizi
alamazsınız. Kırsal yaşamın devam 
etmesini sağlamak zorundayız. Eşit 
yurttaşlık için toprağın sahipleri topraklarını
işlemeye devam etmeli. Büyükşehir 
yasasının ardından kırsal yaşamın 
devam etmesi için hepimize büyük 
görevler düşüyor.    

Ercan Topaca
Hatay Valisi 
Birçok eserin son 
yıllarda onarılmaya
başlandığını gördüm.

Halktan da talepler gelmeye başlaması çok
sevindirici. Hatay bir dünya mirasıdır. 
Bu nedenle insanlık tarihine borcumuz var.
Hatay’da ezan sesi, çan sesi birlikte 
duyulur. Ancak hızlı kentleşmeyle bazı
değerlerimizi kaybetmişiz. Uzun Çarşı, 
Ulu Cami gibi değerlerimiz yaşamaya
devam etmeli. Bu nedenle doğru restoras-
yon uygulamaları yapmalıyız.   

Açılış konuşmalarından...
Tam metinlere www.tarihikentlerbirligi.org adresinden ulaşabilirsiniz.

“Geniş katılımlı halk 
toplantıları yapılmalı”
Esra Karataş 
ÇEKÜL Vakfı / Şehir Plancısı

Karataş, TKB ve ÇEKÜL’ün son yıllarda
yürüttüğü programlar hakkında bilgi verdi.
Doğa ve Kültür Öncelikli Bölgesel Yol
Haritaları, 2014 ROTA Programı ve Çuku-
rova Kültür Rotaları programını ana başlık-
lar altında özetledi. Doğa ve kültür
öncelikli kalkınma için yerele özgü değer-
ler ve kavramların geliştirilmesi gerektiğini
vurguladı. Bölge ölçekli planlamalarla,
değerlerimizin bugünkü beklentiler dikkate
alınarak gelecek için nasıl bir potansiyele
dönüştürüleceğini örneklerle anlattı. Kültür
ve doğa öncelikli planlama yaparken tüm
süreci yönlendiren verilerin ve halkın bek-
lentisinin ancak katılımcı ortamlar yarata-

rak elde edilebileceğini, bunun için de
geniş katılımlı halk toplantıları yapılması
gerektiğini söyledi. Vizyon Geliştirme
Kurulu oluşturularak farklı konulardaki
uzmanların bilgi ve deneyimlerinin planla-
maya dâhil edilmesi, Karataş’ın üzerinde
durduğu önemli başlıklardan biri oldu. 15
yıllı geride bırakan TKB’nin doğa ve kül-
tür öncelikli bölgesel yaklaşımlar geliştir-
diğini ve üye kentlerin artık coğrafi,
tarihsel ve yönetsel ortaklıklar kurmak için
hedefler belirlemeye başladığının altını
çizdi. Bu hedefleri belirlerken doğal ve
kültürel mirasın ortak değerimiz olduğu,
yereldeki farklı kesimlerle mutlaka ittifak-
lar kurulması gerektiği ve ortak öncelikle-
rinin belirlenerek ortak hareket edilmesinin
somut ve doğru sonuçlara ulaşmak için
vazgeçilmez ilkeler olduğunu söyledi. 
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“Hatay, bölgenin önemli 
aktörlerinden biridir”
Doç. Dr. Lütfü Şavaş 
Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı

Hatay’ın tarihini dokusunu korumak ve
yapılacak olan uygulamalara yol haritası
çizmek adına 1987’de yapılan, 2006 yılında
revize edilen Koruma Amaçlı Uygulama
İmar Planının 2009’da onaylanmasıyla
Hatay’daki çalışmalar başladı. 2009 yılında
Tarihi Kentler Birliğine üye olduk ve
KUDEB’i kurduk. 2010 yılında Hatay Vali-
liği önderliğinde ve Belediyemizin ev sahip-
liliğinde, halkta bir bilinç uyandırmak için
Kültürel Miras Yürüyüşü düzenledik. Ardın-
dan Antakya’nın eski kent dokusunun en
yoğun olduğu iki sokakta restorasyon ve
sokak sağlıklaştırma çalışmalarına başladık.
26 bina, 16 dükkân olmak üzere toplam 44
adet taşınmazın yer aldığı Çankaya ve Örnek
sokaklardaki tüm restorasyonları tamamladık.
Uzun Çarşı için üst örtü,  altyapı ve cephe iyi-
leştirme projesini hazırladık. Proje, toplam
215 metrelik çarşıdaki 86 yapıda uygulana-
cak. Yeni Cami, Uncular Sokağın ise restoras-
yon ve rölöve projeleri kurul tarafından
onaylandı. 194 metrelik Arzuhalciler bölge-
sinde ise 3 tanesi tescilli 5 yapı bulunuyor;
uygulaması 2011 yılında başladı. Saray Cad-

desini de trafiğe kapatarak, altyapı ve peyzaj
düzenlemelerini yaptık. Ulu Cami meydan
düzenlemesi bitti;  Kırk Asırlık Türk Yurdu
Caddesi restorasyon çalışmaları için ise kurul
onayı bekliyoruz. Habib-i Neccar Cami mey-
dan düzenlemesi, Kurtuluş Caddesi sağlıklaş-
tırma çalışmaları, Eski Belediye Binası
restorasyonu ve kent atölyelerinin açılması ise
yürüttüğümüz diğer çalışmalar. Hatay Valiliği
de kent ve çevresinde yürütülen çalışmalara
yoğun destek veriyor. Hatay Büyükşehir
Belediyesinin yetkisinde toplam 355 sit alanı
bulunuyor. Samandağ, Yayladağ, Reyhanlı,
Payas, Kırıkhan, Arsuz, Altınözü, Belen,
Defne, Erzin, Dörtyol, Hassa ve İskenderun
ilçelerimizde de yaşamaya devam eden kültür
varlıklarımız, Hatay’ın zengin tarihi doku-
sunu yansıtıyor ve ilçelerimizde de koruma
çalışmaları köylerle birlikte devam ediyor.        

“500 yıl sonra Payas yeniden şenleniyor” 
Bekir Altan 
Payas Belediye Başkanı

Payas’ın en önemli eserlerinden biri Mimar
Sinan’ın yaptığı Sokollu Mehmet Paşa Külli-
yesidir. İpek Yolu ve Hac Yolu üzerinde bulu-
nan yapı, Anadolu’da bulanan benzerlerinden
plan kurgusu ve büyüklüğü ile fark gösteri-
yor. Payas’ın ve restorasyonu belediyemiz

“2009’da Tarihi 
Kentler Birliğine 

üye olduk ve KUDEB’i
kurduk. 2010’da 
halkta bir bilinç 

uyandırmak 
için Kültürel 

Miras Yürüyüşü 
düzenledik.”
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tarafından yapılan Külliyenin çevresiyle bir-
likte canlanması için ÇEKÜL Vakfı ile bir
Canlandırma Projesi yürütüyoruz. Bu kap-
samda eğitim, örgütlenme ve tanıtım çalışma-
ları devam ediyor. Kentin odak noktasını bu
bölgeye kaydırmak projemizin ana hedeflerin-
den biri. Çalışmaya şu sorularla başladık:
Deniz ile Payas’ın ilişkisini nasıl yeniden
kurabiliriz? ; sağlıklı bir kentsel gelişimin alt
yapısını nasıl kuracağız? ; kültür mirasımızı
nasıl yaşatarak koruyabiliriz? ; kent merkezi-
nin çevresi ile ilişkisini nasıl güçlendirebili-
riz?; kent ile sanayinin ilişkisi nasıl olmalıdır?
Sorularının cevapları bize yol gösterdi. 

İsmine “Payas Şenlendirme Projesi” dedik.
Çünkü Osmanlı şehircilik pratiğinde “şenlen-
dirme” olarak adlandırılan ilkelerin, günümüz
kentsel yenileme ve canlandırma ilkeleriyle
birleştirilerek; Payas’ta sürdürülebilir, mekân-
sal gelişimi sağlamayı, kentin sosyal ve ekono-
mik haraketliliğini arttırmayı amaçlıyoruz.
Sokollu Mehmet Paşa’nın 500 yıl önce başlat-
tığı şehircilik hareketi, Payas Külliyesinin
yeniden “şenlenen” bir kentin kalbi olmaya
başlamasıyla devam ediyor. 
ÇEKÜL Vakfı uzmanlarıyla birlikte; 
• Külliyenin iç mekân kurgusu ve işlevlerini

belirledik.
• Külliyenin idari ve yönetim şemasını oluş-

turduk.
• Arasta içindeki dükkânların tasarımlarına

rehberlik desteği vermeye başladık.
• Han avlusunda yapılacak etkinlikler için

öneriler geliştiriyoruz.
• Külliyenin tüm bölümlerinin nasıl kullanıl-

ması gerektiğini tespit ediyoruz.
• Çocuklara yönelik “Külliye Sınıfı” projesini

başlattık ve eğitimler devam ediyor.
• Külliyede oluşturacağımız kent müzesinde

“Payas Kent Sohbetleri” etkinlikleri yap-
mayı planlıyoruz.

• Kamu çalışanlarına ve yerel esnaflara eği-
timler düzenliyoruz.

• Kentsel ölçekte külliye ve çevresini tasarlı-
yoruz.
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Kimlikli bir kent inşa etmeye çalışıyoruz
çünkü kentin geleceği kültür mirası üzerin-
den şekilleniyor. Koruma, modern işlevler ile
bütünleşiyor. Anıt eserler halkın kullanarak
yaşatıldığı bir kamusal alan haline geliyor.
Katılımcı politikalar ile sivil toplum ve yerel
yönetimler bir araya geliyor. Külliyede
yürüttüğümüz çalışmalar dışında, Cin Kuleyi
restore edeceğiz. Sarı Selim Camisinde Med-
rese Odalarının tadilatları yapacağız. Kültür
ve Turizm Bakanlığı desteğiyle Payas Kale-
sinin restorasyonuna başlayacağız.

“Farklı kurumlarla işbirliği yapıyoruz”
Fevziye Kökdil 
Tarsus Belediyesi Başkan Danışmanı, mimar 

Tarsus, Türkiye’nin güneyinde Adana ile
Mersin arasında neredeyse insanlık tarihi ile
yaşıt dünyanın en eski yerleşim yerlerinden
birisi. KUDEB’in açılmasıyla Tarsus’ta
koruma uygulamaları hızlandı. St.Paul
Kuyusu ve çevresinde, Kültür Bakanlığı tara-
fından 1999 yılında kamulaştırılarak resto-
rasyonu yapılan 37 ve 42 sokaklarda yer alan
6 adet bina butik otel olarak düzenlendi,
cephe iyileştirme çalışmaları tamamlandı.
Önemli varlıklarımızdan biri olan St.Paul
Kilisesi Ortodoks, Arap ve Rum Cemaati
tarafından 1850 yılında yapılmış. 1994
yılında Kültür Bakanlığınca restore edilerek
St.Paul Anıt Müzesi olarak yeniden işlevlen-
dirildi. Kırkkaşık Bedesteni ise Ulu Cami,
Yeni Hamam ve Kubatpaşa Medresesi Külli-
yesinin bir parçası. Yapının Medrese ve İma-
rathane olarak yapıldığı düşünülüyor.
Vakıflar Bölge Müdürlüğü ile yapılan proto-
kolle belediyemiz tarafından restore edilen
yapıda 25 iş yeri bulunuyor ve dükkânların
işletmesini çoğunlukla kadınlar yapıyor. Ulu
Cami ve Eski Cami de Vakıflar Bölge
Müdürlüğü tarafından restore edilen önemli
miraslarımızdan. M.S. 2. ve 3. yüzyıl ara-
sında yapıldığı düşünülen Roma Hamamı da
yine belediyemiz tarafından, yapıya zarar
veren izinsiz uygulamalardan temizlenerek
koruma altına alındı. “Yedi Uyurlar” inanışı-
nın merkezi Tarsus’taki Eshab-ı Kehf Mağ-
arasıdır. Vakıflar Genel Müdürlüğü, Mersin
Büyükşehir Belediyesi ve Tarsus Belediyesi

arasında yapılan bir protokolle çevre düzen-
leme projesi hazırlandı. Bir diğer inanç mer-
kezi olan Mencik Baba Zaviye ve Türbesi de
belediyemiz tarafından restore edildi. Bac
Köprüsü, Roma Yolu, Roma Kaya Mezarları,
Kleopatra Kapısı, Donuktaş Tapınağı ve
Gözlükule Höyüğü kentimizde korumaya
alınan diğer varlıklar arasında. 

Kent merkezindeki Antik Yol ise 1993 yılın-
daki hafriyat çalışmalarında tesadüfen
bulundu. Eski Adliye Binasının Arkeoloji
Müzesine dönüştürülerek Antik Yol ile bir
bütünlük kazanması için proje çalışmaları-
mız devam ediyor. Tarsus’taki en büyük
evlerden biri olan Sungurlar Konağının res-
torasyon çalışmaları da tamamlandı. 3 katlı
konakta 12 oda bulunuyor. TKB’nin geçti-
ğimiz yıllarda gündeme getirdiği endüstri
mirasının yaşatılması konusunda da çalış-
malar yürütüyoruz. Tarsus Eski Sümerbank
Boya Fabrikasını kiralayarak bir kampüs
alanına dönüştürdük. Kubatpaşa Medresesi,
Vakıflar Bölge Müdürlüğü ile Tarsus Bele-
diyesi arasında yapılan protokolle restore
edilerek Kent Müzesi işlevini kazanacak. 

Doğal miras alanımız olan Taşkuyu Mağ-
arasındaki, yürüyüş yolu ve aydınlatma
çalışmaları da bitirilerek turizme açıldı. Tar-
sus Belediyesi olarak 2002 yılından buyana
TKB’nin Özendirme Ödülü Yarışmasına
düzenli olarak katılım sağlıyor ve çeşitli
kategorilerde ödül almaya devam ediyoruz.
Bu yolculuğumuzdaki desteklerinden dolayı
TKB ve ÇEKÜL Vakfına teşekkür ederiz. 

“TKB’nin 
geçtiğimiz yıllarda 

gündeme 
getirdiği endüstri 

mirasının yaşatılması
konusunda da 

çalışmalar 
yürütüyoruz.”
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“KUDEB’ler başarılı olmak 
için bazı şartları yerine getirmeli”
Muhittin Aslan 
Gaziantep Büyükşehir Belediyesi 
KUDEB Daire Başkanı

Muhittin Aslan, Koruma Uygulama ve Dene-
tim Bürolarının  (KUBED) görevleri hak-
kında bilgi vererek sunumuna başladı.  2005
yılında Türkiye’de ilk açılan koruma bürosu
olan Gaziantep KUDEB, on yıldır aralıksız
çalışmaya devam ediyor. Alanda edindiği tec-
rübeyi bölgede yeni açılan KUDEB’lerle pay-
laşma misyonunu da sürdürerek, sadece
Antep’te değil, bölgesel ölçekte de koruma
uygulamalarında yaşanan sorunların çözü-
müne destek oluyor. 

“KUDEB’lerin başarılı çalışmalar yapması
için bazı şartları yerine getirmesi gerekir:
Geleneksel faaliyetleri ve işleri koruyarak çok
boyutlu bir yaklaşım izlemeli; uzun vadeli bir
vizyon belirlemeli; altyapı ve erişilebilirlik,
kamu güvenliği ve sağlık, eğitim, kamusal
alanların kalitesi, arsa ve bina kullanımı gibi
unsurlar dikkate almalı; arazi ve bina kira
artışlarının bir sonucu olarak yerel nüfusun
yerinden edilmesi gibi etkileri minimize edici
tedbirlerin alınması gibi konuların doğru
uygulanmasını başarı şartları olarak sayabili-
riz. Büromuzun kurulduğunda yaptığı ilk
çalışmalardan biri, ortak akılda buluşmak için

kamu-yerel-sivil-özel kesimlerin biraraya gel-
diği çalıştaylar düzenlemek oldu. Elde edilen
verilerle mevcut durum analizleri yapıldı.
Geleceği planlarken asıl çözmemiz gereken
sorunlardan biri kaynak sorunuydu. Emlak
vergi payları, bakanlıklardan alınan ayni,
nakdi ve teknik destek, TOKİ, TKB, kalkınma
ajansı ile AB hibe programlarından yaratılan
kaynakla koruma çalışmalarını sürdürdük.   

Süreci bir örnekle özetlemek istiyorum:
Tarihi Bey Mahallesinin yeniden canlanması
için önce projenin ana fikrini belirledik.
Alana yönelik literatür ve istatistik çalışması
yaptık. Mimari projelerin hazırlanması ve
onaylanması süreci devam ederken biryan-
dan da halkı bilgilendirmek için toplantılar
düzenledik. Dış mali kaynakların araştırıl-
ması, diğer kurumlarla koordinasyon toplan-
tılarının yapılması da sürecin önemli
adımları arasında yer aldı. Proje uygulama
işlerinin tamamlanmasının ardından tanıtım
ve yayın çalışmalarına başladık. En son aşa-
mada ise turizm planlamasını yaparak halkın
bilinçlendirilmesi için toplantılar yaptık.     

Tarihi Kentler Birliği Özendirme Yarışma-
sında Prof. Dr. Metin Sözen Büyük ödülünü
alan Kültür Yolu Projesi de yine büromuzun
çalışmaları kapsamında tamamlandı.  Tarihi
doku içinde 1 kale, 18 han, 10 cami, 4 hamam,
1 mevlevihane, 2 kilise, bakırcılar çarşısı ve
pek çok sivil mimari örneği yer alıyor. Kültür
Yolu projesi kapsamında 13 bin 276 metrede
yol-kaldırım çalışması, 26 bin 552 metrede
cephe restorasyonu gerçekleştirdik. 

