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15 YILIN BİRİKTİRDİKLERİ

YUSUF ZİYA YILMAZ
Tarihi Kentler Birliği
ve Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı

2000 yılı Türkiye’nin koruma anlayışına yön verecek olan Tarihi Kentler Birliğinin kurulduğu, kültür değerlerimizin kaderini
değiştiren önemli bir yıl olarak koruma tarihi sayfalarında
yerini aldı. Çok değil, 15 yılda, yoğun bir program ile küçükbüyük pek çok kentte, köyde bilinçlendirme çalışmaları
yürüten; hibe desteği veren; özendirme yarışmasıyla koruma
proje ve uygulamalarının her geçen yıl daha da artmasını
sağlayan; eğitimlerle yerel uzmanların yetkinliklerini geliştiren
Tarihi Kentler Birliği, bu kısa zamanda sokak dokusundan
çarşıya, kaleden mahalleye ve havzaya yayılan bir koruma anlayışı geliştirdi. Farklı medeniyetlere ev sahipliği yapmış
Anadolu kentlerinin kimlikli yüzleri görünür olmaya başladı.
“Geleceği Birlikte Yaşatmak/Tarihi Kentler Birliği 15.Yıl” kitabı,
bir nevi ülkemizin koruma yolculuğundaki 15 yılın detaylı bir
dökümü niteliğinde. TKB’nin kendi alanlarında uzman değerli
Danışma Kurulu Üyelerinin değerlendirmeleri; TKB’ye
başkanlık etmiş Erdoğan Bilenser, Mehmet Özhaseki, Dr. Asım
Güzelbey’in değerlendirmeleri; kırsal mirastan endüstri mirasına tarihi belediyelerin gündeminde tuttuğumuz koruma
başlıkları; TKB’nin üyelerine verdiği hizmetler gibi 5 bölümde
hazırladığımız kitapta ülkemizin gelişme sürecinde kültür mirasının korunmasıyla ilgili farklı tespitler bulabilirsiniz.
Ticaret yolları üzerinde yer alan, üç tarafı denizlerle çevrili
coğrafyamızın tarihsel derinliği, yürütülen bilimsel çalışmalarla her geçen gün daha da çok ortaya çıkıyor. Tarihi
Kentler Birliğinin önemi bu noktada biraz daha önem
kazanıyor. Kamu-yerel-sivil-özel pek çok kurumun, TKB’nin
ortaya koyduğu koruma ilkeleri etrafında buluşuyor olması,
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gelecek kuşaklara bırakacağımız kültür birikimi yüksek bir
toplum oluşturma umudumuzu pekiştiriyor. Alanda
edindiğimiz tecrübelerin paylaşımı, zaman ve eser kaybının
önüne geçebilmemiz için önemli. Bu nedenle yürütülen
kazılar, araştırmalar, koruma projeleri, alan yönetimi çalışmaları, farklı ölçekteki restorasyonlar, imar çalışmaları,
mevzuat değişiklikleri, kaynak yaratma süreçleri ve benzer
alanlarda aşılması güç süreçlerle karşılaştığımızda; TKB’nin
bilgi aktarım ve dayanışma gücünün devreye girmesi, sayıları
450’ye yaklaşan üyelerimizin koruma çalışmalarında çözüm
odaklı ve sürdürülebilir sonuçlara ulaşmasını sağlıyor.
Özellikle son yılarda TKB’de öne çıkarmaya çalıştığımız başlıklar; kırsal miras, işlevlendirme, kent estetiği, somut olmayan
kültürel mirasın korunması ve eğitim. TKB Anadolu Toplantıları ve ÇEKÜL Akademinin Kentsel Koruma, Alanda Eğitimler ve Alan Yönetimi eğitim programlarıyla binlerce koruma
sevdalısına ulaşıyoruz. İnsan kaynağıyla ilgili yerelde yapılan
envanter ve eğitim çalışmaları olumlu sonuçlar vermeye
başladı. Önümüzdeki yıllarda ise maddi kaynak yaratılmasıyla
ilgili üyelerimize hizmet vermeyi, hedeflerimiz arasına aldık.
Son olarak; Cumhuriyet Dönemi mimari eserlerimizi, “tarihi
değeri yok” diyerek yıkıyoruz. Bizler için önemli bellek
mekânları olan bu yapıların, bir dönemin mimari yaklaşımlarını sergilediği için gelecek kuşaklara aktarılması gerekiyor.
Samsun Büyükşehir Belediyesi olarak 2006 yılında TKB’ye üye
olduk. 15. yılı geride bırakırken, çok şey öğrendiğim bu birliğin
başkanlığını yapmak benim için ayrı bir kıvanç kaynağı. Kuruluşundan bugüne emeği geçen herkesi saygıyla selamlıyorum.

SORUMLULUĞUMUZ GİDEREK BÜYÜYOR

PROF. DR. METİN SÖZEN
Tarihi Kentler Birliği Danışma Kurulu
ve ÇEKÜL Vakfı Başkanı

İnsanların-toplumların geleceklerini anlamlı kılacakları kararları almaya çalıştıkları günler, bir bakıma en ‘’kararlı olunması’’
gereken günlerdir. Gerilimli geçen bugünlerde, yaşamları
boyunca hedefledikleriyle bulundukları koşulların arasında
doğru seçim yapmak, sağlıklı karar almak, bir dizi etkeni birlikte düşünmek demektir. Sözünü ettiğimiz bu gerilimli günleri, Tarihi Kentler Birliğinde tutarlı-düzeyli şekilde geçirmiş
olmamız, gelecek için kurduğumuz düşlerin gerçekleşmesini
kolaylaştırdı. Önceliklerimiz, bu kısa sürede hedeflediğimiz
doğrultuda kesintisiz gerçekleşti. Bu nedenle, Tarihi Kentler
Birliğinin oluşum süreci de bir dizi deneyimin-birikimin üzerine kuruldu. Kırk yıllık bu birikimin temel noktası, birlikteliğe
dayalı bir güç oluşturmaktı. Kuşkusuz, doğal-kültürel varlıkları
koruma yolunda sürekli değindiğimiz ‘’kamu-yerel-sivil-özel’’
birlikteliğini anlamlı kılmakla TKB, başarı ivmesini yakaladı.
Bu çok yönlü başarılarla dolu geçen Tarihi Kentler Birliğinin
kuruluş dönemini içeren 15 yıl, doğru-kalıcı temeller üstünde
varlık göstermesiyle, özenilir bir kurum niteliğine ulaştı.
Böylesi ortamlar için kullanılan bazı sözcükler vardır ki içi
doldurulduğu zaman, toplumların yaşamlarını sürekli kılarlar.
Tarihi Kentler Birliği gibi kalıcılığı hedefleyen kurumlar, ister
istemez ‘’birlikteliğe’’, bu birlikteliğe dayalı “sürekliliğe” yaşam
hakkı tanıdıkları zaman, gelecek umutlarını pekiştirirler.
2000 yılından günümüze dek attığı her adımda Tarihi Kentler
Birliği, çağın gerektirdiği kavramların ‘’özümsenmesineiçselleştirilmesine’’ büyük önem verdi. Çünkü bu kavramlar
bilgiye, birikime, deneyime ve özveriye dayanıyordu. Doğa,
tarih, kültür ve kimlik ancak doğru bilgilere dayandıkça

yaşam şansına kavuşur. Böylesi başlıklarla geleceği sağlıklı ve
güvenli kılmaya çalışan TKB, zaman içerisinde geniş destek
ortamından da yararlanabildi. Bu 15 yıl boyunca umutları
artıran tüm uygulamaların gerisinde sağlam kavramlar kadar,
birikimli kimliklerin varlığı da etkili oldu; TKB’nin başarı
çizgisini yükseltti, ulusal-uluslararası saygınlığının artmasını
sağladı. Çok yönlü başlıkları içeren böylesi kurumlar için kısa
sayılabilecek bir sürede, uygulamaları ile ülke bütününde
başarılar görünür hale geldi, nitelikli tasarımlara ve düzeyli
sonuçlara ulaşıldı. Çünkü TKB gücünü dayanışmadan ve paylaşmaktan alıyordu.
Her ölçekte, çeşitli başlıklarla üretilenler, hep bir bütünün
parçası oldular. Yalnız “Her Kente Kent Müzesi” başlığı
bile, kentlerde kimlikli bir tarihsel yapının korunmasınıyaşatılmasını sağladı... Kaybolup giden kent belgelerinin
toplanmasına yol verdi... Doğa-kültür envanterleriyle ileri
tasarımlara ortam sağladı... Farklı bir eğitim alanı yaratıldı...
Şu anda, çeşitlenerek kentlerin yaşamını etkileyen bu
müzelerin yanı sıra, Tarihi Kentler Birliğinin doğal-kültürel
varlıklardan çağdaş eğitime, eğitimden örgütlenme ve
tanıtıma ülke bütününde varlık göstermesi, ‘’ülkemize bir armağan’’ olarak nitelendirilmelidir. Başlıkta da belirttiğimiz gibi,
sorumluluğumuz gittikçe büyüyor. Eğer ülkenin önemli
kazanımı olan bu varlığa sıradan yaklaşımlar egemen olmazsa,
Cumhuriyet’in 100. yılında bu kurum, tüm değerleriyle uygarlıklar ülkesinin ‘’onur duyduğu’’ bir yapı olarak, toplum
yaşamımızdaki yerini alacaktır. Kuruluş zorluklarının düzeyli
aşılmasını sağlayan hiçbir aşamada emeğini esirgemeyen, tüm
kurum, kuruluş ve kişileri saygı ve sevgiyle anıyoruz.
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TKB

