




1

TKB’nin hedefleri doğrultusunda başarılı bir

yıl geçirdik. 2017 yılına korumanın başkenti

Safranbolu Bölge Toplantısıyla başladık ve

Karadeniz kentlerini biraraya getirdik. Alan-

daki tecrübelerimizi konuşarak hem Safran-

bolu hem de çevresi için yeni hedefler

belirledik. Toplantının ardından yıl içinde

Karadeniz kentlerinden güzel koruma haber-

leri gelmeye başladı. Bu da ilk bölge toplantı-

mızın hedefine ulaştığının göstergesidir. Bu

ivmenin Karadeniz bütününde yükselerek

devam etmesini diliyoruz.    

Bahar mevsiminin en güzel ayı nisanda, bu

kez Trakya ve Marmara havzaları için Kırkla-

reli’de buluştuk. Şehir plancısı A. Faruk Gök-

su’nun Marmara ve Trakya için sunduğu

analizler dikkate almaya değerdi. Bu iki böl-

genin birleştirici güçleri, kentlerinin temsilci-

leri için bir uygulama alanına dönüşecektir. 

Doğal miras da 2017’de yaptığımız her toplan-

tının ana başlığındaydı. “Sivas’ın Doğal-Kül-

türel Mirasının Korunmasına Yönelik Son

Gelişmeler” başlıklı Sivas Buluşması, Sel-

çuklu ve Cumhuriyet dönemlerinin anıt eserle-

rini incelediğimiz, Aksu Deresindeki ıslah

çalışmalarına şahit olduğumuz bir ortamda

geçti. Encümen, Plan ve Bütçe Komisyonları-

mızın seçildiği Meclis Toplantımız yapıldı ve

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, Rize,

Söğütlü, Efeler, Of, Yeniçağa ve Kuyucak

belediyelerinin üyelikleri kabul edildi. 

Kent arşivlerinin oluşmasının yolunu açan

kent müzeleri, TKB’nin yıllardır verdiği

emeklerin bir karşılığı olarak neredeyse her

kentimizde ardı ardına kurulmaya başlandı.

Özendirme Yarışmasının teşvik eden ve başa-

rılı sonuçlarının ardından, sadece müzelerin

özendirilmesi için doğan, yeni bir özendirme

yarışmasının ihtiyacı 2016’da aldığımız bir

kararla üyelerimize duyurulmuştu. İşte bu ilk

yarışmanın ödül töreni de Sivas Buluşma-

sında yapıldı. 2018 yılı Müze Özendirme

Yarışmasına 23 Mart tarihine kadar tüm üye-

lerimiz başvurabilir. Türkiye’nin kent müze-

leri ve arşivleri envanterini de üyelerimizin

desteğiyle 2018’da oluşturmayı hedefliyoruz.  

Hem koruma hem kentleşme alanında Türki-

ye’nin öncü kentlerinden Eskişehir, Haziran

ayı sonunda bizleri misafir etti. Tepebaşı

Belediyesinin ev sahipliğinde yaptığımız

genişletilmiş toplantıda arkeoloji mirası,

endüstri mirası ve kent müzelerini konuştuk. 

Akdeniz’in ticaret ve en önemli liman kentle-

rinden olan Mersin, ilçeleriyle birlikte geçmi-

şindeki uygarlıkların izlerini ve doğasını

koruma çalışmalarıyla önemli üyelerimizden

biri. TKB Mersin Buluşması eylül ayında

“bütüncül bakış” ilkesinin işlendiği önemli

toplantılarımızdan biriydi. Bu bakış açısıyla,

TKB programları kapsamında hazırlanan

Çukurova Doğa ve Kültür Rotaları Planlan-

ması, ÇEKÜL uzmanları tarafından anlatıldı. 

Bergama’nın UNESCO başarısı, antik kent-

leri, canlı kent hayatı ekim ayında TKB üyele-

rine anlatıldı. YAPEX Fuarı öncesinde yılın

son Bölge Toplantısında, kentlerimizin içinden

geçen suların önemini vurguladık ve üyeleri-

mizi derelerini ıslah etmeye, çevre düzenleme-

leri yaparak kent yaşamına katmaya çağırdık. 

Özendirme Yarışmamıza 2015’te 47 üyemiz

83 proje ile başvururken, 2016 yılında 68

üyemiz 143 proje ile başvurdu. Yarışma jüri-

mizin titiz yaklaşımlarıyla Metin Sözen

Büyük Ödülünün sahibi olan Mudurnu Bele-

diyesini özellikle Ahiler Müzesi için bir kez

daha tebrik ediyorum. Yıl boyunca yapığımız

toplantıları, yerel katılımlar da dâhil olmak

üzere bin kişinin üstünde katılımcı takip etti.

Koruma bilincinin ve gündeminin farklı

kesimlere ulaşıyor olması 2017’nin en belir-

gin sonuçları arasında. Üyelerimizden gele-

cek daha nice güzel haberlere...

Saygılarımla.                   
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TKB’nin kuruluşundan günümüze ülke günde-

mine taşıdığı kavramları ve koruma çalışmala-

rında verdiği emekleri anlattığımız Geleceği
Birlikte Yaşatmak TKB 15. Yıl kitabı, Tür-

kiye’de kültürel mirasın hangi başlıklarda

korunduğu ve yöntemleri hakkında bilgiler

veriyordu. Bu başlıklara her an bir yenisi ekle-

niyor ve koruma bilinci çok yönlü gelişiyor.

Geçmişten Geleceğe Yerel Kimlik dergisinin

52. sayısında iki önemli dosyamız var. Yeni

başlıklar ve her zaman gündemde olanlar

ekim ayında yapılan Bergama Bölge Toplantı-

sında ve kasım ayında Antalya’da gerçekleşen

YAPEX Restorasyon Fuarında işlendi.

“Çok Katmanlı Kültürel Peyzaj Alanı” başlı-

ğıyla UNESCO Dünya Mirası Listesine giren

Bergama’da, TKB için yeni bir başlık olan

içinden su geçen kentleri konuştuk. Selinos

Deresi ıslah projesi ve derenin etrafında oluşan

kent dokusunun yeniden canlanması, korun-

ması için yürütülen çalışmalar Belediye Baş-

kanı Mehmet Gönenç tarafından aktarıldı.

Prof. Dr. Metin Sözen’in “Suyla Gelen Kültür”

başlıklı sunumu ise küçük bile olsa su kaynak-

larımızın, derelerimizin bir an önce temizlene-

rek kent yaşamına dâhil edilmesi için ufuk

açıcıydı. Sözen, Eskişehir Porsuk Çayı, Sille

Deresi ve Sivas Aksu Deresindeki uygulama

örneklerinden söz ederek, tarihi kentleri dere-

lerini korumaya çağırdı. UNESCO Milli

Komitesi Başkan Yardımcısı, Büyükelçi Hüse-

yin Avni Botsalı ise dünya barışı için kültürel

mirasının korunması gerektiğine dikkat çektiği

konuşmanın detayları Bergama dosyasında. 

ÇEKÜL Vakfı Genel Müdürü S. Yeşim Diz-

daroğlu, Bergama Bölge Toplantısının değer-

lendirmesini yaptığı yazısında, Bergama'da

Rölöve-Restorasyon Bürosu ve UNESCO

Dünya Mirası Ofisinin birlikte geliştirdiği

koruma yaklaşımlarını, belediye başkanının

kenti sahipliğini, suyun özgürleştiren gücünü

ve kentin çocukları unutmayan bakış açısını

anlatıyor.  

Kapak ve iç kapaklarda kullandığımız fotoğ-

raflar da yine Bergama’dan. Farklı yıllardaki

Bergama Fotoğraf Günleri ve Fotomaratonu

etkinliklerinden seçtiğimiz fotoğraflar için

Bergama UNESCO Dünya Mirası Ofisi

uzmanlarına ve fotoğrafçılara teşekkür ederiz.    

“Geleneksel Çarşılarda Koruma” TKB’nin her

zaman gündeminde olmasına rağmen, 2017

adeta çarşılarımız için bir koruma seferberliği

yılıydı. YAPEX Restorasyon Fuarının ana

teması da bu nedenle geleneksel çarşılar oldu.

Muğla, Bursa, Gaziantep ve Bergama’nın çar-

şılarında koruma yöntemleri ve canlanan çar-

şılarla birlikte varlıklarını devam ettirmeye

başlayan zaanatlar  korunmaya başlanan zana-

atlar panelde anlatılırken; TKB üyesi beledi-

yelerin çarşı temalı stantları ziyaretçilerin

algısını konuya çekecek başarıdaydı. 

TKB Özendirme Yarışması Ödül Töreni de

yine büyük coşkuyla fuar alanında yapıldı.

Metin Sözen Büyük Ödününün sahibi

Mudurnu ve yarışmaya katılan 68 belediye

haklı gururlarını yaşadı. Yarışma Kataloğuna

www.tarihikentlerbirligi.org sitesinden ulaşabi-

lirsiniz; dergimizde ise törenin özeti sayfa

48’de mevcut. YAPEX Fuarının ayrıntılı değer-

lendirme yazısını ise TKB Genel Sekreteri

Sezer Cihan’ın kaleminden okuyabilirsiniz.

ÇEKÜL Vakfı Kayseri temsilcisi Prof. Dr.

Osman Özsoy’un kısa hikâye tadındaki “Kapa-

dokya Yeraltı Medeniyeti” inceleme yazısı, 52

odasıyla Türkiye’nin en kalabalık yeraltı şehri

olan Belağası’nı tanıma fırsatı veriyor.  

Somut ve somut olmayan mirası temsil eden

ve AVM’lere direnen geleneksel çarşılar; kir-

letilen ve kent yaşamından kopmuş dereleri-

miz; kentsel tasarıma yeni yaklaşımlar;

koruma kurulları buluşması; Samsun’da yeni

bir rota: Kurtuluş Yolu; Simav; Darende’den

koruma ve müze haberleri; ÇEKÜL Bilgi

Belge Merkezine yeni kaydedilen kitaplar

gibi Yerel Kimliğin bu sayısı da dolu dolu...

İyi okumalar dileriz.

KORUMA BİLİNCİ ÇOK YÖNLÜ GELİŞİYOR

editörden

ÇEKÜL Vakfı Yayın Koordinatörü
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Birgili 
kadınlara 
tasarım 
atölyesi

ÇEKÜL Vakfı Genel Müdürü,

ressam S. Yeşim Dizdaroğlu,

Birgi ÇEKÜL Evinde geçen

yıldan bu yana devam eden

tasarım ve elişi kursunu des-

teklemek ve geliştirmek için

Birgili kadınlarla buluştu.

Kadınlar; Birgi’ye özel doğal

miras ve kültürel miras tema-

sıyla ürettikleri çanta, takı,

duvar panosu gibi el işlerinde

renkler, tonlama, kompozis-

yon ve tasarım uygulamaları

hakkında bilgi aldı. Birgi

ÇEKÜL Evinde, Halk Eğitim

öğretmenlerinin desteğiyle

sürdürülen elişi kursu Birgili

kadınların yoğun ilgisiyle

devam ediyor.

ÇEKÜL Bilgi Belge Merkezi 
BiblioPera projesinde!
İstanbul Beyoğlu'nda bulunan uluslararası araştırma merkezlerinin işbirliği projesi olan

BiblioPera Beyoğlu Araştırma Merkezleri Ağı, araştırma merkezi kütüphanelerinin

koleksiyonlarını biraraya getirerek, kataloglarının tek bir ara yüzden taranmasını ve

sosyal bilimler, sanat ve beşeri bilimlerde araştırma ve etkinlikler için yeni bir işbirliği

platformu oluşmasını amaçlıyor. İstanbul Kalkınma Ajansı tarafından desteklenen ve

Koç Üniversitesi Suna Kıraç Kütüphanesi tarafından yürütülen; İstanbul Araştırmaları

Enstitüsü, Koç Üniversitesi Anadolu Medeniyetleri Araştırma Merkezi, SALT Araş-

tırma, Alman Arkeoloji Enstitüsü, Hollanda Araştırma Enstitüsü, Fransız Anadolu

Araştırmaları Enstitüsü, Orient-Institut İstanbul, İsveç Araştırma Enstitüsü ile Yunanis-

tan Başkonsolosluğu Sismanoglio Megaro’nun ortaklığında geliştirilen BiblioPera’nın

misyonu, Türkiye üzerine tarih, arkeoloji ve sosyal bilimler alanlarındaki araştırmaları

teşvik etmek ve Beyoğlu’na yeni bir araştırma merkezi kimliği kazandırmak. Bu amaç

doğrultusunda ÇEKÜL Vakfı Bilgi Belge Merkezi de arkeoloji, tarih ve kültür alanla-

rındaki 31 bin 76 adet materyalden oluşan koleksiyonu ile BiblioPera projesine dâhil

oldu. Araştırmacılar https://bibliopera.org/ adresinden ÇEKÜL’ün de içinde yer aldığı

10 kurumun kataloglarını tek bir ara yüzden tarayabilecek, bilimsel ve kültürel üretim

süreçlerinde bu platform üzerinde yeni işbirlikleri geliştirebilecekler.



Türkiye ile Makedonya'nın birlikte hazırlayıp

2016 yılında UNESCO’ya sunduğu "Bahar

Kutlaması: Hıdırellez" çok uluslu ortak dos-

yası, Güney Kore’nin Jeju Adasında gerçek-

leştirilen Somut Olmayan Kültürel Mirasın

Korunması 12. Hükümetlerarası Komite Top-

lantısında değerlendirilerek, UNESCO İnsan-

lığın Somut Olmayan Kültürel Mirası Temsili

Listesine kaydedildi. Doğu Karadeniz’de kul-

lanılan ıslık dili ise, Acil Koruma Gerektiren

Somut Olmayan Kültürel Miras Listesine

girdi. Halk arasında “kuş dili” olarak da 

bilinen ve yüzlerce yıllık geçmişi olan ıslık

dili, kaybolmaya yüz tutmuş bir iletişim gele-

neği. Kütahya’nın ünlü el sanatı çini ise

UNESCO’nun Paris’te gerçekleştirdiği konfe-

ransta tanıtıldı. Türkiye’nin UNESCO Daimi

Temsilcisi Büyükelçi Ahmet Altay Cengi-

zer’in ev sahipliğinde düzenlenen etkinliğe

Kütahya Belediye Başkanı Kamil Saraçoğlu,

Londra Üniversitesi Sanat Tarihi ve Arkeoloji

Bölümünden Prof. Dr. John Carswell, Mimar

Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Geleneksel

Türk Sanatları Çini Anasanat Dalı Başkanı

Prof. Dr. Sitare Turan Bakır ile UNESCO

Türkiye Milli Komisyonu Yönetim Kurulu

Üyesi ve ÇEKÜL Vakfı Genel Direktörü S.

Yeşim Dizdaroğlu konuşmacı olarak katıldı.

Konferansı izleyenler arasında Kütahya Valisi

Ahmet Hamdi Nayır da vardı. Kütahya çinici-

liğinin tanıtıldığı video gösterimi ve Belediye

Başkanı Saraçoğlu’nun konuşmasıyla başla-

yan konferansta, kentin açık hava müzesini

andıran niteliği vurgulandı. Kütahya’nın baş-

lıca geçim kaynağının yüz yıllardır el sanat-

ları olduğunu belirten Saraçoğlu, her beş

aileden birinin geçimini doğrudan el sanatları

ya da el sanatıyla ilişkili sektörlerden sağladı-

ğını söyledi. Çini yapım sanatının UNESCO

İnsanlığın Somut Olmayan Kültürel Mirası

Listesinde bulunduğunu anımsatan Saraçoğlu,

şehirde 400'ün üzerinde sanat ve zanaat atöl-

yesinde 4 binden fazla sanatçı ve zanaatkârın

çalıştığını da belirtti. Konferansta Prof. Dr.

John Carswell, Prof. Dr. Sitare Turan Bakır ve

ÇEKÜL Vakfı Genel Direktörü Yeşim Dizda-

roğlu da çini sanatının tarihi geçmişi, evrimi

ve korunması çalışmaları konusundaki bilgi-

leri dinleyicilerle paylaştı. İç Ege Bölgesinin

önemli merkezlerinden Kütahya, ÇEKÜL

Vakfının erken dönemlerinden itibaren Saf-

ranbolu ve Bursa ile birlikte çalıştığı kentler

arasında yer alıyor. ÇEKÜL; Hitit, Frig gibi

eski uygarlıklar ile Osmanlı Döneminden

izler taşıyan tarihi kentte, kültürel mirasın

korunması için çalışmalar yürüttü, kimi tarihi

yapılar yeniden işlevlendirilerek kentlinin

kullanımına açıldı.
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ÇEKÜL için
Sosyal Bağış
Hareketi

Marjinal Sosyal Medyanın öncülü-

ğünde, Facebook’un katkılarıyla 15 sivil

toplum kuruluşunun yer aldığı  “Sosyal

Bağış Hareketi” isimli bir kampanya

başlatıldı. Her ay bir STK’nın sosyal

medya üzerinden tanıtıldığı ve destek

çağrısında bulunulduğu Sosyal Bağış

Hareketinin 2018 Ocak konuğu ise

ÇEKÜL Vakfı olacak. Çevre ve Kültür

Değerlerini Koruma ve Tanıtma Vakfı

(ÇEKÜL), 1990 yılından bu yana doğa-

kültür-insan arasındaki yaşamsal uyu-

mun savunuculuğunu yaparak

ülkemizin doğal, tarihsel ve kültürel

varlıklarını korumak için uzman kadro-

ları ve geniş gönüllü ağı ile sistematik

bir şekilde çalışıyor. 150’ye yakın Ana-

dolu temsilcisi ve onların etrafında

örgütlenen gönüllüleriyle ÇEKÜL, tüm

projelerini bağışlar sayesinde hayata

geçiriyor. ÇEKÜL Bilgi Ağacı eğitim-

leri, Bilgi-Belge Merkezi koleksiyon-

ları, 7 Ağaç Ormanları Programı,

ÇEKÜL Akademi eğitimleri ve Kent

Çalışmaları programları kurumların ve

bireylerin destekleriyle koruma bilincini

yaymaya devam ediyor.  

Hıdırellez ve ıslık dili
UNESCO listesinde
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Darende Kent
Müzesinde 
son adımlar
Darende Belediyesi tarafından,

Kültür ve Turizm Bakanlığının

Teşhir-Tanzim Projesi ve resto-

rasyon desteği ile Fırat Kalkınma

Ajansı ve Malatya YİKOP’un

katkılarıyla yaptırılan Darende

Kent Tarihi Müzesinin çevre

düzenlemesi ve iç tefriş çalışma-

sında sona gelindi. Tarihi Kentler

Birliği ve ÇEKÜL Vakfının des-

teğiyle hayata geçirilen Darende

Kent Müzesi Projesi, önemli

ölçüde tamamlandı. Cumhuriyet

Döneminden önce yapılan ve ilk-

okul olarak 16 binden fazla

mezun veren tarihi yapı, kente

hâkim bir tepede bulunuyor. Gece

gündüz canlı bir merkez olarak

restore edilen yapının zemin,

duvar, kapı ve pencereleri ile su

ve elektrik sistemi, çatı ve çevre

düzenlemesi tamamlandı.

Darende Kent Müzesi Projesi,

Tarihi Kentler Birliği 2016 Müze

Özendirme Yarışmasında Resto-

rasyon Projesi dalında birincilik

ödülüne değer bulunmuştu. 

Türkiye UNESCO’nun Yürütme
Kuruluna seçildi
UNESCO'nun Paris’te yapılan 39. Genel Konferansında Türkiye, 4 yıllığına

UNESCO Yürütme Kurulu üyeliğine seçildi. ÇEKÜL Vakfı Genel Müdürü S.

Yeşim Dizdaroğlu’nun üyesi olduğu UNESCO Türkiye Milli Komisyonunun da

takip ettiği toplantıda,  2018-2021 genel programı detaylarıyla görüşüldü. 195 üye

devletin temsilcileriyle gerçekleştirilen Genel Konferans, 1946-1953 yılları ara-

sında her yıl; 1954 yılından itibarense iki yılda bir toplanmaya başlandı. Kurumun

en yetkili organı olan UNESCO Genel Konferanslarında kurum politikaları, bütçe

ve temel çalışma planı belirleniyor; Yürütme Kurulu Üyeleri ve Genel Direktör

seçiliyor. UNESCO'nun genel yönetimini üstelenen Yönetim Kurulu üyeleri, dört

yılda bir yapılan seçimle belirleniyor. Yılda iki kez toplanan Yürütme Kurulunda

Türkiye, 1946-1949 yılları arasında Reşat Nuri Güntekin; 1949-1951 yılları ara-

sında Ahmet Kutsi Tecer; 1958-1966 yılları arasında Prof. Dr. Bedrettin Tuncel

tarafından temsil edildi. Tuncel, 1966 yılı sonunda UNESCO'nun 20. yıldönü-

münde, iki yıl için (1966-1968) UNESCO Genel Konferansı Başkanı seçildi. Tür-

kiye, Yürütme Kurulunda daha sonra, Prof. Dr. Erdal İnönü (1978-1983), Prof. Dr.

Talat Halman (1991-1995) ve Prof. Dr. Orhan Güvenen tarafından temsil edildi.