İşlevlendirme çalışmaları kapsamında ise
belediye tarafından 8 müze açıldı. Özel giri-
şimlerle birlikte toplam 17 müze kentimize
kazandırıldı. Kentsel sit alanında 
yönlendirme tabelaları, kent mobilyaları, 
eserlerin bilgi panoları kent kimliğine ve
tarihi dokuya uygun şekilde uzmanlar tarafın-
dan yeniden tasarlandı. Bu 10 yıllık süreçte
Prof. Dr. Metin Sözen, ÇEKÜL Vakfı 
uzmanları ve TKB’nin desteğiyle Gaziantep
bir kültür kenti oldu. 

Gaziantep Kültür Yolu yeni hali

Gaziantep Kültür Yolu eski hali
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“Hizmet sadece parayla olmaz, 
bizim akla ihtiyacımız var”
Kadir Kara 
Osmaniye Belediye Başkanı 

Osmaniye’de bir araştırma yapma ihtiyacı
hissettik. Çünkü Osmaniyeliler hafta sonları
civar kentlere giderek vakit geçirmeye baş-
ladı. Antep, Hatay, Tarsus bu kentlerin
başında geliyordu. Araştırmalarımızın sonu-
cunda bu kentlerde yaşanan değişimin insan-
ları çektiğini fark ettik.  Bir arkadaşımızı
Metin Hoca ve ekibinin peşine taktık. 6 aylık
bir çaba sonucunda TKB üyeliğimiz kabul
edildi ve sonrasında ÇEKÜL uzmanlarıyla
yaptığımız yoğun çalışmaların ardından bir
stratejik yol haritası belirledik. Şimdi tüm
değerlerimizi tek tek yeniden keşfetmeye baş-
ladık. Hizmet sadece parayla olmuyor. Bizim
akla, yol göstericiliğe ihtiyacımız var. Biz
sadece belediye başkanıyız. Her alanda
uzman olmamız mümkün değil. Bu nedenle
uzmanlarla çalışmak, destek almak gerekiyor.
Yıllarca Antalya’ya gelen turistlere özendik.
Ama Antalya’ya hiçbir değerimizi anlatama-
dığımız bir kitle sadece ekonomik olarak bir
değer bırakıp gidiyor. 

TKB ve ÇEKÜL Vakfının bize hazırladıkları
yol haritası ve eylem planının değerini
parayla ölçemeyiz. Yaptıkları iş o kadar
değerli ve gönüllülük esasıyla yapıyorlar ki
bu Türkiye için bir kazanımdır. Belediyeler
olarak yıllarca koruma kurullarını bu ülkenin
başında bir dert olarak gördük. Hâlbuki kurul-
lar bizim yanlış adım atmamamız için, sahip
olduğumuz değerleri korumaya çalışarak
doğru yapıyormuş.  Bu toprakların sahibi
olmak için savaşlarla, kılıçlarla fethetmek bir
anlam ifade etmez. Bu topraklardaki binlerce
yıllık değeri öğrenip korumaya başladığı-
mızda ancak bu toprakların gerçek sahipleri
oluruz. Bu nedenle Metin Sözen Hocamın
komutanlık lakabı kendi ülkemizin kültürünü
yeniden keşfetmemizi sağladığı için önemli.  

(Panel sunumlarının tamamına 
www.tarihikentlerbirligi.org adresindeki 
ilgili haberden ulaşabilirsiniz)
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Tarihi Kentler Birliği Hatay
bölge toplantısı, birçok konuda
çeşitlilik ve zenginliğin vurgu-
landığı verimli bir ortamda
gelişti. Katılımcıların,

Antakya’da bu yıl TKB tarafından üretilen deği-
şik başlıkların sonuçlarının yansıdığını görmüş
olmaları, katılımcılara toplantının tasarım-uygu-
lama sürecini saptama olanağı sağladı. Kentin
zengin kültürüyle yaşam biçiminin algılanmasını
sağlayan toplantı programı, sonrasında yapılan
tartışmalarla bütünleşti. Sorunlarla geçirilen son
yıllara rağmen Antakyalıların farklılığa ve kentin
niteliğine uygun bir geleceğe yansımaları yönün-
deki planlamaları, herkes tarafından algılanan
olumlu bir nokta oldu. 

Kültür rotaları konusu,  Antakya ve katılan iller
için farklı başlıklardaki çeşitliliği-zenginliği
seçme şansı yarattı. Kent ve çevresi, aynı
zamanda rotalara çok yönlü bakabildiğimiz
önemli bir coğrafyadır. Bu açıdan bölge, TKB
için verimli bir çalışma ortamı yarattı. Toplantı-
nın panel bölümünde Belediyelerin sunumları da
bunu destekler nitelikteydi. Örneğin, Payas, bir
külliyenin okunabilir bir ortam olarak yeniden
yaratılmasıyla kentin canlandırılması, Mimar

Sinan’ın kimliğine yakışır bir alanın yaratılması,
endemik bitkiler bahçesinin oluşturulması, külli-
yede bir eğitim birimin açılması, anıtsal yapılara
verilen işlevlendirmenin bu anlamda ne kadar
önemli olduğunun bir kanıtıydı.  

Hatay Valiliği’nin ve Hatay Büyükşehir Beledi-
yesi’nin yanısıra, Hatay’a bağlı ilçeler ve çevre
kentlerin  sunumlarını dikkate aldığımızda; böl-
gedeki müzelerin sayısının çoğaltılması, kadınlar-
dan çocuklara ve değişik meslek gruplarının
kullanımına ait mekanların oluşturulması, işlev-
lendirmelerin yapıların kimliğine uygun yapıl-
ması, bölgede belirli bir koruma programının
yaratılmış olduğunun göstergesiydi.

Toplantının kent gezisi bölümünde sürenin
sınırlı, görülecek noktaların çok olması, prog-
ramda belli bir kısıtlamayı getirdi. Kentte tekrar
görülmesi gereken birçok mekanın varlığı belirli
aralıklarla toplanma ihtiyacını doğurdu. Şenköy
ve Hıdırbey’de düzenli bir işletmelerin kurulmuş
olması, kadınlara yönelik işletmelerin açılması,
kent merkezindeki Tıbbi ve Aromatik Bitkiler
Müzesi, Kurşunlu Han gibi örnekler yapılara
işlev vermenin ne kadar önemli olduğu bir kez
daha ortaya çıktı. 

değerlendirme

HER KOŞULDA
KORUMANIN ÖNEMİ

BİR KEZ DAHA
KANITLANTI

ÇEKÜL Vakfı, sanat tarihçi  
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Toplantıda yapılan sunumlardan çıkan sonuçlara
bakılırsa, Büyükşehir olan Hatay’ın merkez kadar
birbirinden önemli tarihsel ve kültürel varlıklara
sahip olan ilçeleriyle birlikte kentin yeniden
değerlendirilmesi sürekli vurgulandı. İleri hedef-
lerinin belirlenmesi,  stratejiye dönüştürülmesi ve
sürekliliği sağlayacak kadroların oluşturulması ve
böylece ülke gündemi içindeki varlığının sağ-
lama alınması bir bakıma ortak karar dönüştü.    

Muğla ve Antakya’daki bölge toplantılarının
sonuçları, TKB’nin bölge toplantıları programı-
nın ne kadar verimli olduğunu bir kez daha gös-
terdi. Yıl içinde yapılan; iki buluşma, iki bölge
toplantısı ve iki seminerin yanısıra, merkezde ve
alanda yapılan kültür mirasını koruma eğitimleri
ve koruma çalışmalarına yönelik çeşitli projeler-
den elde edilen sonuçlar, gelecek için çok boyutlu
bir programa geçme kararlılığının doğruluğunu
bir kez daha ispatladı.

Hatay’ın doğal ve tarihsel kimliği ile ülkemiz
kadar dünya için de örnek bir kültür coğrafyası
olduğu dikkate alınarak, kentte bir ağırlık noktası
olan Kurtuluş Caddesi’ndeki koruma çalışmaları-
nın bitirilmesi, bölge ve çevresinde düzenleme
yapılarak sorunların çözülerek çarşı niteliğinin
korunması, kentteki öncelikli çalışmalar olarak
görünüyor. Tüm bunlar, çağın gerektirdiği koşul-
larda böylesi kentlere yeniden bakmanın bir
sorumluluk olduğu gerçeğini ortaya koyuyor.   

Kısacası, kültür tarihinin her evresini içeren
Çukurova ve yakın çevresi coğrafyasının bu
büyük birikimini yaşatma çalışmalarının yoğun-
laştırılarak sürdürülmesinin, herkesin ortak gör-
evi olduğu yargısı tüm katılımcılar tarafından
benimsendi. 
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Bu kez kent rehberi bölümünde Hatay’ın derin 
kimliğini ilçelerinde yapılan çalışmalara bakarak anlatmak istedik.
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Erzin Narenciyesi ve İssos Antik Şehri
1965 yılında kurulan 2 tane sulama koope-
ratifi ile Hatay’ın ilçelerinden Erzin’in,
tabiri caizse kaderi değişiyor. İlçe kuru
tarımdan sulu tarıma geçiyor ve narenciye
bahçeleri hızla artıyor. 66 bin dekara çıkan
narenciye alanı ilçedeki göç oranını da
azaltıyor. Gelenekselleşen Uluslararası
Erzin Narenciye Festivali ise ilçeye, eko-
nominin kültürle birleştiği yeni bir değer
katıyor. İssos antik kenti ise Büyük İsken-
der’in zaferiyle sonuçlanan büyük bir mey-
dan savaşının sınırları içinde kalıyor.
Erzin’ e 7 km. uzaklıktaki İstasyon mevki-
inde bulunan antik kentin ayakta kalan en
önemli kalıntısı su kanalları. 2006 yılında
yapılan kazı çalışmalarında Roma döne-
minden kalan ve tanrıça Artemis’in betim-
lendiği mozaiklere ulaşılmış. Erzin
Belediyesi yerleşim alanının içinde kalan
antik kentin daha fazla tahrip olmaması
için koruma çalışmalarına devam ediyor.

23

Samandağ’ın Defne Yolu 
Tarihi Musa Ağacının olduğu Hıdır-
bey ve Ermeni köyü olan Vakıflı
köyleriyle bilinen Samandağ ilçe-
sinde ise Kaymakamlık tarafından,
muhtarlıklar ve Belediyenin de des-
teğiyle koruma çalışmaları devam
ediyor. Defne ağaçları Samandağ’ın
en kıymetli doğal zenginliği.  Akde-
niz’de doğal ve kültürel dokusunu
korumuş kentlerden biri olan
Samandağ’da yürütülen çalışma-
larla, sessiz sedasız doğanın bir
armağanı olarak büyüyen Defne
ağaçları, hak ettiği ilgiye, saygıya
Kaymakamlığın hazırladığı “Defne
Yolu” projesi ile kavuştu.  Yöre hal-
kının ürettiği doğal ürünler ve hedi-
yelik eşyalar için stantlar tasarlandı
ve bir üretim kooperatifi kuruldu;
eğitimler verildi. 22 kilometrelik bir
alanda çevre düzenleme ve yol
çalışmaları yapıldı. Yörede 63 taş
bina tespit edildi. Çoğu yıkılmış
evlerden hala ayakta duran Hıdır-
bey köyündeki taş yapının Müze-
Ev olarak işlevlendirilmesi için
çalışmalar başlatıldı. Defne ağaçları
dışında, bölgedeki diğer endemik
bitkiler ve ağaçlar için de koruma
çalışmaları yürütülüyor. Yerel yöne-
ticilerin ÇEKÜL Çarşamba toplan-
tılarını takip etmesi ve uzmanların
alanda yaptıkları çalışmalar kapsa-
mında geliştirilen önerilerle Saman-
dağ da Hatay’ın kendini koruyan
ilçeleri arasında yerini aldı. 

Amanos Dağlarının eteklerinde bir konak
Amanos dağlarının eteklerindeki Dörtyol, Hatay’ın 12 ilçesinden biri. Tüccar Ahmet Efendi
tarafından 1920’li yıllarda yapıldığı bilinen bir konak, Belediye tarafından restore edilerek
müzeye dönüştürüldü. ÇEKÜL uzmanlarının destek verdiği restorasyon çalışmaları, Kurtuluş
Savaşı sırasında bölgedeki Fransız askerlerine ilk kurşunun atıldığı yer olan Dörtyol’da “İlk
Kurşun Müzesi” ile kentin koruma çalışmalarına başlaması için ilk adım oldu. Dörtyol’da eski
dokularının iyileştirilmesine devam ediliyor.

Payas Şenleniyor
TKB’nin Hatay ve Çevresi Bölge Toplan-
tında geniş yer bulan Payas Şenlendirme
Projesi, ÇEKÜL Vakfı ve Payas Beledi-
yesi ortaklığında bir yıldır devam ediyor.
Mimar Sinan eseri olan Sokollu Mehmet
Paşa Külliyesinin kentin odak noktası
olması için bütüncül bir bakışla hazırla-
nan proje kapsamında, ilköğretim öğren-
cilerinin doğal ve kültürel miras
eğitimleri alması için oluşturulan “Kül-
liye Sınıfı” kapsamında gönüllü öğret-
menlerin ve ÇEKÜL Bilgi Ağacı
uzmanlarının eşliğinde bir eğitim yılı
süresince çeşitli etkinlik ve eğitimler
yapıldı. Yılsonu etkinliği ise hem çocuk-
ların hem de ailelerin katılımıyla Külliye
bahçesinde gerçekleşti. Hazırlanan yük-
seltilmiş yataklar bahçeye yerleştirildi ve
çocuklar yenilebilir bahçe yapmanın key-
fini çıkardı. Bölgenin tarihi değerlerini
paylaşmak için düzenlenen esnaf toplantı-
ları da Külliyede devam ediyor. 
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Her yıl düzenlediğimiz programlardan
biri olan bahar döneminde, üç tanesi
ilk kez verilen toplam 10 eğitimi
tamamladık. Yapı incelemeleri, işlev-
lendirme, hakediş, kent kimliği ve

kent müzeleri gibi geçtiğimiz yıllarda da ele alınan eği-
tim başlıklarına eklenen yeni başlıklar şöyle; 
• Koruma kurulları ile ilişkiler ve koruma mevzuatı 
• Koruma odaklı bölgesel planlama ve yol haritaları
• Çevre dostu kentler ve sürdürülebilir kent yönetimi
Alanda gerçekleştirdiğimiz eğitimler için ise yolumuz
Birgi ve Selçuklu’ya düştü bu bahar. 

Birgi’de “Kırsal çevrede bütüncül koruma ve ekolojik yak-
laşımlar” konusunda yerel uzmanları dinledik, alan incele-
merini ise Birgi, Ödemiş ve Bozdağ’da tamamladık. İkinci
alan eğitiminde ise “Kent bütününde kültürel mirasın yeni-
lenmesi” başlığıyla Selçuklu Belediyesi’nin tümüyle ele
aldığı Sille’deydik. Alan eğitimleri Türkiye’nin farklı bele-
diyelerinden gelen toplam 66 katılımcıyla gerçekleştirildi.

Bu yıl ilki düzenlenen Alan Yönetimi Eğitim Programı’nın
(AYEP) ilk 3 modülü de geçtiğimiz bahar döneminde
tamamlandı. Programa sürekli devam eden, 16 farklı bele-
diyede görevli 20 kişilik bir katılımcı ekibi ve ÇEKÜL
Akademi’nin AYEP uzmanlarıyla; alan yönetiminde temel
kavramlar, UNESCO başvuru süreçleri, yönetim planları
ve proje geliştirme konularında uygulama örnekleriyle
desteklenen, biri Bergama’da yapılan 3 eğitim modülü ger-
çekleştirildi. Programın ikinci yarısı ise Eylül ayında baş-
layacak. İlkini gerçekleştirdiğimiz Alan Yönetimi Eğitim
Programının tamamlarını ve eksiklerini 2015 yılı sonunda
uzmanlarımız ve katılımcılarımızın desteğiyle değerlendi-
rip, 2016 yılı programını hazırlayacağız. ÇEKÜL Akade-
minin 2015 Bahar dönemi eğitimleri kapsamında,
İstanbul’da, Birgi’de, Selçuklu’da ve Bergama’da toplam
250 katılımcı ile biraraya geldik; koruma alanında uzman-
laşma yolunda yeni adımlar attık. Güz döneminde ise yeni
eğitmenlerimiz ve yeni eğitim başlıklarımız olacak. 
TKB web sitesinden ve Yerel Kimlik dergisinin gelecek
sayısından eğitimleri takip edebilirsiniz. 

24

AKADEMİ’DE 
DOLU DOLU BİR BAHAR

2009 yılından bu yana, yerel kadrolar için korumada 
uzmanlaşma eğitimleri düzenleyen ÇEKÜL Akademide 

2015 Bahar dönemi yine dolu dolu geçti.
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Bursa’da bugün Batpazarı
olarak bilinen çarşı
aslında Bayat Pazarıdır.
Bu bölge Bursa’nın
ikinci Tahtakale’si gibidir

ve bazı kaynaklarda Tahtakale Çarşısı olarak
da geçer. Zira Davut Paşa tarafından Batpa-
zarı’ndaki hanın ortasına yaptırılan mescit
yıkılınca, Şiblizade’nin tekrar yaptırdığı
mescit Tahtakale Mescidi olarak anılmıştır. 

