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GELECEĞİ BİRLİKTE YAŞATMAK

sunuş

Tarihi Kentler Birliği 
ve Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı

Çok değerli yok arkadaşlarım; yenilenen

hedeflerimizle daha güçlü katılımı olan top-

lantılar yapmaya başladık. Her bir Bölge Top-

lantısı, Buluşma; ev sahipliği yapan belediye

başkanlarımız ve onların tecrübe kazanmaya

başlayan ekipleriyle dolu dolu geçiyor. Gerek

sunumların yapıldığı paneller, gerekse alan

incelemelerinde kentlerde gördüğümüz

olumlu değişimler, emeklerimizin karşılığını

aldığımızı müjdeliyor. Geleceği Birlikte
Yaşatmak/TKB 15. Yıl kitabımızda, tüm bu

emeklerin bir dökümünü yaptık. Kuruluş yıl-

larından itibaren hangi kavramları gündeme

getirdik, neden getirdik, sonuçları neler oldu?

Bu kitaptan incelemenizi öneririm.   

Somut kültürel miraslarımızın korunma-

sında çok yol aldık. Geçtiğimiz yıllarda da

kırsal miras ve geleneksel yaşam kültürü-

müzü, köylerimizdeki kültür değerlerimizi

gündemde tutmaya devam ettik ve sizlerin

bu alanlarda çalışmaları yoğunlaşmaya baş-

ladı. Bu yıl ise kentlerimizin can damarı

olan geleneksel çarşılar gündemimizde.

Kasım ayında Antalya Büyükşehir Belediye-

mizin ev sahipliğinde, TKB olarak üyeleri-

mizle birlikte destek verdiğimiz YAPEX

Restorasyon Fuarında “Geleneksel Çarşı-

larda Koruma” başlığını işleyeceğiz.

ÇEKÜL Vakfı ve Tarihi Çarşılar Federasyo-

nunun katkılarıyla bir envanter çalışması

yürütülüyor. Tüm çarşılarımızın bu envan-

tere katılmasıyla, bundan sonraki koruma

adımlarında neler yapmamız gerektiği fik-

rini bizlere verecek. TKB Hibe Programla-

rından yararlanarak çarşılarımızda sokak

dokusu ve üst örtü yenileme çalışması yapan

belediyelerimiz var. Bu sayının artmasını

diliyoruz. 

Tarihi dokusunu korumuş, kentin ekonomik

ve sosyal ihtiyaçlarına cevap vermeye başla-

yan, canlanan tarihi çarşılarımızın varlığını

görmek istiyoruz. Bu konuda yaptığınız

çalışmaları dergimizde yer alması için yolla-

dığınızda pek çok koruma gönüllüsüne

ilham vereceksiniz. Çarşı projeleriniz;

Özendirme Yarışması ile de tüm ilgili çevre-

lere ulaşma imkânı bulacaktır.

Kültürel mirasımıza hak ettiği ilgiyi göster-

meye başladık ama beni rahatsız eden ve

bazı toplantılarda dile getirmeye başladığım

önemli bir konuyu burada da bir kez daha

vurgulamak istiyorum: Kent estetiği... 

Değerli arkadaşlarım; meydanlar, parklar

yapıyoruz. Sokaklarımız, mahallelerimiz,

tarihi dokumuz pırıldamaya, canlanmaya

başladı. Ama okyanusu geçip adeta derede

boğuluyoruz! Yol kenarlarındaki niteliksiz,

sıvasız, boyasız yapılar tüm emeklerinizi

adeta görünmez kılıyor. Çünkü bir şehre

girerken ilk gördüğümüz, bu çarpık, derme-

çatma yapılar, devasa tabelalar... Uzmanlar-

dan oluşan bir kurul ile bu durumla nasıl

başa çıkabileceğimizi tartışmalıyız. Kentle-

rimizdeki çarpık kentleşme bizim sorumlu-

luğumuzda. Tarihi kentlerin bu konuda daha

fazla hassasiyet göstereceğine eminim.         

Saygılarımla. 
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Tek bir fotoğraf ya da resim, küçük bir not

ya da koca bir kitap, bir ses kaydı ya da

video... Öğrenmek, hafızamızı tazelemek,

yeniden hatırlamak için... Peki, hatırlamak

neden önemli? Prof. Dr. Metin Sözen der ki,

"Hatırlamak, yaşamı doğru algılamaktır.

Hatırlamak için de belgelemek gerekir".

Geçmişten Geleceğe Yerel Kimlik dergisi de

Tarihi Kentler Birliğinin ve üyelerinin 17

yıllık tarihini belgeliyor. İlk sayılardan

bugüne, dergiyi incelediğinizde koruma

gündemindeki tüm başlıklara, ilgili makale

ve inceleme yazılarına, kentlerin eski-yeni

fotoğraflarına ulaşabiliyorsunuz. Yıllar

içinde Tarihi Kentler Birliğinin neler yaptı-

ğını hatırlamak için biz de arada Yerel
Kimlik’in eski sayılarına göz atıyoruz.

Neleri gündeme getirdiğimizi ise Geleceği
Birlikte Yaşatmak/ Tarihi Kentler Birliği
15. Yıl kitabında derledik. 

Kitabın içinde yer alanlardan bir derlemeyi

dergimizin bu sayısında bulabilirsiniz. Kita-

bın tamamını ise www.tarihikentlerbirligi.org

sitesinden incelemeniz mümkün. 

Kültürün değişkenliğini belgelemek; ardı-

mızda bıraktıklarımızı görmenin ve bizden

önceki yaşam kültürünü korumanın ilk

adımlarından biri. Kastamonu’nun, Bir-

gi’nin, Ormana’nın evleri, Sivas’ın âşıkları,

Safranbolu’daki son semer ustası, Milas’ın

halıları; somut ve somut olmayan kültürel

miras kavramı altında belgelemek için

çalıştıklarımız. Neyi, niçin korumamız

gerektiğini anlamak için detaylı ve doğru

bilgiye belgeler aracılığıyla ulaşıyoruz. Biz-

den sonra gelecekler için de belgelerle izler

bırakıyoruz. 

Tarihi Kentler Birliğinin ve ÇEKÜL’ün

Anadolu’da yaptığı inceleme gezilerinde;

yeni kent merkezinin gelişimini, eski kent

üstündeki baskısını, yerel yönetimlerde

giderek güçlenen koruma hareketini tüm

evreleriyle belgelemek için emek veriyoruz.

Fotoğraf çekiyor, raporlar, notlar hazırlıyo-

ruz, stratejik planlamalar yapıyoruz. Geriye

dönüp baktığımızda alınan yolu görmek

için en kıymet verdiğimiz arşivimizi güncel

tutmaya çalışıyoruz. 

ÇEKÜL Vakfı fotoğraf arşivinde, Yerel
Kimlik’in eski sayılarında, TKB’nin deste-

ğiyle dijitalleştirilen ÇEKÜL Bilgi-Belge

Merkezi Kent Arşivinde ve yeni yayımlan-

dığımız TKB 15. Yıl kitabında, TKB için

çekilen belgesel filmlerde koruma bilincinin

gelişim serüvenini izleyebilirsiniz. 

Her TKB üyesi kendi dönemini yaşadığı,

tecrübe ettiği yerden belgeliyor; çevresini

doğru algılamak ve geleceğe bir iz bırak-

mak için... 

İyi okumalar dileriz. 

DOĞRU ALGILAMAK İÇİN BELGELEMEK

editörden

ÇEKÜL Vakfı Yayın Koordinatörü
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El Emeği 
Göz Nuru
Birgi 
Birgi ÇEKÜL Evinde, Ödemiş

Halk Eğitim Merekezi işbirli-

ğiyle başlatılan iğne oyası atöl-

yesi tamamlandı. Eğitmen

Şenay Ulu tarafından verilen el

işi atölyesi, 16 Aralık’tan bu

yana haftada iki kez Birgili

kadınları ÇEKÜL Evinde

buluşturdu. Mayıs ayında son-

lanacak eğitimin ardından atöl-

yede çalışılmış ürünler, yine

kadınların yararına satışa sunu-

lacak. Atölye öğrencisi 13

kadın, Filiz Türkocağı’nın

Ödemiş Yıldız Kent Müze-

sinde açılan kanaviçe sergisini

de bu süreçte izleme fırsatı

buldu. Kadınlarla geleneksel el

sanatları üzerine sohbet eden

Filiz Türkocağı, Birgi’nin

duvarlarında simge haline gel-

miş servi ağacı ve güneş iko-

nundan oluşan taş örgüsünün

desenini bir şablon olarak

hazırlayarak Birgili kadınlara

destek verdi. 

7 Ağaç Ormanları Şarköy’de 
“Doğa ve Kültürle Varız!” sloganı bir yandan ÇEKÜL’ün doğal miras anlayışını özetler-

ken, diğer yandan da ÇEKÜL Vakfının doğa ve insanı birbirinden ayrı düşünmeden

yürüttüğü çalışmalara atıfta bulunuyor. İnsan yaşamı ile doğal yaşamın sürdürülmesini

eşdeğerde tutan ÇEKÜL Vakfı, koruma politikalarının doğru bir eksene oturabilmesi için

doğa, kültür ve insanın biraradalığının ihmal edilmemesini savunuyor. 7 Ağaç Ormanları,

bu bakış açısının en iyi izlenebildiği örnek çalışmalar arasında. ÇEKÜL’ün kuruluşunun

ilk yıllarında hayata geçirdiği 92 Ormanı Projesi yoğun bir ilgiyle karşılanmıştı. Toplum-

daki duyarlılıktan esinlenen ÇEKÜL Vakfı, 1994 yılında 7 Ağaç Ormanları Programını

başlattı. O tarihten bugüne, ÇEKÜL önderliği ve 900 bin doğaseverin desteğiyle 7 Ağaç

Ormanları giderek büyüdü. 7 Ağaç Ormanları Programı, 2016 yılını yaklaşık 4 milyon

fidan ile bitirdi. 7 Ağaç Ormanlarının son dikim sahası olan Manisa ili Selendi bölge-

sinde 81 bin fidan ile sürdürülen çalışmanın tamamlanmasıyla yeni bir sahaya geçildi.

İstanbul Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı Tekirdağ Orman İşletme Şefliği ile işbirliği

sonunda, fıstık çamı ve serviden oluşan 50 bin fidan, Tekirdağ Şarköy/Gaziköy mevki-

inde bulunan fidanlık sahasına dikilmeye başlandı. Ardından yine Tekirdağ bölgesinde

bulunan Uçmakdere mevkiinde 50 bin fidan ile ÇEKÜL 7 Ağaç Ormanları ağaçlandırma

çalışmaları devam edecek. Detaylı bilgi için: www.7agac.org 



Selçuk’ta Ayasuluk Tepesi üzerinde bulunan Bizans dönemine ait St. Jean Kilisesi ile çevresinde

yaşayan halkın içme suyu ihtiyacını karşılamak için yapılan Bizans Su Kemerlerindeki restoras-

yon çalışmaları, Selçuklu doğa ve hayvanseverlerin uyarı ve önerileriyle, leyleklerin göç mevsi-

miyle çakıştığı için yeniden planlandı. Leyleğin Efes Güncesi adı altında biraraya gelen

gönüllüler, leyleklerin Selçuk’un doğal hayatının bir parçası olduğunu vurgulamış ve “Yaşam

Alanlarının Bekçisi” sloganıyla leyleklerin korunması için restorasyon tarihinin yeniden düzen-

lenmesi önerisinde bulunmuştu. Bu öneri, Yaban Hayatı Koruma ile ilgili kanunlar ışığında ley-

lekler lehine sonuç verdi. Geçen yıllarda da Çorum Mecitözü’nde Tarihi Hükümet Konağı ve

Eski Askerlik Şubesinde sürdürülen restorasyon çalışmaları leyleklerin kuluçka dönemi olduğu

için ertelenmişti. Selçuk Belediyesi tarafından üç yıl önce başlatılan Kentsel Dönüşüm ve Yeni-

leme Projesi çerçevesinde Tarihi Su Kemerleri onarım ve restorasyon çalışmalarında ilçe merke-

zinde bulunan İstasyon Meydanından Ayasuluk Tepesine kadar uzanan su kemerlerinden 14

ayağın derz onarımı, yüzey temizleme ve kemer tuğla onarımları yapıldı. 
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Oktay Ekinci Karikatürlü Evde sergi

Kütüphane Haftası
ÇEKÜL Evinde
Kutlandı 

Bu yıl 53. kez kutlanan Kütüphane Haf-

tası, çeşitli etkinliklere sahne oldu. Ana

teması “Üçüncü Mekân- Kütüphaneler:

Yeni Roller, Yeni Yaklaşımlar” olarak

belirlenen 53. Kütüphane Haftası, kitap-

severleri biraraya getirdi. Okuma alışkan-

lığını ve zevkini geliştirmek, kitap

sevgisini artırmak ve okurların kütüpha-

nelerden daha fazla faydalanabilmelerini

sağlamak üzere 1964 yılından bu yana

kutlanan Kütüphane Haftası, kitapsever-

leri ve konunun ilgililerini 27 Mart-2

Nisan tarihleri arasında buluşturdu.

Mimarlık, sanat tarihi ve kent kitaplığı

başlıklarında önemli bir koleksiyona

sahip olan ÇEKÜL Bilgi-Belge Merkezi

de Kütüphane Haftası etkinliklerinden

birine ev sahipliği yaptı. İstanbul Üniver-

sitesi öğretim üyesi Doç. Dr. Işıl İlknur

Sert 31 Mart’ta “STK Kütüphanelerinde

Sayısallaştırma Çalışmalarının Önemi”

konulu bir konferans ile ÇEKÜL Evin-

deydi. Kalabalık bir dinleyici topluluğu-

nun katıldığı etkinlik, ÇEKÜL

Bilgi-Belge Merkezine yapılan bir ince-

leme turuyla son buldu. 

Selçuk Restorasyon Takviminde Leylek Göçü 

Türkiye’nin kültür sanat gündemine yaptığı

önemli katkılarla andığımız, TKB Danışma

Kurulu Üyesi Oktay Ekinci’nin adını taşıyan

Oktay Ekinci Karikatürlü Ev, sezonu Emre

Yılmaz’ın karikatür sergisiyle açıyor. Mimar,

öğretim görevlisi ve gazeteci Oktay Ekin-

ci’nin adını yaşatan Karikatürlü Ev, Balıke-

sir’in Ayvalık ilçesinde faaliyet gösteren bir

kültür sanat merkezi. Düzenlediği etkinliklerle

kısa zamanda kentlilerin buluşma noktaların-

dan biri haline gelen Karikatürlü Evi, çizer

Emre Yılmaz’ın karikatürlerini biraraya getiri-

yor. Serginin açılışı 29 Nisan’da yapılacak.

Ödüllü sanatçı Emre Yılmaz’ın karikatürleri,

aralarında Cumhuriyet, Sabah, Birgün, 

Evrensel ve Homur’un da bulunduğu gazete

ve dergilerde yayımlandı. Yılmaz, 2006’dan

bu yana Obur Mizah Dergisinin kurucu editör-

lüğünü de sürdürüyor. 2013’ten itibaren

Ankara Karikatür Vakfında yetişkin ve çocuk

gruplarına karikatür dersleri veren Yılmaz’ın

çevre konulu bir kitap seti bulunuyor. 





KARADENİZ’E YENİDEN BAKIŞ
Kırsal miras değerlerinin çeşitliliği Karadeniz kentlerindeki özgün 

kültürel dokunun başlıca belirleyicisi. Safranbolu, Göynük, Mudurnu,
Taraklı gibi Batı Karadeniz kentleri başta olmak üzere koruma 

hareketinde başarı kazanan Karadeniz, Safranbolu deneyimi üzerinden
yılın ilk Bölge Toplantısında yeniden konuşuldu.    
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K
lasik Osmanlı kent

mimarisini yansıtan

evleriyle Safranbolu,

Anadolu kültür mirası-

nın hâlâ gözlenebildiği,

en canlı kentleri arasında yer alıyor. 1994’te

UNESCO Dünya Miras Listesine kabul edi-

lerek “Dünya Kenti” unvanını alan Safran-

bolu, koruma yaklaşımının turizme de ivme

kazandırabileceğinin ilk örneklerinden biri.

Safranbolu’nun korunmuş olmasında bir

etken de, Karabük’ün, 1939’da açılan Kara-

bük Demir Çelik Fabrikası ile bir ilgi mer-

kezine dönüşmesi ve Safranbolu’dan

Karabük’e doğru bir göç hareketinin tetik-

lenmesiydi. Bu ekonomik göç hareketi, Saf-

ranbolu’nun 1950’li yıllarda Anadolu

kentlerinde ortaya çıkmaya başlayan

modern şehirleşme faaliyetlerinden etkilen-

memesine yol açıp, geleneksel sivil mima-

rinin ayakta kalmasını sağladı. 

Dünya Miras Şehirleri Organizasyonu

OWHC’nin aktif bir üyesi olan Safranbolu,

Tarihi Kentler Birliği Karadeniz Bölge Top-

lantısına ev sahipliği yaptı. Yörük Köyü,

tarihi çarşı ve arasta ile Hıdırlık Tepesi ince-

leme gezilerinin gerçekleştirildiği Karadeniz

Bölge Toplantısı, 17 Mart’ta TKB Başkanı

Yusuf Ziya Yılmaz, Safranbolu Belediye Baş-

kanı Dr. Necdet Aksoy ve Karabük Valisi

Mehmet Aktaş’ın açılış konuşmasıyla başladı.

Açılışa Çevre ve Şehircilik Bakan Yardımcısı

ve Safranbolu Belediyesi eski Başkanı (1999-

2002) Mehmet Ceylan ile Karabük Milletve-

kili Burhanettin Uysal da katıldı. 

Doğal ve Kültürel Mirasın Korunması

Sürecinde Bölgesel İşbirliklerinin Önemi

Katılımcılar,  Karadeniz Bölge Toplantısının

ikinci günü olan 18 Mart’ta Karabük Üniver-

sitesi Safranbolu Fethi Toker Güzel Sanatlar

ve Tasarım Fakültesi Konferans Salonunda

KORUMA DENEYİMLERİ 
SAFRANBOLU’DA PAYLAŞILDI

Tarihi Kentler Birliğinin 2017 yılındaki ilk Bölge Toplantısı, 
17-18 Mart tarihlerinde, Safranbolu’nun ev sahipliğinde yapıldı. 
Toplantıyı bölgedeki belediyelerin yerel yöneticileri ve ekipleri, 

sivil örgütler, akademisyenler ve kentliler takip etti.
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biraraya geldi. 18 Mart Çanakkale Şehitle-

rini Anma Günü nedeniyle saygı duruşu ve

İstiklal Marşının okunmasıyla başlayan

etkinlik kapsamında, yönetmenliğini Hasan

Özgen ve Kurtuluş Özgen’in yaptığı 1995

yapımı “Korumanın Başkenti Safranbolu”

filmi gösterildi. Ardından TKB Danışma

Kurulu Üyesi Mithat Kırayoğlu’nun oturum

başkanlığında “Doğal ve Kültürel Mirasın

Korunması Sürecinde Bölgesel İşbirlikleri-

nin Önemi” konulu panel başladı. Kıra-

yoğlu, “Safranbolu’nun Korunmasında Eşik

Noktaları” başlıklı konuşmasında koruma

hareketindeki pek çok “ilk”in Safranbo-

lu’da yaşandığını, o nedenle bu örneğin iyi

incelenmesi gerektiğini söyledi.  

Panele, TKB eski başkanı, Çevre ve Şehirci-

lik Bakanı Mehmet Özhaseki de telefon bağ-

lantısıyla katıldı. Özhaseki, Tarihi Kentler

Birliğinin çalışmalarının önemine değindi. 

Mithat Kırayoğlu

ÇEKÜL Vakfı Başkan
Yard., TKB Danışma
Kurulu Üyesi 

Aslında her şey Saf-

ranbolu’da başladı. 1975 yılında Metin

Sözen’le birlikte buraya geldiğimizde, za-

manlamamız doğruydu. Sivil ve yerel

koruma tarihine bakarsak 1975 yılı, dünyada

da bir dönüm noktasıdır. O güne kadar anıt

eserler ve kamusal mimari ön plandayken,

ilk defa ‘75’te bir Avrupa Birliği projesi ola-

rak kentler ve sivil mimari öne çıkarıldı.

Barışçıl bir yaklaşımla, Avrupa kentleri kül-

türel farklılıkları hem bir zenginlik hem de

bir ortak miras zemini olarak değerlendiril-

Dr. Necdet Aksoy 

Safranbolu Belediye
Başkanı 

Dünya miras kenti,

Osmanlı’nın parmak

izi, yaşayan tarih Safranbolu, Tarihi 

Kentler Birliğinin ilk gününden bugüne aktif

üyesi. Kentimizin, TKB’nin 2017 yılındaki

bu ilk toplantısına ev sahipliği yapıyor

olması, bizim için özellikle anlamlı. Safran-

bolu, korumacılık denilince akla gelen ilk

kentlerden biri ve kültür mirası ile 

Türkiye’yi dünyada temsil ediyor. Ayrıca

Dünya Miras Şehirler Birliğinin de yönetim

kurulu üyesiyiz. Avrupa Konseyinden üç ödül

alan, Türk Dünyası Mimarlar Mühendisler

Birliği tarafından özel ödüle değer bulunan

Safranbolu, korumacılıktaki başarısını sür-

dürme kararlılığında. 