Türkiye en son 2001-2005 yılları arasında Yürütme Kurulu Üyesi olmuştu.
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Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi

Ahmet Hamdi Tanpınar Edebiyat Araştırma-

ları ve Uygulama Merkezi, 18 Aralık Pazar-

tesi akşamı Ahmet Hamdi Tanpınar Müze

Kütüphanesinde açıldı. Açılış konuşmasını

Orhan Pamuk'un yaptığı Merkezin kuruluş

amacı ve çalışma başlıklarını Merkez Müdürü

Prof. Dr. Handan İnci aktardı. İstanbul Üni-

versitesi Türkiyat Enstitüsünde bulunan Tan-

pınar arşivi, MSGSÜ’ye bağlı ve şimdilik

internet üzerinden yayın yapan Tanpınar Ede-

biyat Araştırmaları ve Uygulamaları Merke-

zinde biraraya geldi. Merkezi web sitesi

üzerinden ziyaret eden araştırmacılar ve okur-

lar, yazarın defterleri, fotoğrafları, el yazısı

şiirleri, hikâye taslakları, “Saatleri Ayarlama

Enstitüsü” romanının tefrika nüshalarına ula-

şabiliyor. Ancak Tanpınar’ın arşivinin dijital-

leştirilmesi süreci devam ediyor. Önemli bir

Tanpınar araştırmacısı olan ve Merkezin açılı-

şında büyük emeği bulunan Prof. Dr. Handan

İnci, halen okuma çalışmaları süren arşivde

“Tanpınar’ın yayımlamadığı çeviri kitabı

‘Mösyö Teste’, Yahya Kemal kitabına ait kimi

notlar, Batı edebiyatıyla ilgili bazı makaleler,

‘Edebiyat Tarihi’nin tamamlanmamış ikinci

cildine ait yazılar, makalelerinin taslak halleri,

senaryo mu tiyatro mu olduğuna henüz karar

verilemeyen bazı diyaloglar, Paris notları,

hatıra parçaları, mektuplar ve çok sayıda okul

defterine tuttuğu notlar” olduğunu belirtiyor.

Tanpınar Merkezi, sadece arşivin yayımlan-

dığı bir platform değil. Sitede, ünlü yazarın

geniş bir biyografisi ve yazdığı eserlerin bil-

gisi, hakkında yazılmış bütün yazıların oku-

nabileceği bir bölüm, eserlerinin daha iyi algı-

lanmasına hizmet edecek bir okuma kılavuzu

da yer alıyor. Merkezin açılışının yapıldığı

Ahmet Hamdi Tanpınar Müze Kütüphanesi

ise, Gülhane Parkının cadde girişindeki eski

Alay Köşkü binasında bulunuyor. Fatih Sul-

tan Mehmed’in Topkapı Sarayını şehirden

ayırmak için yaptırdığı Sur-ı Sultani duvarı-

nın burcu üzerinde bulunan Alay Köşkü, 19.

yüzyıl başlarında Batı Avrupa mimari biçi-

miyle yapıldı. Taş konsollar üzerinde çokgen

planlı ve yedi cepheli, etrafı pencereli olan

Alay Köşkü, Topkapı Sarayının pencereleri

İstanbul sokaklarına bakan tek yapısı olarak

dikkat çekiyor. 1930’lu yıllardan itibaren ede-

biyat etkinliklerinin gerçekleştirildiği Alay

Köşkü, Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından

gerçekleştirilen onarımın ardından, 2011’de

Ahmet Hamdi Tanpınar Edebiyat Müzesi ola-

rak kullanıma açılmıştı. Türk edebiyatının

önemli isimlerinden olan Ahmet Hamdi Tan-

pınar (1901-1962), İstanbul Üniversitesi Ede-

biyat Fakültesini bitirip bir süre edebiyat

öğretmenliği yaptıktan sonra Mimar Sinan

Güzel Sanatlar Üniversitesinde sanat tarihi ve

estetik dersleri verdi. 1939’da, mezun olduğu

üniversitede kurulan Yeni Türk Edebiyatı kür-

süsü profesörlüğüne getirildi. Milletvekilliği

döneminin ardından yaşamının sonuna kadar

burada akademisyenliğe devam etti.

9

Köyler Yaşamalıdır
Programına ödül

2007 yılında Manisa’da kurulan Kır-

sal Turizm Derneği, kırsal turizmi teş-

vik etmek, bu alanda çalışma yürüten

kişi ve kurumları biraraya getirmek

amacıyla ilkini düzenlediği “Ulusal

Kırsal Turizm ve Kalkınma Ödül-

leri”ni Seferihisar’da düzenlediği bir

törenle sahiplerine verdi. ÇEKÜL

Vakfının kırsal yaşam ve kırsal mima-

rinin korunmasını amaçlayan “Köyler

Yaşamalıdır” programı da ödüle değer

görüldü. Ödülü, Prof. Dr. Metin

Sözen’in adına törene katılan 

ÇEKÜL Vakfı Urla temsilcisi

mimar Sedef Tunçağ teslim aldı. 25

Kasım Cumartesi günü yapılan törenin

ev sahipliğini, “Yerel Yönetimlerde İyi

Uygulama Örneği” kategorisinde ödüle

değer görülen Seferihisar Belediye

Başkanı Tunç Soyer yaptı.

Ahmet Hamdi Tanpınar Merkezi açıldı



BERGAMA



KÜLTÜREL MİRASIN İZİNDE: BERGAMA  

Antik Pergamon Krallığının hikâyelerini ve kalıntılarını bağrında taşıyan
ve UNESCO Dünya Mirası Listesi 'nde bulunan Bergama kenti, TKB’nin 

son Bölge Toplantısının ev sahibiydi. Tarihi kentler ile UNESCO’yu 
buluşturan toplantı, TKB üyeleri için bir paylaşım ortamına dönüştü.  
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T
arihi Kentler Birliğinin 13-14

Ekim tarihleri arasında düzen-

lediği yılın son Bölge Toplan-

tısı, Bergama’da yapıldı.

“İçinden Su Geçen Kentlerde

Yeni Olanaklar ve UNESCO Dünya Mirası

Sürecinde Bergama Deneyimi” konulu top-

lantı, 13 Ekim Cuma günü Bergama Beledi-

yesi Kültür Merkezi BerKM’da düzenlenen

açılış töreniyle başladı. Bergama tanıtım

filmi gösteriminin ardından TKB Danışma

Kurulu ve ÇEKÜL Vakfı Başkanı Prof. Dr.

Metin Sözen, Bergama Belediye Başkanı

Mehmet Gönenç, UNESCO Milli Komitesi

Başkan Yardımcısı Büyükelçi Hüseyin Avni

Botsalı ve Bergama Kaymakamı Osman Nuri

Canatan açılış konuşmalarını yaptı. 

UNESCO Dünya Mirası 

Sürecinde Bergama

14 Ekim Cumartesi günü düzenlenen panel,

Prof. Dr. Metin Sözen’in açılış konuşmasıyla

başladı ve “İçinden Su Geçen Kentlerde Yeni

Olanaklar: UNESCO Dünya Mirası Süre-

cinde Bergama Deneyimi” paneliyle devam

etti. ÇEKÜL YDK üyesi Namık Kemal 

Döleneken’in oturum başkanlığında gerçek-

leşen panelde Bergama UNESCO Dünya

Mirası Alanı Başkanı ve ÇEKÜL Akademi

eğitmeni Yaşagül Ekinci, Bergama Belediye

Başkanı Mehmet Gönenç ve UNESCO Milli

Komitesi Başkan Yardımcısı, Büyükelçi

Hüseyin Avni Botsalı konuşmacı olarak yer

aldı. Buluşma kapsamında Antik Pergamon

Kenti Akropol Ören Yeri, Kızıl Avlu, Kale

Mahallesi ve arasta inceleme gezisi yapıldı. 

TARİHİ KENTLER BÖLGE TOPLANTISI İÇİN
BERGAMA’DAYDI 

Doğal ve kültürel mirasın iç içe geçtiği, gündelik yaşamın 
tarihi bir arka planda aktığı Bergama, TKB Bölge Toplantısında kültür

hazinelerini nasıl koruduğunu ve deneyimlerini paylaştı.
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Prof. Dr. Metin Sözen 

TKB Danışma Kurulu ve ÇEKÜL Vakfı Bşk.

2017 Sonuçları Işığında 2018 

Hedefleri ve İçinden Su Geçen Kentler

Türkiye’de her ölçekte planlama yapma-

nın ve bunu bir stratejiye dönüştürmenin

olumlu sonuçlarını görmeye başladık. Saf-

ranbolu ve Bursa iki farklı ölçekte ilk

koruma çalışmalarını başlattığımız kent-

lere en önemli örnek. Özellikle Bursa’da

süreklilik kazanan çalışmalarla kale-çarşı-

mahalle boyutunda ve havza ölçeğinde

bütüncül bir yaklaşımla çalıştık. Somut

miras ile somut olmayan kültür mirası 

birarada ele aldık. Ülkemizin doğa ve kül-

tür envanterini öğrenmek istedik; neyimiz

var, mirasımızla kurduğumuz sahiplik iliş-

kisinin boyutu nedir? Bu sorulara yanıt

ararken, adını şükranla anacağımız yöneti-

cilerle çalıştık. Neyin nerede olduğunu

bilmeden, ne yapacağını planlamak müm-

kün olmaz. Bir belediye başkanı da seçil-

diğinde hangi mirasın evladı olduğunu

öğrenmelidir. Bunu özellikle vurguluyo-

rum çünkü kimlik, elimizdeki en önemli

başlıklardan biri olmalı. Turizm, bu bilgi-

ler eşliğinde yeniden planlanmalı. Yılların

birikiminin genç kuşaklara aktarılması

gerekiyor; doğal mirasın değerinin 

kavranması gerekiyor ki kentlerin gele-

ceği olabilsin.

Doğal değerler kesinlikle korunmalı. Kent-

ler, doğal değerlere bağlı olarak kurulmuş-

tur. İnsanlar, suyun yakınına yerleşmiş,

yaşam alanlarını suya yakın kurgulamıştır.

O bakımdan Anadolu’da içinden su geçen

kentlerde, kültürleri oluşturan suyun

akmaya devam etmesini sağlamalıyız. İzle-

diği yolu ve döküldüğü yerleri de korumak

zorundayız. TKB üyelerinin 2018’deki

hedefi kentlerindeki su kaynaklarının

envanterinin çıkarılması olmalıdır. Kentle-

rimizin içinden geçen nehirler, çaylar, dere-

ler temiz akmalı, kent kimliğinin önemli

bir öğesi olduğu unutulmamalıdır. Ege’de

Küçük Menderes, Büyük Menderes, Gediz

ve Bakırçay’ı bir bütün olarak görmeliyiz

Özellikle Bergama’nın da içinde olduğu

Bakırçay Havzasında hangi yanlışları hangi

doğrularla değiştirebiliriz sorusunu sorma-

lıyız. Örneğin Kelkit Havzası kentleri başa-

rılı uygulamalar yürütüyor. Bakırçay

Havzasında da ortak bir dil kurmalıyız.

Suyun kaynağında ve döküldüğü yerlerde

bulunan tarihi kentlerde, ortak akılla hare-

ket etmeliyiz.

Prof. Dr. Metin Sözen 

TKB Danışma Kurulu
ve ÇEKÜL Vakfı Bşk.

Bergama varlık nede-

nini kanıtlayacak nite-

likte adımlar atıyor. Bunun için toplantımız

önem kazanıyor. Tüm bu çabaları yerinde

göreceğiz. Bizzat emek verenler bizlere anlata-

cak. Bir kent her noktasından algılanır olmalı-

dır. Özellikle Bergama gibi, tarihin bir daha

yaratmasına imkân olmayan böyle bir kentten

herkes sorumludur. Bergama’nın UNESCO

Dünya Mirası Listesine girmesi, tüm kesimle-

rin sahiplenmesi gereken bir kazançtır. Türki-

ye’de bir metre kazı yaptığınızda, binlerce

yıllık bir tarihe, etkileyici bir derinliğe ulaşı-

yorsunuz. Bergama’da kültürel bir süreklilik,

bir derinlik var. Bunu görmemiz ve evrensel

bir dile dönüştürmemiz gerekiyor. 

Mehmet Gönenç

Bergama Belediye Bşk.

Bergama Belediyesi,

TKB’nin 2000’de baş-

ladığı yolculuğuna

katılan ilk belediyelerden biri oldu. Bergama,

farklı ve özel bir kent; Hellenistik dönemin

müthiş uygarlığı Pergamon Krallığının çok

öncesinde, Kale Tepesinde yapılan kazılarda

ortaya çıktığı üzere Arkaik Dönem ve Genç

Tunç Çağına kadar tarihlenen Bergama’da

2500 yıl boyunca insan nefesi eksik olmamış.

Bergama sokaklarında yürüdüğünüzde 

bir Osmanlı Dönemi hamamının karşısında

oturabilir; Hellenistik Dönem köprülerinin

üzerinden geçebilir ya da bin yıllar öncesin-

den miras kalmış bir ritüelle karşılaşabilirsi-

niz. Kentin çok kültürlü ve çok katmanlı

yapısı 2014 yılında UNESCO tarafından da

tescillendi. Biz bu zenginliği sürdürmeye

çalışıyoruz. O nedenle sizinle burada 

olmak, bizim için çok anlamlı.

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

Fotoğraf: Eylem Akgün, Tabak Köprüsü ve Selinos Çayı



Bergama Akropol
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Suyumuzu kirletmek zorunda değiliz arka-

daşlar! Kentlerimizde koruma çalışmaları

yapıyorsak eğer kentin içinden geçen sula-

rımız da dört mevsim tertemiz akmalı. Bu,

bir işbirliği ve ortak dil gerektirir; duyarlı-

lık gerektirir. Setler, duvarlar, yapılaşma,

atıklar… Bunların hepsini tek tek konuş-

malıyız. Tüm kesimler biraraya gelerek

sularımıza hak ettiği değeri göstermeli,

ıslah çalışmalarını hızlandırmalıyız. Suyu

korumak demek, medeniyetlerin ana kuru-

luş kaynağını da korumak anlamına geli-

yor. Dün musluktan su içen bir toplumduk,

bugün suyu yüzümüze bile vuramıyoruz.

Doğal miras zedelendiğinde, tahrip edildi-

ğinde, yok edildiğinde kentlerimiz yaşan-

maz hale gelir. Halkın da su kaynaklarının

çevresinde nefes alma, sağlıklı vakit geçir-

meye hakkı var. Tüm bu düzenlemelerle

birlikte 2018 yılında içinden su geçen tarihi

kentlerin, su kaynaklarını korumasını, halkı

bu kaynakların başında buluşturmak için

çalışmasını istiyorum.  Doğal ve kültürel

miras, süreklilik ve devamlılıkla yaşar.  

Mehmet Gönenç 

Bergama Belediye Başkanı 

Bergama'da Doğal/Kültürel Miras

Öncelikli Yeni Gelişmeler 

Günümüzdeki Bergama, Bergama Krallı-

ğının yönetim merkezi olan Akropol

Tepesinin hemen arkasında bulunuyor.

Kentimizde Dünya kültür mirası açısın-

dan çok önemli olan anıtsal yapılar mev-

cut: Bir bölümü restore edilmiş olan

Traianus Tapınağı; doğal eğimin kullanıl-

masıyla yapılmış olan ve tarihteki ilk

hareketli (mobil) sahneyi kullandığı düşü-

nülen Pergamon Akropol Tiyatrosu; Hel-

lenistik dönem yontu sanatının en önemli

eserlerinden olan Zeus Sunağının temel-

leri; Anadolu’da tek yapı ölçeğindeki en

büyük yapılardan biri olan Kızıl Avlu;

müzik ve suyla tedavi yöntemlerinin ilk

kez denendiği ve tarihteki üç önemli Ask-

lepeion’dan biri, Bergama’daki anıt yapı-

lardan birkaçı. Bergama sadece anıtsal

yapılarıyla değil, kitabın yani bilginin

Hüseyin Avni Botsalı 

UNESCO Milli Kom.
Bşk. Yard., Büyükelçi 

Evrensel miras, evren-

sel kültür kavramlarını yaşatmak hepimiz için

vazgeçilmez olmalıdır. Türkiye’nin bugün 17

Dünya Miras Alanı var. Ama diğer taraftan 72

önemli ve her biri diğerinden kıymetli, geçici

listemizde miras alanı olmaya aday yerlerimiz

de var. Bununla birlikte henüz geçici listeye

girememiş, bazıları keşfedilmemiş alanlarımız,

anıt yapılarımız mevcut. UNESCO Dünya

Miras sözleşmesi çerçevesinde, yılda artık

sadece bir dosyayı kabul ettirebiliyoruz. Sırada

bekleyen 71 dosyamızı unutacak mıyız?

Burada denizin bittiği değil, denizin başladığı

noktadayız. Dünya listesine girsin veya girme-

sin, mirasımızı korumak mecburiyetindeyiz. 

Osman Nuri Canatan 

Bergama Kaymakamı 

TKB’ye üye 455 bele-

diye var. Bu belediye-

lerden 4’ü ile çalışma

fırsatı buldum. 2005-2009 arasında Prof. Dr.

Metin Sözen’in rehberliğinde ve daha önce

Bergama kaymakamlığı da yapmış olan

Temel Koçaklar’ın yol göstericiliğinde

Sabancı Kent Müzesi, Zinciriye Medresesi ve

Kasımiye Medresesinin restorasyon çalışma-

larında Mardin’de hocamla birlikte olduk.

Daha sonra, kültürden sorumlu Burdur Vali

Yardımcısı olarak görev yaptım. Afyon Bol-

vadin Kaymakamlığı görevinin ardından

2015’ten bu yana Bergama’da bulunuyorum.

Bergama’da başımızı kaldırıp baktığımızda

Akropol Antik Kentini, arasta kültürünü, ahi-

lik teşkilatını ve esnaf dayanışmasını görürüz.

Anadolu toprakları verimli topraklardır. 

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

Fotoğraf: Mehmet Fatih Yaldız, Kurtuluş Mahallesi
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tüm coğrafyaya dağılmasını sağlayan 

parşömeni; farklı kültürlerin izlerini taşıyan

sivil mimari örnekleri; bugün hâlâ canlılığını

koruyan Osmanlı Arastası ile de önemli 

bir kent. 

Bergama “Çok Katmanlı Kültürel Peyzaj

Alanı” adıyla 2014 yılında UNESCO Dünya

Miras Listesine girdi. Söz konusu alan içinde

yerleşim ve yaşam devam ediyor; alan yöne-

timi açısından yaşayan bir bölgede çalışmak

kuşkusuz kolay değil ama elimizdeki plana

göre ilerlemeye devam ediyoruz.

Bergama Türkiye'de UNESCO'nun 6 krite-

rinden 5’ini karşılayan tek kent. Bu, Berga-

ma’nın ne kadar zengin bir kent olduğunu

gösterdiği gibi, UNESCO’ya sunmuş oldu-

ğumuz dosyanın ne kadar kapsamlı bir

dosya olduğunu da gösteriyor. 

Çalışmalarımız sürüyor ancak bugünün en

büyük sorunu, Akropol ile tümülüsler arasın-

daki görsel bağın zaman içinde zayıflamış

olması. UNESCO, tümülüsleri Bergama Kül-

türel Peyzaj alanının ana öğeleri olarak tanım-

ladı; dolayısıyla o etkileşimin kopmaması ve

bu bağın yeniden kurulması gerekiyor. Tümü-

lüslerle ilgili envanter çalışmasına ve bakı

noktaları üzerinden yapı analizlerine başladık;

tespit edilen noktalarda bir imar planı değişik-

liği yapmayı planlıyoruz. 

Bir diğer projemiz olan Selinos Deresi Islah

Projesi, derenin taşkın riskine karşın ıslahını,

yatak düzenlemesini ve çevredeki kültürel

mirasın restore edilmesini, çevredeki nitelik-

siz yapıların kaldırılarak peyzaj alanının

düzenlenmesini içeriyor. Selinos Deresi, kül-

türel peyzaj alanının da göbeğinde bulunması

nedeniyle önemli. Projenin doğrudan, dolaylı

ve görsel açıdan etkileyici alanları tespit

edildi. Proje Tabaklar Hamamı, Ulucami Köp-

rüsü, Topçu Kışlası, Üçkemer Köprüsü,

Tabaklar Köprüsü ve günümüzde yıkılmış

olan Kazancı Köprüsünü de içeriyor. 

Son olarak Yaratıcı Şehirler Ağına başvuru

çalışmalarımız sürüyor. Ancak UNESCO

Milli Komitesi ilçe olarak başvuru yapamaya-

cağımızı söyledi; söz gelimi Bergama doku-

maları için İzmir’in başvuru yapması

gerekiyor. Ancak bu yaklaşımın tartışılması

gereken bir husus olduğunu düşünüyoruz.    

“Antik zenginliği 
ile uluslararası 
alanda adından 

söz ettiren Bergama, 
koruma alanındaki

deneyimleriyle 
pek çok kente ilham

olabilir.” 

Kızıl Avlu Caddesi



Bergama Akropol
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Yaşagül Ekinci

Bergama UNESCO Dünya Miras Alanı 
Başkanı ve ÇEKÜL Akademi Eğitmeni  

Kültürel Peyzaj tanımlaması 

ve Bergama Örneği 

Bergama bir kültürel peyzaj alanı olarak

UNESCO Dünya Mirası Listesine girdi. Kül-

türel peyzaj, yerel yönetimler tarafından

anlaşılması zor bir konu çünkü korumaya

ilişkin kanunlarımızda anıt eser, kentsel ve

arkeolojik sit kavramları, tescil ve koruma

altına alınması gereken kültürel eser ve doğal

miras tanımlarımızın aksine kültürel peyzaj

tanımımız yok. Bergama Belediyesiyle yürüt-

tüğümüz çalışmalarda bu eksiklik nedeniyle

özellikle Tümülüslerle Kale Tepesi arasın-

daki bağın kurulmasında sorunlar yaşadık.