Davut Paşa tarafından Batpazarı ve 
Demirciler Çarşılarının dayandığı yerde inşa
ettirilen Han, Eskişehir istikametinden gelen
ipekyolu ticaret kervanlarının yolu üzerinde
olmasından dolayı Eskişehir Han olarak
adlandırılmış.

Arabacı Hanı olarak hizmet vermek üzere 
150 yıl önce yeniden inşa edilen Eskişehir Han;
otel, terminal ve ahır hizmetlerinin yanında ara-
bacıların at ve arabalarının ihtiyaçlarının karşı-
landığı atölye ve dükkanlarla uzun yıllar hizmet
verdi.  2011 yılında Büyükşehir Belediyesi’nin
devreye girmesiyle Hanı Bursa’ya yeniden
kazandıracak restorasyon çalışmaları başladı.
Kat karşılığı restore edilen Eskişehir Han’da,
alt kattaki işyerlerini mülk sahipleri, üst kat da
Büyükşehir Belediyesi tarafından butik otel
olarak kullanılacak.Yaklaşık 1600 metrekarelik
bir alan üzerine kurulu bulunan Eskişehir
Han’da yapılan restorasyon çalışmaları 2 yıllık
bir çalışmanın ardından tamamlandı ve tarihi
yapı geçtiğimiz günlerde, 150 yıl önceki oriji-
nalliğinde Bursa’ya kazandırıldı.

Kapalı Çarşı yeni yüzüyle hizmette
Kentin tarihi değerlerini gün yüzüne çıkaran
Büyükşehir Belediyesi tarafından çatıdan
zemine kadar tüm yönleriyle yenilenen Bursa
Kapalı Tarihi Çarşı, özgün çehresiyle hizmete
açıldı. Kapalı Çarşı Cephe Sağlıklaştırma ve
Çatı Örtüsü Uygulaması Projesi, Reyhan-Kay-
han ve Hanlar Bölgesi koruma amaçlı imar
planı kapsamında uygulandı. Geleneksel ticaret
alanı olarak tanımlanan bölgede yer alan Kapalı
Çarşıda cephe sağlıklaştıma ve çatı örtüsü ima-
latı gerçekleştirildi. Özel mülkiyete ait binaların
cepheleri, hazırlanan projeye göre yenilendi.
150 metre uzunluğundaki çarşıda 1000 metre-
kare mermer zemin kaplaması, 1500 metrekare
150 ton çelik konstrüksiyonlu tonoz çatı
yapıldı. 2000 metre galvaniz kaplı metal yan

BURSA’DAN YENİ HABERLER

70’lerde Safranbolu’dan sonra 80’lerde Bursa’da ilçe ve köyleriyle 
birlikte koruma bilinci ivme kazandı. Bu bilinci başlatanların 1990 yılında
ÇEKÜL Vakfını ve 2000’de TKB’yi kurmasıyla, koruma hareketi yayıldı. 
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çatılar ile 110 adet dükkanın cephesine meka-
nik traverten kaplama yapıldı. İpekyolu ve
Baharat yollarının kesişme noktasında bulunan
Bursa’ya Osmanlı tarafından hanlar, hamamlar
yapıldı ve zamanla Tahtakale altında bir “Uzun
Çarşı” aksı oluştu. Kapalı Çarşı böyle doğdu.
Yüzyıllar boyunca yangınlar, depremler
geçirdi, yeniden yapıldı. Orhan Gazi zama-
nında hanların araları çatı ile kapatılarak kapalı
çarşılar meydana getirildi. Sahaflar, aktarlar,
İvaz Paşa, gelincik, sipahiler, Karacabey (yor-
gancılar, sandıkçılar) Eski Bakırcılar çarşıları
eklenerek kapalı çarşıyı oluşturdu. 1958’de
tamamen yanan Kapalı Çarşı yeniden inşa
edildi. Kapalı Çarşı, bugün de Bursa’nın ticaret
ve alışveriş hayatı başta olmak üzere tarihi, sos-
yal ve kültürel hayatın vitrini olarak, tarihi ima-
jını yitirmeden yaşamaya devam ediyor.

İznik Yeşil Cami restore ediliyor
Büyükşehir Belediyesi, envanter çalışmaları
kapsamında yapılan hava çekimlerinde göl
içindeki 1500 yıllık bazilikayı görüntülemiş 
ve Amerikan Arkeoloji Enstitüsü tarafından
2014’ün en önemli 10 keşfi arasına girmesini
sağlamıştı. Tarihi İznik kenti böylece yeniden
dünya gündemine taşındı. 1. Murat Hüdaven-
digar döneminde 1378 yılında Çandarlı Halil

Paşa tarafından yaptırılan ve minaresinde yeşil
çini kullanılması nedeniyle Yeşil Cami olarak
adlandırılan tarihi yapıdaki restorasyon çalış-
maları kapsamında cami çevresi de yeniden
düzenlenecek. Hanlar Bölgesi ve Cumalıkı-
zık'ın ardından İznik’in de UNESCO listesine
girmesi için ilk adımlar atılmış oldu. Kültür
Bakanlığı ile yapılan protokol kapsamında sur-
lardan antik tiyatroya ve Roma Yolu’na kadar
ilçedeki tüm eserlerin sorumluluğunu üstlenen
Büyükşehir Belediyesi, Yeşil Cami restorasyo-
nundan sonra sırasıyla İznik’in tüm tarihi
değerlerini gün yüzüne çıkaracak olan proje-
leri bir bir uygulayacak.

Hanlar Bölgesi 
ve Cumalıkazık’ın 
ardından İznik’in 

de UNESCO 
listesine girmesi 
için ilk adımlar 

atılmış oldu.
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Türkiye, insanlık tarihi-
nin yoğun izler bırak-
tığı, her dönemin
kültüründen, sanatın-
dan ve yaşam şeklin-

den birçok değerin günümüze ulaştığı ve
kentlerimizin kültürüyle yoğrulduğu bir
yerdir. O nedenledir ki, arkeolojik yerle-
şimlerden ve tarihi kentlerden değerli
sayısız eser günümüze ulaşmıştır. Bu
eserlerden önemli bir kısmı da son yıl-
larda ÇEKÜL Vakfı ve Tarihi Kentler
Birliğinin oluşturduğu koruma politika-
ları kapsamında restore edilerek korun-
maya başladı. 

Hiç kuşkusuz ki ülkemizin bulunduğu
coğrafya, mimaride ahşabın kullanılma-
sına yüzyıllardır olanak tanımıştır.
Gerek anıtsal eserlerde gerekse sivil
mimari yapılarda ahşap önemli bir mal-
zeme olmuştur. Bu nedenle restorasyon
çalışmalarında ahşap restorasyonu ayrı
bir uzmanlık, dikkat ve incelik gerekti-
rir. Tarihi eserlerden, özellikle ahşap
olanlar ve ahşabın yoğun olarak kulla-
nıldığı yapılar, bu yapılarda kullanılan
ağaçların cins ve türleri ve tarihlendirme
ile restorasyonlarında dikkat edilmesi
gereken ilkeleri, bu inceleme yazısı kap-
samına açıklamaya çalışacağım. 

Ahşap, insan-doğa ilişkisini yansıtır
Ahşap, özellikle ormanlık alanlara yakın
olan yerleşimlerde çok daha yoğun kulla-
nılan ve yaşam ortamlarına hem daha

fazla görsellik katan hem de daha sıcak
olan doğal bir malzemedir. İnsanların
teknolojiden uzak olduğu, ulaşım ve tra-
fik sorunlarının yaşanmadığı çağlarda
büyük bir sabırla işledikleri ve duygula-
rını, ruhlarını yansıttıkları ahşap süsleme-
ler günümüzde hayranlıkla izlediğimiz ve
dönemlerinin insan-doğa ilişkilerini yan-
sıtan çok önemli eserlerdir. 

Karadeniz Bölgesi köylerinde ve yayla-
larında ormanların yoğun olması nede-
niyle binaların tamamı ahşaptan
yapılırken, malzeme kıtlığı nedeniyle İç
Anadolu ve Güney bölgelerde ahşap;
toprak, kerpiç ya da taşla birlikte kulla-
nılmıştır. Bolu, Kastamonu, Sinop,
Ordu, Giresun, Trabzon, Rize ve Artvin
illeri boyunca ahşap yapılarda başta
meşe olmak üzere, kestane, karaçam,
sarıçam, yer yer ardıç ve doğu ladini
kullanılmıştır. İç mekân süslemelerde
ise işlemesi daha kolay olan ağaçlar kul-
lanılmıştır. Örneğin çam, göknar, ladin,
özellikle kayın, dişbudak, ıhlamur ve
akçaağaç gibi ağaçları bunların arasında
yasabiliriz. 

ÇEKÜL Vakfı’nın, Prof. Dr. Metin
Sözen hocamızın öncülüğünde gün ışına
çıkardığı ve günümüzde turizm potansi-
yeli çok yüksek hale gelmiş olan Safran-
bolu ve Beypazarı gibi ilçelerdeki sivil
mimari örneklerinde ahşap süslemelerin
yaşama ne denli güzellik kattığı gözlem-
lenebilir.

inceleme

TARİHİ
YAPILARDA

RESTORASYON
VE AHŞAP

İ. Ü. Orman Fakültesi Orman Botaniği Anabilim Dalı 
ÇEKÜL Vakfı Yüksek Danışma Kurulu üyesi
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Ülkemizin 
bulunduğu coğrafya, 

mimaride ahşabın 
kullanılmasına 

yüzyıllardır olanak 
tanımıştır. 
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Ahşap teşhisleri milyonlarca 
yıl öncesinden bilgi verir  
Son yıllarda ahşap yapıların korunması, resto-
rasyonu ve turizm açısından değerlendirilmesi
çok daha fazla gündeme gelmeye başlamış ve
özellikle belediyelerin koruma faaliyetleri
yürütmesiyle çalışmalar hızlanmıştır. Hızla
artan bu ilginin olumlu sonuçları olduğu
kadar olumsuz sonuçları bulunmaktadır.
Çeşitli ahşap yapılarda restorasyon yapılırken
zaman zaman bazı önemli noktaların dikkat-
ten uzak tutulduğu görülmüştür. Bundan
dolayı, restorasyonlarda dikkat edilmesi gere-
ken önemli hususlara değinmek istiyorum.

Tarihi bir eserin restorasyonunda öncelikli ola-
rak kullanılan ahşap malzemenin cinsi/türü
teşhis ettirilmelidir. Tarihe saygı ve tarihi ese-
rin yapıldığı ve kullanıldığı dönemin kültü-
rünü ve yapı tekniğini günümüze yansıtması
ve tarihi eserin orijinal halinin sürekliliğinin
sağlanması açısından bu son derece önemlidir. 

Örneğin Kastamonu’nun kuzey taraflarındaki
köylerde ahşap evlerin alt kısımlarında
çoğunlukla 2-4 sıra meşe, sonra da çam ağaç-
ları kullanılmıştır. Bu durum, yüksek kar
yağışlarının çamlarda daha çabuk çürümesi-

nin ve meşelerin daha dirençli olmasının bir
sonucudur. Böyle bir yapının restorasyonunda
kullanılan her ağacın tek tek teşhis edilmesi
ve değişmesi gerekiyorsa, aynı türden bir par-
çayla değiştirilmesi gereklidir. Aksi durumda,
restorasyon yerine ancak bir onarımdan söz
edilebilir. Ormanların seyrekleştiği iç bölge-
lere doğru gidildiğinde ahşap, özellikle kerpiç
ve taş gibi malzemelerle birlikte kullanılmış-
tır. Bu tür yapılardaki restorasyonlarda da
benzer şekilde öncelikli işlerden biri ahşap
teşhisi olmalıdır. 

Tarihi binaların iç kısımlarında yer alan ahşap
süslemeler, dikkatli incelendiğinde son derece
özgün ve insan ruhuna işleyen yapılardır. Şim-
şir, porsuk, ıhlamur gibi farklı renklerdeki
ahşapların bir arada kullanıldığı ahşap dolaplar,
parkeler ya da çatı süslemelerinin restorasyo-
nunda da aynı özenin gösterilmesi ve buralar-
daki ahşapların hangi ağaçlara ait olduğu
bulunduktan sonra aynı türlerle yenilenmesi
gereklidir. Örneğin Ayasofya’nın 19. yüzyıl
ortalarında Fassati kardeşler tarafından yapılan
restorasyonunda, cam süsleri olarak işlenmesi
son derece kolay olan ıhlamur ağaçları kullanıl-
mıştır. Yapılacak yeni restorasyonlarda yine
ıhlamur ağacının kullanılması gereklidir. 

Yenikapı kazılarına ahşap 
malzemeler yol gösterdi 
Ahşap teşhisleri sadece tarihi yapılar için
değil, ahşabın kullanıldığı her alanda büyük
önem taşımaktadır. Arkeolojik kazılarda
bulunan kömürleşmiş ya da odun haldeki
ahşap malzemeler dönemin ağaçları ve ahşap
kullanımı hakkında bilgi verebilmektedir. Bu
bağlamda dünyanın en önemli arkeolojik
kazı alanından biri olan Yenikapı kazıları
örnek olarak verilebilir:  Bu çalışmayla Yeni-
kapı’da çıkarılan 37 gemiden 27’sinin tüm
ahşaplarının tek tek teşhis edilmiş, 5. yüzyıl-
dan 11. yüzyıla kadar gemilerde kullanılan
ahşapların cins ve türleri ile zamansal deği-
şimleri tespit edildi. Çalışmayla erken
dönemdeki servi, kızılçam, karaçam, fıstık-
çamı ve kırmızı meşelerden sonra, 9-11. yüz-
yıllarda tüm ticaret gemilerinde akmeşe ve
kestane ağacının kullanıldığı saptandı. Savaş
gemilerinde ise esneklik ve hafiflik öne çıktı-
ğından daha hafif olan servi, çınar, karaağaç
gibi ağaçlar daha yoğun kullanılmıştır. Bu
bulgularla, Bizans döneminin son 600 yılının
gemilerinde ahşap kullanımı ve zamansal
değişimleri ortaya konmuştur. Bu gemilerin
restorasyonunda ya da modellerinin oluştu-
rulmasında bu bilgiler dikkate alındığında
dönemin gemi yapım tekniği günümüze
taşınmış olacak ve gemi yapım tekniğinin
geçmişten günümüze nasıl değiştiği yönünde
bir altlık oluşturacaktır. 

Anadolu’nun çeşitli bölgelerinde taşlaşmış
olarak bulunan ve milyonlarca yıl öncesinden
günümüze ulaşmış olan taşlaşmış (silisleşmiş)
ağaçların teşhis edilmesi de jeolojik çağlarda
hangi ağaçların yaşadığı, dönemlerinin iklimi
ve günümüzdeki ağaçlara benzer mi sorula-
rına yanıt bulmamızı sağlamaktadır.  

Görüldüğü gibi ahşap teşhisleri, bulunduğu
her ortamda bizlere farklı bilgiler sunmakta-
dır. Ahşap ve tarihi yapılarla ilgili diğer
önemli bir konu da, ahşabın tarihi yapının
yapım ve onarımına ilişkin bilgilere ulaşma-
mızı sağlamasıdır. Bununla ilgili olarak yaptı-
ğımız çalışmalardan birkaç örnek verilebilir:
• Tokat’ta bulunan tarihi yapılardan Tokat

Bedesteninin 1424-25, Deveciler Hanının
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1488 ve Gülbahar Hatun Külliyesinin 1485
tarihlerinde,

• Amasya-Merzifon’da bulunan bedestenin
1671 yılında,

• İstanbul-Eminönü’nde bulunan Balkapanı
Hanının 1769 yılında (1766 büyük 
depreminde zarar gördükten sonra) 
onarım geçirdiği,

• Ayasofya’nın kuzey duvarlarından birinin
19.yüzyıl ortalarında onarım geçirdiği,

• Kastamonu-Pınarbaşı’nda bulunan Asar
Camisinin 1816, Yamanlar-Sümenler-Urva
köylerinin ortak camisinin 1812, Çamkışla
Camisinin 1741, Başköy Camisinin 1858,
Sümenler Köyünün ilk kuruluş evi olan en
eski evin (aynı zamanda köyün kuruluş
tarihinin) 1796 ve Eflani-Akçakese Camisi-
nin 1836 yıllarında yapıldığı,   

• Bartın-Ulus-Uluyayla’da bulunan ahşap bir
caminin 1807 yılında yapıldığı ve 1905
yılında da yerinin değiştiği bu yapılardan
alınan ahşap örneklerle tespit edilmiştir. 

• Diğer yandan kemanların, tarihi kapıların,
ahşap üzerine yapılmış tabloların da tarih-
lendirmesi yapılmaktadır.

Sonuç olarak, ahşap kültürünün günümüze
ulaşmış örneklerinin restorasyonu ve tarihlen-
dirilmesinde temel aşama, malzemenin tanın-
ması ve aynı cins malzemenin kullanılmasıdır.
Bilimsel çalışmalar, bu aşamada önemli bir
altlık oluşturmaktadır. Yukarıda verilen örnek-
lerde de görülüğü gibi, İstanbul Üniversitesi
Orman Fakültesi Orman Botaniği Anabilim
Dalında, her türlü ahşabın cins/tür teşhisleri ve
uygun olan örneklerde ise tarihlendirmesi
yapılmaktadır. Tarihi belediyelerin ahşap mal-
zemeli yapılardaki restorasyon uygulamala-
rına, eserlerin daha uzun yaşayabilmesi için
titizlikle yaklaşmaları gerekir. Bilimsel yön-
temlerle yapılacak tespitler, yaşam kültürümü-
zün hala yaşayan bir parçası olan ahşap
kullanımıyla ilgili gelecek kuşaklara ancak bu
şekilde ışık tutarak aktarılabilir.