KURULUŞ ÖYKÜSÜ
İLK YILLAR
YENİ KAVRAMLAR
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BİR MİLAT: TARİHİ KENTLER BİRLİĞİ
VE KORUMANIN TARİHİ
AVRUPA
Korumanın tarihi, bir öğrenme ve gelişme sürecinin tarihi. Koruma bilinci Avrupa coğrafyasında özellikle
19. yüzyılda belirmeye başladı. Bu döneme kadar istilalar, savaşlar ve kentlere görkemli çehreler
kazandırma hevesiyle, Avrupa tarihinin ve kültürünün izleri pek çok yerde zarar gördü, hatta silindi.
İtalya’da 1863 yılında Sanat Eserleri ile Tarihi Anıt ve Eski Eserleri Koruma Komisyonu; İngiltere’de
1877’de Tarihi Yapıları Koruma Derneğinin kuruluşu ve Fransa’da 1887 yılından itibaren çıkarılan
yasalarla koruma ilkelerinin hukuki altyapısının oluşturulması, bu dönemde koruma yaklaşımın
gelişmekte olduğunu bildiren adımlar olarak öne çıktı.
İtalyan restoratör mimar Gustavo Giovannoni’nin, tarihi eserlerin çevresinde bulunan dokunun yapıya
değer kattığını ve bu nedenle mutlaka korunması gerektiğini söylemesi, Avrupa’nın koruma anlayışında
yeni bir aşamaya işaret eder. Zira 1931 yılında Uluslararası Müzeler Örgütü tarafından Atina’da düzenlenen toplantıda kabul edilen ve “Carta del Restauro İtaliana” olarak bilinen onarım esasları ve kuralları,
Giovannoni’nin savunusunu dayanak alır.
Koruma tarihinin Avrupa coğrafyasında şekillenmesine dair bir başka
önemli ayrıntı da aydınların göstermiş olduğu açık tavırda gizli. Pek çok
Avrupa ülkesinde aydınlar, sivil kuruluşlar ve dernekler korumaya yönelik
çağrı, yazı ve konferanslarıyla kamuoyunda yankı uyandırmayı başarır...

Yıkımın Ardından

Tarihi yapıları ve çevresel dokuyu koruma
ve yaşatma çalışmaları Avrupa’da da
Türkiye’de de bir öğrenme ve gelişme
sürecinin tarihi olarak okunabilir. Kamu
kuruluşları; aydınlar, akademisyenler ve
sivil kuruluşların girişimleri başta olmak

Ancak II. Dünya Savaşının ardından Avrupa’da yaşanan yıkım, koruma
alanında da yeni ihtiyaçları beraberinde getirdi. 1964 yılında Venedik’te
toplanan 2. Uluslararası Tarihi Anıtlar Mimar ve Teknisyenleri Kongresinin
gündemi bu sorunlar doğrultusunda belirlendi. Kültür varlıklarının korunması
ve restorasyonuna ilişkin temel uluslararası belge olan Venedik Tüzüğü, bu
kongrede şekillendi. Daha sonra UNESCO’nun önderliğinde tüm dünyada
uygulanan bu belgede yer alan kararlar oluştu. İzleyen yıllarda Avrupa Konseyi Sempozyumları, 1972 yılında Dünya Mirası Kongresi, 1975 yılının Avrupa
Mimari Miras Yılı ilan edilmesi ile ivme kazanan çalışmalar UNESCO ve ICOMOS gibi kuruluşların denetiminde devam etti.

üzere sivil itiraz ve önerilerle koruma
yaklaşımları üzerine düşünerek, mevcut
yaklaşımlarını pek çok kez gözden geçirdi.
Türkiye özelinde ise yeni bir işbirliği
modeli olarak “kamu-yerel-sivil-özel”
söylemiyle TKB benzersiz bir kurgunun
yaratıcısı olarak belirdi.
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Yine bu süreçte anıtsal bir nitelik taşımasa da tarihsel, geleneksel, görsel
değer taşıyan kasaba ve kentlerin, kendilerine özgü karakterlerini yaratan
tüm öğelerini birarada değerlendirilerek koruma kapsamına almak, bir anlayış olarak benimsendi.Geçmişin izlerini barındıran bir çevrede yetişen
bireylerin, kültürel süreklilik bilinci kazanacakları vurgulandı ve “ortak bellek”
kavramı gündeme getirildi.

TÜRKİYE

Kentlerin “tarihsel” bir bağlamda

Korumanın bu topraklardaki izini sürerken ilk olarak Tanzimat
Dönemindeki kurumsallaşma çabası dikkat çeker. Anıtların ve
tarihi eserlerin korunmasına yönelik kurumsal düzenleme, ilki
1868’de ressam Osman Hamdi Bey’in girişimleriyle çıkarılan ve
daha sonra 1874, 1884 ve 1906’da yenilenen Asar-ı Atika Nizamnamesidir -ki son Nizamnamede yer alan ilkeler daha sonra
Türkiye Cumhuriyeti’nin mevzuatına da temel oluşturmuştur.

buluşması ve işbirliği içinde kültürel mirası
korumayı gündemine alması, toplumsal bir
ihtiyaca cevap verir. Geçmişin izlerini
barındıran bir çevrede yetişen bireyler, kültürel
süreklilik bilinci kazanır. Bu kazanımın
doğal sonucu ise kuşkusuz “ortak bellek”
kavramı ile ifade bulur.

Cumhuriyet’in kuruluş yıllarında bir yandan Osmanlı öncesine de uzanan tarihsel miras araştırılıyor,
diğer yandan da Batı’dan esinlenilen mimarlık akımları takip ediliyordu. 1931’de bu topraklarda yaşamış
tüm uygarlıkların incelenmesi ve korunmasını amaçlayan Türk Tarih Kurumu kuruldu. 1933’te Anıtlar
Koruma Kurulu oluşturuldu. Atatürk 1935’te Türk Tarih Kurumu Başkanı Hasan Fehmi Çambel ve
Afet İnan’a “her türlü kültürel ve arkeolojik belgelerin toplama, koruma, restorasyonu için yeterli tedbirlerin alınması, ilgili kurumlarla işbirliğine gidilmesi, yerel çevrelerin duyarlı olmaları, yalnızca kazıların
yeterli olmayacağı, buluntuların restorasyonunun yapılarak korunmaları” konusunda uyarıda bulundu.
Tüm bu süreçler, tarihi yapıların hızla kayıt altına alınmasına, belgelenmesine ve onarılmasına ilişkin
uygulamaları gündeme taşıyarak, belirsizlik döneminin son bulmasını sağladı.

Cumhuriyet’in ilk yıllarını takip eden süreç daha çok tanımlamalar ve düzenlemeleri içerir. 1950’li yıllara gelindiğinde ise eskinin yeni karşısında bir tür
ayak bağı olduğu fikriyle karşılaşırız. 1970’lere kadar tarihi yapılar imar planlarına feda edildi; geleneksel kent dokularını temelden değiştiren bir anlayış
hüküm sürmeye başladı.

Tarihi Kentler Birliği kurulduğu günden
itibaren tarihi kent dokularının ve kentselkültürel mirasın korunmasına çalıştı.
Koruma çalışmalarında somut olmayan

Dönemin önemli gelişmesi, Gayrimenkul Eski Eserler ve Anıtlar Yüksek Kurulunun (GEEAYK) 1967’de Venedik Tüzüğünü kabul etmesi olarak gösterilir. Böylelikle ‘70’li yıllara, tarihsel yapıların çevreleriyle birlikte ele alınması
gereğinin bir anlayış olarak benimsenmesiyle girildi.Yine aynı kurul bu dönem
boyunca “koruma alanı”, “tescilli binalara özelliklerine uygun müdahale biçimleri” ve “sit alanı” gibi kavramları da gündeme getirdi.

kültürel miras zamanla geniş yer tutmaya

1973’te kültür mirasının korunmasına yönelik ilk yasa olan 1710 sayılı yasa
yürürlüğe girdi. Böylelikle ‘70’lerin ikinci yarısından itibaren alan korumasına
kaybolmaya başlayan değerler koruma
doğru bir vizyon belirdi. Ancak aynı yıllar gerek belediyeler gerekse
başlıkları arasında yerini aldı.
kentlilerin koruma anlayışına direndiği, rant ve şehirleşmenin koruma bilincini
gölgelediği ve belediyecilikte hatalı yaklaşımların söz konusu olduğu yıllardı.
Aydınlar, akademisyenler, gönüllü uzmanlar özveriyle çalışarak tarihsel çevreyi koruma ve yaşatmaya
uğraştı; ‘90’lı yıllarda sivil toplum kuruluşlarının da girişimiyle bu çabalar bir ölçüde ivme kazandıysa
da 2000’lere kadar devam eden uygulama ve müdahaleler, koruma tarihimiz açısından pek övgüye
değer olmadı.

başladı.Yerel malzemeler ve ustalıklar gibi

İşte Tarihi Kentler Birliğinin devraldığı geçmiş, bir yandan bir tanışma ve ilişki kurma hevesinin alttan
alta kendini gösterdiği, diğer yandan da yanlış uygulamalarla kent dokularının hırpalandığı bir niteliğe
sahip. Korumanın kaderi, Türkiye’de ancak 2000 sonrasında değişti.