Yusuf Ziya Yılmaz 

TKB ve Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı

Bugün, güzelim Safranbolu’da bir Bölge Top-

lantısı yapıyoruz. Bu

buluşma için Safranbo-

lu’yu seçmemiz bir

tesadüf değil. Safran-

bolu, TKB’nin bir

okul, bir enstitü niteliğindeki varlığını doğru-

layacak, özel bir konuma sahip. Safranbo-

lu’nun kendisi bir okul... Korumanın

başkenti…  Safranbolulular sabah evlerinin

penceresini açtıkları anda, kültür mirası zen-

ginliklerinin korunduğu bir kente bakarak

başlıyor güne. Safranbolu’nun korunmasını

sağlayan temel dinamiklerin merkezinde

aslında toplumsal değerler var. Tüm bu süre-

cin sosyolojik açıdan değerlendirilmesi gere-

kir. Safranbolu ve koruma kültürünü

konuşurken sosyolojik yaklaşımları ve tarih-

sel süreçleri mutlaka göz önünde bulundur-

malıyız.

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

Yörük Köyü, Safranbolu



Safranbolu
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meye başlandı. Avrupa Konseyi tarafından

Avrupa Mimari Miras Yılı ilan edildi ve

Mimari Mirasın Korunması Sözleşmesi

hazırlandı. Bu kapsamda, Avrupa ülkelerin-

den mimari mirası temsil edecek örnek

kentler sunmaları istendi. Türkiye de sürece

dâhil edildi. İstanbul Teknik Üniversitesi

Mimarlık Fakültesinde, o sırada kurulmuş

olan Mimarlık Tarihi ve Restorasyon Ensti-

tüsü zaten Safranbolu’da çalışmalara başla-

mıştı. Türkiye, kendi proje kentini önerdi:

Safranbolu. Türkiye’nin mimarları, sanat

tarihçileri Safranbolu’ya geldiğinde başka

bir şey gördü; yüzünü Batı’ya dönmüş ülke-

nin aydınları ilk defa Safranbolu ile bir içe

bakış ve kendine dönüş fikrine kapıldı. Saf-

ranbolu, herkesi uyandırdı. Dedik ki, uygar-

lık tarihi sadece fetihler tarihi değildir. Aynı

zamanda yerel ve sivil bir tarihtir; sadece

fatihlerin değil, halkın tarihidir. Yani Saf-

ranbolu, bu uyanışın ve sivil koruma yakla-

şımının ilk adımlarının atıldığı kenttir. 

Safranbolu’da yakılan ateş, kısa süre içinde

Bursa, Kütahya, Muğla, Kastamonu, Tokat,

Midyat ve Edirne’ye sıçradı; kendini koru-

yan kentler ortaya çıkmaya başladı.  

2000 yılına geldiğimizde yine Avrupa Bir-

liği, bir tür “iman tazelemesi” yapmak

üzere, Avrupa kentlerini mimari miras

ortak zemininde tekrar buluşturmak üzere,

Türkiye’yi de davet etti. Türkiye Tarihi

Kentler Birliği bu süreçte Avrupa Tarihi

Kentler Birliğine katılmak üzere kuruldu.

Bundan 17 yıl önce, 52 üyenin imzasıyla

TKB kurulmuş oldu. İşte bu kuruluşun

harcı 1975 yılında Safranbolu’da atıldı.

İlk sivil mimarlık örnekleri Safranbolu’da

restore edildi. Doku koruma çalışması da

ilk defa Safranbolu’da gerçekleştirildi. O

zaman demiştik ki, “evlerinizin içi sizin,

dışı hepimizin.” Bu bize şu gücü verdi:

Korunması gereken sadece evler, sokaklar

ya da çarşılar değil, bütün bir kenttir. Kent-

leri bütünüyle koruma iddiası, Safran-

bolu’da mayalandı. TKB,  bugün bütün

ülkenin korunması gerektiğini savunuyor. 

Safranbolu, Türkiye’deki kültür mirasının

korunması çabalarında bir laboratuvar kenti.

Bu anlamda, Safranbolu’ya “korumada eşik”

demek, yanlış olmaz. Kale-çarşı-mahalle 

ve köylere bu eşiği atlayarak vardık. 

Mehmet Aktaş 

Karabük Valisi 

Türk-İslam medeniyeti-

nin inşa ettiği ve 

geleneğin içinden 

süzülüp gelen nadide şehirlerimizden biridir,

Safranbolu. Bu nitelikteki bir toplantının 

kültürel mirasın yaşatılması ve korunması

bilincinin öncülerinden olan ve kent ölçeğinde

korunmayı başarabilmiş Safranbolu’da 

yapılması bizleri gururlandırdı. Mimari, 

kültürel ve sosyal açılardan ele alındığında,

medeniyetimizin yüz akı ve rüya kentlerinden

birindeyiz. Safranbolu kültürel kimliğimizin

derinliğini ve estetik değerlerimizin zenginli-

ğini dünyaya gösterebileceğimiz, yaşayan 

bir örnek. Safranbolu’da koruma çalışmaları-

nın TKB’nin katkılarıyla devam etmesi en

büyük dileğimiz. 

Açılış konuşmalarından...
Tam metinlere www.tarihikentlerbirligi.org adresinden ulaşabilirsiniz.
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Metin Hocanın “kale düşerse kent düşer, çarşı

biterse kent biter” sözüyle kale ve çarşıların

restorasyonuna; “mahallede hayat var”, “köy-

ler yaşamalıdır” sözüyle mahallelere ve köy-

lere yeniden hayat vermeye çalıştık.   

Safranbolu, daha önce de söylediğimiz gibi

“ilk”lerin kenti. İlk ev, ilk çarşı, ilk sokak

Safranbolu’da restore edildi. İlk koruma

amaçlı imar planı Safranbolu’da yapıldı. 

İlk korumacı başkan, Safranbolu’nun bele-

diye başkanıdır. Şimdi TKB’nin bütün baş-

kanları korumacı! Arkasından korumacı

valiler geldi. Valilerimiz hangi kente gittiyse,

koruma anlayışını da beraberinde götürdü;

ÇEKÜL de onlara her zaman destek verdi. 

Dr. Necdet Aksoy 

Safranbolu Belediye
Başkanı 

Deneyim Paylaşımı: Safranbolu Örneği

Safranbolu, bir “ilk”ler kenti. Bu nedenle pek

çok kez “ilk” vurgusuna rastlayacaksınız. İlk

şehir mimarımız Burhan Arif Ongun’un henüz

1936 yılında Safranbolu için “korunması gere-

ken kültür değeri” nitelemesi yaptığını ve

1964’te Gündüz Özdeş’in hazırladığı imar pla-

nının rapor bölümünde “Safranbolu bütün bir

kent olarak Osmanlı sivil mimarisinin pek

güzel örnekleriyle doludur. İmar planında bun-

ların tamamının korunmasına gayret edilmiştir”

ifadesiyle bütün bir kentin korunması gerektiği

ilk kez vurgulanmış. Konuşmama, koruma

çalışmalarını bir anlamda “haber veren” bu iki

vurguyla başladıktan sonra 1970’lerden günü-

müze uzanan çalışmalara bakabiliriz. 

Osmanlı sivil mimarlığının önemli örnekleri-

nin bulunduğu Safranbolu’da koruma kav-

ramı, 1975 yılında Safranbolu Belediye

Meclisinin imar planı yönetmeliğine, koru-

maya ilişkin bir madde eklemesiyle Safranbo-

lulular tarafından da benimsendi. Bu tarihten

itibaren düzenlenen Mimari Değerleri Koruma

Haftası etkinlikleriyle birlikte Safranbolu,

İstanbul’un bilim ve sanat çevrelerinin de ilgi

odağı oldu. 1990’lı yılların başından itibaren

ise ÇEKÜL Vakfının danışmanlığında koruma

çalışmalarını yürütmeye devam ediyoruz. 

Korumacılık alanında bir diğer ilk, Safranbo-

lu’nun turizme kazandırılması yönünde göste-

rilen çabadır. Türkiye TURİNG Kurumu,

Safranbolu’nun en büyük konaklarından biri

olan Havuzlu Asmazlar Konağının restoras-

yonunu üstlendi; yönetmenliğini Süha Arın’ın

yaptığı “Safranbolu’da Zaman” belgeseli için

kaynak oluşturdu. Safranbolu’nun tanıtılma-

sında bu erken faaliyetlerin önemi açıktır.

Safranbolu’daki korumacılık, bu dönemde

ulusal medya aracılığıyla tüm ülkede duyul-

maya başladı; Safranbolu tarihine ilişkin

yayınlar hazırlanarak kültür mirası yazılı kay-

naklarda da yerini aldı. Biz de 2011 yılında

kurduğumuz Safranbolu Araştırma Merkezi

ile bu yayıncılık çalışmasını sürdürüyoruz.

Merkez, 2011’den bu yana 17 cilt eser yayım-

layarak araştırmacıların ilgisine sundu.

Restorasyon çalışmalarına devlet katkısı ilk

kez 1978 yılında, dönemin Kültür Bakanı

Ahmet Taner Kışlalı’nın kararı ve yönlendir-

mesiyle verilmeye başlandı. Kaymakamlar

Evi, Sanatçılar Evi, Yemeniciler Arastası bu

dönemde restore edildi. 

‘90’da, Mustafa Eren’in başkanlığı döne-

minde koruma amaçlı imar planı onaylandı.

Korumada turizmle ilgili destek faaliyetleri,

yine Kültür Bakanlığı tarafından başlatıldı.

Tüm bu adımların sonucunda bu tarihte

UNESCO süreci konuşulmaya başlandı. Bu

dönemde “Korumada 15. Yıl ve Kendini

Koruyan Kent” sloganıyla başlatılan çalışma-

lar, Safranbolu’nun korumacılıkla ilgili geliş-

tirdiği yaklaşımı yeniden gündeme taşıdı.

ÇEKÜL Vakfının desteğiyle Safranbolu bu

süreçte hızla yol almaya başladı. Yaklaşık

“Osmanlı sivil 
mimarlığının önemli

örneklerinin 
bulunduğu Safranbolu,

korumada ilk 
adımların atıldığı kent.”
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aynı tarihlerde koruma yaklaşımının akademik

dil ve yöntemlerle de desteklenmesi ihtiyacıyla

Safranbolu’da önce Hacettepe Üniversitesine

bağlı Meslek Yüksek Okulu, daha sonra Zon-

guldak Karaelmas Üniversitesi ve nihayet günü-

müzde Karabük Üniversitesine bağlı birimler

açıldı; hem restorasyon hem de turizm alanla-

rında akademik perspektife sahip bireyler yetiş-

tirilmesi sağlandı.

Safranbolu, 1994 yılında UNESCO Dünya

Miras Listesine girdi. Bu, bizim tarihimizin

önemli gelişmelerindendir. Bugünden sonra

bütün bir kent sit alanı ilan edildi ki bu ender bir

durum. Safranbolu’nun “ilk”lerinden bir diğeri

de Tarihi Kentler Birliğine yaptığı büyük kat-

kıya dairdir. 2000 yılında Bursa’da düzenlenen

toplantıyla kuruluşu gerçekleştirilen Tarihi Kent-

ler Birliğinin kurucu üyeleri arasında bulunan

Safranbolu, bugün de TKB’nin çalışmalarına

ivme katmayı sürdürmeyi görev biliyor.

Uluslararası Altın Safran Belgesel Film Festi-

vali, 2000’den itibaren aralıksız sürdürdüğümüz

ve gerek kültür dünyamıza gerekse korumacılık

çalışmalarına katkısı yadsınamayacak bir sanat

faaliyeti. Dünya Miras Şehirler Organizasyonu

OWHC, UNESCO bünyesinde dünya mirası

olarak ilan edilmiş kentlerin biraraya geldiği bir

sivil örgütlenmedir. Safranbolu 2005 yılında bu

örgütlenmenin bölge toplantısına ev sahipliği

yapmıştır. 

2012’de sadece görünür değerleri değil; topra-

ğın altında kalmış değerlerin gün yüzüne çıka-

rılması çalışmalarını da Gümüş Tümülüsü

kazısıyla başlattık. Frigyalılardan kalan büyük

bir mezar ortaya çıkarıldı; kazı alanında bir

arkeoloji müzesinin kurulması için çalışmaları-

mız devam ediyor. Safranbolu, 2012’de Avrupa

Şeref Diploması; 2013’te Avrupa Şeref Bayrağı

ve 2016 yılında Avrupa Şeref Plaketine değer

bulundu. Amacımız Avrupa Büyük Ödülünü

almak ve çalışmalarımızı tescillendirmek. 

Kemal Kazan 

Göynük Belediye Başkanı
ve İpek Yolu Belediyeleri
Turizm Kalkınma Birliği
Başkanı 

Yeni Bir Örgütlenme Sürecinde 

İpek Yolu: Karadeniz Bölgesi

Bölgenin dinamiklerini biraraya getirerek; 

sahip olduğu kültürel miras ile turizm zenginliği

yaratmak, geçmişten gelen ticaret birikimiyle

üretim ve istihdamı artırarak bir değer olmak

amacıyla 2011 yılında kurulan İpek Yolu Bele-

Göynük  
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diyeleri Turizm Kalkınma Birliği, İpek Yolu

koridorunun ulusal ve uluslararası turizm

hattı olmasını hedefliyor. Kurucu üyelerimiz

Ayaş, Karaşar, Uruş, Kırbaşı, Nalılıhan,

Çayırhan, Sarıyar, Seben, Kıbrıscık,

Mudurnu, Taşkesti, Göynük ve Taraklı.

Bugün 17 belediyenin üye olduğu Birlik, Kül-

tür ve Turizm Bakanlığı ile Ankara ve Mar-

mara Kalkınma Ajanslarının desteğiyle

projelerini hayata geçirmeye hazırlanıyor. 

Ayaş-Sapanca Koridoru, İpek Yolunun Anado-

lu’daki güzergâhlarının ana arterlerinden biri

olarak, tarihi dokuyu muhafaza eden ilçelerden

oluşuyor. Üye belediyelerimiz konumlarının

sağladığı avantajdan dolayı tarih, inanç, doğa,

sağlık ve spor turizmi potansiyeline sahip.

Amacımız, bu koridoru ulusal ve uluslarara-

sında bilinen bir turizm hattı haline getirebil-

mek. Örneğin Karaorman, Almanya’nın en

büyük tatil bölgesidir. Şehir ve köylerle toplam

320 noktayla turizme açıktır. Turizmdeki

süreklilik, bu bütüncül yaklaşımla sağlanabilir.

Kendine yeten; sağlıklı iletişimin esas olduğu;

el sanatlarını, geleneksel yaşam kültürünü

koruyan; yenilenebilir enerji kaynaklarını kul-

lanmaya özen gösteren, doğaya zarar verme-

yen “sakin kent” (Cittaslow) örgütlenmesinin

ilkelerini de esas alarak İpek Yolu koridorunda

örnek bir planlama yapmak istiyoruz.

Tamamı SİT alanı olan Göynük’te restoras-

yon ve peyzaj çalışmalarımızı uygularken bu

hassasiyetlerle hareket ettik. Park, meydan,

şadırvan ve çeşmeleri yeniledik, tarihi cami

ve türbeleri restore ettik. TKB’nin “3 Yılda

300 Eser” hibe programı kapsamında ilçe

merkezinde bulunan ve 67 yapıyı kapsayan

tarihi arasta çarşısının rölöve ve restorasyon

projeleri, Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üni-

versitesi ve Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üni-

versitesi Mimarlık Fakültesince yapıldı.

Turizm ve iletişim başlıklarında eğitim çalış-

malarımızı da yine Cittaslow standartlarına

ulaşabilmek için yeniden planladık. 

Ayrıca UNESCO Yaratıcı Şehirler Ağına da

girmek istiyoruz; başvurumuzu yaptık. 

Esra Karataş 

ÇEKÜL Vakfı Kent
Çalışmaları, Şehir
Plancısı

Karadeniz Bölgesinin Zengin Doğal ve

Kültürel Varlıklarının Çok Yönlü

Değerlendirilmesi: Rotalar

Geçtiğimiz yıllarda Tarihi Kentler Birliği ile

yürüttüğümüz bölgesel yol haritaları ve kültü-

rel rotalarla kentler arasında işbirlikleri sağ-

lanmıştı.  Tarihi Kentler Birliği Safranbolu’da

bölgesel işbirliklerinin önemini bu toplantıyla

Göynük  
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bir kez daha gündeme getirdi. Özellikle Göynük

Belediye Başkanı Kemal Kazan’ın sunumunda

aktardığı İpek Yolu koridorunun canlandırılması

bu işbirliğinin güzel bir örneği. Ben de konuş-

mamda, ÇEKÜL Vakfının kültür rotası kavra-

mına yaklaşımını, TKB içinde yürüttüğü

çalışmalar bağlamında aktarmaya çalışacağım. 

Korumada bölgesel ölçek ya da havza koruma

gibi kavramlar, Tarihi Kentler Birliğinin günde-

minde çok uzun zamandır var ancak 2012-2015

yılları arasında sürdürülen Doğa ve Kültür

Öncelikli Bölgesel Yol Haritaları programı ile

bu kavramları yeni ilke ve stratejiler çerçeve-

sinde tanımladık. Programın son yılında, Kültür

Rotaları kavramını geliştirdik; bölgesel işbirlik-

leri bağlamında kültür rotalarının önemli bir

araç olduğunu düşünüyoruz. Bu bağlamda,

güneyde Kilikya ve Gaziantep çevresinde;

kuzeyde ise Yeşilırmak ve Kelkit Havzalarında

çalışmalar yürüttük; rota planlama konusuna

dair nasıl bir model oluşturulabileceğini araştı-

rıp tartıştık. Peki, bugün Karadeniz Bölgesinde

bu konuyla ilgili nasıl çalışmalar var ve bu

çalışmaları nasıl değerlendirebiliriz sorularına

örnekler üzerinden yanıt vermeye çalışacağım. 

Ama öncelikle “kültür rotası” kavramından ne

alıyoruz? Bugün yaratılmış sanal bir bağlantıyla

veya tarihin bir döneminde gerçekten, İpek Yolu

ya da askeri güzergâhlar gibi kullanılmış olan;

üzerinde kültürel ve doğal miras öğeleri taşıyan

ve değerini buradan alan; koruma, kırsal kal-

kınma veya alternatif turizm gibi amaçlarla

planlanabilen ve geliştirilebilen; kentsel, bölge-

sel, ulusal ve hatta uluslararası ölçekte bir ula-

şım koridoru olarak tanımlanabilir kültür rotası.

Anlaşıldığı üzere; teması, kapsamı ve ölçeği ile

birden fazla değerlendirme ölçütü söz konusu.

Karadeniz Bölgesinde kültürel rota çalışmala-

rına baktığımızda, bütüncül bir değerler siste-

minden söz ettiğimiz görülür. Yerelin kendi

imkânlarıyla çalıştığı rotalar; Rize ve Gümüş-

hane örnekleri, kendi kent bütünlükleri içinde

doğa ve kültür varlıklarını araştırarak bir gezi

güzergâhı oluşturdu. Ünye’de başlayan bir

kültür yolu projesi var. İpek Yolu da bir kültür

koridoru olarak çıkıyor karşımıza. Yerelin,

kalkınma ajansları ya da sivil toplum örgütleri

gibi paydaşların desteğiyle yürüttüğü çalışma-

lar var. Örneğin, Kaçkar Dağlarında doğa

yürüyüşü yolu; İnebolu’dan Kastamonu’ya

İstiklal Yolu; Küre Dağları ve Yenice Orman-

larında yürütülen rotalar gibi. ÇEKÜL’ün yak-

laşımında bir eksen var ki buna, Anadolu’ya

bütüncül yaklaşım ekseni diyebiliriz. Bu

eksenden iki örneği anlatacağım: Kelkit ve

Yeşilırmak Havzası ile üniversite ve kalkınma

ajansı işbirliğiyle yürütülmüş Bartın örnekleri.

Kelkit Havzasında doğa ve kültür rotaları siste-

mini kurgulamaya çalıştık; bunun için bölgenin

olanakları ve potansiyellerini araştırdık. Kelkit’i

besleyen çayların doğduğu yaylalardan geçen

bir dağ güzergâhının belirlenebileceği sonucuna

vardık. Kuzeye çıkan aksta antik dönemden bu

yana kullanılan ve Karadeniz’in iç ve kıyı bağ-

lantılarını sağlayan yollar da bu güzergâhlara

bağlanabilir. Batıda ise Erbaa ve Niksar ilçele-

rine denk gelen kesitte daha uygulamaya dönük

bir çerçeve önerisi geliştirdik. 

Bartın’da yürüttüğümüz çalışma ise Batı Kara-

deniz Kalkınma Ajansı ve Bartın Üniversitesi

Orman Fakültesi ile sürdürdüğümüz bir proje:

EkoRota Bartın. Bartın’ı il bütünündeki kori-

dorlarının haritalanmasını kapsayan bu projeye

tematik anlamda kültür rotası planlama yaklaşı-

mımızı akıtabileceğimizi düşünerek dâhil

olduk. Alanda gerek arazi üzerinde gerekse

odak grup toplantıları ile geniş çaplı bilgilen-

dirme görüşmelerinin yapıldığı katılımcı bir

proje oldu. Kıyı, dağ ve nehir rotalarını belirle-

diğimiz EkoBartın çalışmasında doğuda Kasta-

monu; batıda Zonguldak ve güneyde

Safranbolu’ya bağlanabilecek rotalar sistemi

önerdik. Özetle, Bartın çalışmasından altı farklı

rota önerisi çıktı ki bu rotaların her biri de kendi

içinde detaylandırıldı. Rotalar bağlamında böl-

gesel işbirliklerinin kurulması için model bir

çalışma olduğunu söyleyebiliriz. 