Tarihi belediyelerin
ahşap malzemeli

yapılardaki 
restorasyon 

uygulamalarına,
eserlerin daha

uzun yaşayabilmesi
için titizlikle 
yaklaşmaları 

gerekir. 
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AĞIRNAS YERALTI ŞEHRİ
KEŞFEDİLDİ

ÇEKÜL ve TKB’nin öncülüğünde “Altı da üstü
de kültür” sloganıyla Gaziantep’te başlayan
mağara araştırma çalışmaları, Kayseri ve

Kapadokya bölgesiyle devam ediyor. 

1489 yılında Kayse-
ri’nin köyü olan Ağır-
nas’ta doğan Mimar
Sinan’ın doğduğu ve
genç yaşlarını geçir-

diği ev, ÇEKÜL Vakfının girişim-
leri ve dönemin belediye
başkanının duyarlı yaklaşımıyla
restore edilerek ziyarete açılmıştı.
Evin altında, ziyarete açılan
kısımda yer alan mağarada yapı-
lan araştırmalar sonucunda, mağa-
ranın bilinenden daha büyük
olduğu ve evlerin altından birbi-
rine bağlanarak ilerleyen büyük
bir yapı sistemi olduğu keşfedildi. 

OBRUK Mağara Araştırma
Grubu, ÇEKÜL Vakfı ve Kayseri
Büyükşehir Belediyesi ile yürü-
tülen “Kayseri Yeraltı Yapılarının
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Envanterlenmesi Projesi” kapsa-
mında Ağırnas’ta, Mimar
Sinan’ın evinin altında yer alan
mağara ile başlayan araştırmalar,
yer altı şehrinin, evlerin altından
devam ettiğini ortaya çıkardı. İlk
yapılış tarihini tespit etmek
mümkün olmasa da, en az 500
yıllık olduğu kesin olan mağara-
nın, evlerin altından birbirine
bağlanan ve savunma amaçlı
kullanılmış büyük bir yeraltı
yapı sisteminin bir parçası
olduğu keşfedildi.   

Ağırnas’ın en eski evlerinin
vadiye cepheli bu ön sıra olduğu
söyleyen araştırmacılar, 
“Köyün 700 metre batısında,
mağara evler bulunuyor. Yakla-
şık 3 km devam eden vadinin

duvarlarına oyulmuş yapıların
bir kısmının kaya mezarları ola-
rak inşa edildiğini düşünüyoruz.
Bu yapıların yüzyıllar boyunca
değiştirilerek kullanılmaya
devam edilmesi, hem de sürege-
len erozyonun vadi duvarlarında
yarattığı tahribat nedeniyle
mağara evlerinin ilk yapılış tari-
hini veya amacını tahmin edebil-
mek şimdilik mümkün değil”
diyerek araştırmaların devam
edeceğini söyledi.  

OBRUK Mağara Araştırma
Grubu tarafından hazırlanan
raporda şu bilgilere yer verildi:
“Mimar Sinan’ın evinin altında
yer alan yeraltı yapılarının en
büyüğü ve en önemlisi dördüncü
yapıdır. Bu yapının girişinin

güneyinde, beşik tonozlu çatının
altında yer alan ve dökümhane
olduğu düşünülen ocakların
bulunması, mağaranın bir dönem
atölye olarak kullanıldığını gös-
terir. Mimar Sinan Yeraltı Şehri,
Osmanlı İmparatorluğunun en
önemli mimarı olan Sinan’ın
evinin altında olması ve en az
500 yıllık bir kullanım süresinin
kesin olarak belgelenmiş olması
açısından önemlidir. 

Başlangıçta tümüyle savunma
amaçlı inşa edilmiş bu yapının,
tarihsel süreç içinde kullanım
amacına yönelik geçirdiği mimari
değişiklerin bir bütün olarak izle-
nebilmesi ise bir yeraltı şehrinin
zaman içindeki mimari değişimini
gözlemleme imkanı vermektedir.”

“Vadi duvarların-
daki tahribat

nedeniyle mağara
evlerinin ilk 

yapılış tarihini
veya amacını 

tahmin edebilmek
şimdilik 

mümkün değil.”
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Türkiye’de 1970’lerde başlayan kültürel mira-
sın korunması çalışmaları ülkedeki siyasi ve
ekonomik çalkalanmalara rağmen, dönem
dönem yavaşlasa da günümüze kadar yükse-
len bir ivmeyle geldi. Kentlerdeki kültürel

mirasların tespit edilmesi, kentsel sit alanlarının tanımlanması,
koruma amaçlı imar planlarının hazırlanması, tekil yapılarda
başlayan ve zaman içinde mahalle-çarşı-kent-havza ölçeğinde
genişleyen restorasyon ve işlevlendirme çalışmaları, kazı çalış-
maları, yerel yönetimlerin “yıkmak” yerine kültür ve koruma
odaklı yaklaşım geliştirmelerinin sağlanması... Ve bu kısa
yazının içinde bir çırpıda sayamayacağımız kadar farklı uygu-
lama ve yaklaşım, bilimsel ve yerel değerlerin farkındalığıyla
hayata geçirildi. Yaklaşık 50 yıllık bir süreç.

Koruma sürecinde özetle neler oldu...
• Uzmanların alan çalışmalarında kazandıkları pratik bilgiyle

şekillenen kültür öncelikli koruma politikaları ve koruma
bilincinin yayılması, sivil örgütlerin katkısıyla sağlandı. 

• Bu süreçte rol alacak tüm kesimlerin bilinçlenmesini sağla-
yan kamu-yerel-sivil-özel birlikteliğinin, geliştirilen politi-
kalarda uygulanabilir olması temel ilke olarak kabul edildi. 

• Yerelin kendi kaynaklarından beslenmesi -ki bunun
başında “insan” geliyor- merkezi hükümetlerin harekete
geçmesini beklemeden, koruma politikalarını yerelin
seçilmişlerinin önceliği haline getirerek, havza ve bölge
bütününde geliştirilen işbirlikleriyle  “kendini koruyan
kentler”in artması sağlandı. 

Safrabolu’nun öncülüğünü yaptığı ve son yıllarda UNESCO
listesine giren somut ve somut olmayan miraslarımızın art-
ması, koruma sürecinde katedilen yolun olumlu bir yansıması.
• 1990 yılında ÇEKÜL Vakfının, 2000 yılında Tarihi Kentler

Birliğinin kurulması geliştirilen politikaların görünür ve
uygulanabilir olmasını sağladı.

• ÇEKÜL’ün “gönüllü örgütlenme modeli” pek çok kente
yayıldı. 

• KUDEB’lerin açılması, 
• Üniversitelerin bulundukları kentlerde “alana inerek”

çalışmaya başlaması, 
• 2009 yılında ÇEKÜL Akademin kurulması ve yerel kadro-

ların eğitimine verilen önemin artmasıyla ülkedeki
“koruma bilinci” gelişti.         

Ve Mezopotamya’nın tarihi kenti Diyarbakır...
Dicle Vadisindeki 8 bin yıllık Hevsel Bahçeleri, 5,5 kilometre
uzunluğundaki Surları ve 82 burcu ile İçkale yerleşmesi;
ÇEKÜL Vakfı Güneydoğu Anadolu Bölge Koordinatörü
Nevin Soyukaya’nın Alan Başkanlığında hazırlanan başvuru
dosyasıyla UNESCO listesinde yerini aldı. ÇEKÜL YDK
üyesi ve ÇEKÜL Akademi uzmanlarından Namık Kemal
Döleneken dosya hazırlama sürecine ayrıca destek verdi.
Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi İmar ve Şehircilik Daire
Başkanı Murat Alökmen’in çabaları, Büyükşehir ile Sur Bele-
diyesinin tüm bu çabaları sahiplenmesi ve çözüm odaklı yak-
laşımıyla Diyarbakır hem doğal hem de kültürel mirasıyla
Dünya Miras Listesinde yerini aldı.  Yerel Kimlik dergisinin

DİYARBAKIR VE EFES’İN
HATIRLATTIKLARI

Diyarbakır ve Efes’in dünya mirası olduğu, 
yıllardır titizlikle yürütülen Alan Yönetim Planlaması sonucunda

UNESCO tarafından da tescillendi.
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37. sayısında Diyarbakır’daki koruma ve UNESCO sürecini
özetleyen, Nevin Soyukaya ile yapılan söyleşiyi bulabilirsiniz.

Diyarbakır’da tarihi toplantı...
Tarihi Kentler Birliğinin, alan yönetim çalışmalarına model ola-
rak gösterdiği Diyarbakır, Şubat ayında TKB Seminerine ev
sahipliği yaptı ve 200 tarihi kent belediyesinin temsilcisi Diyarba-
kır’da buluştu. TKB üyesi olmayan bölge belediyeleri de Semi-
nere yoğun katılım gösterdi. Diyarbakır’ın koruma yolculuğu ve
Alan Yönetim Planı modelinin konu edildiği Seminerdeki sunum-
lara Yerel Kimlik Dergisinin 41. sayısında yer vermiştik. 

Ve Efes...
“Efes UNESCO listesinde değil miydi zaten?” diye çoğumuzun
şaşırdığı, kuruluşu Neolitik Döneme kadar uzanan Efes Antik Kenti
de nihayet listede…   2012 yılında Selçuk Belediyesinin girişimle-
riyle başlayan Alan Yönetim Planı hazırlama süreci, aralarında
ÇEKÜL Küçük Menderes Havza Koordinatörü Emin Başaranbi-
lek’in de olduğu farklı kesimlerin temsilcilerden oluşan Danışma
Kurulunun önerileriyle başarıyla tamamlandı ve 1994 yılından
buyana geçici listede yer alan Efes Antik kenti kalıcı listeye
eklendi. (http://www.cekulvakfi.org.tr/haber/efes-antik-kenti-alan-
yonetimi-ekibi-belli-oldu) TKB’nin süreci desteklediği ve bölgesel
işbirliklerinin güçlenmesini sağlandığı başka bir tarihi toplantı da
2012 yılında İzmir ve Çevresi Bölge Toplantısı olmuştu. Detaylı
sunumlara Yerel Kimlik dergisinin 32. Sayısından ulaşabilirsiniz.

Özetle...
Türkiye’nin bugün geldiği noktada, Prof. Dr. Metin Sözen’in
deyimiyle “korumanın kahramanları”, “yerelin kahramanları”,
“resimlerde boy göstermesi gerekenler” kısacası gece-gündüz
demeden, alanda edinilen bilgi ve tecrübeyi bilimsel veriler ışı-
ğında süzerek, doğru uygulamalarla, yereldeki  insan kaynağını
unutmadan, sorun odaklı değil, çözüm için çalışanlar hatırlan-
malı, koruma tarihinde mutlaka yerini almalı. 

Bir alıntı...
“Diyarbakır’daki koruma sürecinin başından beri içindeyim. Bu
nedenle UNESCO yolculuğu sürecinde atılan adımlar çok değerli.
UNESCO’nun, kaynakları bol ülkelere uyguladığı ölçütler karşı-
sında, Diyarbakır gibi kaynakları sınırlı, zorlu bir coğrafyada yapı-
lan çalışmalar çok daha kıymetlidir. Dünya sıkıntılı günlere
giriyor. Ama unutmayın ki cebinizdeki kimlikten çok yaşadığınız
kimlik değerli. Belleğinizi sağlama alıp, beraberliğinizi güçlü
kılıp, kültür öncelikli bir Türkiye gündeminin bu toprakların önce-
liği olduğunu bilmeliyiz.” ÇEKÜL Vakfı Başkanı Prof. Dr. Metin
Sözen (2015, TKB Diyarbakır Semineri açılış konuşmasından) 
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15. YIL KUTLAMALARI 
MALATYA’DA DEVAM ETTİ

Türkiye’nin koruma politikalarına yön veren TKB 15. yılını kutluyor.
Uzman sunumları ve alan gezileriyle dolu dolu geçen TKB’nin 

Seminer, Buluşma ve Bölge Toplantıları bu yıl şenlik havasında sürü-
yor. Bilgi paylaşımlarının yanısıra üye belediyeler farklı etkinlikler

düzenleyerek TKB’nin 15 yıllık başarısını gurur ve mutlulukla kutluyor.
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Geçtiğimiz aylarda Diyar-
bakır (Doğu Anadolu
Bölge Toplantısı), Muğla
(Batı Anadolu Bölge
Toplantısı) ve Hatay’da

(Seminer) yapılan toplantıların ardından yılın
ilk Buluşması 15-17 Mayıs tarihlerinde
Malatya’da düzenlendi.   

Malatya Büyükşehir Belediyesinin ev sahip-
liğinde yapılan toplantıyı, Malatya Valiliği,
TKB üyesi olan ilçelerinden Battalgazi,
Yeşilyurt, Gündüzbey, Balaban, Darende ve
Arapgir belediyeleri ile Elazığ Belediyesi de
destekleyerek havza ölçeğinde bütüncül
koruma ve işbirliği modelinin Malatya’daki
gücünü vurguladı. Buluşmanın ikinci ve
üçüncü gününde merkezde ve ilçelerde
yapılan alan gezilerinde ise sokak sağlıklaş-
tırma ve restorasyon çalışmaları ile Levent
Vadisi, Tohma Kanyonu ve Gürpınar 
Şelalesi gibi doğal değerler incelendi. 
Arslantepe Höyüğü kazılarında çıkan
mühürlerden esinlenerek hazırlanan kumaş
defilesi beğeniyle izlendi. Defile için üç 
yıldır hazırlanan desen tasarımcısı Ahmet
Giray Yılmaz’ın koleksiyonu Battalga-
zi’deki Silahtar Mustafa Paşa Kervansara-
yında düzenlendi. TKB Malatya Buluşması,
15 Mayıs Cuma akşamı açılış konuşmala-
rıyla başladı. 16 Mayıs Cumartesi günü ise
yılın ilk meclis toplantısı yapılarak panelde
TKB’nin 15 yılı değerlendirildi.   

MALATYA BULUŞMASINDA 
TKB İÇİN YENİ HEDEFLER

Tarihi Kentler Birliği dayanışmayla geçen 15 yılın 
değerlendirmesini Malatya’da yaptı; üyeleriyle birlikte yeni 

hedef ve sorumluluk alanlarını belirledi.
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TKB Meclis Toplantısı Malatya
Buluşmasında yapıldı
Bu yılın ilk meclis toplantısı Malatya
Buluşmasında yapıldı. Yaklaşık 200 tarihi
kent temsilcisinin katıldığı mecliste Encü-
men üyeleri ve Plan Bütçe Komisyon üye-
leri seçilirken, yeni üyelerin kabulleriyle
TKB’nin üye sayısı 405’e yükseldi. Divan
başkanlığı yapan TKB ve Samsun Büyükşe-
hir Belediye Başkanı Yusuf Ziya Yılmaz’a,
Payas Belediye Başkanı Bekir Altan ile
TKB Genel Sekreteri Sezer Cihan eşlik etti.

Plan ve Bütçe Komisyon üyeliğine: Şahinbey
Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, Nik-
sar Belediye Başkanı Özdilek Özcan, Polatlı
Belediye Başkanı Mürsel Yıldızkaya, Sur
Belediye meclis üyesi Fatma Şık Barut ve
Havza Belediye Başkanı Murat İkiz seçildi.

Birlik Encümen Üyeliğine Kayseri Büyük-
şehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik, Şan-
lıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı
Celalettin Güvenç, Kütahya Belediye Baş-
kanı Kamil Saraçoğlu, Çanakkale Belediye
Başkanı Ülgür Gökhan, Bartın Belediye
Başkanı Cemal Akın, Sarıyer Belediye Baş-
kanı Şükrü Genç ile Battalgazi Belediye
Başkanı Selahattin Gürkan seçildi.

Yeni TKB üyeleri
Adana: Sarıçam ve Saimbeyli Belediyesi,
Afyonkarahisar: Sandıklı ve İscehisar
Belediyesi, Aksaray: Sultanhanı Beledi-
yesi, Ankara: Haymana Belediyesi,
Antalya: Kepez Belediyesi, Aydın: Koçarlı
Belediyesi, Balıkesir: Marmara Beledi-
yesi, Çanakkale: Gelibolu Belediyesi,
Çankırı: Çerkeş Belediyesi, Çorum: Kargı

Ahmet Çakır
Malatya Büyükşehir
Belediye Başkanı 
Malatya’da 311 tescilli
eserimiz var. Büyükşe-

hir Belediyesi bünyesinde kurduğumuz
KUDEB ile bu eserlerimizin ve tarihi kent
dokusunun koruması için önemli bir adım
atmış olduk. Tarihi Kentler Birliğinin 15 yıl-
lık ve ÇEKÜL  Vakfının 25 yıllık birikimiyle
tüm kentlerde önemli çalışmalar yürütülüyor.
TKB toplantılarındaki birliktelik ve bilgi pay-
laşımı doğru uygulamalar yapmamız için çok
önemli. Hem ilçelerimizde hem merkezde
yürütülen koruma çalışmalarıyla Malatya’nın
tarihi dokusu görünür olmaya başladı. Bu işe
gönül veren ilçe başkanlarımızı kutluyorum. 

Burhan Ersoy
Vakıflar Genel
Müdür Yardımcısı 
Malatya geçmişi ve
geleceği kucaklayan

çağdaş yapısı, tarihi, turistik ve kültürel
değerlerinin yanı sıra, kentleşme girişimiyle
örnek gösterilebilecek bir kenttir. 2000
yılında kurulan Tarihi Kentler Birliği kültürel
zenginliklerimizin yaşatılması için değerli
katkılar vererek bu günlere gelmiştir. Tarihi
Kentler Birliğinin özverili çalışmalarından
mutluluk duyduğumuzu ve bu gelişmelerin
Türkiye’de yaygınlaşmasını, diğer sivil top-
lum örgütlerine, kurum ve kuruluşlarımıza
örnek almasını diliyorum.