TARİHİ KENTLER BİRLİĞİNİN KURULUŞU
7-8 Ekim 1999 tarihinde Strasburg kentinde kuruluş toplantısını yapan Avrupa Tarihi Kentler Birliğine
Türkiye de davet edildi. Toplantıya gözlemci üye olarak katılan Bursa Büyükşehir Belediyesi, Türkiye
Tarihi Kentler Birliğinin kuruluş çalışmalarını başlattı; yürütücülüğünü üstlendi. İçişleri Bakanlığı, Kültür
Bakanlığı, ÇEKÜL Vakfı ve Mimarlar Odasının katkılarıyla tamamlanan kuruluş aşamasında Dışişleri,
Orman ve Milli Eğitim Bakanlıkları ile UNESCO Türkiye Milli Komisyonu, Arkeoloji ve Arkeologlar
Derneği ve Marmara ve Boğazları Belediyeler Birliği de TKB’nin yanında yer aldı.
22 Temmuz 2000’de Bursa’da, 52 tarihi kent belediyesi tarafından kabul edilen birlik tüzüğü ve yayımlanan “Kuruluş Bildirgesi”yle kurulan Tarihi Kentler Birliği, 2001 yılında Avrupa TKB’nin 12. üyesi oldu.
TKB; koruma, kültür, çevre, imar ve tarihi kent konularıyla ilgili bilgi, belge, mevzuat, kaynak ve eğitime
dönük çalışmalar yapmaya başladı. Eğitim seminerleriyle üyelerinin proje yapma ve uygulama yeteneklerini geliştirdi. Üye aidatlarından sağlanan geliri, hibe programlarıyla yine üyeleri arasında dağıtarak
koruma projelerine mali destek sağladı. 2000 yılından sonra gerçekleşen yasal düzenlemelerde aktif
bir rol üstlenerek olumlu sonuçlar alınmasında etkili oldu.Tarihi ve kültürel varlıkların onarımına yönelik
kaynak yaratılması, yerel yönetimlerin ihtiyaç duyduğu plan ve proje kurulları olan KUDEB’lerin oluşturulması gibi büyük kazanımlara önayak oldu.
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1. Yerel ustaları yetiştiren kent atölyeleri, TKB’nin
kurulmasıyla yerel yönetimlerin gündemine girdi.
2. Dönemin İçişleri Bakanı Saadettin Tantan
ve pek çok bürokrat TKB’nin kuruluşuna destek oldu.
3. İlk buluşmalardan biri 2003 yılında Bartın’da yapıldı.
4. Batı Karadeniz Havzasındaki koruma hareketi
TKB ile hız kazandı. (Beypazarı)
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Birlik üyesi kentlerde son yıllarda ortaya konulan somut sonuçlar, Tarihi Kentler Birliğinin 15 yılda
gerçekleştirdiği değişimi açık bir biçimde gözler önüne seriyor. Yerel yöneticiler artık kentlerine farklı
bir gözle bakıyor, kentin tarihi mirasını güncel yaşamın gerekleriyle bağdaştıran bütüncül bir yaklaşım
sergiliyorlar. Bu anlayışı giderek komşu kentler ve hatta sınır ötesi yerleşmelerle paylaşarak, havza boyutunda kültür öncelikli bir kalkınmanın önünü açmaya çalışıyorlar.

ŞERİFLER YALISI
Tarihi Kentler Birliğinin merkezi Şerifler Yalısı, Emirgan’da sahil yolu üzerinde bulunuyor. Boğaziçi’nde
18. yüzyıl sivil mimarlığının temsilcisi olarak bugün hâlâ ayakta kalmış ender yalılardan biri olan Şerifler
Yalısı, aynı zamanda Rumeli yakasının en eski ve iç süslemeleri bakımından en dikkate değer örneği
olarak da bilinir. 1782 yılında yapıldığı tahmin edilen yapı 1850-1860 arasında tamamen değişikliğe
uğradı ve 1970’li yıllarda o zamanki mülk sahibi tarafından Kültür Bakanlığına devredildi. Yapı titiz ve
kapsamlı bir restorasyon sürecinden sonra bugünkü halini aldı.
İlk yıllarında birlik başkanının görev yaptığı ilden yönetilen Tarihi Kentler Birliği, 4 Eylül 2005 tarihinde
birlik merkezini İstanbul’a taşıma kararı aldı. Dönemin Kültür ve Turizm Bakanının vermiş olduğu sözden
hareketle başlatılan, Şerifler Yalısının birliğe tahsisi için Bakanlık nezdindeki girişimler sonucunda, Yalı
2007 yılında kira karşılığında ÇEKÜL Vakfı ile birlikte kullanılmak üzere resmen Tarihi Kentler Birliğine
devredildi. Şerifler Yalısı zaman içindeki yıpranmaları dikkate alınarak tüm birimleriyle niteliğine uygun
kalıcı bir yapıya kavuşturuldu.Tarihi Kentler Birliği ve ÇEKÜL Vakfı 2007 yılından bu yana, Yalının titizlikle
korunması görevini de üstlenerek, selâmlığın arkasındaki Bendegân Binasında hizmet veriyor.

TKB’NİN KURULUŞUNA
DESTEK

Kuruluş Yıllarında Yapılanma
Kuruluş döneminin öne çıkan başlıkları:
• Kasım 2000’de Danışma Kurulunun
oluşturulmasına karar verildi.
• Ocak 2001’de TKB iletişim organı
Yerel Kimlik Dergisinin

Ahmet Necdet Sezer
Cumhurbaşkanı (2000-2007)

Tarihi Kentler Birliği, kuruluşunu takiben Erdoğan Bilenser başkanlığında, 21
Mart 2001 tarihinde Türkiye Cumhuriyeti’nin 10. Cumhurbaşkanı Ahmet
Necdet Sezer’i ziyaret etti. Sezer, bu görüşmede birliğin Türkiye için çok
önemli bir adım niteliği taşıdığını belirterek TKB’ye desteğini açıkladı.

yayımlanmasına karar verildi.
• Şubat 2001’de koruma proje
ve uygulamalarının
ödüllendirilmesine karar verildi.
• Nisan 2001’de kamu-yerel-sivil-özel
birlikteliğiyle anılan Nevşehir
Kararları alındı ve Avrupa Tarihi

Ahmet Necdet Sezer, 21 Eylül 2001 tarihinde Kars’ta düzenlenen Tarihi
Kentler Buluşmasında da bir konuşma yaptı. Sezer’in “Demokrasi İçin Kimlikli Toplum” başlıklı konuşması, Tarihi Kentler Bildirgesi olarak kabul edildi.
Sezer, konuşmasında örgütlenmenin, demokratikleşme sürecinin güçlü halkalarından biri olduğunu vurguladı.

Kentler Birliğine katılım kararı verildi.
• Mart 2003’te TKB web sitesi
www.tarihikentlerbirligi.org
yayına başladı.
• Temmuz 2003’te somut olmayan
kültürel mirasın korunmasının

Saadettin Tantan

yasalarda ve ilgili kurumların görevleri

İçişleri Bakanı (1999-2001)

arasında yer alması çağrısı yapıldı.

TKB’nin kuruluşuna büyük katkıları olan dönemin İçişleri Bakanı Saadettin
Tantan, Mayıs 2001’de düzenlenen ve büyük ses getiren Antalya Kolokyumunun açılış konuşmasında “Tarihi ve kültürel mirası koruyan toplumlarda yurt sevgisi de kökleşir
ve ülkesine karşı sorumlu yurttaşların yetişmesine temel oluşturur. Bu nedenle, ülkesinin değerlerinin
bilincinde olan vatandaşlarla ve kurumlarla çağdaş toplum olabileceğimizi bilerek bu çalışmalara ve
koruma çabalarına büyük önem veriyoruz...” dedi.

Rüştü Kazım Yücelen
İçişleri Bakanı (2001-2002)

2002 yılına gelindiğinde, İçişleri Eski Bakanı Saadettin Tantan’ın halefi, İçişleri Bakanı Rüştü Kazım Yücelen,
TKB Antakya Buluşmasında söz alarak “Türkiye Avrupa kültür mirasının en zengin, en değerli parçalarını
barındırır ve birçok Avrupa ülkesinden daha çok sayıda kültürel ve doğal varlığa sahiptir. Türkiye kendi
Tarihi Kentler Birliğini kurarak Avrupa Tarihi Kentler Birliğine üyelik için gereken girişimleri başlatmış
ve böylelikle bu önemli sürecin dışında kalmamıştır. Tarihi Kentler Birliği bu alanda önemli bir misyonu
gerçekleştirmek için gerekli ve yerinde bir oluşumdur” dedi. Rüştü Kazım Yücelen’in konuşma metninin
başlığı ve ana fikri “korumak çağdaşlıktır” vurgusunu taşıyordu.

İstemihan Talay
Kültür Bakanı (55-56-57. Hükümetler)

Antalya Kolokyumuna katılan dönemin Kültür Bakanı İstemihan Talay, koruma bilincinin topyekûn bir
anlayışa evrilmesinde Birliğin önemli rol üstlendiğinin altını çizdi: “Tarihi değerlerimizi koruma ve
yaşatma görevi sadece Kültür Bakanlığının değil herkesin ve özellikle o kent halkının görevi olup, ülkemizde bu birlik tarafından geliştirilecektir.”
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DÖNEM
DEĞERLENDİRME
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BİLİNÇLENMİŞ KENTLİLER, KENTLERİNİ
YÖNETEBİLİR
ERDOĞAN BİLENSER
Tarihi Kentler Birliği Kurucu Başkanı (2000-2004)
Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı (1999-2004)