Selinos Deresinin ıslah projesinde de benzer

biçimde kültürel peyzaj kavramını anlatma-

mız gerekti; bu bölgede neden standart beton

duvarların olamayacağını DSİ’ye kültürel

peyzaj alanı tanımlaması üzerinden anlattık.

Peki, koruma kanunlarımızda tanımlanmamış

olan kültürel peyzaj nedir?

Kültürel peyzaj kültürü içerir ama cami,

medrese, köprü gibi fiziksel ve tarihi bir

yapıyı zorunlu kılmaz. Bu kavramda asıl

vurgu, doğal olanadır; kültürel peyzaj doğa

ve kırsallıkla ilgilidir. Sözgelimi, insanın

ehlileştirmiş olduğu her tarla biraz kültürel

peyzaj alanıdır. Ya da Selinos Deresi örne-

ğinden yola çıkarak söyleyebiliriz ki, antik

dönemde nehir üzerine yapılmış köprünün

duvarları, dereyi bir kültürel peyzaj alanına

dönüştürmüştür; çünkü kentin içinden geçen

su engellenmeden, kurutulmadan, öldürül-

meden kent yaşamının bir parçası haline

getirilmiştir. Uluslararası alan da kültürel

peyzaja bu noktadan yaklaşıyor. Dolayısıyla

zeytinlikler, üzüm bağları, pirinç tarlaları

birer kültürel peyzajken, Bergama örneğinde

olduğu gibi bazen de bir kent bütün varlı-

ğıyla kentsel peyzaj alanına dönüşebilir.

Tümülüslerin çevrelediği, dinsel anlamda

topografyayı kullanan Bergama, doğa ve

üretimi anıtsal yapılarıyla bir bütün 

olarak yaşatıyor. Kentin UNESCO’daki

temsili, bu boyutuyla anlamlı olduğu kadar

yüksek sorumluluk da içeriyor. UNESCO

içinde sadece doğal ve/veya kültürel miras

alanlarıyla yürütülen çalışmalara kıyasla,

kültürel peyzaj alanı daha farklı ve zorlu

çalışmalar içerir. 

Kültürel peyzaj tanımında doğa ve kültürü

ayıramazsınız. Bu, tüm kentler için geçerli,

ancak Bergama örneğinde UNESCO’ya da

sunulmuş bir gerçekliktir. Bergama’da bu

birleşme evrensel bir değer de yaratıyor.

Bergama tüm dünyada özel ve özgün bir

yere sahip. Çünkü kültürel peyzajın en

anlamlı kısmı, somut olmayan kültürel

mirastır. “Kentliler, kentin doğal ve kültürel

mirasını nasıl kullanıyor?” sorusuna verece-

ğiniz yanıt, somut olmayan kültürel mirası

"Kültürel peyzaj 
kültürü içerir ama 

fiziksel ve tarihi yapıyı
zorunlu kılmaz. 

Bu kavramda asıl 
vurgu, doğal olanadır;

kültürel peyzaj 
doğa ve kırsallıkla 

ilgilidir."
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tanımlar. Başa dönerek söyleyecek olursak,

2030 Kalkınma Hedefleri kapsamında -ki

Türkiye özellikle somut olmayan kültürel

miras noktasında bu hedeflerin oluşturulma-

sında etkin ülkelerden biridir- Bergama,

önemli ve avantajlı bir noktada. Çünkü Ber-

gama somut ve somut olmayan kültürel

mirasın değerini bilmekle birlikte, bunu

deneyimlemeye de başladı. Deneyimlerden

örnekler paylaşmak istiyorum: Güneşin Sof-

rasında Roman Halkıyla Dayanışma Çalış-

tayı, Babalık Eğitimi, Aşure, kazı sohbetleri,

“'UNESCO Dünya Mirası Yolunda Efes-

Bergama Bisiklet Turu” etkinliği ile hasat 

ve ekin zamanı gibi doğanın döngüsüyle

uyum içinde olan birliktelikler bu ve 

benzeri etkinliklerle birarada yürütülüyor.

Keza tarım ve kadınların kurduğu koopera-

tiflerin çalışmaları da bu kapsamda değer-

lendirilmeli. Bergama’da kentliler kırsal

kalkınma çalışmaları başlığı altında da

yoğun bir faaliyet içinde. Arıcılıktan küçük-

baş hayvan dağıtımına; peynir üretiminden

ipek böcekçiliğine; yol yapım çalışmaların-

dan kozak fıstığında kalitenin yükseltilme-

sine kadar geniş bir alanda, doğrudan kırsal

kalkınmaya etkisi olan çalışmalar uzun süre-

dir uygulanıyordu ancak burada önemli bir

ayrıntının altını çizmek gerekiyor: Bütün 

bu süreç, günümüzde geçmişe kıyasla daha

iyi yönetilebiliyor değilse de belirgin bir

şekilde farkındalıkla çalışılıyor. Bergama

Belediyesi, İzmir Büyükşehir Belediyesi ve

diğer kurum ve kuruluşlar, Bergama’nın bir

kültürel peyzaj alanı olduğunun farkında.

Kentlilerin yaşadığı bu alanda gelecek

kuşakların daha iyi koşullarda yaşayabilmesi

yönünde özel bir ilgi ve farkındalık var. 

Bu açıdan Bergama, şanslı bir kent;

UNESCO Dünya Mirası Listesine girmiş

olmak da kuşkusuz bu farkındalığı artıran

bir örnek.

Fotoğraf: Emrah Taşkıran, Kale Mahallesi 



Bergama Antik Tiyatrosu
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"Anadolu coğrafyası, bir 
açık hava müzesi 

görünümünde. Zengin
bir kültür mirasının 
üzerinde oturuyoruz.

Anadolu'nun 
eserlerini gravüre 

dönüştürme çalışmasını
başlatabiliriz."

Hüseyin Avni Botsalı 

UNESCO Milli Komitesi Başkan Yardımcısı,
Büyükelçi 

Dünya Barışı ve Gelecek Nesiller İçin

Kültürel Miras ve UNESCO            

Böyle bir toplantının bazı somut sonuç çıkarım-

larının olması gerektiğini düşünüyorum. Bu

nedenle kişisel gözlemlerime dayanarak bazı

önerilerim olacak. Napolyon önce Cezayir,

sonra Mısır’ı işgal ettiğinde Mısır medeniyeti-

nin derinliklerine muhatap olur. Mısır’daki eser-

ler, Avrupa’daki Roma-Helen kültürel varlıkları

ile kıyaslanamayacak kadar üstün. Napolyon bu

etkilenişin sonucu olarak seyyahlara, mimarlara

ve beraberinde getirdiği ressamlara gördükleri

her şeyi resmetmelerini emreder. Bu çalışma,

sistematik bir şekilde yürütülür; insan yapısı

kültür varlığı olan her şey belgelenir; uzun yıllar

süren belgeleme / resmetme çalışmasının ardın-

dan “Mısır’ın Tanımı” dediğimiz “Description

de l'Egypte” adlı muazzam bir yapıt ortaya

çıkar. Buradan yola çıkarak ÇEKÜL Vakfı ve

Tarihi Kentler Birliğine, bir etüt başlatılmasını

önermek isterim. Bütün bir Anadolu coğrafyası,

bir açık hava müzesi görünümünde; zengin bir

kültür mirasının üzerinde oturuyoruz. İnsan

eliyle, insan gözünün algısıyla Anadolu’nun

eserlerini gravüre dönüştürme çalışmasını başla-

tabiliriz. Dünya arşivlerine böyle bir çalışma

kazandırabiliriz.    

Bu arada Bursa’dan söz etmek istiyorum; Bursa,

muazzam bir kendi kendini çoğaltma, zenginleş-

tirme sürecinde. Alan yönetimi ekibi ve beledi-

yenin dayanışma içinde sürdürdüğü çok özgün

çalışmalar var. Bu çalışmaların en önemli özel-

liği, halkta aidiyet duygusu yaratılmış olması.

Bu sahiplik duygusu, somut olmayan kültür

mirasının da gündemde ve dolaşımda olmasını

sağlıyor. Fakat standart ve seri üretilmiş ve daha

ucuza satılan kopya ürünler, kentlilerin el işi

ürünlerinin satışını tehlikeye atabiliyor. Bursa,

bu tehlikeyi önlemenin yolunu bulmuş; kültür

elçileri çocuklar kentlerine gelen turistlere

somut olmayan kültürü aktarıyor. Sokaklarda

dolaşan kültürel miras elçileri geleneğinin Ber-

gama’ya da yansıması, iyi bir fikir olabilir. 

MÖ. 900-800 yılları arasında kurulduğu 

düşünülen Gaziantep Yesemek Taş Ocağı ve

Heykel Atölyesi, bugün bir açık hava müzesi

görünümünde. Hellenistik Dönemin en ünlü

heykelcilik okullarından birine sahip olan Ber-

gama’da da bu kültür varlığını görünür kılmak,

kentte uluslararası bir heykel atölyesi düzenle-

mek, bir diğer fikir. 

Bergama’da uluslararası bir restorasyon atöl-

yesi inisiyatifi başlatılması bir diğer öneri.

Gelecekte bu inisiyatifin kurumsallaşarak bir

enstitüye dönüşmesi, mevzuat çalışması yapıl-

dıktan sonra da bir ilke imza atarak UNESCO

İkinci Kategori Merkezine dönüşmesi... Bu

kavram; UNESCO’nun tanıdığı ve tüm dünya-

nın kayıtlarında yer alan uluslararası iletişim

kapısı ve bilimsel eğitim merkezi anlamına

geliyor. Biz bunu daha önce yapmak istemişiz

ancak mevzuat nedeniyle başaramamışız;

bugün şartlar değiştiği için araştırmalara

bugünden başlayarak bu çalışmayı sonuçlan-

dırmak mümkün olur.  

Yaşayan İnsan Hazineleri kavramı da UNES-

CO’nun kavramlarından bir diğeri... Ber-

gama’da yaşayan ve 80’li yaşlarında olan

parşömen ustamızın -şayet değilse- listede

olması sağlanabilir. Somut olmayan kültür

miras envanteri çok önemlidir; her kentin

kendi evrilişi içinde zenginleştirici etkisi olan

bir alandır. Bu mirasın kayda alınması gerekir. 

Son olarak, bizi dünyaya anlatacak olgunlukta

ve kalitede yayınlarla da somut ve somut olma-

yan kültür mirasımızı tanıtmak, bunu yapmaya

yetkin isimlerin çalışmalarını uluslararası plat-

forma armağan etmek bir gereklilik olduğu gibi,

barış ve medeniyete de hizmettir.  
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8
bin 500 yıllık bir kenti ziyaret etti-

ğinizde, sonsuz zaman içinde

insanlık tarihinin bir durağında

indiğinizi hissedip ürperirsiniz.

Tarihi Kentler Birliğinin 13-14

Ekim 2017 tarihleri arasında düzenlediği yılın

son Bölge Toplantısı işte böyle bir kentte, Berga-

ma’da yapıldı. “İçinden Su Geçen Kentlerde

Yeni Olanaklar ve UNESCO Dünya Mirası

Sürecinde Bergama Deneyimi” konulu toplantı-

nın ev sahipliğini yapan Bergama tüm görke-

miyle konuşuldu, anlatıldı, gezildi. 

Bergama kenti ile ÇEKÜL Vakfının birlikteliği

yıllar öncesine dayanıyor. Yerel yönetimlerle

ilk koruma çalışmalarının yapıldığı ‘90’lı yıl-

lardan bu yana kentin koruma çalışmalarında

uzun bir yol kat edildi. 2001 yılında Rolöve

Restorasyon Bürosunu kuran belediye, uzman

ekibi ve değerli başkanlarıyla yıllardır kent

merkezini ve antik kenti, yeni gelişme alanları-

nın baskısından korumak için mücadele etmeye

devam ediyor. İşte bu çalışmaların somut

sonuçlarının paylaşıldığı yılın son TKB Bölge

Toplantısında, yerel-kamu-sivil-özel birlikteli-

ğinin çabalarının sonuçlarını görme imkânına

sahip olduk. 

Çok Katmanlı Kültürel Peyzaj Alanı 

ÇEKÜL Vakfının öncülüğünde ilk Rölöve ve

Restorasyon Bürosunun kurulduğu kentlerden

biri olan Bergama, Doha'da düzenlenen 38.

Dünya Miras Komitesi Toplantısında, 21 ülkenin

oyunu alarak UNESCO Dünya Mirası Listesine

girdi. UNESCO süreci için çalışmalarına 2010

yılında başlayan Bergama, listeye “Çok Katmanlı

Kültürel Peyzaj Alanı” olarak dâhil edildi. “Çok

Katmanlı Kültürel Peyzaj Alanı”, kentin binlerce

yıl boyunca sayısız krallık ve kültüre ev sahipliği

yaptığı anlamına geliyor. Bu açıdan bakıldığında

Bergama, mekânsal olarak zamanın ötesinde bir

bilgi birikimini barındırıyor. Sırasıyla Hellenis-

tik, Roma, Doğu Roma ve Osmanlı Dönemlerine

ait katmanları içinde barındıran Pergamon kenti,

Kibele Kutsal Alanı, İlyas Tepe, Yığma Tepe,

İkili, Tavşan Tepe, X Tepe, A Tepe ve Maltepe

tümülüsleri olmak üzere dokuz bileşenden oluşu-

yor... Bu alanların birbiriyle ilişkisi zaman içinde

kısmen kaybedilse de halen izlerini görmek

mümkün. Pergamon Antik Kenti kazıları başkanı

Prof. Dr. Felix Pirson, Pergamon üzerinde yaptığı

çalışmalarında “kent görünümü” konusuna dik-

kat çekiyor: “Bu noktada yine kent görünümü

devreye girer. Bu görünüm, kral II. Eumenes

(MS. 197-159) zamanında Tiyatro ve terası, Zeus

değerlendirme

SUYUN 
ZAMANDA

YOLCULUĞU:
PERGAMON/
BERGAMA 

ÇEKÜL Vakfı Genel Müdürü
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Sunağı, Yukarı ve Aşağı Agora, Gymnasion

gibi yapıların inşasıyla meydana gelmiş olup,

Aelius Aristeides’in tasvir ettiği etkiyi yarat-

maktaydı. Aristeides zamanında, Zeus ve tan-

rılaştırılan İmparator Traianusus (MS. 98-117)

ile Hadrianus’a (MS. 117-138) adanmış olan

dikkat çekici kutsal alan, Traianus Tapınağı,

bu fevkalâde görünüme eklenmişti. Alman

Arkeoloji Enstitüsünün, bir kısmını yeniden

ayağa kaldırdığı bu kutsal alan, günümüzde de

akropolün görünümüne biçim vermektedir.

Kent ve çevresi arasındaki görsel ilişki başka

yollarla da düzenlenmişti. MÖ. 3. yüzyıldan

itibaren şehir çeşitli boyutlarda tümülüslerle

bir çelenk gibi çevrelenmişti. Bu mezar yapı-

ları bir yandan Pergamon’un Kaikos Ovasına

(Bakırçay) sahip olma hakkını vurguluyor,

diğer yandan ise ziyaretçileri Pergamon’daki

mimari serüvene hazırlıyordu. Böylece, 138 m

çapında ve 30 m yüksekliğindeki Yığmatape

Tümülüsü, kente kıyı yolu ile güneybatıdan

ulaşan yolcular için akropolise adeta bir

anlamda giriş hissini veriyordu. Tümülüslerin

yanı sıra şehrin çevresindeki önemli tepe ve

dağ zirvelerinin askeri kale ya da kutsal alan-

lar ile işgali de Pergamon’un territoryumunun

belirtisiydi. Kentin kuzeyindeki Kapıkaya ve

güneyindeki Mamurt Kale gibi kutsal alanlar-

dan bir kaçının Akropol’den görülebiliyor

olması, aradaki bağlantıyı anlaşılır kılmakta-

dır.”(1) UNESCO süresince uzmanları en çok

zorlayan konu kentin heybetli görüntüsünün

arkasındaki coğrafi bağlantıların biraraya geti-

rilmesi ve kenti bütüncül bir şekilde korumayı

hedefleyen bir plan hazırlamak oldu. 

Kent aynı zamanda Kale Dağının tepesindeki

Pergamon Hellenistik yerleşimi olarak tanımla-

yabileceğimiz o döneme ait şehir planlamacılı-

ğının en iyi örneğini temsil ediyor. Pirson’a

Fotoğraf: Yılmaz Topçu, Çok Katmanlı Kültürel Peyzaj Alanı
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göre “[...] kent, bir dağ zirvesi gibi, estetik etki-

sini bir bütün halinde uzak mesafeden bile

yayar ve bu haliyle çevresi, gözlemcinin bulun-

duğu nokta ile sıkı bir ilişki sergiler. Bu durum,

21. yüzyıl insanının sadece birkaç tarihi yapı

topluluğunda edinebileceği bir deneyimdir. Zira

modern şehirler, varoşlardaki yeni konut alan-

ları, sanayi bölgesi ve alışveriş yerleri yoluyla

merkezin çözülmesine yol açan kentsel yayılma

(urban sprawl) sırasında genellikle inorganik

biçimde genişler ve doğal çevre ile uyum gös-

termez.”(2) Athena Tapınağı, Trajan Tapınağı,

Hellenistik dönemin en dik açılı tiyatro yapısı,

Anadolu’nun en eski ve en zengin kütüphanesi

olan ve II. Eumenes tarafından yaptırılan Ber-

gama Kütüphanesi, Heroon, Asklepieion (sağal-

tım yeri), Zeus Sunağı, Dionysos Tapınağı,

agora ve gymnasion yapıları, bu şehir planlama

ve mimari unsurlarıyla en seçkin örnekleri

barındırıyor. Kentin, dönemin en önemli kütüp-

hanesine de sahip olması önemli bir sanat, kül-

tür ve eğitim merkezi olduğunu kanıtlıyor. Daha

sonra Roma İmparatorluğunun Asya eyaleti

başkenti olan Bergama, sağlık merkezi Asklepi-

on’a da ev sahipliği yapmış bir kent. Yerleşimin

etrafında oluşan kültürel peyzajla birlikte, özel-

likle Roma ve Doğu Roma dönemlerine ait kat-

manlar üzerinde yayılmış olan Osmanlı Dönemi

mimarisine ait pek çok cami, han, hamam ve

ticari merkezin de koruma çalışmalarıyla ortaya

çıkartılması planlanıyor. 

Anadolu’nun saklı tarihi 

Kentin tarihi, aynı zamanda Anadolu’nun

antik döneminde yaşanmış tarihi değiştiren

büyük olayları içerir. Roma’ya karşı sayısız

ayaklanma ve başkaldırının merkezi olan Ana-

dolu’nun antik krallıkları, doğrusal tarihin göz

ardı ettiği sayısız kahramanlıklara şahit olmuş.

Ne yazık ki, Küçük Asya’nın (Anadolu’nun

antik dönemdeki adı) bu çok kültürlü toprak-

ları günümüz siyasi konjonktürünün önemli

bir parçası olan geleneksel tarih anlayışı tara-

fından bilinçli olarak ele alınmamıştır.(3)

Önemli detayların saklı olduğu Anadolu’nun

gizli tarihini, Pontus Kralı VI. Mithradates’in

Roma’ya karşı yaklaşık 50 yıl boyunca yürüt-

tüğü mücadelesinin yeterince irdelenmemiş

olan izlerini sürdüğümüzde görebiliyoruz.(4)

Hellenistik Pergamon Krallığının başkenti olan

Pergamon, Anadolu’nun çok kültürlü yerel

halklarının yüzyıllar boyunca süren bağımsızlık

ve özgürlük gibi evrensel değerler için verdik-

leri sayısız mücadelenin yaşandığı coğrafyada,

çok önemli bir noktada bulunuyordu.(5) Şüphe-

siz günümüzde yaşanan bölgesel savaşlar,

zorunlu göç ve ekonomik krizlerin sebep ve

sonuçlarının köklerini araştırdığımızda dönemin

coğrafyasında merkezi önem taşıyan antik kent-

lerin yaşadıklarına olan benzerliği görebiliriz.

Sadece bu yüzden Bergama’da karşımıza çıkan

antik dönemdeki yerel yönetimlerin mücadelesi,

diplomatik ve sosyolojik yönleriyle ele alınmalı

ve siyasi tarihin eksik parçası olan yereldeki

Bergama Akropol
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evrensellik gün yüzüne çıkarılmalıdır.

UNESCO süreci bize bu imkânı tanıyor. Yerel-

deki evrensel değerleri diplomatik düzeyde

yeniden ele almak, ait olduğumuz topraklar için

mücadele etmiş insanları tanımak için bizlere

önemli bir fırsat sunuyor.   

UNESCO sürecinde bir yerel yönetim 

Kentin merkezinde zarif bir mimari yapı olan,

kentin çarşısına, kültürel dokusuna incelikli bir

yaklaşımla eklemlenen Bergama Belediyesi

Kültür Merkezinde (BerKM) şimdiye kadar

yapılan koruma çalışmalarının detaylarını, tek-

nik süreçlerini dinledik. 