Ancak bu rota çalışmalarında anmamız gere-

ken temel nokta; planlama ve tasarım ilkeleri-

nin belirlenmesi gereğidir. Bilimsel ve

“Turizmde 
süreklilik, bütüncül 

yaklaşımla sağlanabilir.
Kendine yeten, 

geleneksel yaşam
kültürünü koruyan bir

örgütlenme esas 
alınmalıdır.”
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bütüncül planlamaya, kamu-yerel-sivil-özel

birlikteliğine ihtiyaç var. Bununla birlikte,

Rotalar, kentsel ölçekten bölgesel ölçeğe,

doğal ve kültürel mirasın korunması ve yaşa-

tılmasında bir araç olarak neden ve nasıl kul-

lanılabilir? sorusuna da yanıt aramalıyız. Bu

sorgulamadan yola çıkarak geliştirdiğimiz

yaklaşımın temel fikri, rota planlamada salt

gezi güzergâhları çizmenin ve işaretlemenin

ötesine geçmemiz gerektiğidir. Kültür rotala-

rını sektörel bir amaçtansa işlevsel, sürdürüle-

bilir ve bütüncül bir koruma ve canlandırma

aracı olarak tasarlamalıyız.

Bilimsel ve bütüncül bir planlama süreci

sonunda yaratılan rotaların, başta yerel yöne-

timler olmak üzere ilgili paydaşlara sağlaya-

cağı temel 8 yararı şöyle sıralayabiliriz:

•   Yerel paydaşlar arasında yatay işbirliği

zeminleri oluşturmak

•   Doğal ve kültürel mirası bütüncül şekilde

yorumlamak, korumak ve sunmak

•   Kırsal kesimin özgün değerlerini canlandır-

mak ve tanıtmak

•   Tekil miras alanlarından öteye geçerek böl-

gesel kimliğin algılanmasını sağlamak

•   Kitle turizmi ve her şey dâhil turizm tiple-

rine alternatif turizm alanlarını geliştirerek

baskıyı hafifletmek

•   Ziyaretçiler için nitelikli ve geliştirici bir

seyahat deneyimi sunmak

•   Hizmet sektörüne küçük ölçekli yatırım

alanları yaratarak yerel/bölgesel kalkınmayı

desteklemek

•   Kaybolmaya yüz tutmuş yerel değerlerin

ekonomik potansiyelini harekete geçirecek

projeleri geliştirmek.

Çalışmalarımız sonucunda hazırladığımız

kitap Tarihi Kentler Birliğinin 

yayınları kapsamında “Kültür Rotaları” 

başlığıyla yayımlandı. 

Kitaba Tarihi Kentler Birliğinin web 

sitesinden ulaşabilirsiniz.  

“Kültür rotalarını 
sektörel bir amaçtansa
işlevsel, sürdürülebilir

ve bütüncül bir
koruma ve 

canlandırma aracı 
olarak tasarlamalıyız.”

Mudurnu
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Prof. Dr. Metin Sözen

ÇEKÜL Vakfı ve TKB
Danışma Kurulu Başkanı 

Bütüncül bir yaklaşım, kül-

tür öncelikli bir Türkiye

görmemizi sağlar. Kültür çeşitliliğinden söz eder-

ken, bölgesel bütünlüğün korumada sürekliliğin

sağlanmasında önemli olduğunun bilinmesi gerek.  

Safranbolu‘da korunan ve korunması gereken

nedir biliyor musunuz? Bütünlük, beraberlik ve

kuşaklara saygı... Geçmişi bilmeyen, belleğini

yitirmiş bir toplum olmak istemiyoruz. Türkiye

bu nedenle kültür öncelikli bir gündem belirle-

melidir. Yaptığımız ve söylediğimiz her şey kül-

tür öncelikli olmalıdır. Türkiye Cumhuriyeti

anayasasında ülkemizin bir kültür ülkesi olduğu

vurgulanmalıdır. Eğer bunu başarırsak, uluslar-

arası çıkar çevrelerinin kültür adı altında bize

dayatmalarda bulunduğu zamanlara dönmeyiz.

Biz bir kültür ve uygarlık ülkesiyiz. TKB kurul-

duğu günden bu yana beraberliğe dayanan bir

gelecek yaratmak için çalışıyor. 

Safranbolu’ya emek vermiş çok güzel arkadaşları-

mız zamanla aramızdan ayrıldı. Hepsini saygıyla

anıyorum... ‘70’lerde bu yola birlikte çıktığımızda,

“Mecliste oy birliğiyle Safranbolu’yu koruma

kararı alacaksanız, ülke olarak sizinle olacağız”

dedik. Üç-dört parti içinden farklı oy çıkmadı!

Türkiye’nin bu beraberliğe ihtiyacı var. O bakım-

dan bizim yolumuz doğru bir yol. Bu yolun kay-

nağı sizin birikimleriniz, becerileriniz, aklınızla

ürettikleriniz... Unutmanın bedeli büyük! Bu top-

raklarda ayağımızı bastığımız her yerde uygarlık-

ların derin izleri var. Gençlere bunu anlatmamız

gerekiyor. Kentlerini tanımalarını sağlamamız

gerekiyor.  ÇEKÜL Akademinin, belediyelere

yönelik Alan Yönetimi Eğitimleri devam ediyor...

Bugüne dek 2 bin 500’ü aşkın belediye persone-

line eğitim verdik. Kaynak sorunu ya da bilgi

yetersizliği nedeniyle belediyelerimizin zaman

kaybetmesini istemiyoruz. Her belediye kendi

uzmanlarıyla, kendi yerel imkânlarıyla kültür

mirasını korumalıdır. Bunun bahanesi olamaz! 

Şimdi gündemimiz, tarihi çarşılar. TKB’de bu

yeni bir buluşma alanıdır. Bursa’da Çarşılar Fede-

rasyonu kuruldu. 17 yıl önce başladığımız hareket

ne kadar doğurgan! Çünkü Türkiye doğurgan...

Var olan zorlukları yenmek için sivil örgütlenme-

lere ihtiyacımız var. Çarşılar Federasyonu da bu

alandaki eksikliği kapatmaya başladı. Ancak ilgili

bakanlıklar, tabandan gelen sese kulak vermeli.

Karar vermeden önce, kültürel ve doğal değerleri-

mizin korunması için yerelde yürütülen çalışma-

ları incelemeli. 

TKB 17. yılında... Arkasında bir birikim var.

Alanda çalışmış, beraberliği görmüş, beraberliği

yaşatmış insanlar var. Bu bakımdan son sözümde

yine beraberlik diyorum. Ama hedefleri konmuş

bir beraberlikten bahsediyorum. Bu büyük harita-

nın içinde yerimizi bilerek devam edelim.

Yusuf Ziya Yılmaz

TKB ve Samsun 
Büyükşehir Belediye Bşk.

Safranbolu’daki başarı

öyküsünü beraber yeniden

hatırladık. Emek verenleri minnetle, şükranla 

anıyorum. Safranbolu’nun 42 yıllık koruma süre-

cinde sosyolojisini de yazmak lazım. Tabakhane

endüstrisi ve Karabük Demir Çelik Fabrikasının

etkileriyle gelişen iktisadi gelişmeyle kenti bir-

likte düşünmeliyiz. Safranbolu evlerindeki yaşam

kültürü birbiriyle rekabet etmeyen, birbirinin

görüşünü kesmeyen mimarisi ve yerleşim planı;

hepsini bir bütün olarak değerlendirdiğimizde

farklı bilgiler de elde edebiliriz. O zaman Safran-

bolu’nun korumadaki başarısına etki eden koşul-

ları ve yaklaşımları daha doğru okumamız

mümkün. TKB kurulduğundan bu yana 

ÇEKÜL Vakfı ile birlikte çalışıyor. Binlerce insa-

nın eğitimine katkı veren büyük bir okul olduk.

Koruma bilincine dair bir sorunumuz olduğunu

düşünmüyorum; koruma bilinci olmayan bir bele-

diye zaten TKB’ye üye olmaz. Ancak mesela

finansman/kaynak geliştirme konusunda bilgi

açıklarımız var. ÇEKÜL Vakfı ve TKB işbirli-

ğinde bu açığı da kapatabiliriz.

Değerlendirme konuşmaları
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G
eçen 17 yıl içinde TKB’nin

bölge toplantıları, çok yönlü

çabalarla ülke bütününde

önemli kavramların ve uygu-

lama yöntemlerinin içselleşti-

rilmesine büyük katkılar sağlamış ve artık

görünür bir başarı çizgisine ulaşmış bulunuyor.

2017’nin Safranbolu’daki ilk bölge toplantısı da

bunun somut göstergesiydi. Toplantının içeriği,

bir yandan 40 yılı aşkın koruma sürecinin irde-

lenmesine, öte yandan yerel yönetimlerin yeni

örgütlenmelerle geçmişin değerlerini “kavrana-

bilir bir düzeyde” ulaştırdıklarını belirler nitelik-

teydi. Yıllar önce, yerel sahipliliğin somut işareti

olan doğal-kültürel mirası koruma kararlarının

alındığı Safranbolu, tüm zor koşullara karşın

“umut verici deneyimlerle” dolu. Bu bir bakıma,

ülkemizde halkla birlikte yerel yönetimlerin

öncülüğündeki koruma tarihinin temel ilkelerini

yansıtır nitelikteydi. Panelde Mithat Kırayoğ-

lu’nun bu sürecin eşik noktalarını çok yönlü

aydınlatması, yıllar önce hangi “kavram ve stra-

tejilerle” yola çıkıldığının bir anlamda somutlan-

masıydı. Yönetmen Hasan-Kurtuluş Özgen’nin

sunulan belgesel filmi ise, çok emek ve katkının

görünür bir yansımasıydı. Karadeniz Bölgesi

TKB üye belediyelerinin kendi kentlerinde -özel

koşulları da dikkate alarak- sürdürdükleri çaba-

ların çıkış noktasının kalıcılığını bu kentte bir

kez daha kanıtlama olanağı bulmaları, hedefin

doğruluğunun bir göstergesiydi.

Safranbolu’nun yerel-ulusal-uluslararası 

boyutları birlikte düşünmelerinin, zaman ve

emek açısından verimliliği nasıl artırdığı, Çarşı-

Kıranköy-Bağlar gibi geniş bir alanı eşzamanlı

geleceğe taşımaları, “bütüncül koruma kavramı-

nın” önemini ortaya koyuyordu. Belediye baş-

kanı Dr. Necdet Aksoy’un zaman akışı içindeki

sunumu, alınan kararlar ve uygulama yöntemle-

rini de açıklar nitelikteydi. Böyle bir süreçte yıl-

lardır altını çizdiğimiz evlerden başlayarak

sokak-kent-havza-bölge-ülke düzeyinde doğal-

kültürel mirasa bakış açısını, Göynük Belediye

Başkanı Kemal Kazan’nın sunumunda artık yerel

yönetimlerin farklı kenetlenme odakları aradıkla-

rını, bunu birlikteliğe dönüştürdüklerini görüyo-

ruz. 17 belediyenin “İpekyolu Belediyeleri

Turizm Kalkınma Birliği” başlığı altında örgüt-

lenmeleri, bunun somut örneğiydi. 1970’li yıl-

larda bu bölgede başlattığımız “İpekyolu-

Kültüryolu” projemiz, geçen sürede yerel yöne-

timlerle büyük bir dayanışmaya dönüşmüş bulu-

nuyor. Bu 17 belediyeye yeni katılımlarla

değerlendirme

KORUMADA YEREL
SAHİPLİK ve 

SAFRANBOLU BÖLGE
TOPLANTISI

ÇEKÜL Vakfı ve TKB Danışma Kurulu Başkanı



Karadeniz Bölgesi daha kavranabilir, anlamlı bir

örgütlenme örneği verecektir. 

“Karadeniz Bölgesinin Zengin Doğal ve Kültürel

Varlıklarının Çok Yönlü Değerlendirilmesi: Rota-

lar” başlıklı, Esra Karataş’ın sunumu, bunun

hangi yöntemlerle gerçekleşebileceğini açıklar

nitelikteydi. Ayrıca doğa-kültür rotalarının Kara-

deniz Bölgesindeki doğal zenginliklerin kültürel

bağlarla pekiştirilebilineceğini göstermekteydi.

TKB üyeleri ve ilgili kurumlara sunulan ÇEKÜL

Vakfı uzmanlarının hazırladığı yayının ortak bir

dil arayışına yapacağı katkılar, alınacak yolu

kısaltacak niteliktedir. Kentlerde bu yolda yapılan

yayınların hızla çoğalması, Karadeniz Bölgesin-

deki üye belediyelerimizin konuya sahipliliğinin

bir işaretidir. TKB Başkanı Yusuf Ziya Yılmaz’ın

belirttiği gibi, doğal-kültürel mirasın korunma-

sında yerel yönetimlerin sahiplenme anlayışının

“sosyal yapımızdaki yansımalarını” artık ayrıntılı

incelemenin zamanı geldi.

Peki, bu toplantıda kaç başlığın altı çizilmeye

çalışıldı? Bölgesel bütünlük, dayanışma ve sürek-

lilik... Yörük Köyündeki koruma başarısında da

gördüğümüz gibi koruma anlayışındaki süreklilik

kırsalı çalışmalara katmazsanız olmaz... Rota

çalışmalarıyla değerlerin ortaya çıkarılması...

Bunun ancak kale-çarşı-mahalle bütünlüğünü

sağlayarak mümkün olacağı... Restorasyon eğiti-

miyle niteliğin yükseleceği... Kamu-yerel-sivil-

özel kesimlerin birlikteliğinin sadece bir söylem

olmadığı... Safranbolu’daki Kanyon ve Tümü-

lüs’ün vurgulanarak doğa-tarih derinliğinin nasıl

sağlanabildiği... Kısaca TKB, ÇEKÜL gibi destek

ve sürekliliği sağlayacak kurumların varlığının

önemi ve sayılarının çoğalması...

Bu toplantıda ben de geçmişimi gözden geçirdim.

Belleğimi yokladım, yitirdiklerimizi bir kez daha

andım. Olmazsa olmaz, kent müzesi konusunu

gündemde tutmamızın gerekliliğini anladım.

Çünkü zaman içinde “korumada halkla birlikte

yerelin” ürettiklerinin unutulmaması gerekiyordu.

Ülkemizde koruma tarihinin doğru yazılması,

gelecek kuşaklar için bizim sorumluluğumuzda. 
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Safranbolu; konakları, geleneksel el sanatları, zanaatları 
ve doğal mirasıyla ünlü. Kent; tarihi evleri, yaban hayatı barındıran
ormanları, dünya mağaracılık literatürüne girmiş mağaraları, gölet 

ve kanyonlarıyla gezi rotalarında her daim yer alıyor. 
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Safranbolu’da 
bir soprano
20. yüzyılın en önemli sopranolarından

opera sanatçısı Leyla Gencer’in aile

kökleri Safranbolu’ya uzanıyor. Gen-

cer’in büstü, Yörük Köyünün girişinde

ziyaretçileri karşılıyor. Safranbolulu

Hasanzade İbrahim Bey’in kızı olan

Leyla Gencer, Batı ülkelerinde 

“La Diva Turca”, “La Gencer”, “La

Regina” isimleriyle ün yaptı; başta İtalya

olmak üzere pek çok Avrupa kentinde ve

Amerika’da seçkin opera sahnelerinde

yer aldı. Aralarında Norma, Lady Mac-

beth, Kraliçe Elizabeth, Tosca, Aida ve

Madam Butterflly’ın da olduğu, opera

repertuvarının önemli yapıtlarını seslen-

dirdi. Hayata Milano’da veda eden 

Leyla Gencer’in büstü, heykeltıraş

Metin Yurdanur’un imzasını taşıyor.   

Geleneksel zanaat yaşatılıyor

Safranbolu, geleneksel el sanatları ve zanaat kollarıyla tanınan bir kent. Zanaat,

kente ticari canlılığını da kazandıran niteliğini uzun süre korumayı başarmış ve

adından söz ettirmiş. Bugün hâlâ Safranbolu deyince akla gelen başlıca iki zanaat

kolu var: Yemenicilik ve demircilik. Osmanlı döneminde lonca örgütlerinin bulun-

duğu Yemeniciler Arastası, zanaat ustalarının hem çalıştığı hem de ürünlerini sat-

tığı ve yan yana dizilmiş dükkânları buluşturan sokaklardan oluşuyor. Günümüzde

hâlâ Safranbolu’nun en ilgi çeken mekânlarından olan arasta, Yemeniciler Arastası

ve Demirciler Çarşısı olarak iki ayrı bölümden oluşuyor. Yemeniciler Arastasında

bulunan dükkânlar, “yemeni” denilen ayakkabıların üretildiği ve artık unutulmaya

yüz tutmuş bir zanaatın belki de son temsilcilerini görebildiğimiz yerler. Akçasu

Deresinin iki yakasında bulunan Demirciler Çarşısı ise bugün demircilik zanaatı-

nın yapıldığı tek lonca çarşısı olarak biliniyor. Bu çarşıda sıcak ve soğuk demircili-

ğin yanı sıra bakırcı ve kalaycı esnafı da yer alıyor. 2006 yılında tamamlanan

restorasyon ile Kent Tarihi Müzesi olarak ziyarete açılan eski Hükümet Konağı

içinde geleneksel Safranbolu zanaatçılığının örneklerini görmek mümkün. 

Çok amaçlı bir mekân:
Çamaşırhane
Safranbolu Yörük Köyünün bugün kullanımda olmayan

ancak ilgi çeken ziyaret mekânları arasında bulunan köy

çamaşırhanesi, ortak bir alan olarak inşa edilmiş. Çama-

şırhane, Bektaşi köyünün belirgin özelliklerini taşıyor;

çamaşırhanenin ortasında bulunan göbek taşı, 12 dilim-

den oluşuyor. Her bir dilim, bir diğerinden ince bir

yarıkla ayrılıyor. Bu ince akarlar sayesinde aynı anda 

12 kadının çamaşır yıkadığı göbek taşında hiçbirinin

suyu, bir diğerine karışmıyor. Kirli su, göbek taşının

ortasında bulunan gidere akarak, çamaşırhanenin dışına

taşınıyor. Göbek taşının bir diğer özelliği de yüksekliği-

nin eğimli olması. Kısa boylu kadınlar, taşın alçak

olduğu bölümde; uzun boylu kadınlarsa yüksek olduğu

bölümde çalışıyor. Su, çamaşırhanede bulunan iki ayrı

ocak üzerindeki kazanlarda kaynatılıyor ve imece usu-

lüyle taşınıyor. Çamaşırhane, hem kadınların biraraya

gelerek sosyalleştikleri hem de günlük işlerini dayanış-

mayla sürdürdükleri geleneksel bir mekân. Çok aşamalı

bir kilit sistemine sahip olan köy çamaşırhanesinde dik-

kat çeken bir diğer ayrıntı da, çamaşırhanenin duvarla-

rında asılı olan Yörük muhtarlarının fotoğrafları. Kadın

ve erkek muhtarların fotoğrafları, köye hizmet ettikleri

dönem ve isim/lakaplarıyla birlikte sunuluyor.  



Tarihi Sipahioğlu Konağı
Safranbolu Yörük Köyünde bulunan ve aynı aileden 7 kuşağın

gelip geçtiği Sipahioğlu Konağı, bölgenin ilgi çeken başlıca

yapıları arasında yer alıyor. Konağı bugün hâlâ aile üyelerinin

rehberliğinde gezmek mümkün. Tüm süsleme ve işlemelerinin

orijinal olduğu, döneminde kullanılmış eşyaların korunduğu

ve sergilendiği konak, özgün mimari vurgularıyla uzun yıllar

boyu içinde yaşamış insanların alışkanlıklarına, inançlarına,

birbirleriyle ilişkilerine ve gündelik hayatlarına ilişkin pek çok

ipucu veriyor. Konağın girişinde Safranbolu’ya özgün ürünle-

rin sergilendiği geniş bir antre bulunuyor. 

Mimari 
özellikler
Çok sayıda mimar ve restorasyon

uzmanını da ağırlayan Sipahioğlu

Konağında dikkat çeken bir diğer

unsur, yine başodanın tavanında asılı

olan 125 yıllık cam küre. Pencereler-

den gelen ışığın odaya yansımasını

sağlayan bu küre, oda içinde bulunan-

ların suretini de nakşediyor. Safran-

bolu konakları, kullanılan ahşabın

ölçüsü, tavan yüksekliği gibi detay-

larla sahibinin zenginliğine açık gön-

dermeler içerir. Sipahioğlu Konağının

yer döşemelerinde kullanılan ahşap

60-65 santim genişliğinde, tavanlar ise

yüksek. Bu, konak sahibinin zenginli-

ğine işaret olarak yorumlanıyor.  

Her oda bir yaşam alanı
Geniş ailelerin birarada yaşadığı mekânların planlamasında yaşam alanlarının sınırlarının

net olarak çizilmesi önem kazanıyor. Aynı anda birden fazla kuşağın birarada bulunduğu

konaklarda özel alanlar yaratılmasının başlıca sebebi mahremiyet olsa da aile üyelerinin

konforu bu planlamada belirleyici. Söz gelimi Sipahioğlu Konağında her oda bir yaşam

alanı olarak tasarlanmış. Geniş aileye uygun tasarımıyla hem ihtiyaçlar hem de mahremi-

yet gözetilmiş. Her odada “hamamlık” denilen özel dolaplar var ki bu dolaplar gerekli hal-

lerde yüklük ya da hamam olarak kullanılabiliyor. Oda kapıları, içeride bulunanların

mahremiyetini koruyacak açıyı gözeten bir konumlandırmayla yerleştirilmiş.  

Eski bir Bektaşi yerleşimi

olan Yörük Köyündeki

konaklarda Bektaşiliğin

somut izlerini görmek

mümkün. Sipahioğlu

Konağı da süsleme ve yapı

detaylarında Bektaşi inanç

simgeleriyle bezeli. Örne-

ğin, yapının ikinci katında

bulunan ve ismiyle

müsemma, konağın en

önemli odalarından biri

olan başodada, kök

boyayla yapılmış kalem

işlerinde Bektaşi inancının

temsilcisi 12 İmama atfen

12 karanfil çizilmiş. Oca-

ğın üzerindeki duvarda

mihrap içine alınmış karan-

filler; dolap kapaklarındaki

kitabeler; nişlerdeki kerte-

ler hep 12 sayısını veriyor.