Tarihi Kentler Birliğini anlatırken “rüzgâr” çok kullanışlı bir kavramdır. Çünkü TKB, kuruluşundan itibaren
estirdiği rüzgârla gerek yerelde gerekse merkezde bir koruma gündemi yaratmıştır. Bugün, 15 yılı
geride bıraktık. Rüzgârımız giderek daha geniş bir alanı etkisi altına almaya başladı.
TKB’nin kuruluşundan önce yerel yönetimler, korumacılığı ön plana alan bir motivasyon içinde değildi.
Yol, su , kanalizasyon, çevre temizliği gibi hizmetleri yerine getiren bir organizasyon olarak tanımlanırdı.
İlk kez TKB ile birlikte, belediyelerin sadece bu işlerle yükümlü olmadığı, çağdaş bir kent kurabilmek
için öncelikle geçmişi korumak gerektiği anlaşıldı. Bunda, TKB’nin Anadolu Buluşmaları ve yurt dışı
teknik inceleme gezileriyle formüle ettiği toplantıların önemli bir rolü var.
Tarihi Kentler Birliği, adeta bir eğitim merkezidir. Kişilere ve kurumlara bilgi ve güç veren bir yapıdır.
Kuruluş yıllarında yerel yönetimler daha ürkekti. Gerek koruma anlayışını algılama gerekse kendi önerilerini aktarma aşamasında bir tür tutukluk vardı. Ancak bu tutukluk, yine TKB’nin eğitim anlayışı ile
aşıldı. Tüm buluşma ve geziler, yol boyu sürdürülen tartışma ve bilgi paylaşımı ile gerçekleşir, eğitim
her koşulda ve her an devam ederdi.
Tarihi Kentler Birliği, yerel yönetimlerin koruma bilinci kazanması için bir milattır. Ancak, bu milat
ÇEKÜL Vakfının öncü kimliğinin Tarihi Kentler Birliği üzerindeki etkisiyle birlikte düşünüldüğünde bir
anlam kazanıyor. Türkiye'de kültürel mirasın korunması bilincinin ülke bütününde yayılmasını sağlayan,
yerel yönetimleri ve yereldeki diğer güçleri biraraya getirerek restorasyonların hızlanmasını sağlayan
ve çözüm önerileri getiren ilk kurum ÇEKÜL Vakfıdır. Tarihi Kentler Birliğinin Anadolu’da gittiği her
yerde, bizi ÇEKÜL karşıladı. Bu, bir iddia ve inanca işaret eder. Tarihi Kentler Birliği, ÇEKÜL Vakfının
inancı ve iddiasıyla başladı yola.
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TKB ile kavramsallaştırdığımız bir diğer başlık olan “sürdürülebilir barış”, bugün kıymeti çok daha iyi
anlaşılabilecek bir konu. Savaş, insan kaybının yanında kültürleri de yok eder. “Modern” zamanlar, binlerce yıllık eserlerin yıkıldığı, geçmişin izlerinin silindiği bir dönem olarak beliriyor. Bunun bilgisiyle, 1994
yılında Rio’da yapılan Birleşmiş Milletler Zirvesinin “sürdürülebilir kalkınma” ana temasını, “sürdürülebilir
barış” kavramıyla yorumladık, destekledik. Ekonomik gelişmenin sürdürülmesi toprağın, havanın, suyun
korunması ile; o havanın, suyun, toprağın gelecek kuşaklara aktarılması ile mümkündür. TKB özelinde,
sürdürülebilir bir kalkınma ve barış için kentlerin imkânlarının da hakça paylaşılması gereğini vurguladık.
Aynı vurguyu 2002 yılında Johannesburg’da
yapılan BM zirvesinde de tekrar ettik bu zirveye katılan kent ölçeğindeki tek yer Bursa
idi. Girişimimiz dünya çapında gündem
yaratmıştı. Çünkü biliyoruz ki dünyayı artık
kentler yönetiyor. Bu, belediyeler için yeni
bir “bağlam” ve bir “sivil inisiyatif ” hareketidir.
Gerek ulusal gerek uluslararası boyutta
merkezi yönetimlerle ilişki kurmak, yerel
yönetimlerle ilişki kurmaktan daha zordur.
Bilinçlenmiş kentliler, kentlerini yönetebilir.
Yerel yönetim ve kentliler arasındaki ilişki
daha dolaysız bir ilişkidir ki modernlik ve çağdaşlık da bunu gerektirir.
Son olarak;
Tarihi Kentler Birliği, her birimizin Anadolu’yu
yeniden tanımasına imkân yaratmış bir
oluşumdur. Çünkü TKB Anadolu’nun ta kendisidir. Sadece “katılımcı” değil, aynı zamanda
“çoğulcu” bir yapıdır. Tarihi Kentler Birliğinin
en önemli vasfı birlikteliktir ve bu, kuşaktan
kuşağa devam edecektir.
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ORTAK MİRAS, ORTAK BELLEK
MEHMET ÖZHASEKİ
TKB Başkanı (2004-2010)
Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı (1998-2015)
Çevre ve Şehircilik Bakanı (2016-devam ediyor)

Tarihi Kentler Birliği üyesi kentlerde ortaya konulan somut sonuçlar, 15 yılda yaşanan değişimi açık bir
biçimde gözler önüne seriyor.Yerel yöneticiler artık kentlerine farklı bir gözle bakıyor, kentin tarihi mirasını güncel yaşamın gerekleriyle bağdaştıran bütüncül bir yaklaşım sergiliyor. Bu anlayışı giderek
komşularıyla ve hatta sınır ötesi yerleşmelerle paylaşarak, havza boyutunda kültür öncelikli bir kalkınmanın önünü açmaya çalışıyor.
Türkiye’nin yerel yöneticileri, toplumsal kimliğin ve dirliğin oluşmasına etki etmeye devam ediyor. Tarihi
Kentler Birliği sadece tarih ve kültür varlıklarının hayata yeniden katılmasını sağlamakla yetinmeyip,
yerel yönetim anlayışına ciddi ve özenli katkı sağladı: Kentlilik bilinci anlayışına derinlik, kitaplarda kalan
kent tarihine “ortak miras-ortak bellek” değerlerini ekledi. Yeni bir birliktelik, dayanışma ve davranış
kültürü geliştirdi.
Kültür mirasının, kentsel ve bölgesel planlamanın vazgeçilmez bir öğesi olduğunu artık biliyoruz. Yerel
yönetimlerimiz bu konuda sorumluluk üstleniyor, kentlileri de bu çabaya dâhil etmeye öncelik veriyor.
Tüm koruma ve yeniden işlevlendirme çalışmalarında toplumun ihtiyaçları gözetiliyor, çok yönlü işbirlikleri kuruluyor, gerekli mali kaynaklar sağlanıyor. Restorasyon ve iyileştirme yöntemleri ve teknik beceriler geliştiriliyor. Türkiye’nin her yöresinde küçüklü büyüklü yerleşmede “bütüncül koruma”
çalışmaları gerçekleştiriliyor.
TKB, tarihi ve kültürel mirasımıza sahip çıkma bilincinin önce oluşturulması, daha sonra da bu bilinçten
hareketle tarihi değerlerin geleceğe taşınması noktasında epey bir mesafe aldı. Tarihi, kültürel ve doğal
değerlerimizi gerçek anlamda korumak top yekûn sahip çıkılması gereken bir meseledir. Kamu-yerelsivil-özel ne kadar ilgili taraf varsa hepsi taşın altına elini koymalıdır.
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Hiçbir sorun sadece kendi başına ortaya çıkmadığı gibi, çözümünü de tek bir alanda bulamayız. Kent
ile tarih arasında da böyle bir bağlantı var. Çarpık kentleşme ile biz bu bağı kopardık. Bu bağı yeniden
kuruncaya kadar geçen zaman içinde uygarlaşma adına bir çok hata işlendi. Hafızasız insan nasıl olunamıyorsa, tarihsiz toplumların ve kentlerin de olamayacağının bilincine artık vardık. Hatta şunu da
söylemekte fayda var: Tarihle kent arasındaki bağ sadece geçmiş mirasa doğru bağlanmakla kalmamalı.
Bugün de geleceğin tarihi olacak. O halde bugünü de geleceğe bağlayarak, zaman içinde süreklilik
yakalamalıyız.
Kentler de canlılar gibidir; doğarlar, gelişirler, büyürler, hatta ölürler. Nice medeniyetlere beşiklik ettiği
halde günümüze kadar ömrü yetmeyen şehirler var. Eğer bir kente özenle bakılmaz, gelişip serpilmesi
için ihtiyaçları giderilmez ise o kent ölüme mahkûm edilmiş demektir.
Tarihi Kentler Birliği, tüm kültür değerlerimizi gelecek kuşaklara aktarmak için “koruma bilinci”nin
yayıldığı bir okul olmayı başarmıştır. Kurucu Başkan Erdoğan Bilenser, görevi devrettiğim Dr. Asım
Güzelbey ve şimdi görevde olan Yusuf Ziya Yılmaz 15 yıldır yanan bu koruma meşalesini bir bayrak
yarışı misali hep bir adım ileriye taşımayı başardı. Bundan sonra TKB yönetimine hizmet edecek tüm
arkadaşlarımın da aynı sorumluluğu taşıyacağına tüm kalbimle inanıyorum. ÇEKÜL Vakfının ve Prof.
Dr. Metin Sözen’in önderliğindeki bu “koruma okulu”nun öğrencileri daim olsun. Nice 15 yıllara...
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TARİHİ KENTLER BİRLİĞİ,
HEDEFİNE KİLİTLENMİŞ BİR OLUŞUMDUR
DR. ASIM GÜZELBEY
Tarihi Kentler Birliği Başkanı (2010-2014)
Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı (2004-2014)