Bergama, Türkiye’nin UNESCO’da yer alan

listesinde UNESCO Dünya Mirası Kriterlerinin

beşini karşılayan tek kent olma özelliğini taşı-

yor. Elbette, bu sürecin hiç de kolay olmadığını,

uzun süreli dikkat, sabır ve çaba gerektirdiğini

belirtmek gerekiyor. Beş kriteri birden karşıla-

yabilmek,  UNESCO’ya sunulan teknik dosya-

nın ne kadar kapsamlı ve detaylı hazırlandığının

kanıtıdır. Tarihi Kentler Birliğinin de kurucu

üyesi olan Bergama, 15 yıldır koruma çalışma-

larına aralıksız devam ediyor. Toplantı boyunca

bu süreçte büyük emeği olan Bergama Beledi-

yesinin ev sahipliğinde yerelden ulusala uzanan,

birliktelik, birikim ve tecrübeyle ortaya çıkan

sonuçları hep birlikte gördük ve deneyimledik. 

Bergama kentinin uluslararası boyutta edindiği

başarıda, şüphesiz ki yıllardır özveriyle çalışan

yerel yönetimlerin, yerel ve ulusal uzmanların

katkısı çok büyük; son 17 yıl içinde tüm kesim-

leri biraraya getiren uzun soluklu koruma proje-

lerine imza attı. Bergama Belediye Başkanı

Mehmet Gönenç’in  “Bergama’da Doğal Kültü-

rel Miras Öncelikli Yeni Gelişmeler” adlı,

süreci özetleyen sunumunda, Antik Pergamon

Kenti Akropol Ören Yerinden Kızıl Avlu’ya,

Kale Mahallesinden Arastaya uzanan çalışma-

ları ve teknik değerlendirmeleri izleme şansı

bulduk. Mehmet Gönenç’in sunumunda detay-

larıyla anlattığı iki proje özellikle dikkat çeki-

ciydi. İlki imar planı değişikliği. UNESCO’nun,

tümülüsleri Bergama Kültürel Peyzajının ana

öğeleri olarak tanımlamasının ardından Akropol

ile tümülüsler arasındaki görsel bağın güçlendi-

rilmesi için yapılan analizler ile tespit edilen

referans noktalarından yapılan değerlendirme-

lerle hazırlanan imar planı değişiklikleri zor

ama önemli bir kazanım olarak görülebilir. 

İkinci proje ise Selinos Deresinin taşkın riskine

karşı ıslahı. Selinos Deresi, kültürel peyzaj ala-

nının da göbeğinde bulunması nedeniyle

önemli. Projenin doğduran, dolaylı ve görsel

açıdan etkileyici alanları, alan yönetimi ekibi

tarafından tespit edildi. Projede ayrıca Tabaklar

Hamamı, Ulucami Köprüsü, Topçu Kışlası,

Üçkemer Köprüsü, Tabaklar Köprüsü ve günü-

müzde yıkılmış olan Kazancı Köprüsünün

korunması için yapılacak çalışmalar da önce-

likli olarak tanımlandı. Bergama Kaymakamı

Osman Nuri Canatan’ın Bergama’da yapılan

koruma çalışmalarına gösterdiği özen ve yakla-

şım da kent için çok önemli bir kazanç. Bu iki

önemli proje kentin sorumluluğunu paylaşan

tüm kurumlar tarafından dikkatle ele alınıyor.  

Suyun özgürleştiren ve birleştiren gücü...

ÇEKÜL Vakfı Başkanı Prof. Dr. Metin

Sözen’in açılış konuşmasında değindiği gibi,

‘içinden su geçen kentler’den biri olan Ber-

gama,  kültürel sürekliliğini evrensele taşıdığı

değerleriyle taçlandırmış bulunuyor. Bergama

halkı ve yerel yönetimi, hem Anadolu’nun

antik döneminin yeterince ilgi görmemiş des-

tansı yüzünü ışığa çıkaracak hem de geleceğin

geçmişte yatan evrensel değerlerine sahip çıka-

cak, önemli bir görevi üstlenmiş durumda. 

Dünya mirası sürecinin tüm aşamalarında emek

harcayan Bergama UNESCO Dünya Miras

Alanı Başkanı ve ÇEKÜL Akademi eğitmeni

Yaşagül Ekinci‘nin sunumunda ifade ettiği gibi,

bu sürecin zorluğu tüm sorumluluk alanlarında

çalışan kurum ve kuruluşların konunun önemini

anlaması ve ortak aklı benimsemesiyle müm-

kün. Tümülüslerle Kale Tepesi arasındaki bağın

kurulmasının önemi konusunda halkı bilinçlen-

dirmekten, Selinos Deresinin ıslah projesinde

‘kültürel peyzaj’ kavramını DSİ gibi kurumlara
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anlatılmasına kadar olan uzun ve yorucu bir

süreç, alan yönetimi ekibinin çabalarıyla müm-

kün olacaktır. 

Kenti birleştiren, yaşamın en önemli varlık

sebebi olan sudur. Suyun temiz ve coşkuyla bir

kentin içinden akışı her zaman uygarlığın zarif

bir simgesi olmuştur. Bergama gibi kentlerin

korunmasında suyun öneminin vurgulanması,

dünyanın öz kaynaklarının yok edildiği günü-

müzde doğal kaynakların önemini vurgula-

makla kalmayıp eyleme geçme zamanı

olduğunu da hatırlatıyor: Bakırçay Havzasının

bütüncül bir koruma anlayışıyla ele alınması

ve bu doğrultuda bir planlamayla yönetilmesi

gerekiyor. Bergama kentinin zengin kültürel

dokusunun yaşaması ancak ve ancak ona can

veren Selinos Deresinin korunmasıyla müm-

kün olabilir. 

Çocukları unutmayan kent Bergama

UNESCO tarafından Çok katmanlı Kültürel

Peyzaj Alanı ilan edilen Bergama’nın koruma

çalışmaları bundan sonra daha da büyük önem

taşıyor. UNESCO Milli Komitesi Başkan Yar-

dımcısı, Büyükelçi Hüseyin Avni Botsalı’nın

konuşmasında değindiği gibi UNESCO

Dünya Mirası olmak aynı zamanda tüm

kesimlere yeni sorumluluklar getiriyor. Bot-

salı önemli mesajlar verdiği konuşmasında

UNESCO‘nun yükümlülüklerinin korumada

yeni bir anahtar olarak karşımıza çıktığını ve

diğer kentlerin bu azimli çalışmadan yürek-

lenmelerini sağlayacak örnek bir yönetim

yaklaşımını Bergama’da hep birlikte ortaya

çıkartmamız gerektiğini vurguladı. Bu başarı

insan faktörünün kıymetini, bütüncül koruma

anlayışının önemini tekrar hatırlattı. Sürekliliği

mümkün kılan tek unsur kuşaklar arası diyalo-

ğun ve ortak aklın devamıyla sağlanabilirdi.

Bergama kenti sürekliliğin korumayla mümkün

olabileceğinin önemli bir yerel örneğidir.  

Kenti iyi tanımak, korumak için en önemli

başlangıç noktasıdır. Tanımadan korumak ise

mümkün değil. Bunun en güzel örneğini Ber-

gama Belediye Başkanı Mehmet Gönenç’in ve

teknik ekibin kente olan yaklaşımı, duyarlılığı

ve akademik temelli bilgi ve deneyimlerinin

yansımalarında gördük. Sadece mevzuat ve

tüzüklerde yer alan ilke ve kriterlere hâkim

olmak değil, aynı zamanda kentin somut olma-

yan mirasına, kültür envanterine ve çocukların

öncelikli olduğu bir gelecek vizyonuna sahip

bir yönetimin olması dünya mirası olan kentle-

rin temel başarısı olarak görünmekte. 

Toplantının en güzel ve umut verici ânı, Perga-

mon’un öyküsünü anlatan ve çocuklar için

hazırlanmış olan etkileyici bir animasyonun

filmi oldu. Hepimiz sessizce ama coşkuyla

Büyük İskender’in oğlu Herakles’in yaşamının

bir parçasına şahit olduk. Kentin insancıl tara-

fını görmeden, empati yapmadan tarihi okuma-

mız ve yorumlamamız, hatta anlamamız

mümkün değil. Çocukları unutmamak ve onlara

kendi kentlerini anlatmaya çalışmak içten ve

yaratıcı bir çözüm. Bu farklı yaklaşım, Berga-

ma’nın ne kadar özgün bir kent olduğunu da

gösterir nitelikte. Bu anlamda geçmişin ve gele-

ceğin evrensel değerlerini taşıyan kentlerden

biri olan Pergamon/Bergama kenti,  bu büyük

sorumluğun bilincinde çalışan insanların tesa-

düfi olmayan bir şekilde biraraya gelmesiyle,

onu geleceğe taşıyan akılcı ve sabırlı bir anla-

yışla yönetiliyor. Bergama kenti geçmişte

olduğu gibi bugün de, Anadolu’nun ruhu olan

evrensel değerleri korumanın mücadelesini ver-

meye devam ediyor.

"Kenti birleştiren, 
yaşamın en önemli 

varlık sebebi olan sudur.
Suyun kentin

içinden coşkuyla akışı
uygarlığın zarif 
bir simgesidir."

Fotoğraf: İsmet Danyeli, Aşağıkırıklar Köyü
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Dipnotlar 

1. Pirson, F., Aktuel Arkeoloji, s.120-121,
Sayı:28, 2012. 

2. Pirson, F., Aktuel Arkeoloji, s.118-120,
Sayı:28, 2012.

3. Arslan bu konuyu detaylı olarak özetle-
mektedir: Iustinus (XXXVIII. 5. 3)’de,
Mithradates ile Roma arasındaki savaşın
başlangıcını kralın Küçük Asya’yı ele
geçirdikten sonra, Anadolu halkına verdiği
söylevde kendi ağzından verir: Söz konusu
konuşmada Romalıların (İÖ. 116 yılında)
Mithradates’in yaşının küçüklüğünden ve
tecrübesizliğinden faydalanarak, kendisine
babasından miras kalan Büyük Phrygia
topraklarını istila etmeleriyle birlikte kra-
lın Roma’ya karşı savaşımı başlamıştı. Bu
bakımdan antik tarihçiler Mithradates’in
Roma’ya karşı verdiği savaşımı söz
konusu ederken onun hükümdarlığının
aşağı yukarı kırk yılı boyunca Romalıların
Anadolu’daki hâkimiyetine son vermek
üzere yaptığı planları ve ön hazırlıkları da
hesaba katıyor olsa gerektirler. Belki de bu
yüzden St. Augustinus (CD. V.22)’de, Bel-
lum Punicum primum per viginti et tres
annos peractum est; bellum Mithridaticum
quadraginta = Birinci Kartaca Savaşı
yirmi üç yılda bitmiştir; Mithridates Sava-
şının ise, kırk yılda tamamlandığını söyle-
mektedir. Daha detaylı bilgi için bk. Green
1990, 559; Rubinsohn 1993, 6-7 dn. 4-
7(Arslan, M., Mithradates VI Eupator,
Odin Yayıncılık, s.508, 2007).

4. Küçük Asya krallıklarının Roma’ya karşı
savaşlarla ilgili detaylı bilgi için; Bknz.
Mayor, A., Mithradates,  İş Bankası Kültür
Yayınları, 2013.

5. Arslan’a göre “Mithradates’in ölümüyle,
Helenistik dünyanın son büyük ve tam
bağımsız hükümdarı tarih sahnesinden
çekilmiş, Romalılar rahat bir nefes almış
ve parçalanmak üzere olan doğu devletle-
rini biraraya getirip Roma’ya karşı savaş-
mak fikri son bulmuştur. Bundan sonra,
politik anlamda status quo ve Helenistik
krallıklar gibi kavramlar ortadan kalkmış
ve artık Hellas, Anadolu ve Syria’da Roma
hâkimiyeti başlamıştır “(Arslan, M., Mith-
radates VI Eupator, Odin Yayıncılık, s.531,
2007).

Kil tablet yapım atölyesi

Bergama Çok Katmanlı Kültürel Peyzaj Alanı
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Bakırçay Havzasının verimli toprakları üzerinde bulunan Bergama; 
Pergamon Antik Kenti, sivil mimarlığın başarılı örneklerinin 

birarada bulunduğu tarihi mahalleleri kadar kaplıcaları ve somut
olmayan kültür mirasıyla da öne çıkıyor. 
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Carl Humann ve Alexander Conze yönetiminde

1878’de Bergama'da başlayan arkeolojik kazılar

sonucunda ortaya çıkarılan eserler, bir

depoda toplanmaya başlandı. Bu depo,

Türkiye’nin ilk arkeolojik eser 

depolarından biri. 1927’de akropol

kazılarına ek olarak başlayan Ask-

lepion’daki kazılarda yeni bulun-

tuların ortaya çıkmasıyla bir

müze binasına ihtiyaç duyuldu; bu

ihtiyaçla kurulan Bergama Arkeo-

loji Müzesi 1936’da ziyarete açıldı.

Müze, etrafı galerilerle çevrili dikdört-

gen bir avlu ile bu avlunun arkasında yer

alan bir teşhir salonundan oluşuyordu. Avlunun

galerileri açık hava müzesine uygun olduğu için

eserler burada sergileniyordu. Zaman içinde 

müze ek yapılarla genişletildi; depo, laboratuvar,

fotoğrafhane ve arşiv birimleri de müze 

bünyesine eklendi. Müzedeki Erken Tunç Döne-

minden Bizans Dönemine kadar değişik dönem-

lere ait arkeolojik eserlerin çoğu Bergama ve

çevresinde yapılan kazılardan çıktı. Civardaki

antik yerleşimlerden çıkan buluntular içinde 

Pergamon heykeltıraşlık ekolüne ait örnekler,

Pitane ve Gryneion'dan gelen Arkaik Dönem

buluntuları, Myrina terracottaları dikkat çekiyor.

Etnografya bölümünde bölgeye ait halı, kilim

(Yuntdağ, Yağcıbedir, Kozak Bergama dokuma-

ları), kumaş dokuma örnekleri, el işlemelerinin

yanı sıra Anadolu'nun diğer yörelerine ait 

el emeği eserler de sergileniyor.

Tabaklar Hamamı
Barbaros Mahallesinde, Ulu Cami ile

karşı karşıya olan Tabaklar Hamamı-

nın camiyle birlikte yapıldığı düşünü-

lüyor. Hamam adını, eskiden Selinos

Çayı boyunda bulunan tabakhaneler-

den alıyor. III. Derece Arkeolojik Sit

Alanı sınırları içinde yer alan Tabaklar

Hamamının, birçok Osmanlı Dönemi

hamam yapısından farklı bir mekânsal

tasarımı bulunuyor. Tekli hamam olan

Tabaklar Hamamı, mekânların birbi-

riyle ilişkisi açısından özgün bir plana

sahip. İki sıra tuğla ile bir sıra taş mal-

zemeden yapılmış almaşık duvar tek-

niğinin kullanıldığı hamam, günümüzde kullanılmıyor. Süslemelerinin zenginliği ve çeşitliliğiyle sanat

ve mimarlık tarihi bakımından dikkat çekici bir niteliği bulunan Tabaklar Hamamı, bugünkü harap duru-

munda bile döneminin yüksek mimarlık niteliklerini yansıtıyor. Hamamda mukarnas süsleme tabakalar

halinde kullanılmış; süslemeler Türk üçgenli kuşağı, bademvari ve palmet dizileri şeklindeki sıralanmış.

Hamam, yakınındaki Ulu Cami ve Ulu Cami Köprüsü ile birlikte tarihi kentsel doku ve peyzajının

önemli parçasını oluşturmaktaydı. Ne yazık ki modern zamanda yapılan evlerin yapının etrafını sarma-

sıyla bu peyzaj eski dokusunu kaybetmiş. Tarihi boyunca iki kez sel baskınına uğrayan hamam evlerin

arasındaki harap görüntüsüne rağmen etkileyici detaylarıyla dikkat çekiyor. 

Kızıl Avlu 
Mısır Tanrıları Tapınağı olarak da

bilinen Kızıl Avlu, Pergamon’un

en büyük anıtsal yapısı olarak

niteleniyor. Mısır Tanrıları Sera-

pis ve İsis’e ithaf edildiği söyle-

nen yapının MS. 2. yüzyılda,

İmparator Hadrian döneminde

inşa edildiği düşünülüyor. Mısır

kültünün dönem içindeki gelişimi

ve önemini ortaya koyması bakı-

mından özel bir yeri olan Kızıl

Avlunun, erken dönemlerden iti-

baren gezginlerin gezi rotaları

üzerinde olduğu, alışılmamış yapı

tarzı nedeniyle hamam, kütüp-

hane, bazilika, saray ya da tapınak

gibi farklı isimlerle anılıyor. MS.

5. yüzyılda kutsal mekanın içine

ilaveler yapılıp kiliseye dönüştü-

rülmüştür. Bergama Arkeoloji Müzesi 
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K
aradeniz Bölgesinin en

büyük kentlerinden olan

Samsun, Büyükşehir

Belediyesinin üzerinde

çalıştığı Kurtuluş Yolu

Projesi ile doğal ve kültürel mirasın korun-

ması çalışmalarını ÇEKÜL Çarşamba Kent

Toplantıları kapsamında biraraya geldiği

ÇEKÜL uzman ekibine aktardı. ÇEKÜL

Evinde düzenlenen toplantıya Samsun

Büyükşehir Belediyesinden yüksek mimar

Oğuzhan Uyar, arkeolog Semra Özdemir ve

inşaat mühendisi Fuat Çilingir ile ÇEKÜL

uzman ekibi katıldı. 

Samsun’un başlıca gündem maddelerinden biri

ise, Kurtuluş Yolu Projesi. Milli Mücadelenin

ilk adımını 19 Mayıs 1919 tarihinde Samsun’da

atan Mustafa Kemal Atatürk’ün 25 Mayıs’ta

Havza ve 13 Haziran’da Amasya sınırına kadar

geçtiği yolu ve bu güzergâh üzerindeki kültürel

eserleri saptayarak bir turizm rotası hazırlamayı

amaçlayan Samsun Büyükşehir Belediyesi, bu

tarihi yolculuğun gerçekleştiği hattın koruma

altına alınmasını hedefliyor.  

Selçuklu ve Osmanlı döneminde Samsun-

Bağdat hattında kervanlarla ticaret yapılan

İpek Yolu; Milli Mücadelenin başlatıldığı

yol; Cumhuriyet Döneminde Karadeniz’in

Anadolu’ya açılan ulaşımını sağlayan yol ve

günümüzde kent-köy bağlantısını sağlayan

yol olmak üzere dört vurguyla ele alınan

rota çalışması kapsamında bir enformasyon

merkezi ve müzenin oluşturulması; güzer-

gâh üzerine seyyahların tarihi bilgilerini

yansıtan panoların yerleştirilmesi; döneme

ait çeşme, köprü ve hanların yeniden düzen-

lenmesi amaçlanıyor. 

ÇEKÜL uzman ekibi, Kurtuluş Yolu üzerin-

deki yapıların bütüncül bir yaklaşımla değer-

lendirilmesi gereğini vurgulayarak, özellikle

SAMSUN KURTULUŞ YOLU İLE 
ANADOLU’YA UZANIYOR

Samsun Büyükşehir Belediyesi, Kurtuluş Yolu Projesi ile 
1919 yılında başlayan kurtuluş mücadelesini adım adım izleyerek tarihi

yeniden canlandırmayı hedefliyor. Tarihi yol; hanlar, sivil mimarlık 
örnekleri ve dönemin yollarıyla ortaya çıkarılacak.
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rota için sembol değerlerin belirlenmesi;

peyzaj ve haritalandırma çalışmalarının dik-

kate alınması; dönem yapılarının özgün tarihi

kimliklerinin korunması gibi hususlara

değindi. Kurtuluş Yolunun “mekân” ile oku-

nur kılınması sürecinin video çekimleriyle

günlük olarak kayıt altına alınması ise bir

diğer önemli vurgu oldu.  

Havayolu, denizyolu, karayolu ve demiryolu

ulaşım ağıyla Anadolu’nun dört bir yanına

bağlanan Samsun, kent dinamiğinin yanı

sıra, doğal yapısıyla da dikkat çekiyor. Tür-

kiye’nin en uzun nehirleri olan Kızılırmak

ve Yeşilırmak, Samsun’dan geçerek Karade-

niz’e dökülüyor. Kızılırmak ve Yeşilırmak

delta alanlarında, tarım potansiyeli yüksek

Bafra ve Çarşamba ovaları bulunuyor. 

Kızılırmak deltası, su kuşlarının göç güzer-

gâhı üzerinde bulunması nedeniyle de

önemli. Kızılırmak Deltası Kuş Cennetinde

yaklaşık 353 kuş türü bulunuyor. Balık ve

sürüngen çeşitleri yanında zengin bitki örtü-

süne sahip olan Kızılırmak Deltası 2016’da

UNESCO geçici listeye girdi.