Üçler, beşler, yediler, kırk-

lar vurgusu; mermer koltuk

taşındaki Bektaşi sarığı ile

hayat ağacı, çarkıfelek ve

Semah işlemeleri yine

inanç öğeleri olarak çıkıyor

karşımıza. Bir diğer vurgu

da berekete dair. Duvar

süslemelerinde kullanılan

üzüm, bolluk ve bereketi;

kavun ve karpuz ise üre-

meyi temsil ediyor. Bu

duvar süslemelerinde saat

ve tarih bilgisine de yer

verilmiş; 1878 yılına tarih-

lenen süslemelerde aile

büyüğü Hasan Sipahi-

oğlu’nun adı işli. Saatler

ise kalem işlerinin tamam-

landığı saati gösteriyor. 

Bektaşi inanç
sembolleri
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Kanyonlar
Çadır kamp, bisiklet rotası, dağcılık,

kaya tırmanışı, yürüyüş ve rafting gibi

doğa sporlarına elverişli olan Yenice,

kanyonlarıyla da ünlü. Kireç taşı tabaka-

larının derin bir biçimde yarılması

sonucu ortaya çıkan kanyonlarda ilk

durağımız Yenice Ormanlarında bulunan

Şeker Kanyonu. Burası, 6 buçuk kilo-

metrelik uzunluğuyla doğaseverlerin

sıklıkla tercih ettiği kanyonların başında

geliyor. Yüksekliği 100 metre ile 250

metre arasında değişen kanyon, kaya tır-

manışı yapmak için elverişli. Safran-

bolu, kanyon zengini bir kent. İncekaya,

Düzce, Sakaralan, Sırçalı, Tokatlı Kan-

yonları ilk akla gelenler. Bir ucu Tokatlı

Köyünde, diğer ucu Eski Çarşının

Gümüş Mahallesinde olan Tokatlı Kan-

yonu ise, 80 metre yükseklikte kurulmuş

olan kristal terasıyla da ünlü. 75 ton

ağırlık kaldırabilen teras, fotoğraf sever-

lerin mutlaka uğraması gereken bir

nokta. Kanyonda 9 kilometrelik bir

yürüyüş parkuru mevcut. Kuş türleri ve

ağaçların gölgesi altına konumlandırıl-

mış dinlenme noktalarıyla, tarihi bir

kentteyken de doğayla baş başa kalmak

mümkün.

Adı, Avrupa’nın biyolo-

jik çeşitlilik açısından en

değerleri ormanları ara-

sında anılan Yenice

Ormanları, Safranbolu’da

doğa turizminin de baş-

lıca uğrak noktalarından.

Tropik bölgeler dışında

dünyanın ender coğrafya-

larında rastlanan çok

çeşitli ağaç türlerini bira-

rada görebileceğiniz

Yenice Ormanları, kay-

bolmaya yüz tutmuş eko-

sistemler ve türlerin

seçkin örneklerini taşıyor

bünyesinde. Ağaç çeşitli-

liği ile her mevsim büyü-

leyici bir renk armonisi

yaratan ormanda canlılı-

ğını sürdüren yaban

hayat da, bu doğal mira-

sın zenginliğine önemli

bir işaret. 

Geçmişten günümüze 

İncekaya Su Kemeri 
Sadrazam İzzet Mehmet Paşa tarafından Tokatlı

Kanyonu üzerine yaptırılan İncekaya Su Kemeri,

116 metre uzunluğunda, 6 kemerli görkemli bir

yapı. Döneminde su kaynağından ilçeye su getir-

mek amacıyla yaptırılan kemerin üzerinden yaya

olarak yürürseniz, Tokatlı Kanyonunu bir uçtan

diğerine geçebilirsiniz. 

Kâşifler için 

Safranbolu mağaraları
Mağara sporu, Türkiye’de çok yaygın

olarak uygulanan bir spor değil. Hem

çok tanınmıyor hem de yapması kolay

değil. Ancak bu sporla ilgilenen profes-

yoneller bir mağara keşfetmenin sonsuz

zevkini anlattığında, hiç değilse turizme

açılmış mağaraları görmeden geçmemek

gerektiğini düşünüyor insan. Bulak

Köyünde, Manastır Tepe ile Mağara

Deresinin başlangıç noktasında bulunan

Mencilis Mağarası, Türkiye’de görebile-

ceğiniz önemli mağaralardan biri. 

Türkiye'nin en uzun 5. mağarası olan

Mencilis, yatay uzanışlı, aktif ve fosil

bölümleriyle çok katlı bir oluşum.

Uzunluğu 6 bin metreyi bulan mağara-

nın en alt katından Safranbolu'da içme

suyu olarak kullanılan kaynak çıkıyor.

Mağarada 3 giriş bulunuyor: Yeraltı neh-

rinin çıktığı ilk giriş, Su Mağarası adını

taşıyor. İkincisi, 148 basamaklı bir mer-

divenle geçilen vadi yamacındaki giriş.

Turizme açık olan bölüm, çamur banyo-

sunun da bulunduğu bu kat. Ve son ola-

rak en üst kısımda bulunan giriş yer

alıyor. Safranbolu’da Mencilis dışında,

İncekaya Köyü yakınlarındaki Hızar

Mağarası ve Harmancık Köyünde bulu-

nan Ağzıkara Mağarası bulunuyor. 

Yenice Ormanları
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B
ugün, bünyesinde

yüzlerce belediye

barındıran Tarihi

Kentler Birliğinin

hedefler, mücade-

leler, dayanışma ve azimle geçen 15

yılı, kitaplaştı. “Geleceği Birlikte

Yaşatmak/Tarihi Kentler Birliği 15.

Yıl” kitabı, TKB’nin koruma çalışma-

larını başlangıcından günümüze bira-

raya getiriyor. Kitap, Birliğin etki

alanı ile “fikri rotasının” izlenebildiği

kapsamlı bir kaynak niteliğinde. 

Kurulduğu günden itibaren tarihi kent

dokularının ve kentsel-kültürel mirasın

korunmasına çalışan TKB, sadece somut

kültürel mirası değil; somut olmayan

kültürel mirasın korunmasını da koruma

politikalarına öncelikli muhatap kıldı.

ÇEKÜL’ün yaymaya çalıştığı kamu-

yerel-sivil-özel birlikteliği, bir TKB kav-

ram ve yaklaşımı olarak da kuruluşundan

itibaren benimsendi. Katılımcı süreçleri

destekleyen bir yapıyla çalışan TKB;

belediyecilik, koruma, kültür, çevre,

imar ve tarihi kent konularıyla ilgili

bilgi, belge, mevzuat, kaynak ve eğitime

dönük çalışmalar yaptı. Eğitim seminer-

leriyle üyelerinin proje yapma ve uygu-

lama yeteneklerini geliştirdi. Tarihi ve

kültürel varlıkların onarımına yönelik

kaynak yaratılması, yerel yönetimlerin

ihtiyaç duyduğu plan ve proje kurulları

olan KUDEB’lerin oluşturulması gibi

büyük kazanımlara önayak oldu.

Beş bölümden oluşan kitapta, TKB’nin

kuruluş öyküsünü “3 Dönem 3 Değer-

lendirme” başlığı izliyor. Bu bölümde

kurucu başkan Erdoğan Bilenser ve eski

başkanlar Mehmet Özhaseki ile Dr. Asım

Güzelbey kendi deneyimleri üzerinden,

kentlerde TKB’nin yarattığı değişimi

özetliyor. Tarihi Kentler Birliği, kültürel

mirasın farklı boyutlarına eğilerek,

bütüncül bir bakış açısı geliştirdi. Bütün-

cül yaklaşımın hâkim olduğu bir

“koruma gündemi” yarattı. Kent atölye-

leri, kent müzeleri ve arşivleri, gelenek-

sel yaşam kültürü, kırsal miras, arkeoloji

mirası, endüstri mirası bu gündemin baş-

lıkları arasında öne çıktı. TKB’nin yılda

altı kez düzenlediği Anadolu toplantıları

ise bilginin ve yaklaşımın sürekliliğini

sağlayan başlıca etkinlik oldu. 

Anadolu Buluşmaları ve Seminerler 

Sorunların, çözüm seçeneklerinin ve

hedeflerin tartışıldığı, stratejik kararların

altyapısını hazırlayan konuların ele alın-

dığı bir platform olarak öne çıkan Ana-

dolu Buluşmaları, Birliğe üye kentlerin

belediye başkanları ve meclis üyelerinin

yanı sıra, tüm koruma camiasını biraraya

getirdi. Bu birliktelikler, yoğun bir bilgi

ve deneyim paylaşımı, görüş alışverişi,

öğrenme ve dayanışma ortamı yarattı. 

Anadolu Buluşmalarını, Meclis Toplan-

tılarının da gerçekleştiği tarihlerde, yılda

iki kez olmak üzere düzenleyen TKB;

Anadolu kentlerinde heyecanla bek-

inceleme

GELECEĞİ
BİRLİKTE

YAŞATMAK

ÇEKÜL Vakfı, editör
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TKB’nin koruma 
çalışmalarını biraraya

getiren “Geleceği 
Birlikte Yaşatmak/

Tarihi Kentler Birliği 
15. Yıl” kitabı

kapsamlı bir kaynak
niteliğinde.
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lendi; doğal ve kültürel mirasın evrensel

boyuta taşınmasına ilişkin adımlar bu toplan-

tılarda atıldı. Anadolu Buluşmaları, TKB’nin

belkemiğini oluşturdu. 

“Ortak değerler ve ortak hedefler” vurgusuyla

çalışan TKB, “dayanışma”nın altını çizmiş,

ulusal zenginliklerin yaşatılmasını “ortak

siyaset” olarak belirlemişti. Ayrıca sivil hal-

kın, yani toplumun genelinin koruma çalışma-

larının sürdürülebilir bir nitelik kazanmasında

etken yapı olduğunu özellikle belirten TKB;

yılda dört kez de Anadolu Seminerleri düzen-

lendi. Amacı yerel yönetimlerin korumadan

sorumlu kadrolarının bilgi, beceri ve görgüle-

rini artırmak, onlara daha nitelikli donanımlar

kazandırmak olan eğitimlerde alanın uzman-

ları belirli konu başlıkları hakkında yoğun

içerikli eğitimler düzenleyerek, yerel yöne-

timlerin ihtiyaç duyduğu bilgi ve donanımı

sağladı. Seminerler, yıllar içindeki ihtiyaçlar

gözetilerek Bölge Toplantılarına evrildi.  

15 yılın koruma 

gündemindekiler 

Kale-çarşı-mahalle

Kentlerdeki tarihi dokunun önemli parçaların-

dan kale, çarşı ve mahallelerin canlandırılması,

Tarihi Kentler Birliğinin 15 yıl boyunca kesin-

tisiz gündemde tuttuğu koruma başlıkları ara-

sında yerini aldı. Özellikle 200 Ortak 200 Eser

Hibe Programı ile pek çok kalenin restorasyon

ve çevre düzenlemesinin tamamlanmasına

katkı sağlandı. Tarihi çarşılardaki dükkânların

cepheleri iyileştirildi; kentlerin sivil mimari

dokusunu yansıtan eski mahallelerindeki sağ-

lıklaştırma çalışmaları desteklendi. 

Tarihi yapılarda işlevlendirme

Tarihi kent dokuları ait oldukları zamanın,

kültürün, dönemin yaşam biçimini yansıtır.

Ancak sosyal, kültürel ve ekonomik yapıdaki

değişiklikler zamanla mekânlara da yansır;

tarihi yapılar günümüzün gereksinimlerini

karşılayamaz hale gelir. Bu yapıların terk

edilmesini önlemek, geleceğe kültürel miras

olarak aktarmak amacıyla yeniden

kullanım/işlevlendirme, yapıların çevresiyle

birlikte sürdürülebilir olmasını sağlayacak en

önemli kavramlardan biridir. Bu nedenle

tarihi bir yapıyı onarmak, korumak kadar

yeniden işlevlendirmek de TKB’nin en yoğun

gündem maddelerinden birini oluşturuyor. 

YAPEX Restorasyon Fuarı

Koruma, yapı ve restorasyon sektörlerini bira-

raya getiren tek fuar olan YAPEX Fuarını

sektördeki benzer fuarlardan farklı kılan baş-

lıca özelliği tasarım, üretim ve teknolojinin

yanı sıra kültür boyutunu taşıyor olması.

YAPEX Fuarının ÇEKÜL Vakfı işbirliği ve

TKB’nin desteğiyle gerçekleştirilmesi, ortak

değerlerin korunması gündemini ayakta tutan

önemli bir unsur. 

Hibe programları 

Tarihi Kentler Birliği 2005 yılından bu yana,

somut kültürel mirası koruma çalışmalarına

hibe programlarıyla destek oluyor. “200 Ortak

200 Eser”, “3 Yılda 300 Eser” ve “Bin Günde

Bin Eser” başlıklarıyla dönemlere ayrılan

hibe programları kapsamında 253 proje des-

teklenerek hayata geçirildi. 

İlk kez Mayıs 2005’te alınan bir kararla “200

Ortak 200 Eser” programını uygulayan

TKB’nin bu programla elde ettiği başarılı ve

somut sonuçlar, ilerleyen süreçte kurumsal bir

ortaklığı da geliştirdi. Türkiye Belediyeler

Birliği, 2010’dan itibaren hibe programlarına

destek olmaya başladı. 

“Geleceği Birlikte Yaşatmak/Tarihi Kentler

Birliği 15. Yıl” kitabını incelediğinizde, “Kül-

tür Öncelikli Bölgesel Yol Haritaları” prog-

ramı ile havza boyutundaki koruma

çalışmalarının yeniden nasıl şekillendiğini

görmeniz mümkün. Kitapta yer alan yurt dışı

teknik inceleme gezilerinin yarattığı bütüncül

bilinç; TKB’nin strateji, yönelim ve öncelik-
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lerinin somut örnekler üzerinden ifade bul-

duğu “Tarihi ve Kültürel Mirası Koruma

Proje ve Uygulamalarını Özendirme Yarış-

ması”nın etkileri de Türkiye’deki koruma

çalışmalarının sahaya nasıl yansıdığını gözler

önüne seriyor. 

Danışma 
Kurulunun gözünden
TKB Danışma Kurulu üyelerinin değerlen-

dirme yazılarında ise gerek dünyadaki

koruma çalışmaları ve yaklaşımları, gerekse

TKB’nin geliştirdiği kavramlar üzerinden

geçmişten bugüne yapılan çalışmaların arka

planı ve gelecek hedefleri saptanıyor... Değer-

lendirme yazıları Tarihi Kentler Birliğinin

bütüncül ve sürdürülebilir politikalarına mim

koyuyor; kültür mirası kavramının farklı

ölçeklerdeki kentlerde nasıl yaygınlık kazan-

dığını resmediyor. Kuruluş yıllarındaki emek-

leriyle bugün minnetle andığımız, aramızdan

ayrılan Danışma Kurulu Üyeleri Oktay Ekinci

ve Derviş Parlak da, TKB arşivinde bulunan

metin ve görüşleriyle kitapta yerlerini aldı.   

Prof. Dr. Haluk Abbasoğlu: “Hedefimiz

tüm belediyelerin, kentsel ve doğal miras

alanında çalışan tüm kurum ve kuruluşla-

rın; UNESCO, ICOMOS, Turizm ve Kültür

Bakanlığı, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ve

sivil toplum örgütlerinin bir orkestranın

üyeleri olarak, doğru bir şefin başkanlı-

ğında güzel senfoniler meydana getirmesi.

Umarım tüm belediyeler, kültürel mirası

koruma çalışmalarına aynı heyecanla

devam eder.”

Prof. Dr. Ülkü Azrak: “Kentsel koruma tari-

hine bakıldığında, koruma süreci esas itibariyle

yasal düzenlemelerin zorunlu kıldığı bir olgu

olarak görülür. Bu, kent yönetimlerinin koruma

konusunda gönülsüz davranmalarına yol açar.

Ancak buna karşın, Birlik üyesi belediyelerin

özendirilme yaklaşımı sayesinde yaratıcı dav-

randıklarını ve tarihsel dokunun en mükemmel

surette korunması ve geliştirilmesi hususunda

büyük çaba harcadıklarını gördük. Bu ise,

kentsel koruma sektöründe çok ciddi bir deği-

şim niteliğinin ortaya çıktığını gösteriyor.”

Oktay Ekinci: “Tarihi Kentler Birliği, ulusal

ve evrensel sorumluluğun etrafında birleşme ve

bütünleşme sürecini başlattı. Dileriz bu tarihsel

başlangıç hem birlik üyesi belediyelerin üstlen-

dikleri sorumluluklara uygun imar politikala-

rıyla hem de ülkenin tüm duyarlı kurum ve

kesimlerinin aynı birliğe verecekleri destekle,

geleceğimizi kişilikli kılacak bir uygarlık yürü-

yüşünün de güvencesini oluşturur.”

Süleyman Elban: “Birliği tanıdıktan sonra

TKB’nin sadece bir aile olmadığını, bunun

yanı sıra büyük bir akademi olduğunu öğren-

dim. TKB öyle bir akademiydi ki katılımcılar

hem bilimsel bir eğitimden geçerdi hem de

usta-çırak ilişkisinin derinlikli bilgisine

ulaşma şansı bulurdu. Düşünün, çok farklı

alanlardan, yaklaşık 600-700 kişi birarada.

Herkesin, bir diğerinden öğrenebileceği bir

ortam yaratılmıştı TKB’de.”

Prof. Dr. Cevat Geray: “TKB’nin olmazsa

olmaz ilkeler arasında, belediyelerin etkin rol

alarak yerel halkı koruma konusunda bilinçlen-

dirmeleri; çalışmalara katılmalarını sağlamaları

bulunuyor. Bu konularla ilgili bir akademisyen

olarak çeşitli danışma kurullarında rol almış

bulunuyorum ama Tarihi Kentler Birliğindeki

danışma kurulu kadar verimli ve yararlı bir

çalışma ortamı göremedim. TKB; ülke gerçek-

lerini kavrama ve sorunlara çözüm bulma

konusunda büyük bir katkıya sahip.”
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Prof. Dr. Zekai Görgülü: “Tarihi Kentler Bir-

liği var olan bilgiyi birikimi önemseyen, saygı

duyan bir farkındalık içinde bütünsel/bütünle-

şik koruma anlayışını benimsedi; ancak örgütlü

olmanın sunacağı üretim gücü ile etkiyi de dik-

kate alarak korumanın tüm sorunlarına, değiş-

kenlerine ve bizde klişeleşmiş paradigmalarına

müdahale etti; bu amaçlar doğrultusunda üret-

tikleri ile de korumanın son 15 yıldaki başat

aktörlerinden biri haline geldi.”

Kayhan Kavas: “Uzun yıllar koruma politi-

kaları genellikle merkezde planlanan, prog-

ramlanan ve uygulamaları ile bütçeleri

merkezce yönetilen çalışmalardı. Yerel, konu-

ların içinde yer almayan, izleyici konumunda

bulunan edilgen bir aktördü. Oysa korumaya

konu teşkil eden değerler öncelikle ve esasen

o yöreye ve o yörede yaşayan hemşerilere ait-

tir. İşte TKB, gerçek anlamda kamu, özel ve

sivil işbirliğini hayata geçirmeyi başardı.”

Prof. Dr. Ruşen Keleş: “Tarihi Kentler 

Birliği adını taşıyan Yerel Yönetimler Hizmet

Birliğinin koruma alanında ülkemizde bir ilk

olduğunu söylemek sanırım abartma olmaya-

caktır. Çünkü 1950’li yıllardan başlayarak,

ülkemizde, tarih ve kültür varlıklarının 

korunmasına ilişkin kimi yasalar yürürlüğe

konmuştur ama bunların aşağıdan yukarıya

değil, fakat yukarıdan aşağıya doğru atılmış

olan adımlar olduğu ve gereği gibi uygulanma

şansına da kavuşturulmadığı herkesçe 

bilinen bir gerçektir.”

Mithat Kırayoğlu: “TKB süreci, kültür

mirası koruma eyleminin yerelleşmesi, sivil-

leşmesi ve kitleselleşmesi hareketidir. Şimdi

atılması gereken adım, eylemin içinden çıkan

bu özgün koruma modelinin kurumsal yapısı-

nın oluşturulması ve yasal donanımının sağ-

lanmasıdır. TKB’nin gelecek hedefi, bir Yerel

Yönetim Birliğinin görev tanımını aşan bu

yürüyüşü tamamlamak ve zengin koruma

deneyimini dünyaya sunmak olmalıdır.”

Hasan Özgen: “Tarihi Kentler Birliği, 

korumacılık politikasını merkezden yerel

yönetimler zeminine taşıyarak önemli bir

yerinden koruma politikası oluşturdu. 

TKB her ne kadar, belediye birliği olarak

resmi bir örgütlenme gibi görünse de, başlan-

gıçtan bu yana gerek oluşumu, gerek çalışma

ilkeleri ve gerekse politikalarıyla daha çok

sivil bir kimlik taşır.”

Fikret Toksöz: “TKB, ülke çapında tarihi ve

kültürel miras anlayışını yaratmaya yardımcı

oldu. Tarihi ve kültürel mirası koruma, beledi-

yelerin temel politikalarından biri haline

geldi; ekonomik değer yaratan bir kavrama,

varlığa dönüştü.” 

Dr. Fikret Nesip Üçcan: “Kültür mirasını,

olmayan kaynakları ile korumaya çalışan

belediye başkanlarının Tarihi Kentler 

Birliği çatısı altında örgütlenmesi, Türkiye’de

sivilleşme ve demokratikleşme hareketinin

önemli adımlarından biridir: TKB üyesi 

belediyeler, kimlikli kentlerde yaşamak ve

uluslararası camiada kültür değerlerini yitir-

memiş güçlü ve saygın bir ülke olarak yer

almak hedefinde, yerel yönetimlere düşen

önemli sorumluluğu kabullenerek bu yolda

çalışmayı taahhüt etti.” 