TKB’de başkanlık yaptığım 2 dönem, hayatımın en onurlu ve en keyif aldığım yıllarıydı diyebilirim.
Aslında, ruhumda tarihe ve tarihi eserlere karşı amatörce bir yaklaşım vardı. Yıllarca eski halı ve kilim
toplamış, 2004 yılına kadar da bu merakım aktif olarak devam etmiş ve 250 parçalık ciddi bir koleksiyona sahip olmuştum.
2004’de hayatımda yeni bir dönem başladı. 30 yıl yaptığım doktorluğa nokta koymuş ve belediye
başkan adayı olmuştum. Bu süreçte farklı bir yol izledim. Rakiplere ve rakip partilere tek laf etmeden,
sadece yapacaklarımı anlattım. Bu söylevlerin başında “Eski Antep Evlerine Sahip Çıkma Projesi” vardı.
Proje halk tarafından çok benimsendi. Gittiğim her yerde projeye dair sorularla karşılaşıyordum.
Antep evlerine sahip çıkacağım sözü neredeyse bir slogan halini aldı. Fakat işin aslı, bunu nasıl yapacağımı ben de bilmiyordum.
Seçimler nihayet bitti; göreve başladığımın 3. günü hayatımın en şanslı günlerinden biriydi. Çünkü o
gün Prof. Dr. Metin Sözen’le tanıştım. Bu hem benim hem de Gaziantep’in şansıydı.
5 bin 600 yıllık Gaziantep maalesef Tarihi Kentler Birliğine üye değildi. 2004’de hem üyeliğimizi hem
de ilk TKB buluşmamızı gerçekleştirdik.
Şehrin tarihi dokusu, özellikle Kale ve çevresi ve Bey Mahallesi, tinerci çocuklar ve suç şebekeleri
arasında paylaşılmış durumdaydı. “Kale şehrin kalbidir” derler ama bizim şehrimizin kalbi neredeyse
durmuştu. Bu koşullar altındayken Metin Sözen’in çizdiği yolda yürümeye başladık ve “Antep Evlerine
Sahip Çıkma Projesi” adım adım gerçekleşmeye başladı.
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Projemiz bir yağ lekesi gibi yavaş yavaş büyüdü ve sonunda; kebap-lahmacun-baklava şehri olarak bilinen Gaziantep, bir kültür şehrine dönüştü. Şehre turist akını başladı, esnafın işleri açıldı, yeni otellerrestoranlar derken şehir büyük bir değişim yaşadı.
Bu değişimin sonucunda, kendimi bir anda TKB başkanı olarak, belediyecilikte idolüm olan Kayseri
Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Özhaseki’den görevi devralırken buldum. Benim için hayal bile
edilemeyecek bir onurdu bu.
TKB kendi hedefine kilitlenmiş, ilke olarak partiler üstü duruşu benimsemiş bir oluşumdur. Ben de
başkanlık sürecimde TKB’nin başlıca hedefini gözeterek, ülkemizdeki kültür varlıklarını korumayı, onlara
sahip çıkmayı ve bu mirası gelecek kuşaklara sağlıklı olarak ulaştırmayı amaç edindim.
Bu nedenle eğitime öncelikli olarak önem verdik. ÇEKÜL Akademi ile yaptığımız işbirliği neticesinde
düzenlenen eğitim programlarıyla, yerel yönetimlerin uzman kadrolarının koruma ve canlandırma
konusunda eğitimler almasını sağladık; somut olmayan kültür mirasına sahip çıkmayı da bir hedef olarak
belirledik.
AB Hibe Fonlarından daha fazla üyemizin istifade edebilmesi için gayret gösterdik. Aynı anda TKB’nin
uluslararası sahada etkin olmasına çalıştık. Her yıl düzenlendiğimiz yurt dışı gezilerle hem üyelerimizin
daha fazla ülkeyi görmelerini sağladık hem de uluslararası ilişkileri daha sık ağlarla örmeyi öngördük.
Arkamıza dönüp baktığımızda, TKB’nin önemli bir yol kat ettiğini, dolayısıyla tarih ve kültür bilincinin
tüm ülkeye yayıldığını görebiliyoruz.TKB’den önce özellikle şahıs mülkü tarihi eserlere harabe gözüyle
bakıldığını biliyoruz. Bu yapıları yıkıp, yerlerine otopark yapıp 3-5 kuruş kazanma veya ondan kurtulma
zihniyeti geride kaldı.
Şimdi bu eserleri nasıl restore ederiz, nasıl koruruz, onlardan nasıl istifade eder ve ekonomiye
kazandırırız düşüncesi hâkim. Bu bilincin oluşmasında ve yerleşmesinde TKB’nin ne kadar önemli bir
fonksiyon üstlendiği de ortada.
Gelinen noktaya baktığımızda, keşke dememek mümkün değil.
Keşke bu bilinç TKB’nin bir avuç tarih ve kültür sevdalısı tarafından kurulduğu 2000 yılında değil de,
Cumhuriyetle birlikte, yani 1930’larda gelişmiş olsaydı.
Keşke tarihimize, kültürümüze daha fazla sahip çıksaydık, o eserleri koruyup yaşatabilseydik, onların
yerlerine beton yığınlarını dikmeseydik. Belki bacalı sanayi kadar, bacasız sanayide de bugünkünden
daha iyi bir noktada olacaktık.
Yine de bu bulunduğumuz noktayı küçümsememek lazım. Bu noktaya gelmemizde en büyük emek
sahibi, elbette Prof. Dr. Metin Sözen ile onun fedakâr ekibi ve çalışma arkadaşlarıdır. Şuna inanıyorum
ki 2014 yılında görevi devrettiğim kıymetli dostum, Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Yusuf
Ziya Yılmaz ile TKB daha da ileriye gidecektir.
TKB’de çalıştığım sürece yol gösterici olan ve bizlere mütevazı, engin kişiliği ile çok şey öğreten Metin
Sözen’e, daima minnet ve şükran borçluyum.
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15

YILIN KORUMA
GÜNDEMİNDEKİLER
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KENT ATÖLYELERİ

Geleneksel yapı malzemeleriyle üreten; taşın, ahşabın, toprağın dilinden anlayan ustaların hızla yitirilmesi,
nitelikli onarım ve restorasyon çalışmalarının önünde önemli bir engel oluşturuyordu. ÇEKÜL Vakfının
ana başlıklarından biri olan kent atölyelerinin hayata geçirilmesi için başlatılan çalışmalar, Tarihi Kentler
Birliği ile birlikte ortak bir çabaya dönüştü.
Yitirilen üretim hafızasını yeniden yaratması, geleneksel yapı sanatı için ihtiyaç duyulan usta ve teknik eleman
boşluğunu doldurması amaçlanan kent atölyelerinin, geleneksel yapım teknikleri ve restorasyon yöntemlerini yeni kuşaklara aktarması, istihdam fırsatları yaratması da planlandı. ÇEKÜL Vakfının önderliğinde
belediyeler, il özel idareleri, İŞKUR, il milli eğitim müdürlükleri, meslek odaları, üniversiteler gibi kurumlar
arasında oluşturulan ortaklıklar ve Tarihi Kentler Birliğinin desteğiyle kent atölyeleri açılmaya başlandı.

Kent atölyeleri nitelikli iş gücü
yaratmakla kalmayıp, yerel odaklı
işbirliği ve ortaklıkların oluşturulması;
yerel ekonominin gelişimine katkı
verecek yeni projelerin geliştirilmesi
gibi hedeflerle yol alıyor.
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Kastamonu ve Midyat’ta koruma projelerine nitelikli usta yetiştirmek üzere
başlatılan çalışmalar 2005 yılında Gümüşhane’de geliştirilerek, kent atölyeleri
modeline dönüştü. Onları TKB üyesi olan Ağırnas, Söke, Taraklı, Diyarbakır
ve Vezirköprü gibi kentlerdeki uygulamalar izledi. 2009 yılında hizmete
açılan ve en başarılı örneklerden biri olan Metin Sözen Sille Kent Atölyesinde ise ağaç işleri, dülgerlik, sıvacılık, demircilik, kerpiç işçiliği, taş duvar
ustalığı konularında eğitim programları uygulanmaya başladı ve Konya’daki
pek çok Selçuklu eserinin restorasyonu Sille Kent Atölyesinden mezun olan
ustaların emekleriyle tamamlandı. Kent atölyeleri nasıl kurulur, geliştirilir ve
başarılı olur konusu TKB’nin 2006 Niksar Buluşmasında detaylarıyla üye
belediyelerin gündemine getirildi. Her TKB toplantısında, üretilen belgesel
ve yayınlarla bu bilincin yaygınlaşması sağlandı.
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KENT MÜZELERİ ve ARŞİVLERİ
Kentli kimliği ve kentli bilinci yaratmanın ön koşulu, kenti “o kent” yapan
tarihsel serüveni canlı tutmak, tarihsel dokusuyla, mekânlarıyla, adap
erkânıyla, ilişki biçimleriyle tanıdık hale getirmek, geçmişle bugünü birbirine
bağlayıp geleceğe uzanmak. İşte tam da bu noktada kent müzeleri ve arşivleri, kentin geçmişi ve kültürüyle uyumlu bir değişime katılan ve kentli
bilincine sahip hemşehriler yaratma işlevi görüyor.

“Kent müzeleri temelde bir kentin
yaşam serüvenini, tarihsel ve kültürel
birikimini her yaş diliminden insanla
paylaşan, baktığını gören kuşaklar
yetiştirmek için oluşturulan bir eğitim

ÇEKÜL Vakfının “7 Bölge 7 Kent Projesi” kapsamında, kimliğini koruyan
kentlerde, kültürel sürekliliği vurgulamak amacıyla önce özelliklerini yitirmemiş bir geleneksel konut, Çevre Kültür Evi olarak onarılıp değerlendirildi. Kent envanterleri oluşturulmaya başlandı ve buradan kent
arşivlerine giderek Kemaliye, Kastamonu, Bursa gibi örneklerle kent
müzelerine doğru açılan ve genişleyen bir anlayış doğdu.

ortamıdır. İnsanları müzeyle tanıştıran,
müze okumayı, müze gezme alışkanlığı

Kent Müzeleri ve Arşivlerinin oluşturulması Tarihi Kentler Birliğinin kuruluşuyla önemli bir ivme kazandı. 2000 yılında Tarihi Kentler Birliğinin kuruTarihin her dönemini ve her kesitini
luşuna ev sahipliği yapan Bursa kenti, zamanın Büyükşehir Belediyesine bir
canlandıran, güncel yaşamla buluşturan
talepte bulunacaktı: “Bursa, Osmanlı’nın ilk başkenti olmakla gurur duyuyor
bir mekân... Genç kuşakların kentin
ancak ne hemşerilerine ne de ziyaretçilerine sahip olduğu zenginlikleri
kokusunu içine çektiği, hemşerilik
gösterebiliyor. Bu kente bir kent müzesi gerekiyor!..” Belediye başkanlarının
havasını kokladığı bir deneyim...”
ve valilerin kent müzeleriyle tanışmaları süreci böyle başladı. 14 Eylül 2002
Prof. Dr. Metin Sözen, Kent Müzeleri ve
tarihli Tarihi Kentler Birliği Edirne Buluşmasında biraraya gelen TKB Meclisi,
Arsivleri
kitabı önsözünden, 2013
.
Kent Müzeleri ve Arşivleri
Kuruluş ve İşleyiş Yönergesini kabul etti ve üyeleriyle paylaştı. İlk kent müzeleri
birbirini izledi. TKB, Mayıs 2011 tarihli Samsun Buluşmasında, kent müzelerine verdiği önemi bir kez daha
“Kentler Kimliğini Unutmamalı: Her Kente Bir Kent
Müzesi” sloganıyla gündeme getirdi ve hareketin büyük
bir ivme kazanmasını sağladı. 2012 yılında 360’ı aşkın
üyeye sahip olan TKB’de, belediye başkanlarının bu
konuya gönüllü yaklaşımları ve çalışmaları sayesinde
kent müzeleri yaygınlaşmaya başladı.
edinmeyi sağlayan bir alıştırma...