Tarım ve turizmin kentsel dokuyla buluş-

tuğu Samsun, bu birlikteliği projelendirdiği

çalışmalarıyla sürdürme amacında. Ban-

dırma Vapur Müzesi ile Kurupelit Yat

Limanı arasında bulunan 14 kilometre uzun-

luğundaki sahil şeridinde rekreasyon amaçlı

kullanılmak üzere düzenlemeler yapan Sam-

sun Büyükşehir Belediyesi, Miliç sahilinden

Bafra’da bulunan Kuş Cennetine kadar

devam etmesi düşünülen bu turizm aksının

kente kazandırılmasını öncelikli gündem

maddelerinden biri olarak belirledi. Doğa

turizmine yönelik sürdürülen bu çalışma;

Kurtuluş Yolu, Panorama 1919, Bandırma

Vapuru Müzesi gibi kültür turizmi çalışma-

larıyla eşzamanlı olarak devam ediyor. 
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A
dı Sunauva ya da Synaus

olarak bilinen antik şehrin

kalıntıları üzerine kurulmuş

olan Simav; Hitit, Frig,

Bizans ve Germiyan Beyliği

dönemlerinde üzerinde yerleşimin olduğu,

önemli bir kent olarak geçmiş tarihe. Gölcük kra-

ter gölü, kanyon, yayla ve mağaralarıyla da tanı-

nan ve 15. yüzyıldan itibaren Osmanlı

topraklarına katılan kent; Manisa, Balıkesir,

Bursa ve Uşak ile komşu bir yerleşim. Ege kent-

lerinin arkeolojik miras zenginliğine Simav’da

da rastlanması bu nedenle şaşırtıcı değil. Kentte,

Kütahya Müzesi öncülüğünde yapılmış pek çok

kazı bulunuyor. 2017 yılında Çokköy ve Göbel

köyleri kurtarma kazıları; 2016 yılında Kureyşler

Barajı, Servi Mahallesi, Domaniç Anıtsal Roma

Mezarı, Çavdarhisar Barajı ve yeni belediye

binası temel hafriyatı kurtarma kazıları, gerçek-

leştirilen güncel çalışmalar arasında anılıyor.  

MÖ. 4000’li yıllara tarihlenen Simav’da bugün

hâlâ pek çok tarihi yapı, kent yaşamının bir par-

çası olarak varlığını koruyor. Germiyanoğulları

Beyliği döneminde inşa edildiği belirtilen ve

Evliya Çelebi’nin Seyahatname’sinde kendisin-

den söz edilen Dokuz Köprüsü, bunlardan biri.

Hamam, kale ve sivil mimarlık örneklerinin

koruma altına alındığı kentte tarihi yapıların

restorasyon çalışmaları devam ediyor. Simav

SİMAV’IN ARKEOLOJİK 
MİRASI GÜN YÜZÜNE ÇIKARILIYOR 

İç Ege’nin antik kalıntıları üzerine kurulmuş kentlerinden 
Simav; kültürel ve doğal mirasını korumayı sürdürüyor, son yıllarda

özellikle arkeolojik mirasını korumak için planlamalar yapıyor.

Dokuzgözler Köprüsü

Osmanbey İlkokulu
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Belediyesi, söz konusu çalışmaları aktar-

mak, belirlenecek yol haritasına ilişkin fikir

almak üzere ÇEKÜL Vakfı uzman ekibiyle

biraraya geldi. ÇEKÜL Çarşamba Kent Top-

lantıları kapsamında gerçekleşen buluş-

mada, Simav’ın kültür mirasını koruma

çalışmaları bütüncül bir yaklaşımla değer-

lendirildi. Simav Belediye Başkanı Süley-

man Özkan, Kütahya Müzesi Müdürü ve

ÇEKÜL temsilcisi Metin Türktüzün; Simav

Belediyesinden inşaat mühendisleri Yasin

Özer ve Mustafa Aktulun ile arkeolog

Özkan Sulak toplantının konuklarıydı. 

Kentte sürdürülen önemli çalışmalardan biri,

Kent Müzesi. Simav Kent Müzesi olarak

işlevlendirilen ve 2010 yılında Kütahya Kül-

tür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge

Kurulunun kararıyla Simav Belediyesine tah-

sis edilen ve Cumhuriyet Dönemi mimarlık

mirası olan 1926 tarihli Osmanbey İlkoku-

lunda yapılan rölöve, restitüsyon ve restoras-

yon çalışmaları 2014 yılında tamamlandı.

Teşhir tanzimi ile ilgili çalışmaları ise devam

ediyor; müzenin yakın bir tarihte ziyarete

açılması bekleniyor. Güncel çalışma başlıkla-

rından bir diğeri ise Bizans Döneminde 

inşa edildiği bilinen tarihi Hisar Kalesinin

rekonstrüksiyonu ve peyzaj düzenlemesi.

“Simav’ın Yöresel Yemekleri Hisar Kalesinde

Sergileniyor” projesi kapsamda, kale bahçe-

sinde belediye tarafından geleneksel yemekle-

rin yapıldığı bir restoran hizmete açıldı.

Belediye, kale duvarlarının ortaya çıkarılması

amacıyla kazı çalışmaları yaptı. 

Bir diğer Bizans yapısı ise, Karşıya Mahalle-

sindeki tescilli Mozaikli Evin altında bulunan

harap durumdaki kilise. Belediye, 6. yüzyıla

ait kilisenin taban mozaiklerinin zarar görme-

mesi için çalışmalar yürütüyor. Mozaiklerden

19 x 3 metre ölçüsünde olan birinci pano,

boyutuyla dikkat çekiyor. Panolarda fil,

manda, geyik gibi çeşitli hayvan figürleri

bulunuyor. Mozaik tabanında ayrıca Eski

Ahit’ten alıntıların olduğu yazıtlar yer alıyor.

Yazıtların çevirileri Prof. Dr. Thomas Drew

Bear ve Feza Demirkök tarafından yapılmış.

Mozaikli alanda sürdürülen çalışmalar sıra-

sında, alanda bir şapelin kalıntısıyla mezar-

lara da rastlanmış. Alanın bir açık hava müze-

sine dönüştürülmesini amaçlayan Simav

Belediyesi, Mozaikli Ev için TKB’nin Bin

Günde Bin Eser Hibe Programına başvurdu. 

ÇEKÜL Vakfı uzmanları şapelin düzenlene-

cek bir giriş mekânı, tanıtım merkezi ve bilgi-

lendirme panolarıyla okunur hale getirilmesi

ve Mozaikli Ev kazı alanının genişletilmesini

önererek gerekli çevre düzenlemesi ve

koruma çalışmaları hakkında bilgi ve öncelik-

leri aktardı. Kentte belli tarihi noktalarda

sokak sağlıklaştırma çalışmaları yapılması

gerektiğini de belirten ÇEKÜL uzmanları,

Kütahya Kent Tarihi Müzesine de “Afetten

Önce, Afetten Sonra” başlıklı bir bölüm açıl-

masını önerdi. Simav, 2009 depreminde hasar

görmüş, Kent Müzesi olarak işlevlendirilen

Osmanbey İlkokulu depremde gördüğü hasar

nedeniyle boşaltılmıştı.

Şapel mozaiği

Yağıllar Köprüsü



34

G
eleneksel dokuyu çoğu

kez geri dönülemez

ölçüde tahrip eden uygu-

lamaların sonuçlarını,

özellikle 20. yüzyılın son

yarısında gelişme gösteren kentler üzerinden

görmek mümkün. Sanayileşme, teknolojik

gelişmeler ve yeni ulaşım eğilimleri, iklimi

doğrudan etkiledi; iklim değişikliği de, öncülü

olan etkenlerle birlikte kent yapısına etki etti.

Yanı sıra, iki büyük dünya savaşıyla oluşan

yıkım, başta Avrupa’da olmak üzere pek çok

kentte konut ihtiyacını öncelikli ve acil olarak

gündeme getirdi. Ancak ‘80’li yıllara gelindi-

ğinde, hızlı üretimin kentlerin toplumsal ihti-

yaçlarını karşılayamadığı; kentlerin sadece

binalardan oluşmadığı; yapılar arasında kalan

yüzeylerin de kent kurgusu içinde düşünül-

mesi gerektiği anlaşıldı. Kentsel tasarım tam

da bu noktada önemli bir araç haline geldi.

Kent içinde sosyal ilişkilerin gelişebilmesi için

yeni yaklaşımlara ihtiyaç vardı; mekânlar, bu

yeni yaklaşımlarla kurgulanmalıydı. 

Bütüncül bir plan çerçevesinde; yenileme,

dönüştürme, yeniden ele alma gibi farklı

müdahale yöntemleri ile kurgulanacak kentler

için “yere özgü” bir rehberin önemi, bu koşul-

larda ortaya çıktı. Tasarım rehberi, bir alanın

sosyal, kültürel ve çevresel özelliklerini göz

önünde bulunduran, belirli bir bakış geliştiren,

kaliteli, kimlikli, özgün ve sağlıklı kent gelişi-

mini amaçlayan, kentsel veya kırsal alanlarda

yapılacak müdahaleleri yönlendirmeyi hedef-

leyen tasarım ilkeleri bütünü olarak tanımlandı

ve kabul gördü. Kentlere yapılacak müdahale-

lerle ilgili bir reçeteye benzetilen tasarım reh-

beri, alt yapı çalışmalarından bina cephelerine,

kentlerdeki tüm çalışma alanlarında önceden

belirlenmiş bir model sunmayı amaç edinir.

Bunun için kentlere bütüncül bir senaryo

hazırlanır. Bütüncül senaryo, bir taraftan ken-

tin koruma ve gelişme dengesini sağlarken,

diğer yandan kentlerin sürdürülebilir, ekono-

mik, sosyal ve fiziksel gelişimine olanak veren

bir yol haritası sunmayı hedefler.

Ülkemizde, son yıllarda kentsel tasarım reh-

berleri üzerine önemli çalışmalar yapıldı.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile Mimar

Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi işbirliğinde

yürütülen Kentsel Tasarım Rehberleri Projesi;

Türkiye’de uygulanabilecek kentsel tasarım

rehberleri için model oluşturmayı amaçlıyor

ve araştırma-tanımlama, içerik ve mevzuat

başlıkları altında toplanan 3 ciltlik bir çalış-

mayı kapsıyor. Geçmişte sadece yerel yöne-

timlerin tercihiyle hazırlanan bu rehberlerin,

yakın gelecekte koruma imar planlarına ek

olarak hazırlanması, tamamlayıcı yasal dokü-

manlar haline gelmesi bekleniyor. Bu kap-

samda koruma mevzuatının içinde kentsel

tasarım rehberleri de kendilerine yer buluyor.

YAŞANABİLİR KENTLER İÇİN 
TASARIM REHBERİ
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Bu gelişmelere paralel olarak son yıllarda

Anadolu’nun farklı köşelerinde yerele özgü

kentsel tasarım rehberlerinin hazırlanmaya

başladığını da görüyoruz. Adalar, Fatih, 

Sille, Buca, Galata için hazırlanan kentsel

tasarım rehberleri, bu konuda ilk çalışmalar

arasında sayılabilir.  

Kırsal alanların gelişimi, kuşkusuz ki 

kentler kadar önemli. İklimsel faktörler göz

önünde bulundurulduğunda, yerel kalkınma-

nın ve yere özgü üretimin desteklenmesi 

için bölgesel ölçekte stratejiler geliştirilmesi

gerekiyor. Bu bağlamda MSGSÜ Kentsel

Tasarım Araştırma ve Uygulama Merkezi,

Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansı, Küre 

Kaymakamlığı ve Kastamonu Valiliği işbirlik-

leri kapsamında hazırlanan Küre Ersizlerdere

Köy Tasarım Rehberi, kırsal alanda çalışılmış

örnek bir tasarım rehberi olmasının ötesinde,

katılımcı süreç deneyimi ile öne çıkan ve

incelenmesi gereken bir rehber projesi 

olarak değerlendirilebilir. 

Kentsel tasarım eğitimi

ÇEKÜL Akademinin Kentsel Koruma Eği-

timleri 2017 Güz Programı kapsamında veri-

len Kentsel Tasarım Rehberi eğitimi, Mimar

Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi ve ÇEKÜL

Kent Çalışmaları işbirliğinde gerçekleştirildi.

Son yıllarda tasarım rehberleri üzerine de

odaklanan ÇEKÜL Vakfının Ocak 2016’da

Elbistan Kaymakamlığı ortaklığında hazırla-

dığı Elbistan: Kültürel Mirası Korumaya

Yönelik Stratejik Tasarım Rehberi, spesifik

bir alan için hazırlanmış genel tasarım ilkele-

rini içeren bir rehber niteliğinde. Kent için

ana bir vizyon ve beraberinde özel çalışma

alanları için kentsel senaryolar öneren rehber

ile çökmekte olan tarihi kent merkezinin 

canlandırılması, işler hale getirilmesi amaç-

landı; tarihi çekirdekte bulunan kültürel, gele-

neksel ve kentsel dokunun korunması hedef-

lenirken, kent merkezinin etrafındaki farklı

gelişme alanları arasındaki bağlantıların

kurulması ile tüm kent ölçeğine etki edecek

bir gelişim stratejisi oluşturuldu.

Kentsel tasarım rehberleri “kentlerimizi güzel-

leştirmek” için bir araç olarak düşünülebilir.

Ancak bunun ötesinde, son yıllarda ülkemizde

yaşanan hızlı kentsel gelişim süreci, farklı

ölçeklerde stratejilerin belirlenmesini zorunlu

kılıyor. Kentlerimizin kimliklerini koruyabil-

mesi, kent içi yaşam alanlarının sürdürülebilir

hale getirilmesi, kentsel müdahale kararlarının

tüm kent aktörleri tarafından onaylanması,

tasarım rehberlerinin hazırlanmasının ne kadar

önemli bir süreç olduğunu gösteriyor. Önü-

müzdeki yıllarda sıkça duyacağımız kentsel

tasarım rehberi çalışmaları, kentlerimizin

yaşanabilir alanlar olarak geleceğe aktarılması

için önemli örnekler oluşturacak.

Kentlerin sosyal ve fiziksel olarak sürdürülebilirliği 
için önemli olan kentsel tasarım rehberleri,

ÇEKÜL Akademinin eğitim başlıklarından biri oldu.



YAPEX



BİR İŞBİRLİĞİ ZEMİNİ: YAPEX FUARI  
YAPEX Restorasyon Renovasyon ve Kültür Mirası Koruma 

Fuarının bu yılki ana teması “Geleneksel Çarşılarda 
Koruma” oldu. Tarihi belediyeler ve sektörün önde gelenleri 

işbirliklerini geliştirme fırsatı yakaladı.
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A
ntalya Expo Center, son

yıllarda doğal ve kültürel

mirası koruma çalışmala-

rında yeni yaklaşımlar ve

yeni fikirler için önemli bir

zemin oluşturan YAPEX Fuarına ev sahipliği

yaptı. Etkisi Antalya Havzası bütününde his-

sedilen ve bu yıl 25.’si düzenlenen Fuar, 15-

18 Kasım tarihlerinde “Geleneksel Çarşılarda

Koruma” başlığıyla gerçekleştirildi. Tarihi

belediyeleri biraraya getiren YAPEX Resto-

rasyon Fuarı, ÇEKÜL Vakfı ve Tarihi Kentler

Birliğinin uzun yıllardır gündeminde bulunan

geleneksel çarşıları ele alarak, kentlerin

özgün mirasının stantlarda da görünür olma-

sını sağladı. Bugüne dek kent müzeleri, kent-

sel ittifaklar, yerel zanaatlar, kırsal yaşam,

kırsal miras ve işlevlendirme konu başlıkla-

rını tema olarak belirleyen YAPEX Fuarı,

geleneksel çarşılar odak konusu ile kültürel

mirasın bütüncül koruma sürecinde bölgesel

zenginliklerin önemine vurgu yaptı. 15

Kasım’da Expo Center Akdeniz Salonunda

gerçekleştirilen açılış töreninde, Bahadır Ali-

mov ve Diloram Alimov’un müzik dinletisini

takiben Akdeniz Tanıtım Genel Müdürü Fatih

Onkar, ANFAŞ Yönetim Kurulu Başkanı Ali

Bıdı, TİMFED Başkanı Aydın Eşer, Tarihi

Kentler Birliği Danışma Kurulu ve ÇEKÜL

Vakfı Başkanı Prof. Dr. Metin Sözen, Tarihi

Kentler Birliği ve Samsun Büyükşehir Bele-

diye Başkanı Yusuf Ziya Yılmaz ile Antalya

Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes

Türel açılış konuşmalarını yaptı. Konuşmala-

KENT YAŞAMININ 
ODAĞI ÇARŞILAR CANLANIYOR

Kentlere özgün kimliklerini kazandıran doğal ve kültürel 
mirası korumak için biraraya gelen tarihi kentler, YAPEX Fuarında 

kimliklerini bir kez daha vurgulama ve tanıtma fırsatı buldu. 
25. YAPEX Restorasyon Fuarı, özgün stantlarıyla ilgi çekti.
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rın ardından Dünya İpekyolu Belediyeler

Forumu 2018 Başkanlığı devir teslim töreni

gerçekleştirildi. Avrupa Müze Akademisi

Türkiye Temsilcisi Ahmet Erdönmez, İpek-

yolu Belediyeler Forumunun WCO (World

Citizens Organizations) Başkanı Kwaak

Young Hoon’dan teslim aldığı bayrağını,

Antalya Expo Center Akdeniz Salonunda

düzenlenen açılış töreni sırasında Antalya

Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes

Türel’e teslim etti. Türkiye’de daha önce

Gaziantep ve Bursa Büyükşehir belediyele-

rinin ev sahipliğinde gerçekleştirilen

Forum, 2018 yılında Antalya’da yapılacak. 

Mimarlık, restorasyon ve tasarım alanında

eğitim alan öğrenciler ile yapı ve inşaat sek-

töründeki son gelişmeleri takip etmek iste-

yen yerli ve yabancı katılımcıların yoğun

ilgi gösterdiği YAPEX Fuarı, 16 Kasım’da

“Geleneksel Çarşılarda Koruma” panelinde

tarihi belediyeleri biraraya getirdi. Muğla,

Gaziantep, Bursa ve Bergama’da çarşılarda

koruma ve canlandırma uygulamalarının

anlatıldığı paneli ÇEKÜL Vakfı Başkan Yar-

dımcısı ve TKB Danışma Kurulu Üyesi Mit-

hat Kırayoğlu yönetti. Muğla Büyükşehir

Belediye Başkanı Osman Gürün, Bursa

Büyükşehir Belediyesi Tarihi Kültürel Miras

Şube Müdürlüğünden mimar Faruk

Özgökçe ve yüksek mimar Ayten Başdemir

Taciroğlu, Tarihi Kentler Birliği Genel

Sekreteri ve Gaziantep Büyükşehir Beledi-

yesi Genel Sekreter Yardımcısı Sezer Cihan

ve Bergama Belediye Başkanı Mehmet

Gönenç çarşı koruma çalışmalarını anlattı.

Panelin sonunda Kahramanmaraş Büyükşe-

hir Belediyesi İmar ve Şehircilik Daire Baş-

kanı Melike Demir de kısa bir sunum yaptı.

Demir; Belediye Çarşısı, Semerciler Çarşısı,

Bakırcılar Çarşısı, Saraçhane Çarşısı, Maz-

man Çarşısı ve Demirciler Çarşısında sağ-

lıklaştırma çalışmalarının tamamlandığı

haberini paylaşarak “Kahramanmaraş’daki

koruma çalışmaları; komşusu olan Gazian-

tep’in ‘Kültür Yolu’ projesinin heyecanıyla

eş zamanlı başlamıştı. Gazinatep’in uzman

ekibi ve ÇEKÜL’ün merkez ve bölgedeki

Fatih Onkar

Akdeniz Tanıtım 
A.Ş. Genel Müdürü 

25 yıldır birlikteyiz;

yani çeyrek asırdır!

Bu, bir başarıdır elbette. Antalya’nın dina-

miğini oluşturan tüm kurum ve kuruluşların

desteğiyle başladığımız YAPEX Fuarı,

bugün Türkiye’de yapı ve restorasyonun

birarada olduğu tek fuar olma niteliğiyle

öne çıkıyor. Modern kentlerde yaşıyor olsak

da, bizi yaşadığımız yere bağlayan esas

unsur, kültür mirasının kendisidir. Altında

özel bir not bulunmasa bile, bir fotoğrafın

Kaleiçi’ne ait olduğunu anlamamız ya da

başka kentlerden gelen misafirlerimizi mut-

laka Kaleiçi’ne de götürmeyi istememiz,

biraz bundan kaynaklanıyor. Çünkü kültür

mirası dediğimiz şey, kentin zenginliği, kül-

türü ve kimliğidir. YAPEX’i farklı kılan da

bu kültür zenginliğidir. ÇEKÜL Vakfı Baş-

kanı Prof. Dr. Metin Sözen’e ve Tarihi

Kentler Birliğine, Fuarımıza nitelikli katkı-

larından ötürü teşekkür ediyorum. 

Ali Bıdı

ANFAŞ Yönetim 
Kurulu Başkanı

Şu anda çok ortaklı

bir oluşumun ev

sahipliğinde gerçekleştiriliyor bu Fuar. Her

geçen yıl kullanım alamız genişledi; bu yıl

40 bin metrekarelik bir fuar alanına sahibiz.

Antalya’da böyle geniş bir alana yayılmış,

kapsamlı bir fuara ihtiyaç vardı. Sınırları-

mızı elden geldiğince zorlamaya, Fuarı katı-

lımcısından izleyicisine tüm ilgilileriyle

zenginleştirmeye devam edeceğiz. 

Açılış konuşmalarından...
Tam metinlere www.tarihikentlerbirligi.org adresinden ulaşabilirsiniz.
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temsilcileri ardı ardına Maraş’a yaptıkları

ziyaretlerle kentteki koruma ateşini yakmıştı.

Bu çabaların sonucu YAPEX Fuarında kısa da

olsa paylaşılmış oldu” dedi. 

Panelin ardından TKB 16. Özendirme Yarış-

ması Sergisi Açılış ve Ödül Töreni gerçekleş-

tirildi. Yarışmada projeleriyle yer alan

belediyelerin uzman ekipleriyle katılım gös-

terdiği ödül töreni, büyük bir heyecana sahne

oldu; tarihi belediyeler Özendirme Yarışma-

sına bu yıl en yüksek sayıyla katıldı.  