Açılış konuşmalarından...
Tam metinlere www.tarihikentlerbirligi.org adresinden ulaşabilirsiniz.
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Belediyesi, Edirne: Süloğlu Belediyesi,
Eskişehir: İnönü ve Günyüzü Belediyesi,
Gaziantep: Oğuzeli Belediyesi, Giresun:
Çamoluk ve Tirebolu Belediyesi, İzmir:
Buca Belediyesi, Kahramanmaraş: Dulkadi-
roğlu Belediyesi, Karaman: Ayrancı Beledi-
yesi, Kastamonu: Şenpazar Belediyesi,
Kayseri: Akkışla, Sarıoğlan ve Felahiye
Belediyesi, Kırklareli: Lüleburgaz Beledi-
yesi, Kocaeli: Körfez Belediyesi, Konya:
Sarayönü, Bozkır ve Meram Belediyesi,
Manisa: Yunusemre ve Şehzadeler Beledi-
yesi, Nevşehir: Acıgöl Belediyesi, Samsun:
Alaçam  ve Terme Belediyesi, Sinop: Tür-
keli Belediyesi, Şanlıurfa: Haliliye Beledi-
yesi, Tekirdağ: Malkara Belediyesi, Tokat:
Şenyurt Belediyesi, Van: Edremit, Gevaş ve
Gürpınar Belediyesi, Yalova: Çınarcık ve
Armutlu Belediyesi üyeliğe kabul edildi.
Niğde iline bağlı Ulukışla Belediyesi birlik
üyeliğinden ayrıldı.

TKB’nin  15. yılında 
geçmişe ve geleceğe bakmak
Malatya Buluşması 16 Mayıs Cumartesi yapı-
lan “TKB’nin 15. Yılında Geçmişe ve Gele-
ceğe Bakmak” konulu panel ile devam etti. 

“Kavramların içini doldurdukça 
yükümüz artıyor”
Prof. Dr. Metin Sözen
TKB Danışma Kurulu Başkanı
ÇEKÜL Vakfı Başkanı 

Türkiye’deki dayanışma bizim en önemli
gücümüz oldu. Herkes eşit koşullarda büyük
çaba gösterdi. Büyükşehir yasasıyla birlikte
bazı kentlerimizin üyeliği düştü ama örneğin
Birgi gibi mahalle olan kentlerimiz örnek
olmaya devam ediyor. Bizde öteki yoktur;
birliktelik vardır. Seçilmişler ve atanmışlar,
birlikte hareket etmenin sonuçlarının kentle-
rine nasıl olumlu yansıdığını gördüler. Bu
toplantıda 15 yılın bir dökümünü yapmak

‘Bizde öteki yoktur; 
birliktelik vardır. 

Seçilmişler ve 
atanmışlar, birlikte

hareket etmenin 
sonuçlarının kentlerine

nasıl olumlu 
yansıdığını gördüler.”
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istiyoruz. Çanakkale’de yapılacak yılın
ikinci TKB Buluşmasında ise barışı konu-
şacağız; barış konuşmasını hak ediyoruz.
15 yılın başarılı ve barış dolu geçmesi bir
takım zorlukları da beraberinde getiriyor.
Dünyadaki gelişmeleri takip ediyoruz;
içini doldurmaya çalışıyoruz. Kavramların
içini doldurdukça da yükümüz artıyor. 30.
yılımızda yeni gelen üyelerimiz bizim
yaptıklarımızı az bulsunlar, yeteri kadar
çalışılmamış desinler. TKB işte o zaman
gerçek başarısını sağlamış olacaktır. 

“TKB toplantıları 
koruma okulu özelliği taşıyor”
Sezer Cihan 
TKB Genel Sekreteri 

Sezer Cihan, rakamlar eşliğinde TKB’nin
15 yıllık çalışmalarını özetledi: “15 yıldır
düzenli olarak gerçekleştirdiğimiz Semi-

ner, Buluşma ve Bölge Toplantılarına 15
yıldır 13.550 kişi katıldı. Bu toplantılar
uzman sunumları ve alan incelemeleriyle
bir ‘koruma okulu’ özelliği taşıyor. Arkeo-
lojik mirastan, endüstri mirasına, gelenek-
sel yaşam kültüründen, Cumhuriyet
mimarisine, yasal düzenlemelere kadar
farklı başlıklardaki konuları üyelerimizin
gündemine taşıyarak koruma hareketinin
çeşitlenmesini sağladık. 2012 yılından bu
yana Kültür Öncelikli Bölgesel Yol Hari-
taları ile Türkiye’nin üçte birinin stratejik
planlarını hazırladık. Yol haritalarındaki
birinci önceliğimiz ‘kültürel kalkınma’.
Bu kapsamda sadece il sınırları içinde
değil komşu kentlerle birlikte havza ve
bölgesel ölçekte paylaşılan değerlerin ana-
lizleri de yaptık. Bu yıl ise 5 ayrı havzada
Kültürel Rota Planlaması hazırladık. Tüm
bunları yaparken her kesimin bir araya

Mücahit Yanılmaz
Elazığ Belediye
Başkanı 
Kentlerin bir kimliği
ve ruhu var. Elazığ

Harput, Palu ve diğer ilçeleriyle birlikte 4
bin yıldır tarihi kimliğini ve ruhunu, özünde
birleştirmiş ve yüzünü geleceğe dönmüş bir
kent. Şehirlerimiz gelişecek, modernleşecek
ama tarihinden, kimliğinden, sanatından,
geleneğinden ve kültüründen taviz vermeden
bunu yapacak. Malatya ile Elazığ aynı coğ-
rafyada komşu iki kent. Hem doğal ortak
değerlerimiz var. TKB’nin 15. yılında bu
toplantıya katılmaktan büyük mutluluk
duyuyorum. 

Süleyman Kamçı 
Malatya Valisi
Anadolu’nun cennet
köşesi Malatya, dünü
bugünle, doğuyu

batıyla buluşturan kadim kentlerden birisidir.
Tarihi mirasa sahip çıkmak, sahip olduğumuz
zenginlikleri bir turizm unsuru olarak düşün-
mekle değil, bunun bir vatandaşlık görevi
olduğunu hatırlamakla olur. Bizlerden önce
başlayan yöneticilerin yaptıkları çalışmaları
da aynı hız ve kararlılıkla artan bir şekilde
devam ettirmeye çalışıyoruz. İnanıyorum ki
böyle kıymetli buluşmalarla Malatya’nın
geleceğine kültür köprüleri kurulmuş olacak.

Açılış konuşmalarından...
Tam metinlere www.tarihikentlerbirligi.org adresinden ulaşabilirsiniz.
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geldiği çalıştaylar düzenledik. Muhtarlar-
dan, memurlara, işçilere, öğrencilere kadar
farklı kesimlerin katıldığı toplantılarda kent-
lerin sorunları, öncelikleri, farklılıklarını
araştırdık. Kentsel Strateji ekibinin geliştir-
diği ve çalıştaylarda uyguladığımız BEK
analiziyle doğru sonuçlara ulaştık.     

Eğitim de TKB’nin en önemli başlıkları ara-
sında. ÇEKÜL Akademi tarafından hazırla-
nan eğitimler uygulamanın içinden gelen
uzmanlar tarafından veriliyor. Akademi eği-
timlerine bugüne kadar farklı ölçekteki bele-
diyelerden 1705 kişi katıldı. Uluslararası
boyutta düzenlenen YAPEX Restorasyon
Fuarı ise üyelerimizle birlikte katıldığımız ve
içerik olarak desteklediğimiz, sektör firmala-
rıyla, üniversitelerle ve diğer kurumlarla biz-
leri buluşturan önemli bir fuar.  Kasım
ayında ‘Kırsal Mirasın Geleceği’ temasıyla
yapılacak YAPEX Fuarını TKB olarak yine
destekliyoruz. Üç ayda bir çıkarttığımız ve
ÇEKÜL yayın ekibi tarafından hazırlanan

Yerel Kimlik dergisinde tüm bu çalışmaları-
mızı özetliyoruz; inceleme yazılarına ve üye
kentlerimizde yürütülen koruma haberlerine
yer veriyoruz. 2001 yılından bu yana devam
eden Özendirme Yarışmasında ise bugüne
kadar toplam 190 projeye ödül verdik. Ama
yarışmaya başvuru sayısı 1000’in üzerinde
gerçekleşti” Sezer Cihan ayrıca hibe prog-
ramları ve uluslararası etkinlikler hakkında
da bilgi verdi.

“Ulusal Koruma Strateji 
Planı hazırlanmalı”
Faruk Göksu
ÇEKÜL Yüksek Danışma Kurulu üyesi
şehir plancısı

Tarihi Kentler Birliğini 15. kuruluş yılında,
öncelikli gündeme aldığı kavramlarla değer-
lendirmek istiyorum. Bu kavramları sizler daha
da çoğaltabilirsiniz. 15 yıllık sürecin birikim
ve beraberliğinin ortaya çıkardığı başarıyı,
gelecek on yıllara farklı kavramlarla ve farklı
yaklaşımlarla taşımalıyız.

Geçmiş 15 yıl: 
Vizyon, kimlik, dayanışma, tasarım
Yapılanları vizyon, kimlik, dayanışma ve tasa-
rım olmak üzere dört başlıkta ele alabiliriz. 

Birincisi vizyon: TKB, kent, havza, bölge
ölçeğindeki bakış açısı ile hazırlamış olduğu
yol haritaları ile koruma yaklaşımını farklı
boyutlara çıkarmıştır. Kentlerin gelecek kur-
gularında yeni potansiyeller fark edilmiştir.

İkincisi kimlik: TKB toplantılarında artık,
marka kentler yerine kimlikli kentler konuşul-
muştur. Kentlerin ruhu, hikâyeleri, geçmişin
değerleri proje geliştirme ve tanıtım stratejile-
rinin oluşması için öncelikli ele alınmıştır.

Üçüncüsü dayanışma: Belki de en önemli
kavram olarak ele alınmalı. TKB üyeleri
siyasi parti kimliklerini bir tarafa bırakarak,
birlik ve beraberlik içinde Anadolu coğrafya-
sının ortak değerlerini korumak için program
ve projeler geliştirmiştir.

“15 yıllık sürecin 
birikim ve beraberliğinin

ortaya çıkardığı 
başarıyı, gelecek 
on yıllara farklı 

kavramlarla ve farklı
yaklaşımlarla 
taşımalıyız.”
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Dördüncüsü tasarım: TKB tasarımı gündemi-
ne alarak, yarışmalar yoluyla projeler üretmiştir.
200 Ortak 200 Eser programı, kentlere yeni bir
proje geliştirme yaklaşımını sunmuştur.

Koruma sektörü ve tarihsel dönüşüm süreci
Bu dört kavram ve on beş yıllık süreç büyük
bir deneyimi ortaya çıkarmıştır. Bu süreç
içinde Türkiye’de ‘kentsel dönüşüm’ süreci
yaşanırken, Tarihi Kentler Birliği üyesi kent-
lerde ‘tarihsel dönüşüm’ süreci yaşanmıştır.
0n beş yıllık süreç içinde koruma sektörü
oluşmuştur. Gayrimenkul ve finans sektörü-
nün yarattığı katma değerden daha büyük
değerlerin yaratılacağı koruma sektörü gele-
cek on yılların parlayan yıldızı olacaktır.

Gelecek 10 Yıl hedefleri: 
Kalkınma, kaynak, etki, mahalle
TKB’nin gelecek on yılını değerlendirirken,
koruma sektörü potansiyelini dikkate alarak

dört başlıkta önerilerimi sunmak istiyorum. 
Birincisi kalkınma. TKB üyesi kent yönetici-
leri kalkınma temasını gündemine almalı.
Ekonomi ve ekoloji dengesi ile mavi ve yeşil
ekonomiler, kent ve kır bütünleşmesi temel
söylemleri gelecek kurgusunun temel söylem-
leri olmalı.

İkinci gündem ise kaynak olmalı. Artık,
kentlerimizde artan imar haklarının bir
bölümü koruma sektörü için ayrılmalı.
Üçüncü dönüşüm süreci içinde bulunan
kentlerimizde imar hakları satılmalı. Elde
edilen kaynak koruma fonunda toplanmalı
ve tarihi ve doğal mirasın korunması için
harcanmalı. Fonun kaynakları, 1/3 oranında
yerel yönetimlere, özel sektöre ve sivil top-
lum örgütlerine paylaştırılmalı, üç taraf bir
araya geldiğinde bu fon kullanılmalı.  Yani,
paranın gücü, tarafları program ve proje
bazında buluşturmalı.
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Üçüncüsü ise sosyal etki. TKB gelecek on
yıl içinde geliştireceği tüm program ve pro-
jelerde yaşam ve mekana olan etkileri ele
almalı. Koruma sektörünün yaratacağı
katma değerin, toplumsal değere dönüşmesi
için Sosyal Etki Değerlendirme Raporları
(SED) hazırlanmalı.

Dördüncüsü ise mahalle ve mahalleli
yeniden keşfedilmeli. Yani, bilinenler
yeniden keşfedilmeli. Mahalle ölçeği,
komşuluk ilişkileri, yaşama dair her şey
yeniden ele alınmalı. 

Ulusal Koruma Strateji Planı
hazırlanmalı
On beş yıllık birlikteliğin sonucunda elde
edilen deneyimin paylaşılması ve gelecek
on yılların planlı ve programlı yönetilmesi
için ulusal koruma strateji planı TKB tara-
fından hazırlanmalı.

Planın vizyonu, aşağıdan yukarı kurgulan-
malı. TKB üyelerinin yerelde yaptıkları
dikkate alınarak gelecek vizyonu belirlen-
meli. Ortak değerler, ortak geleceğin belir-
lenmesi için ortak yönetim anlayışıyla
olmalı.

Ulusal plan; koruma için kalkınma, kal-
kınma için gelişme, gelişme için bütün-
leşme temel söylem çerçevesinde ele
alınmalı.

“Paylaşan kentler” akımı geliştirilmeli
TKB üyelerinin on beş yıllık beraberliği;
ortak değerlerin, ortak gelecek için ortak
paylaşıldığı bir yeni süreç ile devam
etmeli. Kentsel ittifaklar oluşturulmalı.
Kentler ortaklıklar yapmalı. Yeni süreçte,
imar planlaması değil, şehir planlaması

anlayışı olmalı, imar hakkı değil yaşam
hakkı konuşulmalı. Kentlerin yapılaşma
kapasitesi, su, yeşil vb gibi yaşamsal kapa-
sitelerle birlikte belirlenmeli.

Yerelin birikimi, aşağıdan yukarı yönetim
anlayışı içinde yukarılara taşınmalı ve ulu-
sal koruma strateji planının temel kurgu-
sunu oluşturmalı. TKB üye yöneticilerinin
on beş yıllık başarılı geçmişini kutluyor,
gelecek on yıllarda daha başarılı olmasını
diliyorum.

“15. yılımızda kırsal mirasın 
korunması için çalışacağız” 
Yusuf Ziya Yılmaz 
TKB ve Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı 

15 yılda TKB’nin başarısını rakamlarla
Sayın Sezer Cihan özetledi. Kapanış
değerlendirmesi yaparken vurgulamak
istediğim birkaç nokta var: Faruk Göksu
konuşmasında emsal ve emlak rantı artı-
şından oluşacak kaynakların eskinin
korunmasında ve mevcudun korunma-
sında kullanılması konusuna dikkat çekti.
Bu, bizler için çok önemli bir ipucu. Ama
şu anda elimizde olan emlak vergilerinin
%10’unun kullanılmasında bile aslında
çok başarılı değiliz. 15 sene içinde ortaya
koyduğumuz başarı örneklerinin özgüve-
niyle, ülkemizin gelecek planlarını yeni-
den tasarlamamız gerekiyor. Anadolu
topraklarındaki tarihsel birikimlerin ihya-
sıyla ilgili yeni projeler ortaya koymamız
gerekiyor. Bunun için ben hazırım. Bu
bilince sahip üyelerimizle birlikte daha
başarılı koruma uygulamaları ve kentsel
tasarımlar yapacağımıza inanıyorum. 15.
yılımızda köylerimizdeki kırsal mirasın
korunması için daha planlı çalışmalar
yürütmeyi hedefliyoruz. 

“15. yılımızda 
köylerimizdeki 
kırsal mirasın

korunması için daha
planlı çalışmalar 

yürütmeyi 
hedefliyoruz.”
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Malatya ve ilçelerindeki 
değişim etkiledi 
TKB Malatya Buluşması gezi programı
boyunca, kent merkezinde ve ilçelerde son
dönemde yapılan koruma çalışmaları, anıtsal
yapılar, doğal çevre ve arkeolojik alanlar
incelendi. Kent gezisi, Malatya’da yerel yöne-
timlerin girişimleri ile başlayan, merkez ve
ilçelerdeki koruma projelerinin bütüncül bir
anlayışla hayata geçmesi yolunda sürdürülen
çalışmaların izlenmesi açısından önemliydi.