Tarihi Kentler Birliği bugün gelinen aşamada, üye kentlerin kent envanteri, kent arşivi, kent belleği ve giderek
kent müzesi oluşturma sürecine ÇEKÜL Vakfı ile birlikte destek veriyor, yol göstericilik yapıyor. İşlevini yitirmiş tarihi yapılar çağdaş birer kent müzesine
- 26 -

İslam Bilim Tarih Müzesi, Şahinbey

Beyazhan Gaziantep Kent Müzesi

dönüştürülüyor. Bugün pek çok yerde
geçmişiyle, doğasıyla, sosyal ve ekonomik
gelişimiyle kentin öyküsünü anlatan müzeler
kuruluyor. İlk başarılı kent müzesi örneğini
gördüğümüz Bursa Büyükşehir Belediyesinin
bilgi ve birikimiyle bu müzeler aynı zamanda
eğitici ve dinamik bir kültür merkezi olma
görevini de üstleniyor. Tarihi kentlerdeki
kültürel mirasın zenginliği son yıllarda
müzeleri tek bir “kent müzesi” çatısında
toplamanın yanı sıra kentin birikimini yansıtan ihtisaslaşmış müzelere doğru yöneltti.
Bakır Eserler Müzesi, Mutfak Müzesi, Hamam
Müzesi, Göç Müzesi,Tekstil Müzesi gibi ihtisas
müzelerinin sayısı her geçen gün artıyor;
Bursa (20 müze) ve Gaziantep (20 müze)
başta olmak üzere tarihi kentleri anlatan
müzeler, bellek mekânlarıyla hayat buluyor.

Safranbolu Kent Tarihi Müzesi,
eski Hükümet Konağı
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KALE-ÇARŞI-MAHALLE ÜÇLEMESİ

Gaziantep Bakırcılar Çarşısı, yenileme sonrası

Kentlerdeki tarihi dokunun önemli parçalarından
kale, çarşı ve mahallelerin canlandırılması, Tarihi
Kentler Birliğinin 15 yıl boyunca kesintisiz gündemde tuttuğu koruma başlıkları arasında yerini
aldı. Özellikle “200 Ortak 200 Eser Hibe Programı”
ile pek çok kalenin restorasyon ve çevre düzenlemesinin tamamlanmasına katkı sağlandı. Tarihi
çarşılardaki dükkânların cepheleri iyileştirildi; kentlerin sivil mimari dokusunu yansıtan eski mahallelerindeki sağlıklaştırma çalışmaları desteklendi.

Alanya Kalesi Sur ve Burçların rölöve-restitüsyon ve restorasyon projeleri, Antakya Uzun Çarşı sağlıklaştırma projesi, Kozan Kalesi ve Kilikya Manastırının rölöve, restitüsyon, restorasyon ve çevre düzenleme
projeleri, Niksar Kalesi rölöve, restitüsyon ve restorasyon projesi, Taraklı Yunuspaşa ve Orhangazi çarşılarının
projelendirilmesi, Balaban’daki Davutlu Mahallesi tarihi ev ve devamındaki tarihi çarşı-sokak sağlıklaştırma
projeleri, Beymelek’teki Dalyan Gölü kenarında bulunan 1. derece sit alanındaki İskele ve Kumtepesi Mahalleleri koruma amaçlı imar planının yapılması gibi yüzlerce koruma çalışması Tarihi Kentler Birliği tarafından
hem maddi hem de uzman görüşleriyle desteklendi. TKB üyeleri, miraslarını korumak için projeler üretmelerinin yanı sıra, uluslararası gelişmeleri ve örgütlenmeleri de takip etti. 2009 yılının Ekim ayında “19.
Dünya Kaleli Kentler Sempozyumu” Bursa Osmangazi Belediyesinin ev sahipliğinde yapıldı ve Tarihi Kentler
Birliğinin “Kaleli Kentler Semineri”, Sempozyumun bir parçası olarak programda yerini aldı.
İngiltere’den Chester, Slovenya’dan Piran, Malta’dan Valette, Rusya’dan St. Petersburg, İtalya’dan Verona,
İspanya’dan Barcelona ve Hollanda’dan Denbosh gibi kalesi olan pek çok kentten 75 yabancı konuk
ve TKB üyeleri programı ilgiyle izledi. 09-10 Ekim tarihlerinde Tayyare Kültür Merkezinde düzenlenen
sempozyumda 6 oturum gerçekleştirildi. Çarşı ve Mahalle Sempozyumlarıyla
üçleme tamamlanarak sonuçları Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından yayına
dönüştürüldü.

Tarihi Kentler Birliğinin

Toplantıda, Dünya Kaleli Kentler Birliğine üyelik başvurusunda bulunan Bursa
Büyükşehir Belediyesi, Kütahya Belediyesi, Sinop Boyabat Belediyesi ve AntalyaAlanya Belediyelerinin üyeliği kabul edildi. Sempozyum kapsamındaki TKB’nin
“Kaleli Kentler Sergisi”, 28-29-30 Mayıs 2010 tarihlerinde Tokat Valiliğinin himayesinde, Niksar Belediyesi ve Niksar Kaymakamlığının katkılarıyla ayrıca
Niksar’da açıldı.

hizmetleri arasında önemli bir
yere sahip olan Hibe Programı
pek çok kale restorasyonu
ve çevre düzenlemesinin
tamamlanmasının önünü açtı.
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2007’de Kadıköy Buluşmasında “Geleceğe Miras: Kent Çarşıları”; 2010’da Bursa’da
“Osmanlı Coğrafyasında Çarşı Kültür ü Sempozyumu”; Kırşehir’de “Kale-ÇarşıMahalle Bütününde Çarşı”; 2014’te Kütahya’da “Kale, Çarşı, Mahalle Bütününde
Ekolojik Yaklaşımlar” gibi toplantı başlıklarıyla konu, üyelerin gündeminde tutuldu.

Gaziantep Bakırcılar Çarşısı
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TARİHİ YAPILARDA İŞLEVLENDİRME

Günümüzün gereksinimlerini
karşılayamaz hale gelmiş tarihi

Tarihi kent dokuları ait oldukları zamanın, kültürün, dönemin yaşam biçimini
yansıtır. Ancak sosyal, kültürel, ekonomik yapıdaki değişiklikler mekânlara
da yansır ve tarihi yapılar günümüzün gereksinimlerini karşılayamaz hale
gelir. Bu yapıların terk edilmesini önlemek ve onları geleceğe kültürel miras
olarak aktarmak amacıyla yapılan çalışmalardaki anahtar kavram “yeniden
kullanım/işlevlendirme”dir. Bu kavram, yapıların çevresiyle birlikte
sürdürülebilir olmasını öncelikli görür. Bu nedenle tarihi bir yapıyı onarmak,
korumak kadar yeniden işlevlendirmek de TKB’nin en yoğun gündem maddelerinden birini oluşturur.

yapıların, bulundukları çevreyle
ilişki kurmaya dönük yenilenmesine

Bugün TKB üyesi çoğu kentte süregelen koruma çalışmalarında onarılan
tarihi yapılar müze, atölye, kültür merkezi olarak yeniden işlevlendiriliyor.
Ece Ayhan Evi Kültür Merkezi.
Şahinbey’deki Bostancı Mektebi, Selçuk’taki Tütün Deposu,Tarsus’taki Kubat
Medresesi, Kadirli’deki eski cezaevi, İzmir’deki Ahmet Ağa Konağı, Kocaeli’ndeki SEKA Kâğıt Fabrikası, Mersin’deki İngiliz Yağ Fabrikası yüzlerce örnekten sadece birkaçı...
bir örnek de Çanakkale’deki

“Tarihi ve Kültürel Miras Proje ve Uygulamalarında İşlevlendirme”, TKB üyesi belediyelerin teknik
kadrolarına eğitim veren ÇEKÜL Akademinin ana başlıkları arasında yer alır. Tarihi yapıların günümüz
koşullarına göre yeniden değerlendirilmesi, koruma/kullanım dengesi gözetilerek güncel kent yaşamına
katılmasını sağlayacak yeni yaklaşımlar belirlenmesi, tarihi yapıların yanında yapılacak yeni yapıların
nitelik, tasarım ve çevresel etkilerinin tartışılması eğitimin ana hedeflerini oluşturur. Çeşitli analiz yöntemleri, dünyadan ve Türkiye’den örnekler ile alan incelemeleri eğitime katılan uzmanların yereldeki
uygulama süreçlerini güçlendirir.