Geleneksel 

Çarşılarda Koruma
ÇEKÜL Vakfı Başkanı Prof. Dr. Metin

Sözen’in açılış konuşmasıyla başlayan 

“Geleneksel Çarşılarda Koruma” paneli, bele-

diyelerin yoğun katılımıyla gerçekleşti. Ana-

dolu’nun kültürel ve sosyal dokusunun önemli

bir unsuru olan geleneksel çarşıların günü-

müzde yüz yüze kaldığı sorunlar ile bu sorun-

lar karşısında alınan önlemlerin anlatıldığı

panelde öne çıkan ayrıntı, “çarşı”nın kentler

için taşıdığı anlamın günümüzde de devam

etmesi oldu. Gerek kentliler gerekse ziyaretçi-

ler, geleneksel çarşıları merkez nokta olarak

tercih ediyor. Prof. Dr. Metin Sözen de,

konuşmasında geleneksel çarşıların ve yerelin

“merkezi” önemine dikkat çekti: 

“YAPEX Fuarı, Türkiye’nin kültürel yapı-

sını önceleyen ve yaşama geçirilen temalar

belirliyor. Türkiye’de arkeolojik mirasa,

endüstri mirasına ve somut olmayan kültür

mirasına yerel yönetimler el atmazsa, kayıp-

lar yaşarız. Yereli göz ardı eden yaklaşımlar,

bir irade olarak beliremez. Hep söylediğimiz

gibi, hemşerilik ilişkisini benimsemeyen,

halkıyla bütünleşemeyen bir tavrın sonucu,

ötekileşme/ötekileştirme olur. Buna izin

veremeyiz. 

Geçen yılın tematik başlığı ‘işlevlendirme’

idi. Tarihi mirası bugünün ihtiyaç ve koşulla-

rına uygun bir biçimde korumanın yollarını

tartışmıştık. Bu yıl ise, geleneksel çarşıları

irdeleyeceğiz. Bu, bir süreklilik öyküsüdür.

Çarşı, kentlerde insanların birbirine temas

ettiği merkezdir. İnsanların birbirine temas

etmediği, hemşerilik duygusunu yitirdiği

anda, toplumsal çürüme başlar. Bu nedenle

hepimize beraberlik diliyorum.” 

“Hemşerilik ilişkisini
benimsemeyen, 

halkıyla bütünleşemeyen
bir tavrın sonucu, 

ötekileşme/
ötekileştirme olur. 

Buna izin veremeyiz.” 
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Mithat Kırayoğlu

ÇEKÜL Vakfı Başkan Yardımcısı,
TKB Danışma Kurulu Üyesi

Panel oturumunu yöneten Mithat Kıra-

yoğlu ise geleneksel çarşıların kale, çarşı,

mahalle ve kent bütününün omurgası ola-

rak düşünülmesi gerektiğini söyleyerek bir

giriş konuşması yaptı: “2009 yılında

düzenlenen Kültürel Mirasın Korunması

Uluslararası Bursa Sempozyumunda ‘kale

düşerse kent düşer’ söylemiyle yıkılmaya

yüz tutmuş, unutulmuş kaleleri Türki-

ye’nin koruma gündemine taşıdık.Ve arka

arkaya pek çok kalede restorasyon, düzen-

leme ve kazı çalışmaları hızlandı. Çarşıla-

rımız da gözden düşmüş ve esnafsız

kalmıştı. 2010 yılında yine Bursa’da ger-

çekleştirilen Uluslararası Sempozyumun

sloganı ‘çarşı biterse hayat biter’ oldu ve

geleneksel çarşılar gündeme taşındı. TKB

üyesi 455 tarihi kentimiz var; ve çoğunun

tarihi çarşı bulunuyor. Bu çarşıların yüzü

güldü, kentler tekrar canlanmaya başladı.

Tarihi çarşılara proje bütünselliği boyu-

tunda yaklaşılmalıdır. Çarşı konforunun

gözetilmesi, ulaşılabilirliğinin sağlanması,

tanıtımının yapılması ve yapılacak tüm

çalışmaların koruma ilkelerine uygun bir

yasayla güvence altına alınması gerekir.

Çarşının eski ismi Sulk-i Sultanî, yani Sul-

tanın Sokağı. Lineer bir ticaret örgütlen-

mesine işaret eder. Çarşının dirliğini,

düzenini koruyan padişah kanunu geçerli-

dir. İçinde dükkânlar ve hanlar bulunan

çarşıların merkezinde bedesten yer alır.

Hanlar temalıdır. Geleneksel çarşı, mer-

kezde bir meydan ve meydanda yer alan

cami ile esnaf lokantalarını, kıraathanele-

rini, hamamlarını içinde barındıran yaşam

ve buluşma alanıdır. Bu örgütlenmenin

nasıl tasarlandığı ve süreklilik kazandığı

önemli bir konudur. Vakıf ve ahi örgütlen-

mesi, bu noktada özellikle önem taşır.

Geleneksel çarşıları bu örgütlenmeleri

konuşmadan anlamak mümkün olmaz.

Çarşı kültürü, büyük bir güçtür.

Aydın Eşer 

TİMFED Başkanı 

YAPEX Fuarının

gerekliliği, önemi 

sektörümüz tarafından

biliniyor. Amacımız, uluslararası bir çapta

çalışabilmek; özellikle uluslararası vurgusunu

yapıyorum çünkü gerek sektörümüz gerekse

ülkemiz için ithalat-ihracat dengesi önemli-

dir.Yurt dışı ziyaretçisini artırmak için her

türlü desteği vermeye devam edeceğiz.

Prof. Dr. 

Metin Sözen 
ÇEKÜL Vakfı ve TKB
Yönetim Kurulu Bşk.

Kültür; ne olduğu-

muzu, kim olduğumuzu anlamamız bakımın-

dan özellikle önemli. Bu topraklarda bizden

önce kimler yaşadı, biz var olanların üzerine

ne kattık; diğer sektörlerle ortak bir bilince

ulaşmamız gerekiyor. Bu bakımdan YAPEX

Fuarı herhangi bir fuar değildir. Yereli doğru

tanımadıkça ve onu evrensel bir boyuta taşı-

madıkça başarı elde etmek mümkün olmaz.

Şu durumda, tasarımcı ve uygulamacının;

somut olmayan ve somut kültür mirasın hep

birlikte ayağa kaldırılması  gerekiyor. Bu hem

öğretici hem kalıcı hem de tanıtımın kendisi-

dir; en iyi tanıtım, kültürel tanıtımdır. Hep

söylüyorum; anayasa yeniden yapılırsa, bir

kültür devletine yakışır anayasa, kültür önce-

likli bir anayasa yapılmalı. Büyük uygarlıkla-

rın üzerine kurulmuş bir ülkeyiz. Fuarda da

görüyoruz, her sene bir önceki yılı aşıyor

nitelik. Çünkü belediyeler birbirleriyle yarış

halinde; iyiyi, güzeli, kültür öncelikli olanı

kavramak ve uygulamak üzere yarış halinde.

YAPEX Fuarında bu yıl da bu yarışın yansı-

malarını göreceğimizi biliyorum.  

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



Muğla Çarşısı
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Osman Gürün

Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı

Korumada Öncü Kentlerden Muğla’da

Çarşının Canlandırılma Süreci

Konuşmasına ÇEKÜL Vakfı Başkanı 

Prof. Metin Sözen’in koruma çalışmalarının

birleştirici öğesi olduğunu belirterek başla-

yan Osman Gürün, Muğla’da eski kent

dokusunun korunduğunu hatırlatarak, 

daha önce Zahire Pazarı olarak kullanılan

çarşıdaki restorasyon çalışmaları ile pazarın

14 dükkâna ev sahipliği yaptığını vurguladı.

Yapılan düzenlemelerle Zahire Pazarının

öğrencilerin buluşma mekânı haline 

geldiğini söyleyen Gürün, arasta cephe

yenileme projesi hakkında bilgi verdi: 

“Proje alanının kentsel sit alanı ile bütün-

lüğü, kent merkezinde bulunması, gelenek-

sel dokunun korunmuş olması ve tek yapı

ölçeğinde tescilli yapıların korunma düzeyi-

nin iyi olması projedeki avantajlarımızdı.

Bununla birlikte alanın bütününde fiziksel

bozulmanın yoğun olması, dokuyla uyum-

suz eklentiler, işlevsiz kayıp mekânlar,

geleneksel kullanımın yok olması ve mülki-

yet sorunu gibi dezavantajlarımız vardı.

Arastayı koruyarak gelecek kuşaklara 

aktarmak, başlıca hedefimizdi. Bu, ticari 

ve ekonomik değerlerin canlandırılmasını,

kentliye sağlıklı ve kaliteli hizmet sunulma-

sını, küçük esnafın ve geleneksel zanaatla-

rın desteklenmesini içeren geniş kapsamlı

bir hedefti. Valilik, esnaf,  ÇEKÜL Vakfı,

Mimarlar Odası ve kamu kurumlarının 

desteği ile gerçekleştirdiğimiz proje ile

dükkân vitrinlerinin hepsi ahşap doğrama

olmak üzere yenilendi ya da onarımdan

geçirildi; bitişik nizamda olan her iki dük-

kân için Muğla Bacası şeklinde baca yaptı-

rıldı; çatı elemanları yenilendi; zemin

kaplamaları doğal taş ile yenilendi ve alana

dokuya uyumlu kent mobilyaları yerleşti-

rildi. Böylelikle kentsel korumada bütünlük

sağlandı, ekonomik ve sosyal canlanma

arttı, toplam 244 dükkânın yer aldığı aras-

taya ziyaretçi sayısında artış sağlandı.”

Arasta Cephe Yenileme Projesinin

2011’de TKB Özendirme Yarışması 

Süreklilik Ödülüne değer bulunduğunu

hatırlatan Gürün, projenin tamamlanma-

sıyla birlikte geleneksel kent dokusunun

önemli bir parçası olan çarşının eski hare-

ketli günlerine kavuştuğunu söyledi. 

Yusuf Ziya Yılmaz

TKB ve Samsun
Büyükşehir Bld. Bşk.

Başlamasını her yıl dört

gözle beklediğimiz,

neredeyse bir enstitü gibi iş üreten YAPEX

Fuarı, bu niteliğini yıllar içinde kazandı.

Ülkemizdeki koruma faaliyetinin önündeki en

büyük engel, koruma kurullarından korkulma-

sıydı -kimse yapısının tescillenmesini iste-

mezdi. Bu anlayış, bu tür fuarlar sayesinde

ortadan kalktı. Bugün YAPEX Fuarında sek-

törün tüm bileşenleri birarada. Biz, TKB ola-

rak bu alanda bulunmaktan çok mutluyuz. 

Menderes Türel

Antalya Büyükşehir
Belediye Başkanı 

Belediyecilikte kav-

ramlar değişiyor. ‘50’li

yıllar belediyeciliği bir anlamda istihdam ofisi

gibi çalışırdı; ideoljik belediyecilik dediğimiz

bu anlayış, kırsaldan kente yoğun göçle bir-

likte bir dönüşüm geçirdi. Bu noktada altyapı

belediyeciliği kavramıyla tanıştık. Yoğun bir

göç hareketinin yaşandığı dönemde altyapı,

belediyelerin önceliğinde oldu. Ardından

gelen kavram, sosyal belediyecilik. Günümü-

zün kavramı ise “vizyon belediyeciliği”. Gele-

neklerine ve tarihine sahip çıkan, bununla

birlikte modern ve çağdaş bir dönemin, bili-

şim çağının gereklerini yerine getirebilecek,

geleceğin belediyelerini ve Türkiyesi’ni oluş-

turmayı hedefleyen bir vizyon belediyeciliği.

TKB’nin çalışmaları müthiş bir kalkınmaya

işaret ediyor; bu da demektir ki vizyon beledi-

yeciliği alanında birbirimizle yarışıyoruz. 

Tecrübe paylaşımı bizim en büyük fırsatımız.

YAPEX Fuarı da bu fırsat için çok önemli bir

zemin. Dilerim, verimli bir fuar olacak.  

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

Muğla Zahire Pazarı
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"Çarşılarda 
yürütülen canlandırma

çalışmaları hem atıl
alanları aktif 

kullanım alanlarına
dönüştürüyor hem de

zanaatların tekrar
gün yüzüne çıkmasını

sağlıyor."

Ayten Başdemir-Faruk Özgökçe

Bursa Büyükşehir Belediyesi 

Bursa Çarşılarının Kente Etkileri 

ve Sürdürülebilir Koruma

Bursa Büyükşehir Belediyesi Kültür ve

Turizm Daire Başkanlığı, Tarihi Kültürel

Miras Şube Müdürlüğünden Yüksek Mimar

Ayten Başdemir Taciroğlu; Bursa Tarihi

Çarşı ve Hanlar Bölgesinin yaşayan bir çarşı

olduğunu vurgulayarak, çarşı bölgesinin

mimari nitelikleri ile tarihsel gelişimi hak-

kında bilgi verdi. Taciroğlu, Tarihi Çarşılar

Federasyonuna Bursa Büyükşehir Belediyesi

tarafından verilen destek  örneğinde olduğu

gibi  somut olmayan kültürel mirasın sürdü-

rülebilirliği için yürütülen çalışmalardan

bahsederek konuşmasını bitirdi. 

Mimar Faruk Özgökçe ise tarihi çarşı kavra-

mının tarih ve çarşı arasında bir kesişim

alanı yarattığını hatırlatarak başladığı konuş-

masında, çarşıda yürütülen koruma faaliyet-

lerinin günümüz konfor şartlarına uygun bir

şekilde alanın işlevini sürdürmesi amacıyla

yapıldığını aktardı.

Sezer Cihan

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi 
Genel Sekreter Yardımcısı

Gaziantep’in Koruma Evrelerinde

Çarşının Kente Kazandırılmasının Önemi

Sezer Cihan sunumuna planlamanın önemine

değinerek başladı. 10 yıl önce sokak sağlık-

laştırması ve restorasyon çalışmalarına başla-

dıklarını söyleyen Cihan, atıl kalan çarşılarda

gerçekleştirilen canlandırma çalışmalarıyla

mekân ve dükkânların kullanılabilir hale geti-

rildiğini belirtti. Cihan, çalışmalar sonrası

kente ve çarşılara gelen turist sayısında

önemli artışlar yaşandığını söyledi: “Özgün

kimliğine kavuşarak sosyal yaşamdaki yerini

alan çarşılarda yöresel el sanatları yeniden

imal edilerek ekonomiye katkı sunabilecek bir

nitelik kazandı. İlk yaptığımız iş, 10 yıllık

planlama oldu. Hangi çarşıyı nasıl ayağa kal-

dıracağız, kaynakları nereden bulacağız soru-

larını sorduk; kurumları biraraya getirdik ve

kendimizi denetledik. Şu anda Gaziantep’teki

geleneksel çarşıyı da kapsayan kentsel sit, 

100 hektarlık bir alan. Sokak restorasyonları

tamamlandı, çarşı ve bedestenler ayağa kaldı-

Gaziantep Gümrük Han



rıldı. Gaziantep’in bakırcılık geçmişi düşü-

nüldüğünde üzücü bir durum ancak gelenek-

sel bakırcılık, yerini alüminyum üretimine

bırakmıştı. Bakırcılık, emek isteyen bir

zanaat. İnsanın gelmediği, ilginin olmadığı

durumda,  bu üretim de durma noktasın-

daydı. Kültür yolunu, Kale çevresinden baş-

layarak restore ettik; Kaleyi ortaya çıkardık.

Bu bölge özellikle el sanatlarının yoğun

olduğu bir bölge. Benzer biçimde çarşı ve

bedestenlerin bulunduğu Uzun Çarşı içinde

de bir çalışma yürüttük. Siz yaptığınızda,

insanlar geliyor ve ilgi gösteriyor. Restoras-

yon öncesinde çarşıya girdiğinizde esnafın

iletişim kurma becerilerinden yoksun oldu-

ğunu görürdünüz. Dolayısıyla, restorasyon

demek sadece sokak ve yapının ayağa kaldı-

rılması değil, çalışmanın sürdürüldüğü bölge

de esnafın da gerekli eğitimleri alması, ken-

dini kentine, kentinin gereklerine uygun bir

şekilde geliştirmesine zemin hazırlanması

anlamına gelir. Kent ve kentliler, karşılıklı

bir etkileşim halinde değişti, değişiyor. Yani

kent, kendini bulmaya başladı. Bugün, bakır-

cılar, sedefçiler ve Sanatkârlar Odasının

çalışmaları aktif olarak sürüyor; sadece

Bakıcılar Çarşısında 330 dükkânın ve soka-

ğın restorasyonunu yaptık. Çarşılarda yeme-

nicilik ve kutnuculuk devam ediyor. Tarihi

çarşıda dükkânlar kapanıyordu; şu anda

kalabalıktan geçilmez durumda. Almacı 

Çarşının girişine ahiliğin önemine vurgu

yapmak üzere Ahilik Anıtını koyduk... 

Gaziantep’te 13 arastada restorasyon tamam-

landı; kentlinin ilgisi de turizm potansiyeli

de arttı ve doğal olarak esnaf, üretiminin kar-

şılığını almaya başladı. Bütün bu anlattıkla-

rım, planlamanın doğal sonucudur.”

Bursa Uzun Çarşı
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Mehmet Gönenç

Bergama Belediye Başkanı 

Canlı Kent Yaşamının Odağı:  

Bergama Çarşısı

Bergama Belediye Başkanı Mehmet Gönenç,

konuşmasına, panel oturumundaki tek ilçe

belediyesi, buna karşılık tarihsel hat içinde bir

krallık başkenti olduklarını hatırlatarak baş-

ladı ve bu tarihi kentin tarihi çarşısının bugün

de bir sosyal yaşam alanı olarak varlığını

koruduğunu belirtti: “Geleneksel Osmanlı

Çarşısı Anadolu’nun pek çok kentinde benzer

bir usulde uygulanmış. Bizim çarşımız da

hem yapısı hem de esnaf birlikleri açısından,

Anadolu’nun geleneksel çarşı dokusunu yan-

sıtıyor. Söz gelimi, günümüzde hâlâ esnaf

dayanışması, usta-çırak ilişkisi devam ediyor.

Bergama Arastası 14-15. yüzyıllarda şekillen-

meye başlamış ancak anıtsal ölçekteki yapılar

dışındaki ticaret ve atölye yapıları çeşitli

nedenlerle zaman içinde kaybolmuş. 1853

yılında yaşanan büyük yangının da etkisiyle

bugüne ulaşan yapıların pek çoğunun 19. yüz-

yıldan kalma yapılar olduğunu görüyoruz.

Bergama çarşısındaki kaybolan ticaret alanları

ve atölyeler yapılan çalışmalar sonunda tekrar

canlandı. 2006-2007 yıllarında başlayan resto-

rasyon çalışmaları kapsamında arasta bölge-

sinde yapılan çalışmalarla insanları çağıran

daha işlevsel bir mekân yaratıldı. Uzunçarşı

Caddesinden bugünkü Kapalı Çarşı ve Çınarlı

Kahvenin kesiştiği tarihi meydanın proje ve

uygulaması; arasta sokak ve cephe sağlıklaş-

tırma uygulamaları bu dönem tamamlandı.

Arasta meydanının oluşmasında çeşme ve

kuyu gibi su yapıları ile çınar ağaçları belirle-

yicidir; biz de bu kapsamda Papuççular Aras-

tası Meydanı ve İplik Pazarındaki kuyuların

döşeme altından gün yüzüne çıkararak, çınar

ağaçlarının etrafı da oturma banklarıyla

koruma altına aldık. Arastanın bir parçası olan

ancak uzun bir süre kullanılmayan Eski Pey-

nir Pazarı, Üretici Hanımlar Pazarı olarak

işlevlendirildi. Geleneksel zanaat ve ürünlere

ev sahipliği yapan tarihi Bergama Çarşısı,

kentin UNESCO Dünya Miras Listesine gir-

mesiyle birlikte artan ziyaretçi sayısına kendi

içinde dönüşerek yanıt verdi. Arasta meydanı

bir buluşma ve etkinlik alanı olarak işlev

kazandı. İnsanlar Bergama’daki doku ve

yapıyı görmeye gelmeye başladı. Bergamalı,

arastayı tekrar keşfetti. Mekânların yeniden

kullanılabilir, yaşanılabilir hale getirilmesiyle

eski ve yeni buluştu.” 

YAPEX Fuarı Gaziantep Stantı



Değerlendirme
Prof. Dr. Metin Sözen 

TKB Danışma Kurulu ve ÇEKÜL Vakfı Bşk. 

Yasa koyucuların yereldeki ihtiyaçların ortak

paydasını görmesi; kentlerin ve hemşerilerin

en iyi sonucu alabilmelerini sağlayacak bir

düzenlemeyi esas alması gerekiyor. Doğrudan

bir ilişkiden söz ediyorum. Merkezi hükümet

bizim, bakanlıklar bizim; yine de söylemek ve

hatırlatmak gerekiyor ki, bütün bakanlıklar,

bütün hükümetler kültür öncelikli davranmak

zorundadır. Çünkü altyapıda ve üstyapıda bir

uyum olmadığında, kültürü yaratan yerel

eksik kalır. Bu bakımdan, başta Kültür ve

Turizm Bakanlığı olmak üzere, ortak bir aklı

ve duyarlılığı yansıtan bir Türkiye için sorum-

luluk almalıyız. YAPEX Fuarını gezenler bu

ortak aklı görecektir. Bursa’da tarihi çarşıyı

gezerken; keza Bakırcılar Çarşısında da

Muğla Çarşısında da geleneksel çarşılarla

ilgili çalışma gündemini kaygıyla izleyen

kalabalık bir esnaf grubu olduğunu görmüş-

tük. Ama yapıp dönüştürdüğünüz zaman, en

büyük desteği, hatta uygulamaya dair fikir

desteğini de yine bu esnaf grubundan aldık;

alacağız. Sabırlı ve eleştiriye açık olmalıyız. 