Kent gezisi, bölgenin yerel yöneticileri ve
uzman ekipleriyle merkezde yapılan incele-
melerle başladı. Kongre ve Kültür Merkezi-
nin yakınında bulunan kerpiç evler
incelendi, yarım kalan çalışmaların tamam-
lanması ve binaların işlevlendirilmeleriyle
ilgili planlama yapıldı. Malatya merkezdeki

kerpiç yapıların, ilçe belediyelerdeki çalış-
maların tanıtımlarının yapılacağı mekanlar
olarak işlevlendirilmesi ve merkez ile ilçeler
arasındaki çalışmaların entegre edilmesi
planlandı. Geleneksel sokak dokusunu koru-
mak için son yıllarda sokak sağlıklaştırma
ve restorasyon çalışmaları yürüten Yeşilyurt
ilçesinde yapılan koruma çalışmaları da kent
gezisi kapsamında incelendi

Arslantepe Höyüğünden çıkarılan eserlerden
esinlenilerek hazırlanan kumaş koleksiyonu
ile hazırlanan tasarımlar, Battalgazi ilçesin-
deki restorasyonu tamamlanan Silahtar Mus-
tafa Paşa Kervansarayında yapılan defile ile
tüm konuklara tanıtıldı. Yıllardır yapılan sis-
tematik kazılarla, son Kalkolitik dönemden
itibaren her dönemde kesintisiz yerleşimin
görüldüğü ve Anadolu’da kurulmuş olan ilk

Sokak dokusunu
korumak için 

sağlıklaştırma ve
restorasyon 

çalışmaları yürüten
Yeşilyurt’ta yapılan

çalışmalar kent
gezisi kapsamında

incelendi.
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kent devleti olan Aslantepe Höyüğünde sür-
dürülen çalışmalar, arkeolojik miras konu-
sunda yerel yönetimleri ve üniversitelerin
işbirliğinin verimli sonuçlarını ortaya koyan
önemli bir örnek. Kazı başkanı olan La Spi-
enza Üniversitesi Öğretim Üyesi Marcella
Frangipane’nin rehberliği ile artık açıkhava
müzesi haline gelen höyük ile ilgili bilgi
alındı ve tüm arkeolojik alan ayrıntılı olarak
incelendi. Ardından kültür ve sanat faaliyetle-
rinin yapıldığı Battalgazi’deki Metin Sözen
Sokağı tüm konukların katılımı gezildi ve
Ulucami ziyaret edildi. Anadolu’nun en eski
camilerinden biri olan, Anadolu Selçuklu Sul-
tanı I. Alaeddin Keykubad döneminde yapılan
ve farklı zamanlarda birçok defa onarım göre-
rek günümüze ulaşan Malatya Ulu Cami de
gezinin önemli duraklarından biri oldu.  

Malatya’nın Şire Pazarı ve Bakırcılar Çarşısı
ile canlılığını koruyan çarşı dokusunda yapı-
lan düzenlemeler incelendi. Malatya Buluş-
masının son gününde ise gündem, Balaban ve
Darende tüm katılımcılarla birlikte incelendi.
Yol üstündeki, 1865 yılında “Sultansuyu Çift-
likat-ı Hümayun” adı ile kurulmuş olan ve
ordunun binek at, keçe, yapağı sağlama gör-
evini yerine getiren ve günümüzde Sultan-
suyu Tarım İşletmesi Müdürlüğü olarak at
yetiştiriciliğine devam eden haranın son
dönemdeki faaliyetleri görevliler tarafından
anlatıldı. Kent gezisi, tüm konuklarla birlikte
Levent Vadisi seyir terası, Balaban kerpiç
evler ve Darende Gürpınar Şelalesi gezileri
ile devam etti.
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Kurulduğu günden beri Türki-
ye’nin tüm bölgelerini ileri
hedefleri dikkate alarak den-
geli programlarla gündeme
getiren Tarihi Kentler Birliği,

2015 yılında deneyimlerine uygun bir dizi yeni
başlıkları değerlendirdi. Aynı zamanda ülkemizin
bütününü farklı bakış açılarıyla tanıma, yeni işbir-
likleri yaratma yolundaki çabalarını yoğunlaştırdı.
Bunun olumlu sonuçlarını görme ortamı bulan
TKB, yeni katılan üyeleriyle 15 yılda pekiştirdiği
anlayışı bir anlamda biz kez daha kanıtlama ola-
nağı buldu. Her üyesinin ülkenin her noktasındaki
çabalarını görme fırsatı veren bu yaklaşımın
sonuçları, “Özendirme Yarışmaları”na da yansı-
makta, bilgi-deneyim alışverişi her yıl gelişerek
güçlenmektedir.

Bu yılın ilk büyük semineri böyle bir zemin üze-
rinde gelişti. Ev sahipliği yapan Diyarbakır’da
“Alan Yönetimi” konusunun sağlam bir eğitim
programına dönüşmesi, UNESCO sürecine kat-
kısı, Diyarbakır toplantısının ana hedefiydi.
Geçici listeye giren üyelerimizin sayısının her
geçen gün artışı yeni bir örgütlenmeye, ortak hare-
ket etmeye ihtiyaç göstermektedir.

Diyarbakır’ın ardından bölge toplantılarının ilki-
nin Muğla’da düzenlenmesi, Batı Anadolu’daki

üyelerimiz için önemli bir kazanım oldu. Değişik
ölçekte üye belediyelerin ürettikleri değerleri sun-
maları, tartışmaya açmaları, “bölgesel bütünlükte
koruma” olgusuna bilinçli bakmaları, daha şimdi-
den çok yönlü yeni bir tasarım ortamını gündeme
getirdi. 

Antakya’daki bölge toplantısı ise, farklı bir
konuyu yaşama geçirmeyi, yeni bir dayanışmanın
gerekliliğini vurgular nitelikteydi. TKB ve
ÇEKÜL Vakfı’nın ülke gündemine yerleştirmeye
çalıştığı “Kültür Öncelikli Rota” başlığı, bölge-
deki üyelerimiz açısından doğa-tarih-kültür zen-
ginliklerimizin ortaya çıkmasına neden oldu. Daha
şimdiden bölgedeki yedi ilde ön araştırmaların
başlamış olması, heyecanlı ortamın bir yansıması
olarak nitelenmelidir. Ayrıca Antakya’nın zengin
doğa-kültür varlığını hep birlikte görmek, bizler
için bulunmaz bir kazanç oldu. Üye belediyeleri-
mizin sundukları bildiriler ise, bölgeyi daha ayrın-
tılı algılama olanağı yarattı. 

Mayıs ayında büyük buluşmanın Malatya’da
olması, bir bakıma “15. Yıl Kutlamaları”nın gün-
demini açıklama, doğa-kültür-eğitim-örgütlenme-
tanıtım alanında alınan yolun bir kez daha
hatırlatılmasıydı. Ülkenin dört bir yanından gelen
üyelerle arkada bıraktığımız 15 yılın hesabını
kendi kendimize ve tüm kesimlere verme, biriki-

değerlendirme

TKB’NİN 15.
KURULUŞ YILINDA

YOĞUN BİR GÜNDEM

ÇEKÜL Vakfı ve
TKB Danışma Kurulu Başkanı 
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min büyüklüğünü yansıtma açısından önemliydi.
Geçen süre içinde ulaşılan noktanın büyüklüğü-
nün temel nedenlerinin başında, doğal-tarihsel-
kültürel mirasın korunması yolunda
ulusal-uluslararası kavramların yaşama doğru
geçirilmesi, ülkemize uygun içselleştirilmesiydi. 

Bu süreçte, ülkemizde ve üye belediyelerimizde
gündemin yoğun değişmesine rağmen sürekliliğin
sağlanması, tüm üyelerin ortak dil ortak düşün-
cede buluşmaları, “yakın tarihimizi yazacaklar”
için çok önemli bir başlık ve toplumsal yapımız
açısından farklı bir göstergedir. Dileriz gelişerek
sürer, dayanışan kurum-kuruluşlarının da umut
kapısını aralar. 

Herkesin başarılarını gösterme olanağı bulduğu,
kültürel kimliğini korumak için yerelin gösterdiği
çabaların yansıdığı bu toplantı, bir anlamda her
kesim için “eşik noktası” niteliğindeydi.
Malatya’nın ev sahipliğinin yarattığı sıcak
ortamda dikkati çeken bir diğer nokta, tüm katı-
lanların doğal zenginlikleri görmeleri, her ölçekte
yaklaşımları inceleme olanağı bulmaları, gele-
neksel mirasın korunmasının olmazsa olmaz bir
değer olduğunun saptanması, 15. yıla uygun bir
karşılamaydı. Özellikle katılanların üzerinde dur-
duğu gibi, Dünya Mirası’na girmeye çalışan
Aslantepe’den Battalgazi’ye, Yeşilyurt’tan Gün-
düzbey Balaban Darende’ye uzanan çok yönlü
koruma örnekleri, her yönüyle toplantının günde-
miyle örtüşüyordu. Çarpıcı Aşudu/Günpınar şela-
lesi, bir bakıma gezinin heyecan veren odak
noktalarından biriydi. Yıllardır “Doğa ve Kültürle
Varız” sözünü sürekli dillendiren ÇEKÜL’ün
anılmasına neden oldu. 

Kuşkusuz gezilen yerler arasında olmadığı için
üzülenler de vardı. Üyeler, Arapgir, Hekimhan ve
diğer ilçelerin kanyonlarından tarihsel-kültürel
miraslarına kadar uzanan birikimleri konusundaki
başarılı çabaları göremediler. Bölgeye özgü kerpiç
mimarlık anlayışını sürdüren köylere uğranama-
ması, “Köyler Yaşamalıdır” programı için bir
eksiklikti. Herkesin ayrılırken ki ortak kanısı, bu
çeşitliliğe dayanan zenginliğin nasıl sürekli kılına-
cağı, dayanışmanın hangi yöntemlerle sağlanacağı
noktasında düğümleniyordu. 

Bu konuda galiba yeni büyükşehir olan Malat-
ya’nın bu görevi üzerine alması, sürekli herkesi
destekleyeceği bir birimle, tüm yerleşmeleri toplu
hareketle başarıya yöneltmeleridir. Çünkü alınan
“umut verici yolun” durma olanağı yoktur. 

Battalgazi’de Mustafapaşa Kervansaray’ında gör-
düğümüz Aslantepe buluntularındaki figürlerden
yararlanarak sunulan gösteri, ulusaldan uluslar-
arası yola ulaşmanın somut bir belgesiydi. Zaten
TKB’nin temel hedeflerinden biri, yerelden ulu-
sala, ulusaldan evrensele giden yolu sağlam
temeller üzerine oturtmaktır. Bu nedenle, şimdiye
kadar desteğini eksik etmeyen TKB ve ÇEKÜL,
çevresiyle birlikte Malatya’nın başarısını yakın-
dan izleyerek katkı sağlaması doğaldır. En önemli
nokta “yaratılan heyecanın sönmemesi”, bu zen-
gin kimliğin yaşatılmasıdır.                    
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Malatya'nın tarihi mirası kadar  doğal mirası da koruma altında.
Malatya ilçeleriyle birlikte bütüncül koruma yaklaşımını benimseyen ve

TKB üyeleri arasında örnek çalışmalar yapan kentlerimizden.
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Türkiye’nin en
büyük höyüğü
Arslantepe
Malatya’nın 7 kilometre
kuzeydoğusunda yer alan Tür-
kiye’nin en büyük höyüğü
Arslantepe kazıları, 1932
yılında Fransız bir ekip tara-
fından başlatılmış. Kazılarda
bulunan iki aslan ve kral hey-
keli Ankara Anadolu Medeni-
yetleri Müzesinde
sergileniyor. Kazı alanının
girişinde ise eserlerin bire bir
aynı boyutlardaki replikaları
ziyaretçileri karşılıyor. Kazı

Başkanı Marcella Frangi-
pane’nin titiz çalışmalarıyla
çok sayıda buluntuya ulaşıldı.
Höyüğün en önemli iki ana
yapısı bir tapınak ve bir saray.
Kazılardan çıkan diğer bulun-
tular Malatya Arkeoloji Müze-
sinde sergileniyor. Kent
yöneticileri Arslantepe Höyü-
ğünde yürütülen çalışmaları
desteklemek, ulusal ve ulus-
lararası mecralarda tanıtımı
yapmak amacıyla çeşitli etkin-
likler düzenliyor. Geçen yıl
yapılan fotoğraf sergisinin
ardından bu yıl da buluntu-
larda yer alan motiflerden
hazırlanan bir kumaş koleksi-
yonu sergilendi.  

Malatya Torosları...
Nehirden bahsedip, dağları küstürmeyelim. Teke Yarımadasından başlayarak
Suriye topraklarına kadar uzanan Torosların Güneydoğusundaki bölümü,
Nurlak Dağları, Malatya Dağları, Maden Dağları, Genç Dağları ve Bitlis
Dağları olarak bilinir ve bu dağlar Dicle Nehrini besler. Malatya Torosla-
rında en çok meşe ağacı yetişir. Alakarga ve sincapların kışın yemek için
toprağa gömdüğü ve kendiliğinden toprağa karışan pelitlerden üreyen meşe
ağaçlarının boyu 25 metreye kadar ulaşır. Vadi yamaçlarında ise sıklıkla
ardıç ağacına rastlanır. Ardıç ağacı da Anadolu’nun kutsal ağaçları arasında-
dır. Ardıç ağacının tohumları, ardıç kuşu tarafından yenmedikçe çimlenme
gerçekleşmez. Bu nedenle ardıç, çoğalması zor ağaç türleri arasındadır.
Farklı canlı türlerinin yaşadığı, yaşamımızı hem de yaşam kültürümüzü bes-
leyen doğal alanların korunması için TKB üyeleri duyarlı çalışmalar yürüt-
meye başladı. Fırat nehri gibi, pek çok canlıya ev sahipliği yapan dağlarımız
ve ormanlarımızın da yaşamaya devam etmesi için yerel yönetimler, kal-
kınma ajanslarının desteğiyle çeşitli koruma programları hazırlıyor.

Fırat’ın bereketi...
Murat ve Karasu nehirlerinden
beslenerek büyüyen Fırat Nehri
Erzincan, Tunceli, Elazığ,
Malatya, Diyarbakır, Adıyaman
ve Gaziantep il sınırlarından
geçerek Suriye sonra da Irak top-
raklarına ulaşır. Ve geçtiği bölge-
lerde efsanelere, masallara,
türkülere, şiirlere, ağıtlara konu
olur. “Kesin şu Fırat’ı bu yıl
akmasın /Etrafına taşıp yakıp yık-

masın” dizeleri Fırat’ın konu
olduğu ağıtlardan sadece bir tane-
sinden alıntı. Anadolu insanının
yüzyıllardır devam eden doğayla
içiçe yaşamı, doğanın bereketinin
her türlü yaşam kültürün içinde
yer almasına neden olmuş. Hatta
bazı dini anlatımlarda Fırat Neh-
rinin kutsallığına bile değinilmiş.
Fırat Nehri, içinden geçtiği bu 7
tarihi şehri bereketiyle beslemeye
devam ediyor. Fırat’ın en önemli

kolu olan Tohma Çayı ve Kan-
yonu  Malatya’nın  Darende ilçe-
sine gelenleri muhteşem
manzarasıyla karşılıyor. Yerel
yönetimler tarafından yapılan
çevre düzenlemeleri ve spor
etkinlikleriyle doğa ve macera
tutkunlarının uğrak noktası olan
Tohma Çayı boyunda ilçenin
sulanabilir tarım arazileri ye alır. 

Levent Vadisinde 10 bin yıldır yaşam var
Doğada macera tutkunu değilseniz ve bu
muhteşem Vadiyi sadece izlemek istiyor-
sanız camdan yapılmış seyir terasında
çayınızı yudumlarken 65 milyon yıl önce-
sine dayanan coğrafi katmanları görebilir-
siniz. Bilim adamları Vadide Paleolitik
döneme (Yontma Taş Devri/Eski Taş
Çağı) kadar yaşamın olduğu keşfetti.

Vadideki mağara yerleşkelerinde Neolitik
döneme (Cilalı Taş Devri/Yeni Taş Çağı)
ait yaşam kalıntılarına rastlandı. Ayrıca
Hitit, Roma, Selçuklu ve Osmanlı mede-
niyetinin izleri de güçlü. Günümüzde de
köylerinde yaşam devam ediyor. Bir tabiat
harikası olan Levent Vadisinde 10 bin 
yıldır yaşam kesintisiz sürüyor.  
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ÇEKÜL Vakfının kurulma-
sıyla yayılmaya başlayan
“Kendini Koruyan Kent-
ler” kavramı, Türki-
ye’nin koruma tarihi

incelendiğinde karşımıza çıkan ve pek
çok kesim tarafından kabul görmüş,
öncü bir kavram. Bir kente kişilik katan
mimari yapılar, örneğin Bursa’nın han-
ları, Taraklı’nın konakları, Mardin’in taş
evleri gibi; yaşamın devam ettiği tarihi
çarşılar, surlar, kaleler, antik kentler
gibi; Kapadokya, Longoz Ormanları,
Kızılırmak gibi; bizi biz yapan ve doğa-
dan öğrendiğimiz bilgiyle şekillenerek
oluşan “yaşam kültürü” gibi değerler,
geleceğe taşımaya çalıştığımız kentleri-
mizin can damarları. Koruma yolculu-
ğunda TKB ve ÇEKÜL’ün
savunuculuğunu yaptığı en önemli ilke-
lerden biri doğa ve kültürün ayrılmaz bir
bütün olduğu... Bu ilkenin yaygınlaş-
ması ve belediyelerin uzman kadrola-
rıyla aynı pencereden kentlere
bakabilmek için ÇEKÜL Akademiye her
yıl farklı konularda eğitim başlıkları
ekliyoruz. “Dayanıklı Kenter” kavramı
da bu eğitimlerden birinin ana temasını
oluşturuyor. 