A
ntalya İbradı Havzasındaki

tarihi kentler sivil mimari

örnekleriyle öne çıkıyor.

Tarihi Kentler Birliğinin

üyelerinden İbradı’ya bağlı

Ormana Köyü de somut ve somut olmayan

mirasın korunmaya başladığı tarihi yerleşimler-

den biri. Toroslar’ın sivil mimarisini en iyi

şekilde yansıtan ve tarihi düğmeli evlerin görü-

lebildiği bir dağ köyü olan Ormana, Toroslar’ın

doğal zenginliğinin de ortasında yer alıyor.

Engebeli ve taşlık bir yapıya sahip bölge,

orman varlığı açısından zengin. Ladin, meşe,

karaağaç, katran, ardıç ve çam yörede bulunan

yaygın ağaç türleri arasında.

Azımsanamayacak bir doğal ve tarihi mirasa

sahip köyde Roma, Selçuklu ve Bizans’ın,

Oğuz Türklerinin izlerini görebiliyoruz. Orma-

na’nın bulunduğu bölge Pamphylia-Pisidia

sınırında ve üç önemli antik kentin izlerini

barındırıyor: Etenna (İvgalı, Sinanhoca),

Kotenna (Gödene, Menteşbey) ve Erymna

(Ormana, Ardıçpınar). Antik dönemden günü-
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ERYMNA’DAN ORMANA’YA

Etenna, Kotenna ve Erymana antik kentlerinin izlerini taşıyan 
Ormana Köyü, geleneksel malzeme, teknik ve yöntemlerle inşa edilmiş

konut dokusuyla öne çıkıyor. 2012 yılında TKB üyesi olan ancak 
kapatılan belediyeler kapsamında İbradı’ya bağlanan Ormana 

Köyüne TKB ve ÇEKÜL Vakfının desteği devam ediyor. 
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müze önemli bir güzergâh üzerinde yer alan

köyün adının, yakınlarda bulunan Erymna

Antik Kentinden geldiği tahmin edilmekle bir-

likte eski kaynaklarda, Orumma/Orumnos ola-

rak da geçmekte. Erymna Antik Kentinden

kalan son izler Ormana Köyünde ve tarım ara-

zilerinin arasında görülebilir.

Selçuklu Sultanı Alaaddin Keykubat’ın

1226’da bölgeyi fethetmesiyle birlikte Selçuk-

lular’ın hâkimiyeti altına giren bölgenin tari-

hinde Büyük İskender ve Kleopatra dönemi

olarak geçen iki ayrı yönetim dönemi de var.

Selçuklular devrinde Konya’yı Akdeniz’e bağ-

layan yol Ormana üzerinden geçiyordu. Ayrıca

tarihi İpekyolu güzergâhındaki hanların kalıntı-

ları da bu yörede yer alıyor. Selçuklular döne-

minde kullanılan kervan yolu üzerindeki Eynif

Ovasında bulunan ve bugün harap vaziyette

olan Tol Han da bu döneme ait.

Köy, Akdeniz yöresinin dikkat çekici yerleşim

örneklerinden. Geleneksel malzeme ve yöresel

tekniklerle inşa edilmiş konut dokusu bütüncül

bir planlamayla korunmaya başlandı. Koruma

İmar Planı mevcut olan Ormana’da yaklaşık

200’ün üzerinde özgün ev var ve bunların 51

tanesi tescilli. Evlerin çoğu, yöresel olarak

“piştuvanlı” (düğmeli) ya da “hatıllı duvar”

olarak adlandırılan yöntemle inşa edilmiş. Bu

yöntem basit olmakla birlikte, bir o kadar da

işlevsel bir teknik. Düğmeli evler olarak da

bilinen bu yapıların plan şemasını incelediği-

mizde, açık sofalı Türk evi geleneğinin devamı

olduğu varsayılabilir. Plan tipi olarak özgünlük

gösteren evler, yarısı ahşap, diğer yarısı taş

olmak üzere iki ayrı strüktüre sahip. Mimarisi,

harçsız olarak örülen kuru duvarların ahşap

hatıllarla güçlendirilmesi yöntemine dayanıyor.

Taş duvarlar, ahşap hatılların yerleştirilmesiyle

meydana çıkıyor ve dış yüzleri sıvasız bırakılı-

yor. Bazı yapılarda antik kente ait devşirme

malzemelerin de kullanıldığını görebilirsiniz.

Ormana’nın ekonomisi büyük ölçüde tarım ve

hayvancılığa, kısmen de el sanatları ve turizme

dayalı. Geleneksel yaşam kültürünün hâlâ

görülebildiği, doğa ve tarih değerlerinin varlı-

ğını sürdürdüğü bir yerleşim alanı.  Örneğin

yöreye özgü gılamık dokumacılığı yaşatılmaya

çalışılan önemli el sanatlarından biri.

Turizm, gezi, festival

Ormana; sokak dokusu, yöreye has düğmeli

evleri, çeşmeleri, Erymna Antik Kenti, Kervan-

saray yolu üzerinde bulunan Tol Han, Tür-

kiye’nin en büyük yeraltı su mağarası olan

Altınbeşik, Eynif Ovasında özgürce dolaşan



yılkı atları, endemik bitki türleri, yürüyüş yolları

ve festivalleriyle sıkılmadan gezip görebileceği-

niz Toroslar’ın önemli bir parçası. Nüfusu 700

civarında olan Ormana, her yıl 10 bin kadar

ziyaretçiyi ağırlıyor.

Son yıllarda yörede uluslararası nitelikte festival-

ler düzenleniyor. Artoros Uluslararası Kültür ve

Sanat Festivali bunlardan biri. Her yıl Ağustos

sonu, Eylül başında düzenlenen festival, Tür-

kiye’nin ve dünyanın çeşitli yerlerinden sanatçı-

ları ağırlıyor. Bazı sanatçılar, yapmış oldukları

sanat eserlerini köye katkı olarak bırakıyor. 

Ormana’da düzenlenen bir diğer etkinlik de

Geleneksel Üzüm Festivali. Bu festival de 

İpekyolu kervan gelenekleriyle, rahvan at 

yarışlarıyla, yöresel düğün tören canlandırma-

larıyla görülmeye değer.

Ormana gönüllüleri, “Ormana Active” projesi

ile kültürel mirasın korunması ve sürdürülebilir

kültür turizminin sağlanması için çalışmalar

yürütüyor. Proje kapsamında, üç düğmeli evin

restorasyonu tamamlandı; konaklama ve resto-

ran olarak hizmete açıldı. Ayrıca iki evin daha

restorasyon projesi hazırlandı. Organik çiftlik

çalışmaları da tamamlanmak üzere. Ormana

Active, bünyesindeki 2 restoran, 1 butik otel ve

1 seyahat acentesi ile bölgedeki faaliyetini sür-

dürüyor. Ekolojik turizm kapsamında yöre hal-

kından temin edilen keçi sütü, peynir, yumurta

ve bal ziyaretçilere bir lezzet coşkusu sunuyor. 

Belediye statüsünden çıkarılması ve TKB üyeli-

ğinin düşmesi bazı koruma çalışmalarını yavaş-

latsa da Ormana gönüllülerinin kamu-yerel-

sivil-özel bakış açısını hakkıyla uygulamaları

köy ve çevresindeki koruma çalışmalarını yeni-

den gündeme getirdi. Düzenli olarak ÇEKÜL

Vakfında gerçekleştirilen Çarşamba Kent Top-

lantılarına katılan Ormana, koruma politikala-

rına dair yol haritasını sağlam bir zemine

oturtmaya başladı. Kent, Akdeniz havzasındaki

diğer tarihi yerleşimlere örnek olacak bir yön-

temle çalışarak, ÇEKÜL Vakfının önerdiği

örgütlenme-eğitim-tanıtım başlıkları kapsa-

mında çalışıyor. Her yıl Antalya’da düzenlenen

YAPEX Restorasyon Fuarı da bu başlıklardan

biri. Ormana açtığı stantla düğmeli evlerini, kül-

tür-sanat etkinliklerini tanıtıyor, başarılı uygula-

malarını fuar katılımcılarıyla paylaşıyor.      

“Ormana’da doğal,
tarihi ve kültürel 

zenginlikleri
harmanlayan

festivaller, her yıl
binlerce kişi 

tarafından izleniyor.”
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TRABZON’DA TARİHİN ANAHTARI 
GENÇ KUŞAKLARDA

Trabzon’da uzun yıllar Merkez Bankası olarak hizmet vermiş olan tarihi
bina kent müzesi olarak işlevlendirilerek ziyarete açıldı. İzleri 

5 bin yıl öncesine dayanan, üzerinden farklı uygarlıkların gelip geçtiği
Trabzon, kent müzesiyle tarihin anahtarını genç kentlilere verdi. 

K
aradeniz Bölgesinin

ikinci büyük kenti olan

Trabzon, Karadeniz

sahili ile görkemli

Zigana Dağları ara-

sında yer alıyor. “Şehzadeler şehri” olarak

anılan ve Roma ile Osmanlı dönemlerinde

eyalet merkezi olan kent, bünyesinde pek

çok tarihi yapıyı barındırıyor. Sümela

Manastırı, Ayasofya Müzesi, Kaymaklı

Manastırı, Kızlar Manastırı, Hızır İlyas

Manastırı, İskender Paşa Camisi, Gülbahar

Hatun Camisi, Trabzon Valiliği ve Vali 

Evi, Atatürk Köşkü, Memiş Ağa Konağı,

Çakıroğlu İsmail Ağa Konağı ile Osmanlı

dönemine ait bedesten, hastane, hamam ve

çeşmeler de kent sınırları içinde yer alıyor. 

Anadolu’nun en eski ticaret merkezlerinden,

doğal ve tarihi miras örnekleriyle zengin bir

kent olan Trabzon, şimdi de kent müzesine

kavuştu. Ortahisar ilçesinde bulunan ve 
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Trabzon Büyükşehir Belediyesi tarafından

hazırlanan “Şehir Müzesi”; İçişleri Bakanı

Süleyman Soylu, Trabzon Valisi Yücel Yavuz

ve Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı 

Dr. Orhan Fevzi Gümrükçüoğlu ile çok sayıda

davetlinin katıldığı bir törenle ziyarete açıldı.

1963-1994 yılları arasında Merkez Bankası

olarak hizmet veren bina Trabzon Valiliğine

devredilip Tevfik Serdar Kültür Merkezi ola-

rak kullanılmaktaydı. Kültür Merkezi, 

Mahmut Goloğlu Binasına taşınırken, bu yapı

da Trabzon Şehir Müzesi olarak ziyarete 

açıldı. Müzenin kent merkezine konumlan-

ması, özellikle “yaşayan müze” fikrini destek-

leyen bir yaklaşımın sonucu.  

Çeşitli dillerde kulaklıklı sesli rehberler eşli-

ğinde gezilebilen müze, üç kattan oluşuyor.

Giriş katı geçici sergilere ayrılan müzede, bir

tarih odası bulunuyor. Şehrin hafızasını müze

turuyla öğrenmek isteyenler için müzenin ken-

disi kadar bu tarih odası da önemli bir mekân. 
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ÇEKÜL AKADEMİYE BAHAR GELDİ

Yerel yönetimlerin korumadan sorumlu kadrolarına seslenen ÇEKÜL
Akademi, bahar dönemi eğitimlerine başladı. Katılımcılar, 

TKB Kentsel Koruma Eğitimlerinde aldıkları teorik bilgileri alanda
uygulama ve örnekler üzerinden inceleme şansı buluyor. 

Ç
EKÜL Akademinin Kentsel

Koruma Eğitimleri, her

dönem olduğu gibi bu

dönem de 10 eğitimden olu-

şan bir programla başladı.

Akademi uzmanlarının Şerifler Yalısında

verdiği eğitimlerin her biri, bütüncül

koruma yaklaşımı gözeterek, genel kavram-

lardan teknik detaylara kadar geniş bir yel-

pazede katılımcılarla buluşuyor. 

ÇEKÜL Vakfının 26 yıldır edindiği biri-

kimi, kentsel mirasın korunmasında 

görev alan profesyonellere aktarırken, eği-

timlerini uzun erimli ihtiyaç planlamasına

uygun olarak programlayan ÇEKÜL Aka-

demi, Kentsel Koruma Eğitimleri, Alanda

Eğitimler ve Alan Yönetimi Eğitimleri

(AYEP) ile kuruluşundan bugüne yaklaşık 2

bin 600 kişiye ulaştı.  

Bahar ve güz dönemi olmak üzere iki etapta

düzenlenen Kentsel Koruma Eğitimlerinin

Bahar Dönemi, 22-24 Şubat tarihlerinde

“Bütüncül Koruma Anlayışında Kavramlar,

Yaklaşımlar, Yönetim, Planlama ve Uygula-

malar” konulu eğitimle başladı. ÇEKÜL

Vakfı Genel Müdürü S. Yeşim Dizdaroğlu

ve ÇEKÜL Vakfı Kent Çalışmaları Koordi-

natörü, mimar Alp Arısoy tarafından verilen

eğitimde Dizdaroğlu, insan ve doğa ilişkisi,

mekân-insan-zaman, kültürel değişim ve

kültür mirası döngüsü konularına; Arısoy

ise kent kültürü, kültürel haritalandırma ve

değerlendirme başlıklarına odaklandı.  

Kentsel Koruma Eğitimleri, 1-3 Mart 

tarihlerinde, Türkiye’de restorasyon bölü-

münün ilk mezunlarından olan ve alanda 

30 yıllık bir birikimi bulunan restoratör

İsmail Önel’in yönetiminde “Restorasyon

İşlerinde Birim Fiyatlar ve Yaklaşık 

Maaliyet” başlıklı eğitimle devam etti. 
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Bu eğitim, belediyelerin yaklaşık maliyet

dosyalarında yer alabilecek ve restorasyonu

yapılacak eserlerle ilgili projelendirme

süreçleri hakkında bilgiler içeriyor. Eğitime

katılanlar  Yeni Cami restorasyon çalışma-

larını da inceledi.

Üçüncü eğitim “Tarihi Yapılarda Onarım

İlkeleri ve Malzeme Bilgisi” başlığıyla

mimar ve restoratör Zuhal Keskin tarafın-

dan verildi. Restorasyon tanımları ile genel

çerçevenin çizildiği eğitim, bir Mimar

Sinan eseri olan Eyüp Sokullu Mehmet

Paşa Medresesi restorasyon şantiyesinin

ziyaretiyle noktalandı. Sokullu Mehmet

Paşa Medresesi 2015 yılında Tarihi Kentler

Birliği tarafından düzenlenen “Tarihi ve

Kültürel Mirası Koruma Proje ve Uygula-

malarını Özendirme Yarışması” kapsa-

mında “Proje Dalında Süreklilik Ödülü”ne 

değer bulunmuştu. 

Kentsel Koruma Eğitimleri Bahar Dönemi-

nin bir diğer başlığı ise “Koruma Kurulları

ile Etkili İlişkiler ve Koruma Mevzuatı”

oldu. Antalya ve Gaziantep Koruma Kurulu

Üyesi mimar Bülent Baykal’ın eğitmenli-

ğinde 22-24 Mart tarihleri arasında yapılan

eğitimde, koruma tarihindeki yasal düzenle-

meler, kültür varlıklarının tanımı, korumaya

yönelik imar ve alan yönetimi planları, kül-

tür varlıklarının tespit ve tescil uygulama-

ları hakkında detaylı bilgiler aktarıldı.

Yüksek Mimar Metin Keskin’in verdiği

“Tarihi Yapılarda İşlevlendirmeye Yönelik

Yaklaşımlar ve Tarihi Dokuda Yeni Yapı

Tasarımı” eğitiminde ise ÇEKÜL Vakfı ve

TKB’nin işlevlendirme yaklaşımları anla-

tıldı. Tarihi bir yapının sürdürülebilir ve

kendine yeten bir işlev kazanması için

hangi yöntemlerin izlenmesi gerektiği

örnekler üzerinden anlatıldı. Eğitimin son

gününde, Haliç’te kurulduğu 1911’den

1983’e dek kente elektrik sağlayan ve

Osmanlı Devleti’nin kent ölçekli ilk elektrik

santrali olan Silahtarağa Elektrik Santra-

li’nin işlevlendirilmesiyle Türkiye’de kültür

sanat alanında bugüne dek gerçekleştirilmiş

en kapsamlı dönüşüm projelerinden biri

haline gelen Santralistanbul ziyaret edildi. 

Kentsel Koruma Eğitimleri Bahar Dönemi

Eğitimleri 24-26 Mayıs tarihlerindeki

“Restorasyon İşlerinde Hakediş Uygulama-

ları” eğitimiyle tamamlanacak. Bu prog-

ramla paralel olarak ilerleyen AYEP

Eğitimlerinin ilk modülü de 15-17 Mart’ta

alan yönetimi uzmanı Namık Kemal 

Döleneken tarafından verildi.



40

ÇANAKKALE'DE TOHUMLAR DA
KORUNACAK

TKB Encümen Üyesi olan Çanakkale Belediyesi, doğal hayatın 
devamlılığı ve çevre bilincinden hareketle geliştirdiği 

“Tohum Sandığı Projesi” ile yerli tohumların korunup gelecek 
kuşaklara aktarılmasını amaçlıyor. Restorasyonu tamamlanan tarihi

Emile Vitalis Binası tohumların evi olacak.

“
Atalık tohum” adıyla da

bilinen geleneksel yerli

tohumların önemi, günü-

müzde yeniden fark edildi.

Gerek sivil inisiyatifler

gerekse yerel yönetimler, yerli tohumla-

rın korunması, gelecek kuşaklara aktarıl-

ması ve özgün tarım ürünlerinin

devamlılığının sağlanması amacıyla

çeşitli projeler geliştiriyor; bilinçlen-

dirme çalışmaları yürütüyor. Çanakkale

Belediyesi de doğal hayatın devamlılığı

ve çevre bilincinden hareketle “Tohum

Sandığı Projesi”ni başlattı. 

Başta tarım sektörü olmak üzere, tüm

doğayı ve insanları yakından ilgilendiren

“atalık tohum” konusu, Çanakkale Beledi-

yesinde eşzamanlı olarak başka bir “kültü-

rel miras” olgusunu da gündeme taşıdı:

Tarihi Emile Vitalis Binası. Çanakkale

Belediyesi, tarihi Emile Vitalis Binasının

restorasyon çalışmalarını tamamlayarak

Tohum Sandığı Projesini yaklaşık 3 bin
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800 metrekare alan üzerinde uygulayacak.

Proje alanındaki binada 1400 metrekare pey-

zaj düzenlemesi ve 1300 metrekare tohum

yetiştirme ve kurutma alanı bulunuyor. 

Mülkiyeti Çanakkale Belediyesinde bulunan

tarihi Emile Vitalis Binası, kentin doğu bölü-

münde ve Sarıçay kenarına konumlanıyor. Bir

dönem İtalyan Ticari Ataşeliği hizmeti yürüten

Çanakkaleli tüccar Emilie Vitales adındaki bir

hayırsever tarafından 1900 yılında yaptırılan

bina, uzun bir dönem kentin su deposu idari

binası olarak kullanılmış. 1990’lı yıllara kadar

bu işlevini sürdüren yapı, yine bu yıllarda ken-

tin yeni arıtma tesisinin yapılması ile kısmen

atıl kalmış, çeşitli belediye alt hizmetleri kul-

lanımıyla günümüze kadar ulaşmış.

Proje ile birlikte yerli tohum temin etmeye

başlayan Çanakkale Belediyesi bugüne kadar

börülce, kabak, bamya, mısır, domates, 

biber, karpuz, bakla, karakılçık gibi pek çok

yerli tohuma ulaştı. Tohum Sandığı Projesi 

ile yörede kullanılan yerli tohumların korun-

ması, gelecek nesillere aktarılması sağlana-

cak. Projeyle birlikte bölgenin önemli doğal

alanlarından biri olan Kazdağları için de 

bir proje geliştirildi; “Kaz Dağları Çevre 

Koruma Koordinasyon Merkezi” adıyla çevre

konularına ilişkin bilgilendirme faaliyetleri 

de gündeme alındı. 

Tohum Sandığı Projesinin teknik çalışmaları

kapsamında, binanın bahçe alanında sert

zemin, sulama tesisatı, aydınlatma çalışmaları

bitirildi; peyzaj ve üretim alanı çalışmalarında

ise sona yaklaşıldı.

Emile Vitalis binası restorasyonu

Bir dönem su deposu binası olarak kullanılan

ve taşıyıcı sistemi yığma yapı olan Emile

Vitalis Binasının duvarları zamanla uğradığı

deformasyon nedeniyle taşıyıcı özelliğini

büyük ölçüde yitirmiş ve özellikle çatıda

büyük ölçülerde çökmeler meydana gelmiş.

Onarım çalışmaları öncelikle çöken çatının

kaldırılıp içinin temizlenmesiyle başladı.

Ancak yeni yapılan çatıyı taşıma görevi, mev-

cut yığma duvarların taşıyıcı özelliklerini

kaybetmiş olması nedeniyle binanın içinde

oluşturulan çelik karkasa yüklendi. Çelik kar-

kası oluşturulan sistem üzerine ahşap lambri

çatı döşemesi imalatı yapılarak üzeri yalıtım

ve alaturka kiremit ile kaplandı. Çatı sistemi

tamamlanan binanın sıva raspası yapılarak

mevcut duvar sistemi ortaya çıkarıldı.