Ulukuşlar Mahalle Evi, Merzifon
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GELENEKSEL YAŞAM KÜLTÜRÜ
Geleneksel yaşam kültürü olarak da adlandırılan somut olmayan kültürel miras; yüzyıllar boyunca deneyimlerle
kazanılan ve kuşaktan kuşağa aktarılarak insanların ortak
belleğinde yer eden, geleneksel bilgi ve inanışları, sözlü
sözsüz anlatımları, şölenler ve şenlikleri, mutfak kültürünü,
giyim ve el sanatlarını kapsar. Tarihi Kentler Birliği 2003’te
Van’da gerçekleştirdiği “Geçmişten Geleceğe Yaşama
Kültürü” başlıklı toplantısında sahiplendiği bu kavramı, 2008
yılındaki Kars Buluşmasında yeniden gündemine aldı.
2010’da ise bu kez Tokat’taki Buluşmada “Geleneksel Doku
ve Yaşam Kültürünün Korunması” başlığıyla, somut olmayan
kültürel mirası koruma çalışmaları hızlandı.
Birleşmiş Milletlerin 2002 yılındaki Kültürel Miras Yılı etkinlikleri çerçevesinde düzenlediği ve 16-17 Eylül 2002’de İstanbul’da gerçekleştirilen Kültür Bakanları 3. Yuvarlak Masa
Toplantısının teması, “Somut Olmayan Kültürel MirasKültürel Çeşitliliğin Aynası” olarak belirlenmişti.
Toplantı sonunda ilan edilen “İstanbul Bildirgesi”nde;
UNESCO’nun da insanlığın “sözel ve somut olmayan mirasının başyapıtlarının ilan edilmesi” girişimi anımsatıldı ve
“küreselleşme sürecinin, bu mirasın tekdüzeleşmesini ciddi
tehdit ettiği” vurgulanarak; “somut olmayan mirasın sürdürülebilir kılınmasında tüm ilgili tarafların katılımıyla gerekli çalışmaların yapılması” çağrısında bulunuldu.
Bu çağrıyı “görev” kabul eden Tarihi Kentler Birliği, yaşamın tarihsel birikimlerini içeren geleneklerden
beslenme kültürüne, müzikten sosyal dayanışma ve inançlara kadar, somut olmayan mirasın da tarihi
kentleri yaratan temel girdiler arasında olduğunun bilinci içinde, 11-13 Temmuz 2003’te düzenlenen
“Van Buluşması”nın genel temasını bu konuya ayırdı.
Aynı yıl hazırlanan UNESCO’nun Somut Olmayan Kültürel Mirasın Korunması Sözleşmesi, bu kırılgan
mirasın korunmasını, canlılığının güvence altına alınmasını ve sürdürülebilir kalkınmaya katkı sağlama
potansiyelinden faydalanılmasını sağlamayı amaçlar. Türkiye bu sözleşmeye 2006 yılında taraf olmuştur.
Tüm bu gelişmeler, TKB üyelerinin hassasiyetini arttırdı. Köylerdeki envanter çalışmaları hız kazandı.
Bursa Büyükşehir Belediyesi envanter ve yayın konusunda örnek oluşturacak yöntemler geliştirdi.
Bursa’nın tüm köylerinde somut miras yanında somut olmayan kültürel miras öğeleri de belgelendi.
Bu çalışmalar yayınlara, filmlere dönüştürülerek herkesin kullanımına açıldı.
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KIRSAL MİRAS
Kırsal mimarlık, çoğu kez konutlar için geçerli olan, belli bir döneme ve
yöreye özgü mimari özellikleri ifade eder. İklim, yeryüzü şekilleri, toprak ve
su gibi doğal özellikler, yakın çevredeki malzemeler ve geleneksel yaşam
kültürü kırsal mimarlığın oluşumunda başlıca etkenlerdir. Anadolu’nun hâlâ
yaşayan köylerinde var olan bu kırsal mirası korumak TKB’nin son dönemde
daha çok yoğunlaştığı çalışma alanlarından biridir.
Anadolu'nun zengin kırsal mirası;
ninnilerden yemeklere, kilim desenlerinden
kerpiç mimariye ve masallara uzanan
geniş bir yelpazede... Kültürel
çeşitliliğimizden doğan ürünler o kadar
çok ki "kırsal mirasın"ın korunması bu
çeşitliliğin de korunması anlamına geliyor.

ÇEKÜL Vakfının 25 yıldır yürüttüğü “Köyler Yaşamalıdır” programının temel
yaklaşımlarını benimseyerek yürütülen kırsal mirasın korunması çalışmaları,
özellikle 2012 yılında Büyükşehir Yasasının değişmesiyle hızlandı. Nüfusu
2 binin altındaki belediyelerin kapanması, büyükşehirlerin sınırlarının ve
sorumluluklarının genişlemesiyle, kapanan TKB üyesi belediyelerin bağlı
olduğu büyükşehirler, kırsal yaşamın miras varlığını devam ettirmesi için
daha yoğun çalışmaya başladı.

Bunların başında, TKB’nin ve ÇEKÜL Vakfının desteğiyle 2012 yılında Bursa Büyükşehir Belediyesinin
ev sahipliğinde düzenlenen “Kırsal Yaşam, Kırsal Mimari Sempozyumu” gelir.
2013 yılında, ÇEKÜL Vakfının Tarihi Kentler Birliği adına hazırladığı Doğa ve Kültür Öncelikli Bölgesel
Yol Haritaları Programının dördüncü çalışması olan “Güney Marmara Kırsal Miras Strateji Planı” hazırlandı. Plan kapsamında Bursa, Balıkesir ve Çanakkale illerinden oluşan Güney Marmara coğrafyası için
kırsal mirasın nasıl dağıldığı, özgün nitelikleri, sorunları ve potansiyellerine dayalı genel bir koruma ve
gelişme çerçevesi oluşturularak ilgili yerel yönetimlere teslim edildi.
2014 yılında ise Cumalıkızık Köyünün UNESCO Dünya Miras Listesine girmesiyle uzun yıllardır devam
eden çalışmalar taçlanmış oldu.
2015 yılında, Tarihi Kentler Birliğinin desteği ve ÇEKÜL Vakfı işbirliğiyle Akdeniz Tanıtım tarafından
düzenlenen YAPEX Restorasyon Fuarının ana teması “Kırsal Yaşam, Kırsal Miras” olarak belirlendi; panel
ve etkinliklerle konu pekiştirildi. TKB üyesi belediyeler açtıkları stantlarda kırsal mirasın korunması için
yürüttükleri çalışmaları paylaştı.
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Değişen yasalarla belediyelerin köyler
üzerindeki sorumluluğu arttı. Köylerimizde;
doğadan elde edilen kültürle şekillenen
mimari ve geleneksel değerlerin içinde,
ahşap camilerden cumbalı köy evlerine,
çamaşırhanelerden değirmenlere pek çok
bellek mekânı varlığını sürdürüyor.
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ARKEOLOJİ MİRASI

Apollon Tapınağı, Didim

Arkeolojik alanlar, tarih öncesinden günümüze
ulaşan eski uygarlıkların yer üstü, yer altı veya
su altında bulunan ve ait oldukları dönemin
sosyal, ekonomik ve kültürel özelliklerini yansıtan kültür varlıklarının yer aldığı alanlardır.
Anadolu’da yaklaşık 150 yıllık bir geçmişi olan
arkeolojik çalışmalar sonucunda gün yüzüne
çıkarılabilmiş görkemli kalıntılar bugün yurdumuzun dört bir köşesinde birçok kentimizle iç
içe bulunuyor. Tarihi Kentler Birliği bu zenginliğin toplumun geniş kesimleriyle buluşması ve
sahiplenilmesi için arkeolojik miras çalışmalarını sürekli gündeminde tutuyor. Alan
yönetim planlarının önemini vurgulayan seminer başlıkları ve uzman görüşleriyle yerel
yönetimleri kazı çalışmalarına destek olmaya
teşvik ediyor.

2008 Bergama Buluşmasında “Arkeolojik Varlıklarla Kentsel Dokuların Birlikte Değerlendirilmesi”;
2009 Burdur Seminerinde “Koruma Alanlarının Planlanmasında Yerel Yönetimlerin Rolü ve Sorumluluğu”; 2010 Alanya Buluşmasında “Alaiye’den Alanya’ya: Doğal-Kültürel Mirasın Evrensel Boyuta Taşınması ”; 2011 Şanlıurfa Buluşmasında Göbeklitepe odağındaki inceleme gezisi; 2012 yılında “Yerel
Yönetimler Arkeolojik Mirasa Sahip Çıkıyor” başlıklı Denizli Semineri; 2012 yılında “Yanardağların Armağanı Kapadokya/Miras Alan Yönetimi” başlıklı Aksaray Buluşması, arkeoloji mirasının gündeme geldiği
toplantıların sadece bazıları.
Yerel Kimlik Dergisi; taş ocaklarının arkeolojik sit alanlarına tehdidi, arkeolojik
alanların yanı başlarındaki kentlerle ilişkileri, Alanya Kalesi alan yönetim planı
süreçleri gibi makaleler ve Anadolu’dan gelen koruma haberleri ile bu
önemli miras alanlarının sürekliliğinin nasıl sağlanması gerektiğini tarihi
belediyelere aktarma sorumluluğunu, yıllar boyu yerine getirdi.

Anadolu, sahip olduğu zengin
arkeolojik miras ile dünya kültür
tarihinin de önemli merkezlerinden
biri. Bu coğrafyada 150 yıllık geçmişi
olan arkeolojik çalışmalar pek çok
görkemli kalıntıyı gün yüzüne çıkardı.
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Bu bilinçlendirme sürecinde; 2011’deki Özendirme Yarışmasına “Apollon
Tapınağı Çevresi Altyapı ve Çevre Düzenleme Projesi”yle katılan Didim
Belediyesi Başarı Ödülüne değer görüldü. Çanakkale Belediyesi aldığı meclis
kararıyla Troia kazılarına; Taşköprü Belediyesi Pompeiopolis, Denizli
Belediyesi Laodikya, Burdur Belediyesi Hacılar Höyüğü kazılarına maddi,
manevi destek olmaya başladı. Side’de ise Tyhke Tapınağı 18 asır sonra
belediyenin çabaları ve Tarihi Kentler Birliğinin desteğiyle restore edildi.

1

2
3

4

1. İasos Antik Kenti, Milas
2. Yazılıkaya, Hattuşaş
3. Tyhke Tapınağı, Side
4. Tekirdağ Arkeoloji Müzesinden
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ENDÜSTRİ MİRASI

İzmir Havagazı Fabrikası

Emeğin ve üretimin sembolü endüstri mirası yapılar, Tarihi Kentler Birliğinin 2008 yılındaki Kocaeli
Seminerde ilk kez konuşulmuştu. Böylece üye belediyelerin hedefleri arasına endüstri mirası yapılarının
korunmasını alan TKB, yıllar boyu konuyu gündemde tutarak, pek çok yapının, belediyelerin çabalarıyla
korunmasını sağladı.
2011 yılında tarihi belediyeler bu kez Eyüp Seminerinde biraraya geldi. Seminer, ruhuna yakışır bir üretim
merkezinde, Feshane’de yapıldı. Uzman sunumlarının ardından Haliç’teki endüstri mirası yapılar incelendi.
Endüstri mirası yapıları; sanayi kültürünün tarihsel, teknolojik, sosyal, mimari ve bilimsel değere sahip
tanıkları. Binalar, makineler, atölyeler, imalathaneler, madenler, ambarlar ve depolar, enerji santralleri,
ulaştırma üretim haneleri ve hizmet yapıları, Türkiye’nin farklı ölçekteki yerleşimlerinde, yeni
işlevlendirme modelleriyle korunur hale gelmeye başladı.
2007 TKB Özendirme Yarışmasında proje ödülü alan Bursa Merinos Dokuma Fabrikası alanında yapılan
Atatürk Kongre-Kültür Merkezi,Tekstil Müzesi ve Merinos Parkı; Kocaeli’de SEKA Kâğıt Fabrikasındaki
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SEKA Park ve Bilim Merkezi, İstanbul’daki Silahtarağa Elektrik
Santralinde Bilgi Üniversitesi tarafından gerçekleştirilen Santral İstanbul Eğitim, Kültür, Sanat Merkezi; Eskişehir’deki Toprak Mahsuller
Ofisi Un Silolarından dönüşen otel ve Tuğla Fabrikasının yeniden
işlev kazanması ile üretimin durduğu zeytinyağı işliklerinin müze haline gelmesi endüstri yapılarının korunmasına örnek gösterilebilir.