Yerel Kimlik dergisi, yeni kavramları
sizlerle paylaşmak için en önemli haber-
leşme kaynaklarımızdan biri. Bu
nedenle TKB ve ÇEKÜL’ün gündeme
aldığı bu yeni kavramı derginin bu sayı-
sında incelemek istedik.           

“İnsan ve Doğa” için dayanıklı
kentler yaklaşımı
Günümüzde ne insanlar tarafından şekil-
lendirilmeyen herhangi bir ekosistem ne
de ekosistem ve sunduğu servislere
bağımlı bulunmayan herhangi bir insan
bulunuyor. Ancak ekonomi, kültür ve
toplumlarımızın gezegenimiz ile bütün-
leşik olduğunu unutuyoruz. Kültür ve
yaşantımızın ortaya çıkmasını sağlayan
doğa, sunduğu imkânlar, gezegenimiz
ve limitlerini yeniden düşünmemiz gere-
kiyor. Dayanıklı kent yaklaşımı değişik-
lik durumlarında insan, kültür ve
doğanın nasıl etkileştiğini, birbirini nasıl
etkilediğini ve birbirine nasıl uyum sağ-
ladığını anlamanın yeni bir yolunu öner-
meyi amaç ediniyor. Gezegendeki tüm
hava, su ve toprak varlıklarını içeren
biyosfer ile yeniden bağ kurmanın
gerekliliğini savunuyor. “İnsan için
doğa” yaklaşımı yerine “insan ve doğa”
yaklaşımını benimsiyor. ÇEKÜL Vakfı-
nın kuruluşundan beri benimsediği
“Doğa ve Kültürle Varız” yaklaşımı da
kültürel ve doğal dokunun korunarak
geleceğe aktarılmasının önemi üzerinde
duruyor.
Kaynak: http://www.anthropocene.info/anth-
ropocene.php

inceleme

KENDİNİ
KORUYAN

KENTLERDEN
DAYANIKLI
KENTLERE

İklim Değişikliği ve Enerji Politikaları Uzmanı

ÇEKÜL Vakfı
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“TKB ve ÇEKÜL’ün 
savunuculuğunu 
yaptığı en önemli 

ilkelerden 
biri doğa ve kültürün 

ayrılmaz 
bir bütün olduğu.”
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Kentlerin önemi
Önümüzdeki 40 sene boyunca dünyadaki kent
nüfusunun insanlık tarihi boyunca var olan en
hızlı ivmeyle artacağı, 2050 yılına gelindi-
ğinde Güney Afrika büyüklüğünde bir alanın
daha kentleşeceği öngörülüyor. Bu 6,3 milyar
insanın kentlerde yaşıyor olması demek. Yani
kent nüfusunun 2010 senesine göre 2,8 milyar
artış göstermesi, dünya kent nüfusunun yal-
nızca 40 senede iki katına katlanması. Böyle
bir gelecek, gezegenin sistemleri üzerinde
zaten çok yoğun olan baskının hızla artması
anlamına geliyor. Kent nüfusundaki artışın en
yoğun olduğu -ve olacağı- yerlerden bazıları
dünya biyolojik çeşitliliğinin de en zengin
olduğu alanlar. Bu alanların birçoğundaki top-
lulukların büyüme ile birlikte gelen zorluklarla
baş etmek için gerekli olan ekonomik ve tek-
nik kaynaklara erişimi oldukça sınırlı. Dünya-
daki kent nüfusunun üçte birinin temel
ihtiyaçlarına erişimden uzak yaşadığı da göz
önünde bulundurulduğunda, gezegenin sınırla-
rını merkeze alan bir yaklaşımı benimsemenin
elzemliği ve bunun nesil-içi ve nesiller arası
adalet açısından önemi açıkça ortaya çıkıyor.
Ancak kentler, bağımlı olduğumuz doğa ve
ekosistemleri korumak ve desteklemek için

çeşitli fırsatlar sunma potansiyeline sahip.
Kentler değişimin merkezleridir, sürdürülebi-
lirlik için gereken liderliği gösterebilir ve gös-
termelidir. Kentlerde zengin bir biyolojik
çeşitliliğin var olabileceği ve kent ekosistemle-
rinin insan sağlık ve refahını önemli ölçüde
artırabileceği bilinmektedir. Daha bilinçli
yaşam biçimleri ve akıllı politikalar, zengin bir
biyolojik çeşitliliği kentsel alan sınırlarının
içinde ve dışında koruyabilir ve destekleyebilir.
Fonksiyonlarını iyi bir şekilde sürdürebilen
ekosistemler su kıtlığı, fırtına, sıcak hava dal-
gaları gibi olayların ortaya çıkardığı risklerin
sınırlandırılmasına, yol açılan doğadaki yıkı-
mın frenlenmesine yardımcı olabilir. Sürdürü-
lebilir bir geleceğe sahip olmak için kentlerin
bu konudaki potansiyellerinin ortaya konması
önemli ve acildir. Gezegenin eşikleri odaklı bir
sürdürülebilir kent yaklaşımı bunun için şarttır. 

Gezegenin sınırları
Bilim insanları dünyamızla ilgili daha fazla
bilgiye sahip oldukça doğadaki geri dönüşü
olmayan “taşma noktaları” hakkındaki farkın-
dalık artıyor. “Taşma noktaları”, aşıldığında
doğada yol açılan değişimin önüne geçilmesi-
nin artık çok zor olduğu eşikleri ifade etmek
için kullanılıyor. Bu durumların çoğu geri bes-
leme döngülerinin sonucu olarak ortaya çıkı-
yor. Geri besleme döngüleri, kendi başlarına
küçük olan değişimlerin gelecekteki değişik-
likleri daha olası kılıyor olması anlamına geli-
yor. Örneğin, küresel iklim değişikliği kutup
bölgelerinde toprakta gömülü halde bulunan
karbonun atmosfere salınmasına neden oluyor.
Bu da küresel sıcaklığın daha fazla artmasını
ve topraktan daha fazla karbonun açığa çıkma-
sını sağlıyor. Bu durumun dünyanın neresinde
olursak olalım toplum, kültür ve ekonomimize
yıkıcı etkileri olacağı üzerinde duruluyor.
Bilim insanları hala bu “taşma noktaları”nın
tam olarak nerede bulunduğunu ve nasıl risk-
leri beraberinde getirdiğini anlamaya çalışıyor.
Ancak dünya sisteminin fevkalade “dayanıklı-
lığı”na rağmen tehlikeli bir alana yaptığımız
geçiş gittikçe daha da açık hale geliyor. İnsan
toplumu ve başka birçok canlı, varlığını sürdü-

“Bilim insanları
dünyamızla

ilgili daha fazla
bilgiye sahip

oldukça doğadaki
geri dönüşü 

olmayan taşma
noktaları

hakkındaki farkın-
dalık artıyor.”
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rebilmek için istikrarlı bir doğaya ihtiyaç
duyuyor. Eğer değişiklikler çok fazla veya çok
hızlı olursa birçok toplum, kültür ve canlı türü
bunun altından kalkamayacak. Ani değişiklik-
lere neden olmaya başladık bile. Bu durumla
ilgili olarak bir bilim insanları grubu, içeri-
sinde kalınması gereken, yoksa toplumlar için
ciddi sonuçlar doğuracak, kabul edilemez eko-
lojik yıkım ve karışıklığın ortaya çıkacağı
dokuz kritik eşik önermesinde bulundu.
Kaynak: http://www.anthropocene.info/thresholds-
boundaries.php

Bu eşiklerin dördünü geçtik veya geçmek
üzereyiz: ozon incelmesi, iklim değişikliği,
biyoçeşitlilik kaybı ve besin kirliliği. Ayrıca
diğer taşma noktalarının bazılarına da endişe
verecek kadar yaklaştık. Bu eşik noktalarının
birbirleriyle yakın derecede ilişkisi bulunuyor.
Bir tanesini aşmak diğerlerinin aşılmasını
daha kolay hale getiriyor. Örneğin Amazon
yağmur ormanlarının kesilmesinin hava
modellerini etkileme olasılığının üzerinde
duruluyor. Böyle bir durumun ortaya çıkması
ile bir yandan dünyanın diğer ucundaki su
kaynakları tehlike altına girerken, diğer taraf-
tan gerçekleşen kontrolsüz okyanus asitlen-
mesi biyoçeşitliliği tahrip edebilir. Böyle bir
değişim milyonlarca insanın açlık riskiyle
karşı karşıya gelmesi demektir. 

İnsanlığın artan nüfusun ihtiyaçlarını karşıla-
mak için gezegeni değiştirdiği açıktır. Ancak
bunun bir bedeli vardır. İnsanlığın biyosferi
kullanma biçiminin sürdürülebilir olmadığı
her gün daha da açık bir şekilde ortaya çık-
maktadır. Gezegenin taşma noktalarını daha
iyi anlamak, geri döndüremeyeceğimiz tehli-
keli bir değişim fırtınasını önleme şansımızı
artıracaktır.  Bunun için kentlerin önemli bir
rol oynayabileceği bilinmektedir. Kentlerin,
ekosistem servislerini destekleyecek şekilde
“dayanıklı” hale getirilmesi gerekmektedir.  

Dayanıklı kentler
Dayanıklı kentler yaklaşımı, insan ve doğanın
birbirine güçlü bir şekilde bağlı olduğunu ve
tek bir sosyo-ekolojik sistem olarak ele alın-
ması gerektiğini ileri sürer. Bu şu anlama gel-
mektedir: günümüzün küreselleşmiş
toplumunda insanlar tarafından şekillendiril-
meyen herhangi bir ekosistem ve ekosistem
ve sunduğu servislere bağımlı bulunmayan
herhangi bir insan bulunmamaktadır. Daya-
nıklı kentler yaklaşımı, doğadaki ani ve hızlı
bir değişimle ortaya çıkan şiddetli şoklar ve
kronik streslerle baş etme kapasitemizi nasıl
geliştirebileceğimiz hakkında daha fazla bil-
giyi üretmekle ilgilenir. Öngörülmeyen durum
ve krizlerle baş etme ve insanın gezegenin
sınırları içerisinde sürdürülebilir bir şekilde

yaşayabilmesinin yollarını keşfetmeyi amaç
edinir. Bu bağlamda dayanıklılık, kentsel sis-
temin bir karakteri olarak ortaya çıkmalıdır.
Kültür ve doğanın içkinliğinin kavrandığı,
uzun vadeli, proaktif, kapsayıcı ve döngüsel
bir bakış açısını benimseyen bir sistem analizi
geliştirmek önemlidir. Böylece doğa ve insan
refahının nesil-içi ve nesiller arası adaleti öne
çıkaran bir perspektifle korunması ve destek-
lenmesi; şehirlerin “herkes için”, “hem kısa
hem uzun vadede” “daha iyi” hale getirilmesi
fırsatları doğacaktır.

Dayanıklı kentler için 7 prensip
Kaynak:http://www.stockholmresilience.org/down-
load/18.10119fc11455d3c557d6928/139815079979
0/SRC+Applying+Resilience+final.pdf    2. sayfa

Dayanıklı kentler yaklaşımının temelinde
yedi prensip bulunur: 
1. çeşitlilik ve bolluk, 
2. bağlantıların yönetilmesi, 
3. yavaş hareket eden değişkenlerin izlenmesi, 
4. adaptasyonu yüksek sistem düşüncesi, 
5. öğrenmenin teşviki, 
6. geniş katılım, 
7. çok merkezlilik.
Bu prensipler bir kentin dayanıklılığını geze-
genin eşikleri içerisinde güvenli bir alanda
hareket etmek üzere artırmak amacıyla oluş-
turulmuştur.
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Çeşitlilik ve bolluğu yüksek sistemler (örneğin
türler, aktörler veya bilgi kaynakları), çoğun-
lukla birkaç bileşeni bulunan sistemlerden
daha dayanıklıdır. “Yumurtalarını tek bir sepete
koyma” uyarısı bu prensibi özetler durumdadır.
Çeşitlilik ve bolluk ile sisteme içkin streslerden
ortaya çıkan ve/ veya dışarıdan maruz kalına-
bilecek şokların oluşturduğu riskler birkaç
bileşendense tüm sisteme dağıtılır. Böylece,
bazı bileşenlerin yıkıma uğraması halinde sis-
temin diğer bileşenleri bunu telafi edebilir.

Sistemlerin ve sistem içi değişkenlerin birbi-
rine bağlılığı hem olumlu hem olumsuz
sonuçlara yol açabilir. Bağlantısı güçlü sis-
temlerin şok ve stresi kolayca atlatma kapasi-
teleri yüksektir. Ancak aşırı bağlı sistemlerde
şok ve stresler hızlıca diğer değişkenlere sıç-
rayabilir. Bu nedenle sistemlerin-değişkenle-
rin birbirine bağlılığının izlenmesi kent
dayanıklılığı için önemlidir.

Örneğin arazi bağlantıları oluşturulmasının
en önemli etkilerinden biri biyoçeşitliliğin
desteklenmesine olan katkıdır. Kuzey Ameri-
ka'da bulunan The Yellowstone-to-Yukon
Koruma Girişimi , geniş doğal yaşam alan-
ları arasında doğal yaşam koridorlarının
yeniden oluşmasını sağlayacak şekilde bağ-

lantı kurmayı amaçlar. Geniş bir paydaş gru-
buyla yürütülen işbirlikçi girişimler sonucu
1,3 milyon kilometrekareye yayılan 8 önce-
likli koridor ve yaşam alanı seçilmiş, bu
alanlar arasındaki bağlantıyı sağlamak
yönünde çalışmalara başlanmıştır. 
Kaynak: http://y2y.net/vision/our-progress

Bir sistemde yavaş hareket eden değişkenlerin
izlenmesi ekosistem servislerinin devamlılı-
ğından emin olmak için hayati derecede önem
taşıyabilir. Eğer bu sistemler farklı bir yapılan-
maya doğru değişiklik gösterirse eski duruma
geri dönmek oldukça zor olabilir. Örneğin
içme suyu sağlayan bir göldeki suyun kalitesi
yatak çökeltisindeki fosfor birikimi gibi yavaş
hareket eden değişkenlere bağlıdır. Yatak
çökeltisindeki fosfor miktarı oldukça uzun bir
süre su kalitesini etkilemeden artış gösterebi-
lir. Ancak belirli bir eşik geçildikten sonra su
ekosistemindeki fosfor birikimi plankton ve
alg varlığının aşırı şekilde artmasına neden
olabilir. Bu durum, su ekosisteminin oksijen
emilimini engelleyerek sudaki çözünmüş oksi-
jen oranının tehlikeli seviyelere inmesine,
uzun vadede su ekosisteminin ölmesine neden
olma riski taşımaktadır. Bu gerçekleştikten
sonra suyu eski durumuna döndürmek hem
yüksek maliyetli hem de oldukça zor olacaktır.

“Arazi bağlantıları
oluşturulmasının 

en önemli 
etkilerinden biri 
biyoçeşitliliğin 

desteklenmesine olan
katkıdır.”
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Kompleks, adaptasyonu yüksek sistem düşün-
cesi, sosyo-ekolojik bir sistemde aynı anda ve
farklı katmanlarda birden fazla ilişkiselliğin
gerçekleşmesini esas alır. Bu durum öngörüle-
mezliği, belirsizliği ve birden fazla bakış açısı-
nın tanınmasını beraberinde getirir.
Adaptasyonu yüksek sistem düşüncesinin
dolaysız yoldan bir sistemin dayanıklılığını
artırdığına dair kısıtlı bulgu olmasına rağmen
sistem dayanıklılığına bulunduğu katkıyla ilgili
birçok örnek vardır. Bunlardan bir tanesi Güney
Afrika'daki Kruger Milli Park'ında kullanılan
yönetim stratejileridir. Bu stratejiler fil nüfusu
ve yangın sıklığı gibi ekosistem durumlarını
sabit tutma yaklaşımından uzaklaşmıştır. Bunun
yerine bu durumların belirlenmiş sınırlar içeri-
sinde dalgalanmasına izin vermektedir.Sosyo-
ekolojik sistemler durmaksızın gelişme
halindedir. Bu nedenle sürekli olarak var olan
bilginin güncellenmesi ve öğrenmenin teşvik
edilmesi gerekmektedir. Bunun işbirlikçi süreç-
lerle gerçekleştirilmesi özellikle tavsiye edil-
mektedir. Bu prensibe iyi bir örnek olarak
İsveç'in güneyinde yer alan Kristiandstad Vat-
tenrik bataklık bölgesi verilebilir. 1970'lerde
artan ekonomik büyümenin oluşturduğu baskı
ile o zamanlar su baskınına uğramış değeri
düşük bir bataklık olarak görülen geniş bir alan
şiddetli bir şekilde yıkıma uğradı. Ancak yerel
nüfusu ve politikacıları kapsayan geniş katılımlı
ve işbirlikçi bir süreçle bataklıklara olan bakış
açısı değişti. Kristiandstad Vattenrik şu anda
oldukça değerli atfedilen bir alan ve UNESCO
Biyosfer Rezervi ilan edilmiş durumda. 
Kaynak: http://www.vattenriket.kristianstad.se/eng/
summary.php

Geniş ve iyi işleyen mekanizmaları olan katı-
lımın birçok avantajı bulunmaktadır. Bilgili
ve iyi işleyen mekanizmalara sahip bir gru-
bun, ortak eylem için ana malzemeler olan
güven ve ortak anlayış kurma potansiyelleri
yüksektir. Örneğin Avustralya’daki Büyük
Bariyer Resifi (Great Barrier Reef)'nin maruz
kaldığı tehditler hakkında farkındalık yaratma
çalışmaları sırasında kapsamlı halkın katılımı
ve danışma süreçleri yürütülmüştür. Bu süreç-

lerin sonunda iyileştirilmiş koruma planları
hakkında halk desteği sağlanmıştır.
Çok merkezlilik belirli bir politika alanı veya
bölgedeki çok sayıda yönetişim oluşumunun
karar alma ve uygulama amacıyla etkileşim
içinde bulunmasıdır. Bu yönetişim biçimi
karışıklık veya değişim dönemlerinde ortak
eyleme ulaşmak için en iyi yollardan biri ola-
rak görülmektedir. Daha resmi prosedürler
işlemez olduğunda esnek çözümler sunar. 