Arkadaşlarımız Geleneksel Çarşılar Federas-

yonunu kurdu. 84 il ve ilçeden oluşan üye

sayısıyla başladık çalışmaya. Yerel Kimlik

Dergisinde de geleneksel çarşıları işaretlediği-

miz bir harita yayımladık. Belediyelere, tarihi

dokusu olan kaç çarşıları bulunduğunu sor-

duk. Bu harita Yerel Kimlik Dergisiyle bir-

likte tüm tarihi kentlere gitti. Her sene

güncelleyeceğiz bu haritayı çünkü tarihi çarşı-

ları ve bu çarşıların gerçek sahiplerini görmek

istiyoruz. 

Ülkemiz büyük ve zengin. Ancak hor kullanı-

lıyor. Uygulamaya dönüşmeyen bilgi ve bilim

olmaz, olamaz. Dolayısıyla önce doğruyu

bulacağız, sonra da doğruları uygulamaya

dönüştüreceğiz. Çünkü bu ülkenin hor kulla-

nılmaya daha fazla tahammülü yok.  
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"Geleneksel 
Çarşılar Federasyonu,

ortak bir akıl 
ve dil birliğini 

hedefleyerek, yereldeki
mirası ülke 

geneline taşıyor." 

ÇEKÜL Akademi Sertifika Töreni
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T
arihi Kentler Birliği tarafın-

dan bu yıl 16. kez düzenlenen

Tarihi ve Kültürel Mirası

Koruma Proje ve Uygulama-

larını Özendirme Yarışma-

sında ödüle değer bulunan belediyeler,

ödüllerini YAPEX Fuarında düzenlenen bir

törenle aldı. Kültür mirasını koruma çalışmala-

rını özendirmek amacıyla düzenlenen yarış-

mada Metin Sözen Koruma Büyük Ödülünü,

“Mudurnu Ahiler Müzesi ve Kanuni Sultan

Süleyman Cami Restorasyonu” projesiyle

Mudurnu Belediyesi kazandı. Melikgazi Bele-

diyesi ve Uçhisar Belediyesi ise Jüri Özel Ödü-

lüne layık görüldü.

Yarışmada bu yıl 69 belediyeden toplam 143

proje değerlendirildi. TKB’nin mimarlık, şehir-

cilik, arkeoloji, sanat tarihi, hukuk ve kent

yönetimi alanlarındaki uzmanlardan oluşan jüri

tarafından incelenen başvurular arasında ödül

alan projeler YAPEX Fuarındaki Özendirme

Yarışması Sergisinde katılımcılarla paylaşıldı.

Ödül töreninde kültürel mirasın korunmasının

ve işlevdirilmesinin önemine vurgu yapan

ÇEKÜL Vakfı Yönetim Kurulu Üyesi ve Tarihi

Kentler Birliği Danışma Kurulu Üyesi Hasan

Özgen, Özendirme Yarışmasına yoğun ilginin

ve nitelikteki artışın, üye belediyelerle kurulan

ilişki ağı sayesinde oluştuğunu söyleyerek, iki

noktaya vurgu yaptı: ÇEKÜL Vakfının düzen-

lediği Çarşamba Kent Toplantıları ve ÇEKÜL

Akademinin eğitim programları. Özgen, bu

ortaklık içerisindeki değerlendirmelerin verim-

liliği artırdığını söyledi.

Tarihi Kentler Birliği ve Samsun Büyükşehir

Belediye Başkanı Yusuf Ziya Yılmaz ise Özen-

dirme Yarışmasına gelecek yıllarda, somut

olmayan kültürel mirasın ve doğal mirasın

korunmasına ve yaşatılmasına yönelik projele-

rin de başvurmasını beklediklerini söyledi.

Tarihi kentler koruma ödüllerine kavuştu

Kültür Mirasını Koruma ve Özendirme 

Yarışmasında Metin Sözen Koruma Büyük

Ödülünü kazanan Mudurnu Belediyesinin 

ödülünü Belediye Başkanı Mehmet İnegöl,

ÇEKÜL Vakfı ve TKB Danışma Kurulu 

Başkanı Prof. Dr. Metin Sözen ile Tarihi Kent-

ler Birliği ve Samsun Büyükşehir Belediyesi

Başkanı Yusuf Ziya Yılmaz’ın elinden aldı.

Mudurnu Belediyesi, Ahiler Müzesi ve Kanuni

Sultan Süleyman Cami Restorasyon Projeleri

ile ödüle değer görüldü. Mudurnu’nun “Tarihi

Ahi Kenti Mudurnu” olarak UNESCO Dünya

Mirası Geçici Listesine girmesi sürecinde

TKB ÖZENDİRME YARIŞMASI ÖDÜLLERİ

Tarihi Kentler Birliğinin kültür mirasını koruma çalışmalarını 
özendirmek amacıyla düzenlediği ve gelenekselleşen yarışmasında 

bu yıl 69 belediyeden toplam 143 proje değerlendirildi.



Metin Sözen Koruma Büyük Ödülü/Mudurmu Ahiler Müzesi



50

hazırlanan alan yönetim planı kapsamında ele

alınan projeler, uzun vadeli bir koruma planı-

nın basamakları olarak değerlendirildi. 

Jüri Özel Ödülü ise bu yıl Melikgazi 

ve Uçhisar belediyelerinin oldu. 

Melikgazi Belediyesi; Kazancılar Çarşısı 

Üst Örtü ve Cephe Yenilenmesi, 

Germir Mahallesi Tek Yapı Restorasyon 

Projeleri ile Tarihi Mahalle Cami 

ve Mescitlerinin Restorasyonları, 

Gülük Evi ve Fuat Gökçen Evi 

Restorasyonları ile bu ödüle layık 

görülürken; Uçhisar Belediyesi ise 

Kadın Eli Projesiyle ödüle değer görüldü.

Ödül Alan Belediyeler ve Projeleri

Metin Sözen Koruma Büyük Ödülü:

• Mudurnu Belediyesi

JÜRİ ÖZEL ÖDÜLÜ:

• Melikgazi Belediyesi 

• Uçhisar Belediyesi

PROJE ÖDÜLLERİ:

• Bartın Belediyesi

• Dulkadiroğlu Belediyesi

• Göynük Belediyesi

• Kepez Belediyesi

• Lüleburgaz Belediyesi

• Mudanya Belediyesi

• Samsun Büyükşehir Belediyesi

• Süleymanpaşa Belediyesi

UYGULAMA ÖDÜLLERİ:

• Afyonkarahisar Belediyesi

• Bozüyük Belediyesi

• Çanakkale Belediyesi

• Edirne Belediyesi

Metin Sözen Koruma Büyük Ödülü, Mudurnu

Jüri Özel Ödülü, Uçhisar ve Melikgazi

Proje Ödülleri

Uygulama Ödülleri
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• Gaziantep Büyükşehir Belediyesi

• Kadıköy Belediyesi

• Körfez Belediyesi

• Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi

SÜREKLİLİK ÖDÜLLERİ:

• Hatay Büyükşehir Belediyesi

• İzmit Belediyesi

• Kastamonu Belediyesi

• Kemaliye Belediyesi

• Kuşadası Belediyesi

• Nilüfer Belediyesi

• Seyhan Belediyesi

• Tire Belediyesi

BAŞARI ÖDÜLLERİ:

Adana Büyükşehir Belediyesi, Akseki

Belediyesi, Altındağ Belediyesi, 

Arapgir Belediyesi, Battalgazi Belediyesi,

Çarşamba Belediyesi, Defne Belediyesi,

Elazığ Belediyesi, Elmalı Belediyesi,

Erzincan Belediyesi, Erzurum Büyükşehir

Belediyesi, Eyüpsultan Belediyesi, Finike

Belediyesi, İncesu Belediyesi, Kartepe

Belediyesi, Kaymaklı Belediyesi, 

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, 

Kırklareli Belediyesi, Kocasinan 

Belediyesi, Konak Belediyesi, Manavgat

Belediyesi, Manisa Büyükşehir 

Belediyesi, Menteşe Belediyesi, Mersin

Büyükşehir Belediyesi, Mezitli Belediyesi,

Nevşehir Belediyesi, Odunpazarı 

Belediyesi, Oğuzeli Belediyesi, Ödemiş

Belediyesi, Silivri Belediyesi, Şahinbey

Belediyesi, Şanlıurfa Büyükşehir 

Belediyesi, Talas Belediyesi, Trabzon

Belediyesi, Tuşba Belediyesi, Urla 

Belediyesi, Uşak Belediyesi, Ünye Beledi-

yesi, Ürgüp Belediyesi, Yalova Belediyesi,

Yeşilyurt Belediyesi, Yüreğir Belediyesi.

Süreklilik Ödülleri

Başarı Ödülleri

Başarı Ödülleri

Ödül törenine ilgi büyük oldu
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B
ugün geldiğimiz noktada,

7 yıl önce YAPEX Restoras-

yon-Renovasyon ve Kültür

Mirasını Koruma Fuarına,

kültürel mirasımızın

aslına uygun korunması, yaşatılması ve

“restorasyon” başlığı ile girme kararımızın ne

kadar isabetli olduğunu görebiliriz. 7 yıl önce

bir araştırma şirketiyle konuya ilişkin yaptığı-

mız kapsamlı çalışmada, her yıl kültürel mira-

sın korunması ve restorasyonu ile ilgili

milyarlarca lira para harcandığını; yatırımlar

sonucunda koruma sektörünün geldiği noktayı

net bir şekilde görmüştük.

Bu kapsamlı araştırmanın neticesinde koruma

sektöründe proje üreten ve uygulayan belediye-

leri, kamu kurum ve kuruluşları, sivil toplum

ve özel sektör ile tedarikçileri biraraya getire-

rek alana olan ilgiyi arttırmaya; yeni teknoloji-

lerin, yeni ürün ve malzemelerin üretilmesi ve

geliştirilmesine katkı sağlamayı amaçlayan

YAPEX Fuarına katılmaya karar verdik. Fuara,

ÇEKÜL Vakfı ile işbirliği içinde 2012 yılından

bu yana destek oluyoruz.

Tarihi Kentler Birliği, ÇEKÜL Vakfıyla sür-

dürdüğü çalışmalarında korumaya bütüncül bir

bakış açısıyla yaklaşmayı esas alıyor. Kale,

çarşı, mahalle, sokak ve hatta tek yapı ölçeği-

nin bütün içinde korunması; doğru fonksiyon-

larla yaşatılması çalışma ve gayretlerini üye

belediyelerimizin fuarda açtığı stantlarda her

ölçekte gördük ve bu çabadan gurur duyduk.

Üye belediyelerimizin yapmış olduğu çalışma-

ları takdir etmek, yanlarında olduğumuzu 

ve onları desteklediğimizi belirtmek amacıyla

gerçekleştirdiğimiz Tarihi ve Kültürel 

Mirası Koruma Proje ve Uygulamalarını

Özendirme Yarışmasının 16.’sını geride bırak-

mışken, üye belediyelerin birbirlerinin çalış-

maları hakkında bilgilenmeleri ve aralarındaki

bağın güçlenmesi için Özendirme Yarışmasını

kitaplaştırdık; yarışma kitabını üyelerimize

gönderdik.

16 yıllık süreçte, üye belediyelerimiz tek yapı,

sokak, çarşı, kale, müze ve kırsal mimari gibi

tarihi yapılardan oluşan toplam 348 adet baş-

vuru yaptı. Başvuruların 157’si proje; 191’i

uygulama kategorisinde sınıflandı. Başvurular

TKB Danışma Kurulu tarafında titizlikle değer-

lendirildi; projeleriyle başvuru yapan belediye-

ler Başarı, Süreklilik, Proje, Uygulama, Jüri

Özel Ödülü ve Prof. Dr. Metin Sözen Büyük

Ödülü kategorilerinde ödüllendirildi.

değerlendirme

TARİHİ KENTLER
BİRLİĞİ ve YAPEX 

TKB Genel Sekreteri
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İzlenen süreçte YAPEX Fuarı için her yıl titiz-

likle belirlenen konu başlıklarımız oldu. “Res-

torasyon, Renovasyon ve Kültür Mirasının

Korunması“, “Kentsel İttifaklar ve Paylaşan

Kentler”, “Kırsal Mirasın Geleceği”, “Kültür

Mirası ve İşlevlendirme” ve son olarak kent

merkezlerinin sosyal ve kültürel değerlerinin

bütünleştiği ahilik misyonuyla “Geleneksel

Çarşılarda Koruma” başlığını gündeme aldık. 

Bugün üye belediyelerimizin ulaştığı düzeyi

açık bir şekilde görebiliyoruz. YAPEX Fua-

rında stant açan üye belediyelerimizin sayıları

her geçen yıl katlanarak artıyor. Her şeyden

önemlisi, belediyelerimizin stant, tanıtım,

kurgu gibi alanlarda yaptığı çalışmalar,

TKB’nin ÇEKÜL Akademi eğitimlerine katı-

lan ve belediyelerin KUDEB ve benzeri koru-

macılıkla ilgili birimlerinde çalışan

personeller tarafından sahipleniliyor, hatta

bizzat yapılıyor. Bu, bizim için elbette ayrı bir

gurur kaynağı.

Tarihi Kentler Birliği Danışma Kurulu ve

ÇEKÜL Vakfı Başkanı Prof. Dr. Metin Sözen

Hocamın “Üretenler Konuşsun” sözünün

hayata geçmiş olduğunu görüyoruz. 
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K
ayseri Lisesinin bir

bölümünün müzeye

dönüştürülmesi

çalışmaları sıra-

sında dar ve dikey

bir menfez bulundu. Konuyu ÇEKÜL

Vakfı Başkanı Prof. Dr. Metin Sözen’le

paylaştık; “Bizim obrukçular(1) gelir

bakar,” dedi. Çalışmalarını akademik bir

disiplin ve titizlikle sürdüren Obruk

Mağara Araştırma Grubu, araştırmalarla

elde ettiği sonuçları uluslararası litera-

türe sunan bir oluşum. Teorik bilgi ve

teknik beceri açısından oldukça dona-

nımlı olan Obruk Mağara Araştırma

Grubundan Ali Murat Yamaç ile irtibata

geçerek menfezle ilgili bilgileri paylaş-

tık. O dönem Antep’te livaslar(2) üzerine

çalışan Obruk Mağara Araştırma Grubu,

gündemine Kayseri’yi de aldı. Keşif

neticesinde, bölgenin çok zengin olması

dolaysıyla tarafları Kayseri Büyükşehir

Belediyesi, Obruk Mağara Araştırma

Grubu ve ÇEKÜL Vakfı olan bir proto-

kol imzalandı(3) ve çalışmalar başladı.     

Anadolu’nun tam merkezinde bulunan

Kapadokya bölgesi, tarih boyunca her

türlü göç ve geçişin uğrak noktası

olmuştur. Geçmişte bölgeyi inşa edenler

ve daha sonra kullananlar için doğal ve

kültürel bir zenginlik içeren bu yaşam

alanı, aslında onların belki de evleri,

köyleri, kasabaları ve şehirleriydi. Akla

gelebilecek bir başka soru, “Neden

Kapadokya ve neden bu kadar çok?”

olabilir. Kapadokya’nın peribacası gibi

zenginliklerinin ve yeraltı şehirlerinin

bu denli sayısız olmasının belki de en

önemli nedeni Erciyes Dağı olsa gerek.

Bölgenin en yüksek dağı olan Erciyes’in

zirvesinin ışık saçan parlak görüntüsü

birçok eserde anlatılmıştır.(4-6)

Kapadokya’nın, özellikle de Erciyes’in

zirvesinin antik çağlardaki tasvirlerinde

tapınak, mağara-tünel, meşale, ateş ve

volkan küreleri kullanılmıştır.(7-8) Evliya

Çelebi, Seyahatnamesi’nde mağaraların

kullanım amaçlarını sıralarken; eğitim

mekânı, maden, ambar, ibadethane, barı-

nak, han, hapishane, laboratuvar, fab-

rika, hapishane, mezarlık, savunma yeri,

sakla(n)ma yeri gibi başlıklardan bahset-

mektedir.(9) Bir başka Kapadokya gez-

gini, Fransız doktor Paul Lucas Kayseri

Beştepeler mevkiinde bir mağaradan

bahseder. C. Texier, Ainswort ve jeolog

W.J. Hamiton, araştırmacı G. De Jerpha-

nion, mimar Albert Gabrial ve arkeolog

Gertrude Bell gibi gezginler de bölgenin

daha çok taşınmaz kültür varlıkları,

mimarı yapıları ve peribacaları üzerine

yoğunlaşmışlardır.  

Bölgedeki mağara ve yeraltı şehirlerinin

ne zaman yapıldığı veya hangi medeni-

yetler zamanında inşa edildiği hakkında

kesin bir bilgiye sahip olamasak da, bir-

çok eserde ortak kaynak olarak belirtilen,

inceleme

KAPADOKYA’DA
YERALTI

MEDENİYETİ 

ÇEKÜL Vakfı Kayseri Temsilcisi
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52 odalı Belağası 
Yeraltı Şehri; Kayseri

Büyükşehir 
Belediyesi, ÇEKÜL Vakfı

ve OBRUK Mağara 
Araştırma Grubu 

ortaklığında 
gün yüzüne çıkarılıyor.

Fotoğraflar: OBRUK 

Mağara Araştırma Grubu ve 

Prof. Dr. Osman Özsoy arşivi. 
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MÖ. 4. yüzyılda Xenephon tarafından kaleme

alınmış Anabasis’te bölgede kayalara oyulmuş

yerleşimlerde yaşayan insanlardan ve Grekle-

rin Kapadokya’dan geçerken bir yeraltı yerle-

şiminde konaklamasından bahsedilir.

Ülkemizde keşfedilmiş yeraltı şehirlerinin

neredeyse yüzde 90’ı Kapadokya’da bulunu-

yor. Bölgede yapıların en yoğun kullanım peri-

yodu Arap, Sasani ve diğer akımlara karşı

savunma ve saklanma amaçlı olarak MS. 7-12.

yüzyıllar arasıdır.(5) Farklı bir teori ise, nerede

bir yeraltı yapısı varsa yakınlarında bir Hitit

kaya yazısı da olduğu yönündedir ki buna göre

bu yapıların MÖ. 15. yüzyıla varan bir geç-

mişe sahip olduğu düşünülebilir.(3)

Yeraltı yapılarının tarihlemesi konusunda net

bilgi ve belgelere sahip değiliz ancak yapıla-

rın en başta konut ve barınma yeri olarak inşa

edildiğini, sonra sadece hayvanlar için bir

barınak, daha sonra samanlık ve son olarak

tekrar konut amaçlı kullanımı olmak üzere

değişim ve dönüşüm geçirdiklerini biliyoruz.

Fakat ilk inşa edildikleri dönemdeki gibi

korunmuş bir yapıya ulaşmak, bu coğrafyada

çok zordur. Hatta iç mekânlarda kullanılan ev

eşyası, taş baltalar, tarım aletleri, yiyecek,

giyecek, kişisel eşyalar gibi buluntular ile iç

mekânların duvarlarındaki yazı ve kabartma-

lar tarihleme konusunda başlıca veriler olduğu

halde, bölgede bu tür buluntuları elde etme

şansımız da yok gibidir. 

Ağırnas’tan girip Ürgüp’ten çıkmak

Konu mağara ve yeraltı yapıları olunca hep

aynı ifadeleri duymak mümkün: Tomar-

za’dan Ihlara Vadisine, Koramaz Vadisinden

Derevenk Vadisine, Erkilet’ten hem de Erci-

yes altından Develi’ye geçmek, duyduğu-

muz şeyler. Ancak bu denli büyük veya uzun

yeraltı yapı ve tünellerinin varlığı mümkün

görünmüyor. Bölge halkının sıklıkla bu tür-

den yapı ve tünellere göndermede bulun-

ması ise, çoğunlukla bu yapıları çocukluk

döneminde keşfetmiş olmalarına dayandırı-

labilir. Görünen o ki, bir yeraltı yapısının

keşfini çocukken yapmak, katlar arasında

inip-çıkmak, saklanmak, saklambaç oyna-

mak ve günü bir mağarada geçirmiş olmak,

naif etkisini sürdürüyor.



Yöre halkından en çok çobanlarla çalışılıyor.

Çobanlar, bölgedeki mağaraları genellikle çok

detaylı tarif edebilir. Ve defineciler... Efsane-

ler, hikâyeler, işaretler, haritalar, detektörden

kazma küreğe cihazlar ve benzeri bütün mal-

zemeyi defalarca kullanan, ömrünün büyük

bir kısmını bu işlere harcayan, emek-işgücü

veren ve bu hayalle yaşayan pek çok insan

olduğunu biliyoruz. Definecilerden de bilgi

almak mümkündür. Ancak bir defineci size

güvenmezse bilgi vermez, konuşmaz. 