Duvarda çöken yerler aslına uygun olarak

tekrar örüldü fakat bununla birlikte binanın

orijinal yığma duvar sistemi büyük ölçüde

korundu. Neredeyse tamamı çürümüş olan

ahşap pencere ve kapı doğramaları da aslına

uygun olarak tekrar imal edildi. Yapı, hidrolik

kireç katkılı sıva ile sıvandıktan sonra ateş

tuğlası kaplama malzemesi ile pencere-kapı

söveleri ile dış cephenin belirli yerleri kap-

landı. Bina giriş kapısının üzerinde yer alan

ve binanın tarihini anlatan mermer kitabe

sökülüp temizlenerek, orijinal haliyle tekrar

aynı yere yerleştirildi. Böylece Emile Vitalis

Binası, günümüzün öncelikli çevre sorunla-

rından birinin çözümünde başlıca mekân 

olarak işlevlendirilmiş oldu. 
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POMPEİOPOLİS ANTİK KENTİ 
UNESCO YOLUNDA

Mersin’in Mezitli ilçesinde bulunan Soloi Pompeiopolis Antik Kenti 
her yıl yerli-yabancı pek çok turist tarafından ziyaret ediliyor. 

Tarihi dokusu korunarak modern bir görünüme kavuşturulan kent,
UNESCO Kültür Miras Listesine aday.  
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Ç
EKÜL Vakfı Mersin temsilcisi

ve iç mimar Semihi Vural, yak-

laşık 3 bin yıllık tarihi olan

Soloi Pompeiopolis Antik Ken-

tini şu sözlerle anlatıyor:

"Büyük İskender, dünya seferi sırasında

Soloi’de dinlenmiş, eğlenmiş; kente bir de bay-

ram hediye etmiştir. Meşaleli fener alayları,

spor karşılamaları, geçit törenleri, müzik yarış-

maları yapılırken, küçük kale kentlerine de

seferler düzenlenmiş; kentler, keskin nişancıları

ya da güzel sözleriyle ele geçivermiştir. Sadece

tarih ve arkeoloji kitaplarında gördüğümüz ve

doğru-yanlış telaffuz ettiğimiz adı bile tartış-

maya açık olan kent şimdi Viranşehir Mahallesi

sınırları içindedir ama Mezitli diye bilinir."  

Soloi Pompeiopolis Antik Kenti, Mersin’in en

önemli tarihi merkezi olarak nitelendiriliyor.

Soloi Höyükte başlatılan kazılarla elde edilen

arkeolojik veriler, Soloi’nin etkin bir liman

kenti olduğunu gösteriyor. 

Mezitli Belediyesi ve Mersin Üniversitesi

Mimarlık Fakültesi işbirliğiyle, antik kent

boyunca uzanan tarihi yolun düzenlenmesi

için “Sütunlu Yol Düzenleme Projesi” adıyla

2016 yılında çalışmalar başlatıldı ve uygula-

ması tamamlandı. Çalışmadan önce sadece

geçiş amaçlı kullanılan yol, şimdi farklı işlev-

ler yüklenerek kentlinin kullanımına açık hale

geldi. Kentte 360 metre uzunluğunda yaya ve

bisiklet yolu, yeşil alanlar, tapınaktan çıkan

kalıntıların yer aldığı sergi alanları, bisiklet

park noktaları gibi farklı alanlar oluşturuldu.

Yapılan uygulamanın sonucunda her yaştan

kentlinin kullanımına açılan tarihi yol, ziyaret-

çilerine bir tür “zaman yolculuğu” yaşatıyor.

Toprak altından çıkan sütunların sergilendiği

anıtsal caddeye Soloi Pompeiopolis’i tanıtan

tabelalar yerleştirildi; etkinlik alanların etra-

fına izleyiciler için bir tribün yapıldı ve antik

kent, büyüleyici havası korunarak bir açık

hava müzesi görünümüne kavuşturuldu. 

Arkeolojik açıdan Kilikya tarihinin önemli

hazinelerinden biri olan antik kentte Dokuz

Eylül Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Müze-

cilik Bölümü Başkanı Prof. Dr. Remzi

Yağcı’nın başkanlığında yürütülen çalışma-

larda şimdiye dek 3 bin yıl öncesine ait birçok

eser gün ışığına kavuştu. Roma imparatoru

ve/veya üst düzey yöneticilerinin büstlerinin

bulunduğu Sütunlu Caddede ayrıca Sağlık

Tanrısı Asklepios ve Tanrıçası Hygeiea, tanrı-

ların kralı Zeus, Adalet Tanrıcası Nemesis,

Bereket Tanrıcası Demeter ve Şarap Tanrısı

Dionysos’un da büstleri bulunuyor. Soloi

Höyükte ise Bizans dönemi baskı mühürleri,

tabak ve kâseler ile antik mezarlar açığa çıktı. 

Soloi’nin MÖ. 700 yılında Kıbrıs üzerinden

Anadolu’ya geçen Rodos korsanları tarafından

kurulduğu sanılıyor. Söz konusu dönemde

önemli bir liman kenti olan Soloi, MÖ. 78

yılında Pompe kumandasındaki Roma İmpara-

torluğu ordusunun eline geçti. Bu tarihten

sonra şehir, kumandan Pompe’nin adı dolayı-

sıyla Soloi Pompeipolis olarak anıldı. Kentin

güney-kuzey yönündeki iki kapısı arasında şu

anda ayakta olan dev sütunların yanı sıra

hamam ve kemer kalıntılarına da rastlanıyor.
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A
grilion Antik Kentine

komşu olan ve tarihte

Agrilion ve Belekoma

isimleriyle de anılan Bile-

cik, Sakarya ırmağının

etrafında kurulmuş, zengin mermer ocakları

bulunan bir kent. Antik çağlardan bugüne

tarihi izler barındıran Bilecik, günümüzde

turistlerin ilgisini çeken bir merkez. 

Özellikle Şeyh Edabili Türbesi ve Haziresi,

Orhangazi Camisi, Bala Hatun Türbesi, Bile-

cik Saat Kulesi, Kent Ormanı, Tarihi Değir-

men ve Kurtuluş Savaşının kentte bıraktığı

izler, kentti ziyarete gelenlerin başlıca uğrak

noktaları arasında yer alıyor.   

Bilecik’in Bozüyük ilçesinde, Kültür ve

Turizm Bakanı Nabi Avcı, Bilecik Valisi ve

TKB Danışma Kurulu Üyesi Süleyman

Elban, Kültür ve Turizm Bakanlığı Anıtlar ve

Müzeler Genel Müdürü Yalçın Kurt, Bilecik

Belediye Başkanı Selim Yağcı ile Bozüyük

Belediye Başkanı Fatih Bakıcı’nın katılımıyla

açılışı yapılan Bozüyük Şehir Müzesi, kentin

kimliğini tamamlayacak nitelike bir yapı ola-

rak öne çıkıyor. 

BOZÜYÜK KENT MÜZESİ AÇILDI
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Otuz üç dönüm arazi içinde bulunan 

Albay İbrahim Çolak Köşkü korumaya 

alınıp restore edilmiş; 1450 metrekarelik 

alandaki çevre düzenlemesinin tamam-

lanmasıyla kent müzesinin çalışmala-

rına başlanmıştı. Müzeye adını veren

Albay İbrahim Çolak, 2. İnönü Sava-

şında görev almış ve emekliliğinden

sonra da Bozüyük Kereste Fabrikasını

kurarak bölgenin ekonomik gelişimine

katkı sağlamış, adı bugün hâlâ saygıyla

anılan ve yaşatılan, kentin kanaat

önderleri arasında.  

Kent Müzeleri ve Arşivleri, TKB kurulu-

şundan bu yana koruma gündemine aldığı

konuların başında geliyor. Kentlileri ortak

anılar ve ortak bir kimlik altında buluşturan

mekânlar yaratmayı amaçlayan kent müze-

leri ve arşivleri, yerel yönetimler ve sivil

toplum örgütlerinin girişimiyle, işlevini

yitirmiş tarihi binaların onarılarak kent

müzesi olarak işlevlendirilmesini de sağlı-

yor. Bozüyük Şehir Müzesi, bu bağlamda

bir örnek teşkil ediyor; Müze, Bursa

Büyükşehir Belediyesi müze ekibinin des-

teğiyle açıldı.   

Bilecik’in Bozüyük ilçesi kent müzesine kavuştu. Albay İbrahim
Çolak Köşkü Bozüyük Belediyesi Şehir Müzesi ve Arşivi, Kültür ve

Turizm Bakanı Nabi Avcı’nın katıldığı törenle ziyarete açıldı. 
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Y
ıldız Teknik Üniversi-

tesi Oditoryumunda

düzenlenen “Çatışma

Bölgesinde Kültür

Mirasının Korun-

ması: Halep’in Geleceği” başlıklı panel,

alanın uzmanlarını biraraya getirdi.

Savaşın geniş bir coğrafyayı etkisi altına

aldığı bu dönemde kültür mirasının

korunmasına yönelik çalışmalar, barış

koşullarının oluşmasında da etkin bir güç

yaratabilir. Organizasyonunu ÇEKÜL

Vakfı Suriye Temsilcisi Zeyn El Abi-

din’in üstlendiği panel YTÜ Mimarlık

Fakültesi Restorasyon Ana Bilim Dalı

Başkanı Prof. Dr. Mehmet Cengiz Can’ın

yönetiminde gerçekleştirildi. ÇEKÜL

Vakfı Başkanı Prof. Dr. Metin Sözen

panelde detaylı bir konuşma yaptı.

ÇEKÜL Vakfı ile 27 yıldır; TKB ile de

17 yıldır tüm Türkiye’de tarihsel ve kül-

türel mirasın diri kalması ve korunması

için çalışıyoruz; adeta “kavga veriyoruz”.

Kavga, yanlış bir sözcük değil. Çünkü bu

kavgayı kendimizle veriyoruz; yanlış

olan ne varsa, onun üzerine gidiyoruz.

Anadolu’nun büyük kültür mirasının kur-

tarılması, gelecek kuşaklara uygulama ve

deneyim alanlarının bırakılması için her

alandan uzmanın ortak çabası gerekiyor. 

Tam da bu nedenle Tarihi Kentler Birliği

üyesi belediyelerle birlikte defalarca kez

Halep’e gittik. Orada gördük ki, büyük ve

güçlü ilişkiler ağının kurulmasında başa-

rılı olmuştuk. Duvarlarda, billboardlarda

tüm varlığıyla Gaziantep’in fotoğrafları

vardı. Antep, bütüncül bir yaklaşımla;

kalesi, mahallesi ve 20’yi aşkın müzesiyle

hayranlık uyandıran bir kente dönüştü.

Öyle bir dönemdi ki burada, herkesin el

vermesiyle Diyarbakır’dan Maraş’a

büyük bir uygarlığı; Antep, Urfa ve

Güneydoğu hattının sınır ötesine taşımış,

bölgeyi bütüncül yapısıyla görmeyi ve var

etmeyi başarmıştık. Ancak biz, tarihi ve

kültürel mirası koruma amacıyla uluslar-

arası alanda çalışırken, savaşlar bize sınır

çekti. Irak, Suriye, Lübnan ve Doğu

Akdeniz’de fevkalade rahatsız edici,

yakıcı bir gündem oluştu. Yine o dönem-

lerde, Suriye temsilcimiz Zeyn El Abidin,

tüm bu bölgeye yayılmış Osmanlı eserle-

rinden oluşan bir sergi düzenleyerek

“ortak miras nedir?”, “ortak üretimin

koşulları nelerdir?”, “uzmanların işbirli-

ğinden umulan sonuçlar nelerdir?” sorula-

rını tekrar sormamıza zemin hazırladı. 

Güneydoğu hattında yürüttüğümüz

koruma politikalarını sınır ötesine taşıya-

rak büyük uygarlığın bütüncül yapısını

göstermeye çalıştık. Suriye ve Türkiye

kentleri arasında kurulan ittifaklar, kültürel

farklılıkları gözeterek koruma çalışmaları-

nın nasıl yürütülebileceğini gösterdi.

ÇEKÜL’ün “barışan kentler” kavramının

farklı bir açılımını bu dostluk ve  payla-

şımlarla yaşamış olduk. Bu başarılı ilişki-

ler ağı başka ülkelerin de dikkatini

çekecek düzeye ulaşmıştı. 2008 yılında

inceleme

ÇATIŞMA
BÖLGELERİNDE

KÜLTÜR 
MİRASI

ÇEKÜL Vakfı ve TKB Danışma Kurulu Başkanı
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YTÜ Oditoryumunda 
düzenlenen “Çatışma 

Bölgesinde Kültür Mirasının
Korunması: Halep’in 

Geleceği” başlıklı panel,
alanın uzmanlarını 

biraraya getirdi. Panelde
Prof. Dr. Metin Sözen de bir

konuşma yaptı.

1. Halep Kalesi 

2 Göbeklitepe, Şanlıurfa

3. Palmira Antik Kenti, Suriye

4. Hama Su Dolapları, Suriye

5

-7

. Haleplibahçe mozaikleri, Şanlıurfa

6 . Gaziantep 

1 2

3 4 5

6 7
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yaptığımız son Tarihi Kentler Birliği Suriye tek-

nik inceleme gezisinin ardından kısa bir süre

sonra başlayan savaş ne yazık ki insan-doğa-kül-

tür ekseninde kurduğumuz ilişkileri yok etti.    

ÇEKÜL Vakfı Suriye temsilcimiz Zeyn El Abidin

bugün bizleri biraraya getirdi. Tüm o bölgedeki

Osmanlı eserlerinin envanterini çıkartarak sergi-

lemiş, TKB ve ÇEKÜL’ün çalışmalarına büyük

katkı sağlamıştı. “Ortak miras nedir, beraber üret-

mek nedir, aklı birleştirmek nedir ve de uzmanla-

rın beraber çalışmasının önemi nedir?”

sorularının cevaplarını hep alanda, uygulamanın

içinde aradık. Trablus'a, Doğu Akdeniz'e, Mezo-

potamya ve Batıya doğru giderek bizim sınırları-

mızla beraber büyük bir ortak alan olan

Akdeniz'e, ortak kültürümüzü, kendi adımıza

korumaya başladığımızı göstermek istedik. Çıkan

savaşlar tüm bu çabaları yarım bıraktı. Şimdi ise

Balkanlar'da neler yapabiliriz diye çalışıyoruz.

Kentler çok kötü günler gördü. Büyük göçler, iç

göçler… Tüm bu insan hareketliliği kentlerin de

yapılarını değiştirdi.  Mimarlar, şehir plancıları

kentlerimize bu değişimin de farkında olarak

bakabilmeli.  Önce kendi kimliğimizin, kültürü-

müzün, coğrafyamızın bize getirdiği değerler

üzerinden planlamalar, tasarımlar yapmalıyız.

Bu anlayışa sahip olmak zorundayız. O zaman

“Etrafımızda görmek istediğimiz şey nedir?”

sorusuna doğru cevap bulabiliriz. O zaman iyi

bir tasarımcı, iyi bir düşünür, iyi bir mimar ola-

biliriz. Ülkesiyle ilgili değerlerin farkında genç

kuşaklara ihtiyacımız var. 

Türkiye, büyük bir laboratuvar; uygarlık tarihi-

nin yazıldığı yer. Ancak savaş tüm kurguyu, ile-

riye dönük hedefleri ve çağdaş insanın tüm

değerlerini toza dumana katmış durumda. Bu

nedenle, bu ülkeye bir “ekonomik güç” gözüyle

bakanlara şaşarım. Ekonomi; aklın, bilginin ve

kültürün hâkim olduğu yerde ancak bir alt baş-

lıktır. İşte bu yüzden “kültür öncelikli anayasa”

dedik. 25 yıl parlamentoda çalıştım; tecrübeyle

söylüyorum ki, bir kent bir kez savaşa maruz

kaldığında, bombalandığında, hasar gördüğünde

aklın çizgileri de kaybolur. Bellek gider. İnsan

ne etrafını ne de ulusal boyuttaki değerleri göre-

bilir. Şimdi Zeyn El Abidin’e bu bilgilerin ışı-

ğında bakıyorum; Halep’te onun onardığı ve

planladığı yerleri hatırlayarak bakıyorum. Bugü-

nün fotoğraflarında o Halep yok. 

Bu bakımdan mümkün olduğu kadar çatışmala-

rın dışında kalmak ve kent yaşamında hemşeri-

lik niteliğini korumak zorundayız. Kent belleği

ortadan kalktığında, akıl, yönetim ve gelecek

umudu da kalmıyor. Palmira, Hama, Humus bizi

çok yaralıyorsa, bir nedeni de budur. Bu coğraf-

yada gördüklerimiz sadece Osmanlı mirası

değil; dünyanın en erken yerleşme noktalarıydı

aynı zamanda. Biz, çalışmalarımızda bu coğraf-

yayı neden Güneydoğu Anadolu coğrafyasıyla

birleştirdik? Kültürel bütünlük ve ortak tarihi

derinlik nedeniyle… Göbeklitepe orada duruyor.

12 bin 500 yıl! Tarihin her dönemini yaşamış

bütün Urfa duruyor! UNESCO Dünya Miras

Listesine giren Diyarbakır Kalesi duruyor! 

Çatışma bölgeleri ve Halep birer başlık ise, dün-

yada ve ülkemizde durumun ne olduğu da

konuşmamız gereken bir  konu. Diyebiliriz ki,

artık “çatışma bölgesi” diye bir tanımlama söz

konusu olamaz. Olabilir mi? Dün İsveç’te

çatışma yaşandı; bugün başka bir yerde; yarın

kim bilir nerede? Dünyanın tamamı tedirgin,
Suriye Osmanlı Eserlesi Sergisi, 2008 
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Palmira Antik Kenti, yıkılmadan önce (2008) 
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dünyanın tamamı çatışma içinde. Kentlerin

bazı bölgelerinde serbestçe dolaşamamak bile

bir savaş türüdür. Ülkende gece sokağa çıka-

mıyorsan, kendini bir yerde mahpus gibi görü-

yorsan, bu bir savaş halidir. Avusturyalı yazar

Ingeborg Bachmann, bir şiirinde "Savaş ilan

edilmiyor artık, sürdürülüyor sadece" demiş.

Siz başka bir şey görüyor musunuz?  Sorular

sormalıyız. Savaşları kim çıkarıyor? Savaşla-

rın ardında yatan gerçek nedenleri görebiliyor

muyuz? Savaşlar hakkında bilmemiz gereken

her şeyi öğrendiğimizde kayıpları telafi edebi-

liyor muyuz? Hızla büyüyen bu suçun adı ne?

En sonunda kaybedilen doğal ve kültürel

mirası içimize sindirebiliyor muyuz? Binlerce

yıllık bir tarihin üzerinde oturuyoruz. Peki,

kurduğumuz uluslararası kurum ve kuruluşlar,

bu sorulara yanıt verebiliyor mu? Biz, yiten

kültür varlıklarından hangisinin hesabını sora-

bildik? Hem kültür mirası hem de insanlık

değerleri yok oluyor. 

Bir soru da kendi ülkemiz için: Bizim kendi

kültür mirasımız üzerinde de bir savaş yok

mu? Hemen her gün basına yansıyan haberler-

den öğreniyoruz ki antik kentler yanlış plan-

lama nedeniyle harap ediliyor. Doğal

mirasımız, endemik bitkilerimiz, kimisi türü-

nün son örneği ağaçlarımız yok ediliyor. Ve

bu, döneme özgü bir sorun değil; bu, çok geniş

bir zamana yayılan bir yaklaşım sorunu. Doğal

ve kültürel, kentsel alanlarda, insanların yaşam

hakkıyla savaşmaktan vazgeçmeliyiz. Kent

ölçeğinde bakınca, plansız bir “planlama”nın

olduğu bir yerde doğru kararlar nasıl alınabi-

lir? Şehircilik, mimari, mimarlık tarihi; her

şeyden önce aklı planlamak demektir. 

Yukarıdan tasarlanmış, yerel yönetimin ve

kentlinin dâhil olmadığı bir koruma politikası-

nın yarını yoktur. Yasalar, evrensel yasalardı;

Venedik Tüzüğü ve UNESCO hep gündem-

deydi ama zeminden başlamayan, tabanı olma-

yan bir hareket çok şey kaybeder. Esasen

bunun kendisi bile bir savaştır.

Kültür mirasının ölüm fermanı 

Kültür mirası konusunda taraf olmak zorunda-

yız. Niçin kültür düşkünü (!) ülkelerin kültür

mirası konusunda elleri kalkmıyor? Suriye’den

kopup gelenler “biz kültür ülkesiyiz,” diyor;

yağmalanan müzelere, yok olan arkeolojik

alanlara ağlayanımız kim? Bu büyük yıkım

dünyada ancak bir gün gündem olabiliyor. Bir-

leşmiş Milletlerde veto hakkı olan devletler

niçin kültür mirasının ölüm fermanını önleme

yoluna gitmiyor? Bu sorulara kendimizi aldat-

madan cevap vermek zorundayız. Dünyayı

yönetme iddiasında bulunmak kolay. Ama yiti-

rilen insan, doğa ve kültür mirasının bedeli

nasıl ödenecek? Her şeyi en baştan düşünme-

miz gerekiyor. Öncelikle, yerelde kendi hemşe-

risine sahip çıkmadıkça hiç kimse ulusal

kültüre varamaz. Yerelin rengini, kültür mira-

sını içselleştirememiş isek ulusal boyuta ulaşa-

mayız. O açıdan, geliştirdiğimiz kavramlar

etrafında bir son not iletmek istiyorum: 

TKB’de 450 tarihi kent ile kültür mirasını

koruma yolunda yoğun bir çaba içindeyiz. TKB,

ivmesi her yıl artarak ayakta duran bir birlik.