Sonuç
Bu prensipler, dayanıklı kent yönetimine
genel bir çerçeve çizer niteliktedir. Farklı eko-
sistem servisleri arasında önemli ödünleşim
mekanizmaları bulunmaktadır (örneğin mah-
sul üretimi ve biyolojik çeşitlilik) ve tüm eko-
sistem servislerinin dayanıklılığını aynı anda
artırmak mümkün değildir. Bu nedenle daya-
nıklı kent prensiplerinin gezegenin eşiklerini
aşmadan ve tüm varlıklar için, nesil-içi ve
nesiller arası adil ve güvenli bir yaşam sağla-
yacak şekilde nasıl, nerede ve ne zaman uygu-
lanacağı, aralarındaki bağ ve etkileşimler
derinlemesine inceleme gerektirir. Dayanıklı
kent politikaları geliştirilirken hangi stres ve

şoklara karşı neyin dayanıklılığının oluşturul-
masının istendiğine dair kapsamlı bir anlayış
oluşturulması önem arz eder. Ancak böylece
öngörülen dünya kent nüfusundaki artış hızına
rağmen insan faaliyetleri gezegenin sınırları
içerisine çekilebilir ve kültür ve doğanın nesil-
ler boyunca devamlılığı sağlanabilir.

Kaynakça
100 Resilient Cities 
www.100resilientcities.org
Descola, Philippe (2013). Doğa 
ve Kültürün Ötesinde. İstanbul Bilgi Üniversitesi
Yayınları. İstanbul.
Kristianstads Vattenrike Biyosfer Rezervi 
http://www.vattenriket.kristianstad.se/eng/
summary.php
Stockholm Resilience Center: 
Sustainability Science for Bioshere Stewardship
http://www.stockholmresilience.org/
The International Geosphere-Biosphere 
Programme (IGBP): Welcome to the Anthropocene
http://www.anthropocene.info/en/anthropocene
Yellowstone to Yuken Koruma Girişimi
http://y2y.net/vision/our-progress
Descola, Philippe (2013). Doğa ve 
Kültürün Ötesinde. İstanbul Bilgi Üniversitesi
Yayınları. İstanbul.
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SAMSUN KENT MÜZESİ EMA’DA 
TÜRKİYE’Yİ TEMSİL ETTİ

“Her Kente Bir Kent Müzesi” anlayışı, 2011’de Samsun’da yapılan
TKB Buluşmasında üyelere açıklanmış ve çalışmaların 

hız kazanması istenmişti. Samsun Kent Müzesi başarılı çalışmalarıyla 
European Museum Academy ödüllerinde finalistler arasına girdi.    
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Avrupa Müze Akademisi, orijinal adı ile EMA- European
Museum Academy, 2009 yılında müzeciliğin önde gelen
isimlerinden Kenneth Hudson’ın müzecilik anlayışının
yeni nesil profesyoneller arasında yaygınlaşmasını sağla-
mak amacı ile Hollanda’da, müzecilik alanında ve kültü-

rel sektörde aktif olarak görev yapan bir grup profesyonel tarafından kar
amacı gütmeyerek kuruldu. Akademi kurucuları aynı zamanda, European
Museum Forum (EMF) çatısı altında, Avrupa Konseyinin himayesinde ve
Belçika Kraliçesi Fabiola’nın patronluğunda, sanayi arkeolojisi alanında ve
diğer alanlarda uzun yıllar çalışan uzmanlardan oluşuyor. Akademi her yıl
gerçekleştirdiği toplantılar ve yarışmalar ile modern müzecilik anlayışının
yaygınlaşması ve özendirici olmasını sağlamak için çalışıyor.

2015 yılında 20. kez verilmiş olan “Micheletti” yılın müzesi ödülü, her yıl
başvuru yapan ve adaylığı onaylanan müzeler, uluslararası jüri tarafından
yapılan değerlendirme ile kurumların uzmanlığının ve mükemmeliyetlerinin
tanınması amacı ile veriliyor. Jürinin değerlendirmesinde, özellikle endüstri-
yel ve bilimsel koleksiyonların yenilikçi yaklaşımlarla, yaratıcı biçimde kul-
lanılmasına dikkat ediliyor. İtalya'nın Brescia kentinde yapılan törende 2015
yılı Michelleti ödülünün sahibi  hem arşiv hem de müze olan  “The National
Archives of the Netherlands”a verildi.  Avrupa Müze Akedemisi Türkiye
Temsilcisi olan Bursa Kent Müzesi Koordinatörü Ahmet Erdönmez aracılığı
ile yarışmaya hazırlanan Samsun Kent Müzesi, Michelletti ödülü adayları
arasında ilk 6 müze arasına girerek finalistler arasında yerini aldı. TKB’nin
uluslararası işbirlikleri geliştirmeye başladığı son yıllarda, Samsun Kent
Müzesinin başarısı ve kentler arası dayanışmanın getirdiği olumlu sonuçlar,
TKB’nin koyduğu hedeflerin benimsendiğinin de açık bir göstergesi.     
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SADECE KORUMAK YETMEZ

Evlerimizi, çarşılarımızı, mahallelerimizi hızla ayağa kaldırıyoruz. 
Ya sonra? Asıl işimiz aslında yeni başlıyor. Yapıları kentlilerin 

kullanabileceği, nefes alan mekânlara dönüştürmek; bunu 
yaparken de çocuklara, gençlere, mahalleliye kentimizi yeniden 

anlatmak, hatırlatmak gerekiyor. 
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Gaziantep Prof. Dr. Metin Sözen
Eğitim ve Kültür Merkezinde
ÇEKÜL temsilciliği tarafından
yürütülen Kültürel ve Doğal
Miras Eğitim Programı bu yıl

da başarıyla tamamlandı. Eğitimlere 2008 yılından
bu yana bine yakın ilkokul, lise ve üniversite öğren-
cisi katıldı. Bu yılın kapanış etkinliği programı ise
Haziran ayında Gaziantep Anadolu Lisesi ve Yeşi-
levler İMKB Anadolu Lisesi öğrencilerinin katılı-
mıyla yapıldı. Son etkinlikte Zeugma Antik Kenti
kazı alanı uzmanlar tarafından anlatılarak incelendi.

Gaziantep Büyükşehir Belediyesine ait Kumla
Vapuru ile Zeugma, Rumkale, Kamışlı Kaya 
Mezarları, Halfeti, Gümüşgün Köyü ve Erenköy 
turu yapıldı. Geziye ÇEKÜL Antep gönüllüleri, 
ÇEKÜL eğitimcileri, Milli Eğitim Müdürlüğü tem-
silcileri ile Metin Sözen Eğitim ve Kültür Merkezi 
yetkilileri katıldı. 2014-2015 eğitim öğretim yılında
59 lise ve 12 üniversite öğrencisine ulaşıldı. Doğal
yaşamdan mimariye, geleneksel yaşam kültüründen
arkeoloji mirasına kadar Antep’in zengin kültürü,
yerel uzmanların anlatımıyla keşfedildi. 

ÇEKÜL temsilcisi Zafer Okuducu’nun liderliğinde
hazırlanan eğitimlere, KUDEB uzmanları da des-
tek vererek, Antep’in koruma yolculuğunu çocuk-
larla paylaştı. Öğrenciler, sınıf eğitimlerinin
dışında Bayazhan Kent Müzesi, Metin Sözen Eği-
tim ve Kültür Merkezi, Bey Mahallesi (Oyuncak
Müzesi, Atatürk Anı Müzesi), Kendirli Kilisesi
Gazi Kültür Merkezi, Savaş Müzesi, Şehreküstü
Konakları, Suyabatmaz Mahallesi, Pişirici Kasteli,
Tekke Cami ve Mevlevihane Müzesi, Bakırcılar
Çarşısı, Gümrük Han, Mutfak Müzesi, Gaziantep
Kalesi ve Dülük antik kentinde alan gezisine
katıldı. Tarihi yapıların maketleri, doğal mirasın
korunması için hazırlanan afişler, kent yaşamıyla
ilgili araştırmalar da yapan öğrenciler her eğitimin
sonunda yapılan törenle öğretmen ve aileleriyle
öğrendiklerini paylaştı.    

Gaziantep’te yürütülen eğitimlerin en büyük
özelliği ise daha önce eğitime katılmış üniversite
öğrencilerinin gönüllü olarak ilköğretim öğrenci-
lerinin katıldığı eğitimlerde ablalık-abilik yap-
ması. Böylece eğitimlerin sürekliliği de
sağlanmış oldu. 
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Üsküp Hatırası
14. yüzyılda Osmanlı hâkimiyetine gir-
mesi ile birlikte Osmanlı-Türk etkileri-
nin arttığı bir kent olan Üsküp, coğrafi
özelliklerinin yanı sıra kozmopolit yapı-
sıyla da Bursa ile oldukça fazla benzer-
lik gösteriyor. Behicüddin Şehabi ve
Daniela Nikolova tarafından hazırlanan,
Bursa Büyükşehir Belediyesi yayınla-
rından çıkan, Arnavutça, Türkçe ve
Makedonca olmak üzere 3 dil bir arada
okunabilir şekilde basılmış bu kitap ile

Bursa ve Üsküp arasındaki kültürel ve
tarihi köprülerin geliştirilmesi hedefle-
niyor. 232 sayfadan oluşan kitapta
Üsküp kültürü ve mimarisine ait, 1.
Dünya Savaşı sonrası fotoğraflardan
oluşan geniş bir albüm de yer alıyor.

Arapgir Tarih, Mimari ve Yaşam Envanteri
İstanbul Teknik Üniversitesi Mimarlık Fakültesinden Prof. Dr. Kemal Kutgün Eyüpgiller ile ekibinin
çalışmaları ve Arapgir Kültür Derneğinin desteğiyle hazırlanmış bu envanter çalışması Arapgir’in taşına-
maz kültürel zenginliklerini kapsamlı bir şekilde ortaya koyuyor. Kitapta Arapgir’in tarihsel gelişimi,
Arapgir’de yer alan mimari anıtların bugünkü durumu, geleneksel Arapgir evlerinde malzeme kullanımı
ve karşılaşılan koruma sorunları, bölgede yer alan kitabeler ve anlamları, bölgenin çarşıları, çarşıların
tarihleri ve hikâyeleri, Arapgir’de gelişen basın/yayın hareketi ve 400’e yakın taşınmaz kültür envanterine
ait kapsamlı bilgilere bu kitaptan ulaşmak mümkün.

Tire Tarihinde
Kapılar
Safarat Yahudilerinin bölgeye
gelmesi demir ferforje kapılar,
pencereler ve merdiven korku-
luklarının da Tire’de yapı akse-
suarı olarak kullanımına sebep
oluyor. Ege Üniversitesi Tire
Kutsan MYO’nda Öğretim
Görevlisi ve aynı zamanda Tire
Belediye Başkanı Tayfur Çiçek
tarafından hazırlanan bu kitapta
günümüze kadar gelerek tescil-
lenmiş ve koruma altına alınmış
ferforje yapıya sahip kapıların
teknik çizimleri ve fotoğrafları
yer alıyor.

Yaşayan 
Müze Bursa
Yaşayan Müze Bursa kitabı Bizans,
Osmanlı ve Cumhuriyet dönemlerinin
mekânsal ve mimari özelliklerini günü-
müze taşıyan bu tarihi kenti daha yakın-
dan tanımanızı sağlıyor. İsmail Cengiz
tarafından hazırlanan, Bursa Büyükşehir
Belediyesi yayınlarından çıkan bu
çalışma, Bursa’nın geçmişten günümüze
uzanan tarihini, zanaatlarını, mimarisini,
sosyal yapısını, doğal güzelliklerini ve
sanat eserlerini görsellerle destekleyerek
Bursa ansiklopedisi niteliğinde bir eser
olarak okuyucuya ulaşıyor.

ki
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Doğal mirasın tespit
edilmesi ve korun-
ması, TKB üyelerinin
gündemine girmeye
başladı. Hatay’ın şifalı
bitkilerinin toplandığı
kitabın ardından,
Gaziantep Büyükşehir
Belediyesi de örnek
bir yayına destek
verdi. Gaziantep ili ve
çevresinde yer alan 79

familya 287 cins ve
544 taksona ait bitki
envanterinin tutulduğu
Gaziantep Çiçekleri
çalışması iki cilt ve
toplamda 1151 sayfa-
dan oluşuyor. 1000’in
üzerinde bitkinin yer
aldığı kitapta bitkile-
rin fotoğrafları, bitki-
nin yetişebileceği
ortamın özellikleri ve

endemik olup olmadı-
ğına dair bilgiler
sunuluyor. Gaziantep
Büyükşehir Belediyesi
yayınlarının desteği
ile çıkarılmış bu kitap
Yusif Zeynalov, Hasan
Yelken, Fatih Yayla ve
M. Münevver
Uma’nın ortak çalış-
ması ile oluşturulmuş. 

Gaziantep Çiçekleri

Osmanlı Belgeleri 
Işığında Antakya
Antakya Osmanlı dönemine ait görsel eserlerle zenginleştirilmiş, onlarca
belgenin yer aldığı, 379 sayfadan oluşan bu kitap Hatay Büyükşehir
Belediyesinin desteğiyle yayımlandı. Osmanlı dönemi Antakyasını konu
alan çalışma, dönemin arşiv belgelerine dayalı olarak yapılmış araştırma
ve incelemeleri içeriyor. Birinci bölümünde  16, 17, 18 ve 19. yüzyıllarda
Antakya’da yönetime dair konuların işlendiği çalışmanın ikinci bölü-
münde ise, Osmanlı arşivinde Antakya ile ilgili binlerce belge içinden
ilginç ve önemli görülen yüze yakın seçilmiş döküman yer alıyor.

Denizli ve Buldan evlerinin
kendine özgü Türk mimarisi,
bu çalışma ile birlikte toplum-
sal yaşayış ve kültür yapısı
çerçevesinde incelenmiş.
Denizli Büyükşehir Belediyesi
Kültür Yayınlarından çıkan
Yrd. Doç. Dr. Bahattin Küçük,
Nurettin Aksakal ortak çalış-
ması ile hazırlanan bu kitapta,
Denizli ve Buldan’ın sosyal
yapısı, tarihi ve kültürel
dokusu anlatılırken, sosyal
yapının mimariye olan etkile-
rine, birbirleriyle ilişkisine
dair örneklere ve bölgede
bulunan yapılara ait fotoğraf-
lara da bol bol yer veriliyor.

Tarihi ve Kültürel 
Dokusu ile Denizli 
ve Buldan Evleri
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UNESCO
Dünya
Mirası Olma
Yolunda
İznik
Uluslararası
Sempozyumu
Bursa Büyükşe-
hir Belediyesi
tarafından
düzenlenen
sempozyum
İznik’de Nica-
ea’da 2-4 Ekim
tarihleri ara-
sında yapılacak.

8. Karia, Karialalar 
ve Mylasa Sempozyumu 
4-5 Eylül tarihlerinde Milas’ta yapılacak
sempozyum Mimarlar Odası, Milas
Sanayi ve Ticaret Odası tarafından, Dr.
Fede Berti’nin onuruna düzenleniyor.

İpek Yolu Belediye Başkanları Forumu Bursa’da
WCO 10. İpek Yolu Belediye Başkanları Forumu, Bursa
Büyükşehir Belediyesinin ev sahipliğinde 3-6 Eylül tarih-
lerinde düzenlenecek. Dünya Vatandaşları Örgütü ve Bursa
Büyükşehir Belediyesinin düzenleceği buluşma daha önce
Taşkent, Lanzhou, Almatı, Pyeongtaek, Şiraz, Grozny,
Gaziantep, Yeosu  ve Urumçi kentlerinde yapılmıştı.   

16. Uluslararası 
Altın Safran Belgesel 
Film Festivali 
Safranbolu; korumacılık ilkesi
gibi belgesel film festivalini de
‘Kültürel Miras ve Korumacılık’
teması ile 2000 yılında Tür-
kiye’de ilk kez düzenlenen
“Altın Safran Belgesel Film Fes-
tivali”ni başlatmış ve bu güne
kadar kesintisiz sürdürmeye
devam ediyor. (9-11 Ekim 2015)

ÇEKÜL 
Vakfından çağrı!
ÇEKÜL, 15
Kasım’da İstan-
bul’da yapılacak
olan Avrasya Mara-
tonunda birlikte
koşalım çağrısı
yaptı. Kentleri ve
doğa için koşmak 
isteyenler ÇEKÜL
Vakfına ulaşabilir.
www.cekulvakfi.org.tr

Yörük Obasından
Ödemiş Ovasına
Birgi-Ödemiş
Ödemiş Belediyesi ve
İzmir Katip Çelebi
Üniversitesi’nin 18-20
Eylül 2015 tarihleri
arasında düzenleye-
ceği  sempozyumda,
tarih, coğrafya,
mimari, şehir, ziraat,
çevre konularında 68 
bildiri yer alacak. 
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