52 odalı yeraltı şehri

Melikgazi İlçesinde Gesi Mahallesine yakın,

önceleri Koramaz Nahiyesine bağlı olarak

kurulan, Ötedere Vadisi üzerindeki Belağası

(Belasi, Bala-Yavru-Küçük Gesi) 17. yüzyılda

kurulduğu bilinen ve genellikle gayr-i müs-

lümlerin ikamet ettiği bir köyken şimdi tama-

men terkedilmiş durumda.(3)

Belağası Yeraltı Şehri-1 ölçümleri yapılırken

bölgeden bir çoban, bu yeraltı şehrine 40

metre mesafede, yamaca yakın, mevcutta

ölçülen yapı ile kıyaslanmayacak büyük-

lükte bir kaya yerleşimin bulunduğunu söy-

ledi. Tüm ölçüm 4-5 kişilik ekiple iki günde

tamamlanırken uygun fotoğrafların alınması

ve haritanın doğruluğunun yerinde tekrar

kontrol edilmesi için çalışmalar sürdürüldü.

İki girişin, yaklaşık 80 metrekare tavandan

düşen kaya parçalarının yürümeyi zorlaştır-

dığı bir salonda birleştiği; salonun güneyin-

den taş kapı ile korunan bir koridorla 30

metrekare büyüklüğünde yeni bir salona

gelindiği saptandı. İlerleme yatay doğrul-

tuda ve yamacın iç kısımlarına doğru devam

ediyordu. Odalar en başından itibaren böyle

miydi, yoksa ev, daha sonra ihtiyaç nede-

niyle genişletilmiş miydi, anlamak güç.

Ölçüm sonunda Belağası Yeraltı Şehri-2 
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olarak haritası yapılan bu yapının irili ufaklı

52 odaya sahip olduğu ve eldeki verilere göre

Türkiye’de bulunan en yüksek oda sayısına

sahip yeraltı şehri olduğu belirlendi.(3)

Bu çalışmanın en temel amacı yapının aslına

uygun olarak korunması ve gelecek kuşaklara

aktarılmasıdır. En zengin doğal ve kültür var-

lıklarımızdan olan mağara ve yeraltı yapılarını

korumak için yerelden merkeze doğru; yapı tes-

cilli değilse tescil edilmesi için İl Kültür

Müdürlüğü, Koruma Kurulu Müdürlüğü, Müze,

KUDEB ile koordine içinde bulunmak, elimiz-

deki verileri karşılıklı paylaşmak, koruma kav-

ramına yardımcı olmaktadır. Tanıtımla beraber

turizm açısından yeraltı yerleşimlerinin değer-

lendirilmesinin önünü açmak bölgeye ticari bir

kazanç ve istihdam kazandıracaktır. Başarı

hedefli her projenin en büyük problemi kaliteli

insan kaynağıdır. Mağara ve yeraltı yapılarının

incelenmesi ve araştırılması da, istekli ve nite-

likli insan kaynağı ile sürdürülebilir bir formata

sahiptir. Yerelden özellikle üniversiteler ve sivil

toplum kuruluşlarının destekleyeceği, öğrenip

öğreteceği kişilere ihtiyaç duyuluyor. 
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K
oruma sürecinde yaşanan

sorunların bilimsel bir

zeminde tartışılarak çözüme

kavuşturulmasını amaçlayan

ve Kültür ve Turizm Bakan-

lığı Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdür-

lüğü tarafından 1-4 Aralık tarihlerinde Antalya’da

gerçekleştirilen Koruma Bölge Kurulları Toplantı-

sına, Kültür ve Turizm Bakanı Numan Kurtulmuş

ve Bakanlık yetkilileri; Cumhurbaşkanlığı Devlet

Denetleme Kurulu temsilcileri; Kültür Varlıkları

ve Müzeler Genel Müdürü Yalçın Kurt; koruma,

uygulama ve denetim bürolarından temsilciler;

ÇEKÜL Vakfı Başkanı Prof. Dr. Metin Sözen ile

Kültür Varlıklarını Koruma Yüksek Kurulu ve

Koruma Bölge Kurulu üyeleri olmak üzere 300’ü

aşkın kişi katıldı. Türkiye’nin taşınmaz kültür var-

lığı açısından zengin bir ülke olduğu vurgusuyla

2 Aralık günü gerçekleştirilen açılış konuşmala-

rıyla başlayan toplantıda, özellikle Koruma Bölge

Kurullarının rolüne atıfla, koruma alanında çalı-

şanların düzenli olarak biraraya gelmesinin öne-

mine değinildi. Kültür ve Turizm Bakanı Numan

Kurtulmuş, açılış konuşmasında koruma-kul-

lanma dengesinin gözetilmesine dikkat çekti;

“ehliyet”, “liyakat” ve “sadakat” kavramlarının

altını çizdi; bu kriterlerin bağımsız bir kültür dün-

yasının vazgeçilmez unsurları olduğunu belirtti. 

ÇEKÜL Vakfı Başkanı Prof. Dr. Metin Sözen,

toplantı kapsamında yaptığı konuşmada koruma

ile elde edilen prestijin siyasiler ve özel sektör

için artık vazgeçilmez bir unsur olduğunu belirti-

lerek, Koruma Bölge Kurullarının sorumluluk 

alanının geniş çeperini ve etki alanını hatırlattı:

“Koruma Bölge Kurulları, Kültür Bakanlığının

geliştirdiği hedefler içinde bir eğitim-iletişim 

merkezi gibi yol gösterici kararlar alır. Dolayı-

sıyla kurulların ‘erişilmez’ olduğu algısını yıkmak

gerekir. Koruma Bölge Kurulları, sorunlu 

KORUMANIN PAYDAŞLARI BULUŞTU
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alanlarda hassasiyet içeren bir yaklaşım benim-

semeli; gerekli durumlarda kararlarını sağlıklaş-

tırmalı ve yanlış anlaşılmaların önüne geçmeli.”

Sözen, Koruma Bölge Kurullarında dil birliğinin

sağlanması; ortak dilin oluşturulabilmesi için

koruma bölge kurulu müdürlüklerinde çalışan

raportörlerin düzenli eğitimden geçirilmesi;

kurulların koruma sürecindeki diğer paydaşlarla

iletişim halinde olması ve çözüm odaklı çalışıl-

ması gerektiğine de değindi: “Kültür Bakanlığı-

nın alanda halkla buluştuğu bir yol bu.

Dolayısıyla kurulların her birinin bir diğeriyle

dil birliği içinde olması, kurul üyelerinin bilgile-

rini düzenli olarak güncellemeleri kesinlikle çok

önemlidir.” Sözen, konuşmasında, Bölge Kurul-

ları ile KUDEB arasındaki ilişkiye; raportörlerin

sorumluluklarına; kamu-yerel-sivil-özel birlikte-

liğini esas alan koruma yaklaşımının önemine

vurgu yaparak, koruma ilkelerini ulusal ve ulus-

lararası kavramlar ışığında Kültür ve Turizm

Bakanlığı ile Bakanlığın işbirliği yaptığı kurum-

ların belirlediğini hatırlattı: “Bu bilgiler ışığında

söyleyebilirim ki, geleceğe bırakacağımız miras,

doğa ve kültür varlıklarını koruma bilincine

dayalı evrensel bir kimlik sürekliliğidir.” 

Bölge Kurulları Toplantısı, sunumların 

ardından komisyon çalışmalarıyla devam etti.

Komisyon çalışmaları kapsamında “SİT’lerin

Tespiti ve Tescili”, “Taşınmaz Kültür Varlıkları-

nın Tespiti ve Tescili”, “Koruma Amaçlı İmar

Planları” ve “Taşınmaz Kültür Varlıkları Mev-

zuatı” başlıkları altında oluşturulan 4 komisyon,

2 gün süren çalışmalarını bir sonuç bildirgesiyle

tamamlayarak Bakanlık yetkilileri ve Koruma

Bölge Kurulu üyelerine sundu. Komisyon 

çalışmalarının değerlendirildiği toplantı, 

4 Aralık günü Kültür Varlıkları ve Müzeler

Genel Müdürü Yalçın Kurt’un genel değerlen-

dirme konuşmasıyla son buldu. 

Kültür ve Turizm Bakanlığı Kültür Varlıkları ve Müzeler 
Genel Müdürlüğü tarafından 1-4 Aralık tarihleri arasında Antalya’da 

gerçekleştirilen “Koruma Bölge Kurulları Toplantısı”, kültürel 
mirası koruma çalışmalarının bileşenlerini buluşturdu.
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Yalova Gezi Rehberi
Gezi rehberlerinin tarihi Antik Dönemlere dek uzanır. Romalı gezgin Pausanias’ın yazdığı Periegesis tes

Hellados (Yunanistan'ın Tasviri), gezi rehberlerinin öncülerinden olarak anılıyor. Keza Evliya Çelebi’nin

Seyahatname’si de bu kategoride değerlendirebilir. Yalova, kesin olmamakla birlikte MÖ. 10.000-8.000

yıllarına tarihlenen köklü bir kent. Prof. Halil İnalcık, Osmanlı Devletinin 1302’de Yalova'da kuruldu-

ğunu iddia eder. Bu bakımdan kent zengin bir tarihi mirasa sahiptir. Yalova Araştırmaları Merkezi Yöne-

tim Kurulu Başkanı Kaya Zengin tarafından hazırlanan Yalova Gezi Rehberi, kentin tarihi, doğal yapısı,

Atatürk döneminde Yalova, arkeolojik sit alanları, kaleler, müzeler, piknik alanları ve daha birçok şey

kısa bilgilerle meraklılara sunuyor. 

Tire Kültür Envanteri
Tire 5 bin yılı aşkın tarihiyle Hitit, Frig, Lidya, Pers,

Roma, Bizans, Osmanlı gibi medeniyetlere ev sahipliği

yapmış bir kent. Kaynaklarda Tire isminin İngilizcede

“üç” anlamına gelen “three” kelimesinden geldiği, üç

farklı kavmin biraraya gelerek iskân ettiği kente bu

sebeple “Three” dendiği rivayet ediliyor. Bazı kaynak-

larda ise kentin adı Thira, Thyeira, Tyrha, Apeteira,

Teira olarak geçer. Antik kenti, kaleleri, kaya mezar-

ları, doğal mirası, kırsal yerleşmeleri, yemekleri, halk

oyunları ve daha birçok kültürel yönüyle Ege Bölgesi-

nin önemli kentlerinden biri olan Tire, doğal ve kültü-

rel zenginliğiyle bir açık hava müzesini andırıyor. Kent

merkezinde 1. derece tescilli toplam 450 yapı yer alı-

yor. Tire Belediyesi Kültür Yayınları, Tire Kültür
Envanteri çalışmasıyla Lidyalılardan Osmanlı Devle-

tine kadar uzanan tarihsel çizgide, kentin günümüze

ulaşabilen tarihi ve doğal mirasını biraraya getiriyor.

Envanterde külliyeler, dini yapılar, çarşı yapıları, kültü-

rel ve hizmet yapıları, sivil mimari, hazire/mezarlıklar,

kalıntılar ve doğal varlıklar yer alıyor. 

ki
ta

p.
..

Tozlu Raflar-Hatıraların 
İzinde Bolu
Osmanlı Döneminde kentte

bol olarak Uluğ (ermiş), âlim

bulunması nedeniyle kent

önceleri “Bol Uluğ” olarak

anılmış ancak zamanla yöre

“Bolu” adıyla anılır olmuş.

Binlerce yıllık geçmişe sahip

olan kente ilk yerleşenlerin

Bebrikler olduğu sanılıyor.

Kent, daha sonra Bithynialı-

lar, Romalılar, Bizans ve

Osmanlı Döneminde de öne-

mini korumuş.  Bolu Beledi-

yesi tarafından yayımlanan

Tozlu Raflar kitabı, kentin

Osmanlı Döneminden günü-

müze uzanan tarihine odakla-

nıyor. Kitap, arşiv belgele-

riyle beraber kentin tarihini

ve kültürel belleğini günü-

müze taşıyor; Türkiye tari-

hinde dönüm noktası olarak

nitelenen olaylara Bolu’dan

tanıklık etmiş insanların anı

ve fotoğraflarını biraraya

getiriyor. Gazeteci-yazar

Selma Akçakavak’ın genel

yayın yönetmenliğini yaptığı

kitapta Bolulu olan veya Bolu

ile yakından ilgilenen 35

yazar ve araştırmacının

metinleri yer alıyor. Kitapta

Bolu mimarisinden yönetim

kadrolarına hem tarihi veriler

eşliğinde ele alınıyor hem de

kentin kültür hayatına yön

veren simalar tanıtılıyor. 
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ÇEKÜL Vakfı Yönetim Kurulu ve Tarihi

Kentler Birliği Danışma Kurulu üyesi Hasan

Özgen, 1947’de Milas'ta doğdu. Okul yılla-

rında belgesel ve sinemayla ilgilenmeye baş-

ladı. Kameraman, görüntü yönetmeni,

senarist ve yönetmen olarak çalıştı. Hazırla-

dığı film ve belgesellerle birçok ödül aldı.

Şiir ve düz yazı çalışmaları çeşitli dergilerde

yayımlandı. Milas Belediyesi tarafından her

yıl geleneksel olarak düzenlenen “Sanat Ede-

biyat Günleri “ etkinliklerinin 2017 konuğu

Milaslı yönetmen Hasan Özgen oldu. “Şehrin

Görsel Belleği” başlıklı bir sempozyumun da

gerçekleştirildiği etkinliğe katılan akademis-

yen ve sanatçılar, Hasan Özgen’in çalışma-

ları ve sanat yaklaşımı üzerine konuştu.

Sempozyum için hazırlanan kitapta bildiriler,

Hasan Özgen’in çeşitli yerlerde yayımlanmış

yazı ve şiirleri ile Özgen’le yapılan söyleşi

ve fotoğraflara yer veriliyor. 

Şehrin Görsel Belleği ''Hasan Özgen''

Geleneksel Kahramanmaraş
Konutları (Mimari
Süsleme Özellikleri)

Kahramanmaraş’ın gele-

neksel konut dokusunu,

19. yüzyıl sonu ile 20.

yüzyıl başlarına tarihle-

nen yapılar oluşturuyor.

Kentte bu dönem yapısı

olarak nitelenebilecek

60 geleneksel yapı tespit

edilmiş. Sivil mimarlık,

yerel mimari ya da halk

mimarlığı gibi isimler

altında incelenen gele-

neksel evler, Türkiye’de

mimarlık çalışmaları

kapsamında özellikle

1950 ve 1960’lı yıllar-

dan bu yana araştırılan

konular arasında yer alı-

yor. Ancak literatürde

geleneksel Kahraman-

maraş evlerini konu alan

çalışma sayısının nispe-

ten az olduğu belirtili-

yor. Sütçü İmam

Üniversitesi Güzel

Sanatlar Bölümü Okt.

Dr. Cavit Polat, Gele-
neksel Kahramanmaraş

Konutları adlı kitabında

Kahramanmaraş mer-

kezde yer alan gelenek-

sel konutlar ile bu

konutların mimariye

bağlı süsleme özellikle-

rini ortaya çıkarmayı

amaçlıyor. Araştırma

kapsamında çalışmaya

değer görülen konutlar

kayıt altına alınmış,

yapıların süsleme özel-

liklerinin yanı sıra; söz

konusu yapıların ülke-

mizdeki geleneksel

konut mimarisi içindeki,

malzeme ve yapı teknik-

leri, yapısal özellikleri,

eser tanımlamaları ve

değerlendirmeleri de ele

alınmış. Kitapta gele-

neksel cephe, kapı, kapı

kemerleri, kapı tokmak-

ları, çeşme, merdiven,

ocak başları, tavanlar,

tavan göbekleri gibi öğe-

lerdeki süslemeler de

anlatılıyor. 

Misya, antik dönemde kuzeybatı Ana-

dolu’nun, doğuda Bithynia, güneydo-

ğuda Phrygia, güneyde Lydia,

güneybatıda Aiolis ile çevrilmiş parça-

sıdır. Dolayısıyla, Balıkesir kentinin

neredeyse tümünü, İzmir’in Bergama;

Manisa’nın Soma ve

Kırkağaç dolaylarındaki

bölümünü içine alır. Mis-

yalıların Eskiçağ tarihin-

deki rolleri oldukça

önemlidir. Misya Yürü-

yüş Yolları projesi Balı-

kesir Valiliği tarafından

Güney Marmara Kal-

kınma Ajansının 2015 yılı

Küçük Ölçekli Altyapı

Mali Destek Programı kapsamında

hazırlanmış. Valilik adına yürütülen

projeyle kentin geniş bir alanını kapla-

yan ormanlık alanlarına doğa yürüyüşü

yolları ve seyir terasları yapılmış; doğa

sporlarına yönelik altyapı çalışmaları

artırılmış. Tüm bu çalışmalar, kentin

sosyal imkânların geliştirilmesi ve Eko

Turizm potansiyelinin artırılması ama-

cıyla gerçekleştirilmiş.

Aynı çalışma kapsamında

yürüyüş yollarına ait kitap,

kitapçık ve haritalar bası-

lıp, web sitesi de hazırlan-

mış. Kitap, doğa yürüyüşü

yapmak isteyenlerin yürü-

yüş öncesinde rotalar hak-

kında gerekli bilgileri

alabilmesini amaçlıyor.

Aynı zamanda Balıkesir ve

ilçelerin tarihi, doğal ve kültürel mirası,

ulaşım tarifi ve kentte yapılabilecekler

listesi de kitapta yerini alıyor. 

Misya Yürüyüş Yolları
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Ani Sırları/Secrets of Ani
İpek Yolu üzerinde bulunan Ani, Ortaçağ boyunca Orta Asya, Kafkaslar ve Mezopotamya’dan

gelen çok uluslu ve çok dinli toplulukların buluşma yeri oldu. Urartu ve Pers hükümdarlığı dönem-

lerinde olduğu gibi; Büyük İskender, Roma ve Bizans imparatorlukları boyunca da önemini koru-

yan Ani, Anadolu’daki ilk camilerden biri olan Menuçehr Camisine de ev sahipliği yapmış. Hem

Ermeni hem de Türk ve İslam kültüründe önemli bir yere sahip olan kentte, kültürel çeşitlilikle bir-

likte Ermeni Hanedanlığının etkisi özellikle dikkat çekiyor. Ani Harabelerindeki yapıların önemli

bir bölümü bu döneme ait. Büyük bir tarihi öneme sahip olan Ani Arkeolojik Alanı, 2016’da

UNESCO Dünya Kültür Mirası Listesine girdi. Uzun yıllar Ani üzerine çalışan ÇEKÜL Kars tem-

silcilerinden araştırmacı yazar Sezai Yazıcı Ani üzerine yürüttüğü çalışmalarını kitaplaştırdı: Ani
Sırları (Secret of Ani). Bu kitabın yanı sıra Ani Kaynakça (Ani Bibliography) ve Seyyahların
Gözünden Ani kitaplarını da hazırlayan Sezai Yazıcı, çalışmasında kentin “sırlarını” olduğu gibi,

kente ilişkin yayımlanmış yerli ve yabancı kaynaklar hakkında da bilgi veriyor. 

Osmaneli: Tasarım 
Atölyeleri Üzerinden Kentsel
Mekân Okumaları 
Kent tarihini yansıtan sembolleşmiş geleneksel yapılar, günde-

lik yaşamı ve toplumsal-kültürel üretimleri şekillendirmekle

birlikte, kentin geçirdiği ekonomik ve sosyal süreçleri de ifade

eder. Doğal ve kültürel mirasın ve çok boyutlu kentsel dina-

miklerin bütüncül bir yaklaşımla ele alınması bu nedenle özel-

likle önem kazanır ki, farklı disiplinleri biraraya getiren ve

etkileşim halinde üretimi esas alan kentsel tasarım atölyelerinin

ortaya çıkış nedeni de, kent odağında bütüncül yaklaşımların

geliştirilebilmesi. Geçmişi 7 bin yıl öncesine dayanan Osma-

neli kültürel mirası, yerel değerlerin iç içe olduğu bir kent tasa-

rımıyla öne çıkıyor. Osmaneli Belediyesi ve İstanbul Ticaret

Üniversitesi İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı Bölümünün ortak-

laşa düzenlediği atölye çalışmalarıyla, kentin kültürel ve doğal

değerlerinin disiplinler arası işbirliğiyle görünür kılınması

amaçlandı. Atölye sürecinin kitaplaşması da aynı amaca daya-

nıyor. Kitapta, toplumsal kalkınma hedeflerinin sağlanmasında

kültürel miras ve yerel değerlerin rolüne vurgu, dikkat çekiyor. 

ki
ta

p.
..

Bergama Osman 
Bayatlı Kitapları
1892’de doğan Osman

Bayatlı, İzmir’de bir süre

öğretmenlik yaptıktan

sonra 1923’te Berga-

ma’ya atandı. Bu kenti

öylesine çok sevdi ki,

Çeşme’ye atanınca Ber-

gama’dan ayrılmamak

için görevinden istifa etti.

O yıllarda yeni açılan

Bergama Müzesine

müdür olarak atandı.

1957’de emekliye 

ayrıldıktan sonra bile

Bergama Müzesi Müdür-

lüğüne devam etti.

Müzeci, tarihçi ve halk

bilimi araştırmacısı yön-

leriyle bilinen Osman

Bayatlı, Bergama tarihi,

sanatı ve yaşam kültürü

ile ilgili araştırmalar

yaptı. Bergama Beledi-

yesi, Osman Bayatlı’nın

Bergama hakkında yaz-

dığı 23 adet kitabı, 5 cilt

halinde yayımladı. Kitap-

ların isimleri şöyle: Ber-
gama Tarihinde Antik
Çağ, Bergama'da Yakın
Tarih, Bergama'da Köy-
ler, Bergama'da Folklor
ve Bergama'da Düşün
Adamları. Kitaplar yeni-

den basılırken, fotoğraf,

kroki, plan, dile ve 

noktalama işaretlerine

müdahale edilmemiş; 

ilk basımlara sadık 

kalınmış. 
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