Yereldeki seçilmişler kentlerinde kültür mirası

öncelikli bir gündem oluşturabildiği gün, Türki-

ye'de dönüşüm başlayacak. Eğitime ve düşünce

sistemine doğrudan yansımaları olacak bu dönü-

şümün. Uluslararası alanda uygar bir kültür

ülkesinin siyasetçisi ve bilim insanı olmanın çok

boyutlu anlamları vardır. Tüm bu beklenti ve

hedeflerimiz nedeniyledir ki bugün 130 belediye

kendi kent müzesini kurma çalışmaları yürütü-

yor; 60'ı da kurmuştur. Her kentin kendi değer-

lerini okuyabilmesi için çağdaş donatılar ve

anlatım teknikleriyle geçmiş değerlerini biraraya

getirdik. Sanayi müzesinden tarım müzesine;
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cam müzesinden ipek müzesine; Bursa'dan Antep'e

çok boyutlu, çok katmanlı müzelerle kentlerimiz

kimlikli hale geliyor. Biz bu yolda ilerliyoruz.

Sadece kent müzeleri değil, başka pek çok başlık

üzerine çalışıyoruz; mesela 2017’de tarihi çarşıla-

rın envanterini çıkarıyoruz. Çünkü gelecek kuşak-

ların masa başında yetişmeyeceğini; kentli olmanın

da kentle temas kurmaktan geçtiğini biliyoruz. 

Halep bu nedenle de somut bir örnektir. Halep bize

göstermiştir ki sadece yaşadığınız yer değil, yakın

çevrenizle de bir bütünsünüz. Ayrıca sınırlar yapay-

dır; yaşam, sınırların delindiği yerdedir. Yaşam

sınırları birbirine geçebilir ve insanlar ortak akıl ile

geçmişlerinin hatırlattığı yaşam deneyimlerini araş-

tırdığında sınırlar yapaylaşır. Fakat burada hassasi-

yet gösterilmesi gereken nokta, kültürün sınırıdır.

Kültür kimin içindi, ne içindi, dönüşümü neye yarı-

yordu sorularına cevap özellikle önemli. Savaşların

ne uğruna yapıldığı sorusundan bağımsız bir soru

değil çünkü bu soru. Bu nedenle bu toplantının bir

kaç anlamı var: Türkiye'de yakın çevremizde savaş

öncesi ve savaş sonrası coğrafyalarda gözlemledik-

lerimizle birlikte düşünelim. Savaşın, bizim coğraf-

yamız üzerindeki etkileri ne olacak?  Söz gelimi,

biz taş ustası ararken, Halep’ten gelen ustalarla

çalışmıştık Güneydoğu Anadolu’da; öyle bir alış-

veriş ve işbirliği vardı aramızda. Ama savaşlarla

yitirilen insan kaynağı, tarih derinliği ve bir coğraf-

yanın kalbini konuştuk burada. Halep Kalesinin

altından üstüne doğru yürüyün; kalenin bütün kat-

manlarını insanlık tarihinin gördüğü yönetimlerin

tarihi olarak okuyabilirsiniz. 

Son olarak, uygulanabilir yöntemler üzerine

düşünmeliyiz. Savaş koşullarında evsiz kalmış

insanların yapacağı bir onarım faaliyeti söz

konusu olacaktır. Hemen arkasından da ortak

akılla yürütülmesi gereken bir yeniden yapılan-

madan söz edeceğiz. "Hangi koşullarda neyi

ayağa kaldıracağız?” önemli bir sorudur. 

Savaşın tahribatından geri dönüş her zaman yok.

Bu nedenle, özellikle gençlere söylüyorum, bu

yurdun tarihini okuyunuz. Ancak o zaman doğru-

larınızın sınırlarını bulursunuz.

Halep

700 yıllık Halid Bin Velid Camisi
 (Savaşta kullanılamaz hale geldi) 
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T
arihi MÖ. 2000’e uzanan

Bitlis; Urartu, Pers, Make-

donya Krallığı, Roma ve

Bizans dönemine ait izleri

taşıyan zengin bir kültür

mirasına sahip. Türklerin Anadolu’ya açılma-

sında önemli bir rol üstlenen kent, Osmanlı

yönetiminde olduğu dönemlerde bölgenin

bilim, sanat ve kültür merkezi haline geldi.

Kentte bulunan medrese, cami, külliye, han

ve hamam gibi yapılar, o dönemin zenginli-

ğine ışık tutacak nitelikte. Kentin tarihiyle

ilgili anlatılardan biri, Büyük İskender’in

karargâhını kentte şifa kaynağı olduğuna ina-

nılan Bitlis Çayının kenarına kurduğu

yönünde. Hastalıklara iyi geldiği söylenen

Bitlis Çayı şifa olmayınca, Bitlis’in batısın-

dan gelen Kösür Çayının kaynağındaki pınara

giden Büyük İskender, buranın doğasına ve

iklimine hayran kalmış ve derdine derman

bulmuş. Bugün, bu pınarın suyunun aktığı

çeşmeye İskender Çeşmesi deniyor. Bitlis’te

bulunan kale de Büyük İskender’in isteğiyle

Bedlis ismindeki komutanın yönetiminde inşa

edilmiş; pek çok tarihçiye göre kent, adını

komutanın isminden alıyor. 

Zengin bir tarih ve kültür mirası ile doğal ve

arkeolojik sit alanlarını barındıran Bitlis’te

sürdürülen koruma çalışmaları, ÇEKÜL

Vakfında düzenlenen Çarşamba Kent Top-

lantıları kapsamında görüşüldü. Bitlis’ten

gelen uzman ekip, ÇEKÜL uzman kadro-

suna yürütülen çalışmalar hakkında bilgi

verdi; ÇEKÜL uzmanlarının önerilerini aldı.

Sokak sağlıklaştırma, canlandırma ve alt-

yapı çalışmalarının yanı sıra, DSİ ile ortak

yürütülmesi planlanan Dere Üstü Islah Pro-

jesi için ÇEKÜL ve BETAV desteğiyle avan

projesini hazırlayan yerel yönetim, bu pro-

BİTLİS’İN ZENGİN DOKUSU CANLANIYOR
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jeyle dere üstündeki yapıların altında kalan

tarihi köprüleri gün yüzüne çıkarmayı ve bir

kent meydanı oluşturmayı hedefliyor. Top-

lantıda, Bitlis’te doğal bir seyir terası oluştu-

ran tescilli Sinema Yokuşunun restorasyonu;

Feyzullah Ensari Türbesi ve Alemdar Cami

ile türbenin bulunduğu sokaktaki tescilli

yapıları canlandırma projeleri, kentin önce-

likli çalışma alanları olarak saptandı. Tarihi

Bitlis Çarşısı ile doğrudan temasın sağlan-

masıyla Feyzullah Ensari Alan Canlandırma

Projesi sonuçlandığında nitelikli konak ve

sokakların restorasyonu tamamlanmış ola-

cak. Gelecekte UNESCO Dünya Miras Lis-

tesine girmesi hedeflenen Tarihi Zeydan ve

Muştakbaba evlerinin de bu aks üzerinde

olması amaçlanıyor. 

Merkezde 390 kadar tescilli yapıya sahip olan

kentte, tarihi Bitlis evleri bir diğer odak noktası

oluşturuyor. Evlerin restore edilmesi, boş olan

evlerin yeniden işlevlendirilerek kullanıma

açılması da belediyenin koruma gündeminde. 

ÇEKÜL Vakfının mimar, şehir plancısı ve

sanat tarihçilerinden oluşan ekibi, Bitlis’te

yürütülmesi amaçlanan koruma çalışmala-

rına ilişkin, öncelikle kültür mirası ve tarihi

çarşı envanterinin güncellenmesi önerisinde

bulundu. Özellikle tarihi çarşının, iklim şart-

ları gözetilerek düzenlenmesi ve dokunun

korunması, çevre düzenlemesi yapılarak çar-

şının canlandırılması ve kentin Tarihi Çarşı-

lar Federasyonuna üye olması; kalenin

öneminin vurgulanması ve çevresinde

arkeolojik kazı yapılması vurgulandı. Bit-

lis’in tarihi dokusuna yeniden kavuşması,

kültür turizminin hareketli kentlerinden biri

haline gelmesini  sağlayacak. 

Zengin bir tarih ve kültür mirası ile doğal ve arkeolojik sit 
alanlarını barındıran Bitlis’te sürdürülen koruma çalışmaları, ÇEKÜL

Vakfında düzenlenen Çarşamba Kent Toplantıları kapsamında
görüşüldü. Bitlis Kalesi, çarşı ve tarihi evlerin restorasyon ve 

canlandırma projeleri, kentin başlıca koruma gündeminde yer alıyor. 
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H
aydarpaşa Koyu çevresi

ile Moda Burnunun oluş-

turduğu alan içinde yer

alan tarihi çekirdek,

Kadıköy’de yerleşimin

başladığı nokta olarak saptanabilir. Günü-

müzde bütünüyle yapılaşmış olan kent, özel-

likle Osmanlı döneminin gözde sayfiye

merkezlerinden biri olarak ünlenmişti. Bu

dönemde köşk, saray ve bahçeler ile iç kısım-

larda köylerin yer aldığı Kadıköy ve çevresi-

nin mesire alanları, edebiyat tarihimizde pek

çok romana mekân oldu. 

ÇEKÜL Vakfında düzenlenen Çarşamba Kent

Toplantılarının konuğu TKB üyesi Kadıköy

Belediyesi, ÇEKÜL uzman ekibine koruma

gündemini aktardı. Kadıköy’ün tarihi merkezi

olan ve Yeldeğirmeni olarak bilinen Rasim-

KADIKÖY’DE GENÇLER, SANATÇILAR
ve YEREL YÖNETİM BİRARADA 

Tarihten bugüne, gerek kültürel gerekse sosyal anlamda önemli bir 
merkez olan Kadıköy’de koruma çalışmaları devam ediyor. Bir 

zamanların sayfiyesi Kadıköy; tarihi çarşısı, köşkleri, sosyal yaşam 
alanları ve genç nüfusuyla bugün her daim canlı bir kent yaşamı sürüyor.
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paşa Mahallesinde daha önce canlandırma

ve sokak sağlıklaştırma projelerini yürüten

ÇEKÜL Vakfı, bölgeyi izlemeyi ve destek

vermeyi sürdürüyor. 

Erenköy Tren İstasyonu ve çevresi, Tarihi

Çarşı ve Yeldeğirmeni noktaları üzerinde

çalışan Kadıköy Belediyesinin toplantıdaki

ilk gündem maddesi, Kentsel Tasarım

Müdürlüğü tarafından “Kadıköy Tarihi

Çarşı Yenileme Projesi” kapsamında hazır-

lanan tescilli eserler mülkiyet paftası, tes-

cilli binalar grup kararı tespit paftası ve

tarihi çarşı bölgesi mülkiyet durum analiz

haritası oldu. Bir zamanlar Kadıköy Gaze-

tesi binası olarak kullanılan Feneryolu üze-

rindeki asırlık tarihi yapının Haldun Taner

Müzesine dönüştürülmesi de belediyenin

hedefleri arasında. 
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YAPEX FUARI ODAĞINA ÇARŞILARI ALIYOR

YAPEX Restorasyon Renovasyon ve Kültür Mirasını Koruma 
Fuarı, TKB desteği ve ÇEKÜL Vakfının işbirliğiyle 15-18 Kasım 2017

tarihinde Antalya’da düzenlenecek. Fuar bu yıl sektörün önde 
gelenlerini "Geleneksel Çarşılarda Koruma" başlığıyla buluşturacak.

T
arihi yapıların niteliğini kök-

ten etkileyen olumsuz koşul-

larda kültürel mirasın

bütüncül korunma süreci de

zorluklarla ilerliyor. Tarihi

Kentler Birliği ve ÇEKÜL Vakfı bu hassas

noktada, yıllardır kazanmış olduğu bilgi biri-

kimi ve deneyimlerini üye belediyelerle pay-

laşmaya devam ediyor; çeşitli panel, sergi ve

etkinliklerle konuyu kapsamlı bir şekilde ilgili

kesimlere aktarıyor. Bu aşamada, ÇEKÜL ve

TKB’nin destekleriyle uluslararası boyutta

yapılan fuarda, katılımları her yıl artarak

devam eden Tarihi Kentler Birliği üye beledi-

yelerinin nitelikli sunumları, gözle görülür bir

başarı ortamı yaratıyor. 

Fuarın beklenen ve bütüncül koruma misyo-

nunu destekleyen önemli etkinliklerinden biri

olarak Tarihi Kentler Birliği 2016 Yılı Özen-

dirme Yarışması Ödül Töreni ve fuar alanında

açılacak sergi ise son yıllarda belediyeler tara-

fından geliştirilen proje ve uygulamaları gün-

deme taşıyacak; çarşılar, bu çerçevede kentler
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için taşıdıkları anlamı tekrar hatırlatacak. 

ÇEKÜL Vakfı ve TKB, geleneksel çarşılardan

konutlara, sokak dokularına; kent bütününden

havza, bölge ve tüm ülkeyi sarmaya başlayan

ve ortak işbirliklerini içeren yaklaşımıyla

korumanın gerektirdiği sorumluluğu yerine

getirirken, YAPEX, çalışmaların görünür hale

geldiği önemli alanlardan biri olarak karşımıza

çıkıyor. ÇEKÜL Vakfı ve TKB Danışma

Kurulu Başkanı Prof. Dr. Metin Sözen, fuarın

anlamını değerlendirirken, bütüncül yaklaşıma

dayanan tecrübelerin önemine vurgu yapıyor: 

“Ülkemizde son yüzyılda doğal ve kültürel

varlıkların korunmasında değişik kesimlerin

ortak bir çizgide buluşmaya başlaması, görü-

nür bir değişime yol açılmasını sağladı. Doğal

mirastan kültürel mirasa, eğitimden örgüt-

lenme ve tanıtıma uzanan çok boyutlu bir

yaklaşım, köklü değerlere ilgiyi biraz olsun

artırmış bulunuyor. Yerel yönetim ve dina-

miklerin varlığını dikkate alan bu girişimle-

rin, hiç kuşkusuz yeni buluşmalara

gereksinimi var. Bu yıl geçmiş deneyimlerin

ışığında YAPEX Fuarı da 6 yılın verdiği biri-

kime dayanarak, kültürel varlıkların doğru

değerlendirilmesinin gerekliliğini vurgulaya-

rak, geleneksel çarşıların korunması doğrultu-

sunda tüm kesimleri katkıya çağırmaktadır.”

Ulusal-uluslararası boyutta hızla gelişen 

teknolojileri ve geleneksel malzemeleri nite-

likli bir şekilde dönüştüren üreticilerin bulu-

şacağı fuar, tanışma-buluşma ve toplanmayı

teşvik ediyor. Metin Sözen, bu ortamda

YAPEX’in odağına aldığı geleneksel çarşıla-

rın anlamına dikkat çekiyor: “Kültürel varlık-

lara duyarlılığın artmasıyla birlikte güven

duygusu pekişmiş, dayanışma artmış, 

kültür-üretim çeşitliliği görünür hale gelmiş-

tir. Kuşkusuz burada tüm kesimlerin duyarlı-

lığı söz konusudur. Deneyimlerimizi doğru

yorumlamak, kültür varlıklarını hak ettikleri

nitelikte yaşatmak, özellikle böylesi bir

ortamda büyük önem taşıyor. Unutulmamalı-

dır ki, kentlerin oluşum sürecinde geleneksel

pazarlar ve çarşılar, yerleşmelerin sürekli

çıkış noktaları olmuşlardır.”
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ANADOLU’NUN FESTİVAL MEVSİMİ

Baharın gelişiyle birlikte, Anadolu’nun çeşitli kentlerinde sokaklara,
mahallelere ve meydanlara taşan, çoğu geleneksel kültürü hatırlatmayı

ve yaşatmayı amaçlayan festivaller, mevsimi açıyor. 

A
nadolu, bahar ve yaz ayla-

rında hemen her kentinde

birden çok festivale ev

sahipliği yapıyor. Kimi

genç, kimi kent kimliği-

nin ayrılmaz bir parçasına dönüşmüş festival-

ler, kent geleneğindeki yerleşik kültürel

unsurları odağına alarak, ulusal ve uluslar-

arası alanda bir tanıtım faaliyetine dönüşüyor.

Bu festivallerden birkaçını, Yerel Kimlik okur-

ları için derledik. Festivallerin açıklanan

tarihlerini belirttiğimiz durumlar için küçük

bir hatırlatma notu: Festival yolculuğuna çık-

madan önce, lütfen tarihleri ve festival prog-

ramını bir kez daha teyit ediniz. 

Uluslararası Marsyas Kültür Sanat ve

Müzik Festivali 

Dinar ve Afyonkarahisar’da düzenlenecek

olan 7. Uluslararası Marsyas Kültür Sanat ve

Müzik Festivali, Afyonkarahisar dışında özel-

likle Uşak, Isparta, Kütahya, Burdur ve

Denizli illerinde yaşayan sanatseverlerin de

ilgisini çekmeyi başarıyor. Sanat ve bilimi

biraraya getiren festival kapsamında Uluslar-

arası Flüt Yarışması, konserler, sergi ve belge-

sel gösterimleriyle paneller yer alıyor.

Yolunuz Haziran ayında Afyonkarahisar’a

düşecekse, Afyon kilimlerini tanıtan Halı

Kilim Kültür ve Sanat Festivalini de takip

edebilirsiniz. 

Amasya Uluslararası Atatürk Kültür ve

Sanat Festivali 

Milli Mücadelenin fiilen başladığı günlerde,

Atatürk’ün Amasya’ya geliş tarihi olan 12

Haziran, kentte ilk kez 1950 yılında Atatürk

Günü adıyla kutlanmaya başladı. Adı, 1961’de

Atatürk Günü Amasya Festivali olarak değişti-

rilen Festival bu yıl 12-22 Haziran tarihleri

arasında kent merkezinde düzenlenecek. 10

gün süreyle ulusal ve uluslararası spor karşı-

laşmaları ile kültürel etkinliklere ev sahipliği

yapacak olan Amasya Belediyesi, binlerce

kişinin izlediği festivali kültürlerarası etkile-

şimi sağlaması nedeniyle özellikle önemsiyor. 

Uluslararası Likya Kaş Kültür ve Sanat

Festivali

Geleneksel olarak Kaş girişinden başlayan

festival yürüyüşü ile açılışı yapılan Uluslar-

arası Likya Kaş Kültür ve Sanat Festivali, bu

yıl 30 Haziran-2 Temmuz tarihleri arasında

gerçekleştirilecek. Cumhuriyet Alanında ve

Emin Erdem Meydanında düzenlenecek

etkinlikler, kentliler ve çocuklar tarafından

her yıl coşkuyla karşılanıyor. 

Mudurnu İpek Yolu Kültür ve Sanat

Festivali 

Bolu’nun, tarihi İpek Yolu güzergâhında bulu-

nan ve UNESCO Kültür Miras Listesi adayı

olan ilçesi Mudurnu, 15-17 Temmuz tarihle-
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rinde İpekyolu Kültür ve Sanat Festivaline ev

sahipliği yapacak. Her yıl Temmuz ayının ilk

haftası düzenlenen Festival, Mudurnu’nun

kültürel ve doğal mirasını tanıtmayı hedefli-

yor. Yürüyüş ve festival çarşısının açılışıyla

başlayan etkinlikler, halk oyunları ve konser-

lerle devam ediyor. 

Geleneksel Kazdağı Doğa Şenlikleri 

Yenice’de geleneksel hale gelen Kazdağı

Doğa Şenlikleri, 4 kilometre uzunluğundaki

yürüyüş parkurunda gerçekleştirilen yürüyüş

ile başlıyor. Başlıca amacı kentin doğal zen-

ginliklerini tanıtmak olan Festival kapsa-

mında kültürel değerler ve yöresel yemekler

de önemli bir yer tutuyor. Kazdağlarına git-

mek istiyorsanız, takviminizi Festival tarihi

olan 8 Haziran’a ayarlayabilirsiniz. 

Uluslararası Troia Festivali 

UNESCO tarafından dünya mirası olarak gös-

terilen Troia Antik kenti, kültürü ve bağımsızlı-

ğın simgesi Çanakkale Zaferini yaşatmak için

önemli bir yere sahip. 9-13 Ağustos tarihleri

arasında düzenlenen Uluslararası Troia Festi-

vali kapsamında her yıl alanında başarılı bir

isme Homeros Bilim Kültür Sanat Ödülü veri-

liyor. Festival, ana etkinlik alanlarının dışında

mahallelere yayılan etkinlikleri ve çocuklar

için özel olarak düzenlenen etkinlik alanı ile

dikkat çekiyor. Konserler, tiyatro ve dans gös-

terileri ile atölye çalışmaları Festivalin merakla

beklenen etkinlikleri arasında yer alıyor. 

Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri 

Başlangıcı Edirne’nin fetih tarihi olan 1361

yılı olarak kabul edilen Tarihi Kırkpınar Yağlı

Güreşleri yüzyıllarca kuşaktan kuşağa aktarı-

larak günümüze ulaşmış, büyük bir spor ve

kültür etkinliği. 1928 yılına kadar ağalar tara-

fından düzenlenen güreşler, bu tarihten sonra

Kızılay ve Çocuk Esirgeme Kurumu; 1946

yılından itibaren ise Edirne Belediyesi tarafın-

dan düzenlenmeye başlandı. 

Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri, UNESCO

Soyut Dünya Kültür Mirası Listesine kabul

edilen Kırkpınar Yağlı Güreşleri, 1-7 Temmuz

tarihleri arasında gerçekleştirilecek. 

Uluslararası Devrek Baston ve Kültür

Festivali 

Bastonculuğuyla ünlü Devrek, 200 yıllık bir

tarihi olan bastonu bir festival ile kutsuyor!

İlki 7 Temmuz 1984 tarihinde düzenlenen

Baston Festivali, Devrek bastonunun günü-

müze kadar gelmesinde önemli rol sahibi.

Festivaller hariç Kültür Bakanlığının deste-

ğiyle Ankara ve Topkapı Sarayında düzenle-

nen sergilerde de tanıtılan Devrek Bastonu,

yurt dışındaki fuar ve festivallere de misafir

oldu. Haziran ayının ilk haftası, çeşitli etkin-

liklerle kentlilerin kültür üretimi kutlanacak.  

Ereğli Osmanlı Çileği Kültür ve Sanat

Festivali 

Her yıl 18 Haziran’da düzenlenen Ereğli

Osmanlı Çileği Kültür ve Sanat Festivali,

Karadeniz’in en görkemli etkinliklerinden

biri. Ereğli Belediyesi düzenlenen festivalde

konserler, halk dansları gösterileri ile En

Güzel Osmanlı Çileği Yarışması özellikle ilgi

çekiyor. Festivalin gerçekleştiği tarih, aynı

zamanda kentin kurtuluş günü. 

Fotoğraf: Aykan Özener
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KENTİNİ ANLATAN YAYINLAR

D
ergiler, kentin kültür

sanat ve sosyal yaşamı-

nın nabzını tuttuğu gibi,

tarihi zenginliklerini,

kültürel önceliklerini ve

gelecek tasarılarını ele alan, kentleri önce

kentlilere sonra komşularına tanıtmayı amaç

edinen yayınlar olarak çıkıyor karşımıza.

Birçoğu, ulusal yayınlar kadar başarılı bir

yayın çizgisine sahip olan dergilerden birka-

çını, sizler için derledik. 

ŞURKAV Şanlıurfa Dergisi

Şanlıurfa İli Kültür Eğitim Sanat ve Araştırma

Vakfının düzenli yayını olan dergi, Urfa'nın

kültürel ve tarihi değerleri hakkında önemli

bir kaynak. Şehrin kültürü, geçmişi, mimari

yapıları gibi konularda akademisyenler tara-

fından yazılmış yarı akademik yazıların

bulunduğu dergide aynı zamanda Urfa'nın

ünlü simaları da yapılan röportajlarla tanıtılı-

yor. Şehrin kimliğinin önemli parçalarından

olan bestekârların öykülerinin de anlatıldığı

ve herkesin çalabilmesi amacıyla yerel türkü-

lerin notalarıyla birlikte verildiği ŞURKAV

dergisi, 4 ayda bir yayımlanıyor. Derginin

tüm sayılarına http://www.surkav.org.tr/defa-

ultd1f8.html adresinden ücretsiz olarak erişi-

lebilir. 

İçel Sanat Kulübü

1989 yılında Mersin içindeki sanat, kültür ve

bilim üreten kişi ve kurumların üretimlerini

kitlelere ulaştırmak, yaymak ve çoğaltmak

amacıyla kurulan ve faaliyetlerine hâlâ aktif

olarak devam eden İçel Sanat Kulübünün der-

gisi, yayın hayatına 1992 yılından bu yana

aralıksız olarak devam ediyor. Kulüp tarafın-

dan düzenlenen etkinliklerin anlatıldığı ve

değerlendirildiği, gelecek etkinliklerin haber

verildiği, Mersin'in kültür sanat hayatına dair

gelişmelerin aktarıldığı dergide aynı zamanda

röportajlar, şiirler ve Mersin'in geçmişine dair

pek çok yazı yer alıyor. ÇEKÜL Vakfı İçel

temsilcisi Semihi Vural’ın yayın danışmanlı-

ğını yaptığı derginin 2016 yılına kadar çıkan

tüm sayılarına

http://www.icelsanatkulubu.com/dergi adre-

sindeki dijital arşivden ulaşılabilir.

Mezitlim

Mersin’in merkez ilçe belediyesi Mezitli’nin

yayımladığı Mezitlim dergisi henüz çok genç

bir yayın. İlk kez 2016 yılının baharında

okurla buluşan dergide, belediyenin gerçek-

leştirdiği etkinlikler ile güncel projelerin yanı

sıra kent yaşamı, kültür ve sanat haberleri ve

köşe yazıları yer alıyor. Mezitlim dergisi aynı

zamanda incelemeler ve röportajlarla ilçenin

geçmişine de ışık tutuyor.
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Kentler, içinde yaşarken gözden kaçırdığımız pek çok detayla, 
okunmayı bekleyen açık bir kitap gibi önümüzde duruyor. 

Ancak detaylara hâkim olabilmek, uzman bakışı ve derlemesiyle 
her zaman daha mümkün.

Şehir Kültür Sanat 

Kayseri Büyükşehir Belediyesi yayını olan

Şehir dergisi de yayın hayatına yeni başlayan

kent dergileri arasında yer alıyor. Henüz dört

sayısı yayımlanmış olan Şehir, okurlarını her

ay Kayseri’nin sembol mekânları ve isimle-

riyle buluşturuyor; içeriğini, kent yaşamından

sanata, sosyal yaşamdan tarihe uzanan geniş

bir yelpazede hazırlıyor. Derginin son sayı-

sında, hem Selçuklu dönemi yapıları hem de

Mimar Sinan etkisi, yakın plana alınmış. Sel-

çuklu Uygarlığı Müzesi ve kentin sembol

yapılarından olan Şifahiye Medresesi, son

sayının kapak konusu olarak işlenmiş. Ağır-

naslı Mimar Sinan’ın portresine de yer verilen

derginin bir diğer ilgi çeken konu başlığı ise

“Tarihe Köprüler Kurmak/Kültür Yolları” baş-

lığını taşıyor. Modern yapılar içinde gözden

kaybolan tarihi yapıları Kültür Yolu ile hem

göz önüne çıkaran hem de buluşturan proje,

kentte zamanın akışını değiştiriyor. Alanında

uzman isimlerin makale ve inceleme yazıları-

nın bulunduğu dergi, tasarımı ve görsel sunu-

muyla nitelikli bir kent yayın. Kayseri

Belediyesinin Şehir Dergisinin yanı sıra, yayın

hayatına yeni başlayan yarı akademik nitelikli

bir de Düşünen Şehir isimli dergisi bulunuyor. 

Hayat Ağacı 

Sivas Valiliği tarafından yayımlanan ve ilk

kez 2005 yılında okurla buluşan Hayat Ağacı

Şehir Kültürü Dergisi yerel sınırların öte-

sinde, farklı kentlerden okurların da ilgiyle

takip ettiği bir yayın. Adını, Anadolu Selçuk-

lularının mimaride bir süsleme aracı olarak

kullandığı, ancak barış, bereket, bilim ve son-

suzluk gibi sembolik anlamlarıyla da çok

önemli olan hayat ağacı motifinden alıyor.

Halk kültüründen mimariye, kentin güncel

konu başlıklarından tarihe pek çok alanda

yazı, söyleşi ve derlemelerin yer aldığı Hayat

Ağacının web sitesi de güncel ve zengin içeri-

ğiyle dikkat çekiyor: www.hayatagacider-

gisi.com Dergi, abonelik sistemiyle tüm

Türkiye’ye ulaştırılıyor. 

Bursa’da Zaman 

Bursa Büyükşehir Belediyesi yayını olan Bur-

sa’da Zaman, yayın macerasında 5 yılı geride

bıraktı. Kentte sürdürülen tarihi mirası

koruma çalışmalarına paralel olarak, Bursa’da

Zaman Dergisinde de tarihi ve kültürel mirasa

ilişkin konu başlıkları, alanın uzmanları tara-

fından ele alınıyor; sanatseverlerle kültür

sanat faaliyetleri paylaşılıyor. Derginin sabit

sayfaları arasında yer alan “Bursa’nın Değer-

leri”, özellikle tarihi miras zenginliğiyle öne

çıkan kentin değerlerini tekrar hatırlatıyor,

gündemde tutuyor. Dergi, 3 aylık periyotta

yayımlanıyor.  
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Tarihin ve Medeniyetin Beşiği: Çarşılar
Anadolu tarihinde çarşılar büyük bir öneme sahip. Yalnız ticari değil, sosyal hayatın da şekillenmesinde önemli etkisi olan

çarşılarda alışverişten kent güvenliğine, dini yaşamdan ülke gündemine pek çok konu gündeme gelir ve bu gündem tüm

kente yayılır; çarşıları bellek mekânları olarak nitelendirebilmek mümkün hale gelir. Modernizmle birlikte bu bellek

mekânları unutulmaya başlansa da, hâlâ varlığını koruyor. Hüseyin Öztürk’ün Tarihin ve Medeniyetin Beşiği: Çarşılar
kitabında İstanbul’dan Urfa’ya, Gaziantep’ten Trabzon’a, 32 kentte yer alan ve günümüze kadar ulaşan Osmanlı döne-

mine ait çarşılar, kapalıçarşılar, bedestenler inceleniyor, geçmişe ait veriler aktarılıyor. Yazar gezi, gözlem ve araştırmala-

rını aktarırken, yapıların tarih ve medeniyet içindeki yerini de belirtiyor. Kitapta, adını Mısır’dan getirilen baharatlardan

alan Mısır Çarşısı; ahilik geleneğini hâlâ sürdüren Merzifon Çarşısı; tarihi kayıtlara Bezistan olarak geçen Kütahya Vakıf

Çarşı; Urfa Sipahi Pazarı ve daha birçok çarşı hakkında bilgi yer alıyor. Prof. Dr. Metin Sözen’in “Kale düşerse kent düşer, çarşı biterse yaşam biter,

mahalle boşalırsa dayanışma biter” vurgusu, ÇEKÜL Vakfı ve TKB’nin çabalarıyla yeni bir boyut kazandı. Bu çabalar, 2016’nın Mart ayında “Tarihi

Çarşılar Federasyonu”nun kurulmasıyla yeniden gündeme geldi. Kitap, bu gündemle paralellik göstermesi açısından da ilgiye değer.  

20. Yüzyıl 
Türkiye Mimarlığı
20. yüzyıl, bütün dünyada olduğu gibi,

Türkiye’de de pek çok alanda çarpıcı 

değişimlere sahne oldu. Gerek sosyal

yaşamda gerekse bilim ve sanat alanında

belirgin etkileri olan bu dönem, mimarlığa

da yön verdi. Türkiye’nin mimarlık biriki-

mini  analiz edip yorumlamak ancak bir

envanter çalışmasıyla mümkün olabilirdi.

20. Yüzyıl Türkiye Mimarlığı adlı kitapta

Doğan Hasol, 20. yüzyılın başından

2000’e kadar uzanan bir yelpazede, ülke-

miz mimarlığının değişim ve gelişim süre-

cini de yansıtarak sekiz ana başlıkta

kronolojik bir döküm yapıyor. Kitap, arşiv-

lerden bulunan 200’e yakın önemli örnek

içeriyor. Kitapta yer verilen yapıların seçi-

minde, akım ve dönemler hakkında kolay

fikir verebilecek yapılar tercih edilmiş. 

ki
ta

p.
..

Selçuklu Devleti'nin Kuruluşu: 
Yeni Bir Yorum

Selçuk sözcüğü, ilk başta bir kavim

veya aşiretin değil, bir kişinin adı

olarak kullanılmıştı. Selçuk Bey,

devletin temellerini atarken impara-

torluğa da isim vermişti. Selçuko-

ğullarının yönetimindeki Türkler,

İslam uygarlığının bazı merkezlerini

ele geçirdikten sonra Anadolu ve

Kafkasya’ya ulaşmışlardı. Selçuklu

devleti ele geçirdiği bölgenin demo-

grafik ve nüfus yapısını değiştirir-

ken yüzyıllar sürecek bir miras

bırakmış, göçebe fatihlerin önünü

açmıştı. İngiliz Tarihçi A.C.S. Pea-

cock’ın kaleme aldığı Selçuklu Dev-

leti’nin Kuruluşu/Yeni Bir Yorum
adlı eser, Batı Avrasya bozkırla-

rında, kendi halinde bir aşiret (boy)

halinde yaşayan bir grubun, Orta

Asya ve Ortadoğu’ya yayılması ve

bu topraklarda büyük bir imparator-

luk kurmasının hikâyesini anlatıyor.

Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları

tarafından yayımlanan kitap, impa-

ratorluğun gelişim sürecini okurla

paylaşırken, özellikle Selçukluların

ikinci sultanı Alp Arslan’ın

1072’deki ölümüne kadar süren ve

pek az bilinen kuruluş dönemi üze-

rine yoğunlaşıyor. Selçukluların ilk

dönemlerini ele alan bu eser, Türk

ve İslam tarihiyle ilgili Batı dilinde

yayımlanmış ender çalışmalardan

biri olmakla birlikte, Ortadoğu tari-

hine farklı bir perspektiften bakıyor.
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Mezitli’nin 2 kilometre

güneydoğusunda yer

alan Soloi Pompeiopo-

lis’in İÖ. 8-7. yüzyıl-

larda kurulduğu ve

İ.Ö. 1000’de önemli

bir liman olduğu bilin-

mektedir. İÖ. 6. yüzyıl

ortalarında başlayan ve

Büyük İskender’e

kadar süren Anado-

lu’daki Pers egemen-

liği döneminde de

antik kent, önemini

korumayı sürdürdü.

Neolitik, Helenistik ve

Roma dönemleri gibi

birçok medeniyetin

izlerini taşıyan kent

tarihi, Semihi Vural

tarafından incelenerek,

yayınlaştırıldı. Yazar

Vural, Mersin'in mer-

kezlerinden olan

Mezitli'nin yakın tari-

hinden kesitler sunarak

antik kenti tanıtıyor.

Mezitli Belediyesi

tarafından yayımlanan

kitapta kentin tarihi,

gezginlerin anekdot-

ları, arkeolojik bulgu-

lar yer alıyor. Eserde

Kilikya korsanları, Jül

Sezar’ın bu korsanlar

tarafından nasıl esir

alındığı, Romalı

komutan Pompeius’un

Soloi kentine kendi

ismini veriş hikâyesi,

kentte Asklepios için

kesilen kurbanlar gibi

daha birçok ilginç bil-

giye verilmiş. 

Soloi/Pompeiopolis (Viranşehir-Mezitli)

Küçük Menderes 
Araştırmaları 2
Havza boyutunda koruma ve

planlamanın önemli bir yer

edindiği günümüzde, havza-

ların korunarak yaşatılması

gerekiyor. Diğerleri gibi

önemli bir doğal-kültürel

potansiyele sahip olan

Küçük Menderes havzası ile

ilgili çok boyutlu bilimsel

çalışmalar da son yıllarda

gözle görünür şekilde arttı.

ÇEKÜL Küçük Menderes

Havzası Koordinatörü ve

ÇEKÜL Küçük Menderes

Havza Koordinatörü Emin

Başaranbilek ile Celal Bayar

Üniversitesi Öğretim Görev-

lisi Serdar Vardar’ın yayına

hazırladığı Küçük Menderes
Araştırmaları, alanında yet-

kin kişilerin makalelerini

içeriyor.  Bu kitap, 2010

yılında basılmış birinci

kitapta sunulan doğa-çevre

temasının yanında doğa

zekâsı üzerine değerlendir-

meler, Birgi Çalıştayları,

havzanın Prehistorik yerle-

şimleri, jeoarkeoloji, paleo-

coğrafya, arazi kullanımı,

kentte eğitim gibi konuları

içeriyor. ÇEKÜL’ün 1998

yılında başlattığı 7 Bölge 7

Kent programı kapsamında,

koruma çalışmalarının

devam ettiği Birgi’de, Birgi

ÇEKÜL Evinin ev sahipliği

yaptığı Küçük Menderes

Araştırmaları Merkezi hav-

zadaki çalışmalarına devam

ediyor.  

Yaşar Kemal Öykü Yarışması Seç-
kisi ve Bir Edebiyat Adası: Yaşar
Kemal Sempozyumu kitapları

Yaşar Kemal, 1951’de İstanbul’a ilk

kez geldiğinde, elinde bir kitaplık

hikâye vardı. Ülkemiz edebiyatının

en büyük yazarlarından biri olan

Yaşar Kemal’in eserleri dünyada

30’un üzerinde dile çevrildi. Usta

yazar, 2016 yılında Nilüfer Beledi-

yesi Kütüphane Müdürlüğünün

“Yılın Yazarı” etkinliğinin odak

ismi ilan edildi. Organizasyon kap-

samında 60’a yakın etkinlik gerçek-

leştirildi. Düzenlenen Yaşar Kemal

Kısa Öykü Yarışmasına katılan

öykülerden bir seçki, belediye tara-

fından kitaplaştırıldı. Nilüfer 

Belediyesinin düzenlediği Yaşar

Kemal etkinliklerinden bir diğeri de

“Bir Edebiyat Adası: Yaşar Kemal

Sempozyumu” başlıklı sempozyum

oldu. Farklı disiplinlerden pek çok

sanatçı, yazar ve akademisyenin

katılımıyla gerçekleştirilen sempoz-

yum, büyük ilgi gördü. Sempoz-

yumda sunulan bildiriler, Nilüfer

Belediyesince, aynı adla yayımlandı. 

Yaşar Kemal Kitapları
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Tarımdan Yazıya Burdur Yöresi 

ve Yakın Çevresinin Altı Bin Yılı (MÖ. 8000-MÖ. 2000)

Burdur, arkeolojik miras açısından zengin olmakla birlikte, kent ancak 1957 yılında İngiliz arkeolog James Mellaart’ın

Hacılar’da başlattığı kazılarla birlikte arkeoloji dünyasının ilgisini çekmeyi başarmıştı. 4 yıl süren bu kazılarda birçok

önemli bilgi elde edildi. İlerleyen yıllarda, İstanbul Üniversitesi Protohistorya ve Önasya Arkeolojisi Anabilim Dalı

Öğretim Üyesi Prof. Dr. Refik Duru ile Prof. Dr. Gülsün Umurtak’ın yaptığı kazılar, kent ve çevresinin arkeoloji mira-

sını daha da görünür hale getirdi. Burdur ve çevresinde Klasik Çağ’dan pek çok görkemli kent ve anıtın bulunması,

bölgenin geçmişte çok özel bir konumda olduğunun göstergesi olarak nitelendirildi. Yılların birikimiyle Prof. Dr. Refik

Duru tarafından yazılan ve Batı Akdeniz Kalkınma Ajansının (BAKA) yayımladığı kitap, çeşitli bölgelerde yapılan

kazılarda elde edilen arkeolojik bulguları, mümkün olduğunca çok sayıda görsel malzeme ile tanıtmayı amaçlıyor. 

Manisa’da Osmanlı 
Dönemi Hazireleri
Şehzadeler şehri olarak bilinen Manisa, özellikle Osmanlı şehza-

delerinin saltanat tecrübesini kazandıkları önemli siyasi eğitim

merkezlerinden biri haline gelmişti. Osmanlı döneminde kentte

cami, mescit, türbe gibi yapıların inşa edilmesiyle kent mimari

anlamda daha zenginleşti. Bu yapıların yakınında yer alan ve

etrafı genelde duvarlarla çevrili mezarlık anlamına gelen hazire-

ler, dönemin önemli miras değerleri arasında yer alıyor. 20. yüz-

yıla girerken Osmanlı dönemine ait mezarlıklar yeni yapılaşma

anlayışı ve yılların yıpratması ile yavaş yavaş yok olma sürecine

girerken, kentte yer alan mezarlar da bu süreçten etkilenmiştir.

Muzaffer Tepekaya, Alpay Bizbirlik ve Necdet Okumuş tarafın-

dan yazılan ve Manisa Büyükşehir Belediyesi tarafından basılan

bu kitap, bakımsız ve ilgisiz bir şekilde terk edilmiş Osmanlı

hazirelerini, belediyenin de desteğiyle korumayı, yarına miras

bırakmayı amaçlarken, kentin sosyal, kültürel ve sanat tarihine

katkı sağlıyor. Çalışma kapsamında tespiti yapılan hazirelerde

yer alan mezar taşları temizlenerek aslına uygun olarak yeniden

düzenlenmiş ve fotoğraflanarak envanterleri hazırlanmış. Kitap,

Osmanlı dönemi ile yeni yazıya geçilen 1928’e kadar olan

dönemdeki Nişancıpaşa, Hüsrev Ağa ve İvaz Paşa Camii hazire-

lerindeki mezar taşlarını içeriyor. 

ki
ta
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Türkiye Kuşları Cep Kitabı
Dünyada yaklaşık 10 bin

civarında yaşayan türe

sahip kuşlar, Kuzey Kut-

bundan Güney Kutbuna

dünya üzerindeki tüm

ekosistemlere yayılmış

durumda. Önemli bir

kısmı Türkiye’de bulu-

nan kuşlar; ormanların

katledilmesi, kentleşme,

tarım ilaçları, aşırı ve

bilinçsiz avcılık nede-

niyle yok olma tehlike-

siyle karşı karşıya.

Yurtiçi ve yurtdışında

çok sayıda biyolojik,

ornitolojik (kuşbilimsel)

ve ekolojik proje yürüten

Prof. Dr İlhami Kizi-

roğlu, bu kitapla Tür-

kiye’de yaşayan ve yolu

Türkiye’den geçen 513

kuş türü ve 9 alttürü ile

ilgili bilgiler veriyor.

Kitapta kuş sistematiği-

nin en güncel versiyo-

nunu kullanan

Kiziroğlu’nun kapsamlı

çalışmasında, kuşların

koruma stratejilerini,

olumsuz etmenleri, mev-

simsel ve kuluçkalama

türleri, ülkemizdeki kuş

türlerinin coğrafi dağı-

lımı, kuş gözlemi, ülke-

mizdeki kuş familyaları

alttür listesi ve biyolojik

takvimi gibi bilgiler yer

alıyor. Çalışmanın bir

diğer özelliği, yazarın

yalnızca türleri sırala-

makla kalmayıp, konuya

bütüncül yaklaşmış

olması. Kitapta, çeşitli

kuşların renkli resimleri

yanında önemli betimsel

özelliklerini içeren bilgi-

lere de yer verilmiş. 
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