Unutulmaya yüz tutmuş endüstri mirası
yapılarının kentlilerin ihtiyaçlarına cevap verecek
biçimde yeniden düzenlenerek işlevlendirilmesi,
yurt çapında endüstri mirası örneklerinin
korunarak geleceğe taşınmasını sağlıyor.
Tarihi Kentler Birliğinin hazırladığı envanter
fişleri üyeleri tarafından dolduruluyor ve

koruma için ilk adımlar böylece atılmış oluyor.
Tarihi Kentler Birliği ile eş zamanlı ÇEKÜL Vakfı da bu konuda
farkındalık yaratmaya devam etti ve dikkatleri sanayi yapılarına
çevirecek bir proje oluşturdu. “Ex-change: İstanbul-MarsilyaEndüstri Mirasını Görünür ve Anlaşılır Kılmak” projesi ile endüstri mirasının kent yaşamına katılması
için bilinç ve duyarlılık yaratmak amaçlandı. 2011 yılının Mart ayında başlayan proje, Marsilya’da bulunan
Bureau des compétences et désirs (Yetenekler ve İstekler Ofisi) ile birlikte yürütüldü; Sivil Toplum
Diyaloğu-İstanbul 2010 Avrupa Kültür Başkenti Hibe Programı kapsamında hazırlandı. Sergi, ışık
enstalasyonu, kitap ve eğitim çalışmalarıyla sanayi serüvenimizin tanıkları görünür kılınmaya çalışıldı.

2008 Özendirme Yarışmasında, İzmir Büyükşehir Belediyesinin Havagazı Fabrikasının kültür merkezi
olarak işlevlendirilmesi projesi, Metin Sözen Koruma Büyük Ödülüne layık görüldü. 2010 yılında ise
Yalvaç’taki Deri Fabrikası restorasyon ve işlevlendirme projesi Derviş Parlak 10. Yıl Özel Ödülü aldı.
Aksaray ve Denizli Belediyeleri un fabrikalarında yürüttükleri koruma çalışmalarıyla TKB’nin hibe programından faydalandı. Tarihi kentlerimizde atıl ve terk edilmiş duran pek çok yapı günümüzde artık kamuya açık sosyal donatı alanları olarak yaşamaya devam ediyor.

Enerji Müzesi, Bursa
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ETKİLİ BİR İLETİŞİM AĞI MODELİ:
YAPEX RESTORASYON FUARI

Çeşitli endüstriyel sektörlerde bilgi birikimi, bilginin araştırılması, işlenmesi ve sektörel kullanıcılara sunulması konusunda çalışan Akdeniz Tanıtım A.Ş.’nin ana faaliyet kollarından biri olan YAPEX Yapı, İnşaat ve
Restorasyon Fuarı, 2011’den bu yana ÇEKÜL Vakfı işbirliği ve Tarihi Kentler Birliğinin destekleriyle
yürütülüyor. 19. Uluslararası YAPEX Fuarı ile Türkiye’nin ilk uluslararası mimarlık bienali olan IABA 2011’e
katılan TKB, bu “ilk adım”dan sonra çalışmalarını, Fuara da ivme katacak nitelikli içerikleriyle sürdürdü.
Antalya Expo Center’da düzenlenen ve koruma sektöründe emek veren uzmanları, akademisyenleri
biraraya getiren YAPEX Fuarı bilgi, deneyim ve paylaşımda öne çıkan başlıca
platform. Bu platformun odak noktasını, her yıl TKB üyesi belediyelerin gündemini de belirleyen konu başlıkları oluşturuyor.
Koruma, yapı ve restorasyon
sektörlerini biraraya getiren
tek fuar olan YAPEX Fuarını
sektördeki benzer fuarlardan farklı
kılan başlıca özelliği tasarım, üretim
ve teknolojinin yanı sıra kültür
boyutunu fuara taşıyor olması.
YAPEX Fuarının TKB’nin desteğiyle
gerçekleştirilmesi, ortak değerlerin
korunması gündemini ayakta
tutan önemli bir unsur.
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TKB’nin öne çıkan etkinliklerinden biri olarak Özendirme Yarışması da,
YAPEX kapsamında düzenlenen bir sergi ve ödül töreni ile Fuar gündeminde önemli bir yer tutuyor. Kültürel mirasın korunmasında öncü rol üstlenen ÇEKÜL Vakfı ve Tarihi Kentler Birliği tarafından sahiplenilen, hem ulusal
hem de uluslararası katılımcılarla koruma, restorasyon ve yenileme alanlarında bir dil ve ilke birliğini hedefleyen Fuar, son 4 yılda şu başlıkları öne
çıkardı: “Kırsal Yaşam Kırsal Miras” (2015), “Kentsel İttifaklar ve Paylaşan
Kentler” (2014), “Kent Müzeleri” (2013), “Restorasyon, Renovasyon ve
Kültür Mirasının Korunması” (2012).
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TKB

’NİN HİZMETLERİ
Tarihi Kentler Birliği geniş bir bakış
açısıyla; yerelden ulusala, eğitimden
hibe programlarına, yol haritalarından
süreli ve süresiz yayınlara pek çok alanda
ve başlıkta varlık gösterdi. Koruma
bilincinin yanı sıra, proje ve uygulamalarda
sürekli artan bir üretim kalitesinin
oluşmasına katkı sağladı.
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TKB ETKİNLİKLERİNİN BELKEMİĞİ:
ANADOLU BULUŞMALARI
Anadolu Buluşmaları ve Meclis Toplantıları
Sorunların, çözüm seçeneklerinin ve hedeflerin tartışıldığı, stratejik kararların altyapısını hazırlayan
konuların ele alındığı bir platform olarak öne çıkan Anadolu Buluşmaları, Birliğe üye kentlerin belediye
başkanları ve meclis üyelerinin yanı sıra, tüm koruma camiasını biraraya getirdi. İlk yıllarda 150-200,
sonraki yıllarda 500-700 kişilik katılımlarla süren birliktelikler, yoğun bir bilgi ve deneyim paylaşımı, fikir
alışverişi, öğrenme ve dayanışma ortamı yarattı.
TKB, Meclis Toplantılarını gerçekleştirdiği tarihlerde, yılda iki kez olmak üzere
Anadolu Buluşmaları başlıklı geniş katılımlı toplantılar düzenleyerek hem
yeni kararlar alır, etkinlik başlıklarını belirler hem de TKB Meclisinin olağan
gündemini takip eder. Bu buluşmalar, üye belediyelerin tamamının katılımıyla
düzenlenir. Buluşmalar önce Birliğin kuruluş merkezi de olan Bursa’da
başladı. Ancak Birlik üyeleri TKB meclis toplantılarının merkez dışındaki
illerde de toplanması talebinde bulununca,TKB tüzüğünde değişiklik yapıldı.
Anadolu’nun çeşitli kentlerinde etkinlik, panel ve sergilerden oluşan Buluşmalar, TKB’nin heyecanla beklenen en önemli etkinliklerinden biri oldu.

Farklı ölçeklerde pek çok Anadolu
kentinde buluşma, seminer ve bölge
toplantısı başlıklarıyla biraraya gelen

Bu buluşmalarda, koruma yasaları, hibe fonlarından yararlanma, turizmde
kültürel planlama, korumada yeni yaklaşımlar, yerel kalkınma, çarşılar, bölgesel planlama ve yol haritaları, doğal ve kültürel mirasın evrensel boyuta
taşınması gibi pek çok konu ele alındı.

TKB belediyeleri, yerel yöneticiler
ve alanın uzmanları 2000 yılında
Bursa’da gerçekleştirilen Kuruluş
Toplantısından bu yana, ufkunu hep
daha ileriye taşımayı başardı.

Tarihi Kentler Birliği etkinliklerinin belkemiğini oluşturan Anadolu Buluşmalarının ilki olan ve Temmuz 2000’de Bursa’da gerçekleştirilen Kuruluş
Toplantısına 52 tarihi kent belediyesi katıldı.Yerel yöneticilerin bu buluşma
kapsamındaki sunum ve paylaşımları birlikteliği pekiştirip,TKB’nin geleceğine
ilişkin umutları güçlendirdi.

Antalya Kolokyumu: Ortak Değerler, Ortak Hedefler
Antalya Büyükşehir Belediyesinin ev sahipliğinde, Mayıs 2001’de İçişleri ve Kültür Bakanlıklarının da
katılımıyla düzenlenen Antalya Kolokyumu yeni bir koruma yaklaşımına dair büyük bir ilgi ve heyecan
yarattı. Yerel yönetimler, kuruluşun üzerinden henüz bir yıl geçmiş olmasına rağmen, kültürel mirasın
korunmasına yüksek bir sorumluluk duygusuyla eğiliyordu; toplantı bu yönüyle bir buluşmadan çok,
bir “sözleşmeyi” anımsatıyordu. Kolokyumun bir diğer önemli vurgusu ise “ortak değerler ve ortak
hedefler”di. Her biri ayrı ayrı siyasi partileri temsil eden belediyeler, Antalya Kolokyumunda
“dayanışma”nın altını çizmiş, ulusal zenginliklerin yaşatılmasını “ortak siyaset” olarak belirlemişti. Bu, bir
partiler üstü sorumluluğa işaret ediyordu ki başarıya ulaşması kolay olmayan bir hedefti.
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Ani Harabeleri / Tarihi Kentler Birliği Kars Buluşması, 2008
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Çorum Semineri, 2008

Antalya Kolokyumunda Cumhuriyet’in ilk dönemlerindeki kültür politikaları yeniden ele alındı; yeni bir
strateji oluşturuldu. Bu nedenle Antalya Kolokyumu yeni bir dönemin başlangıcı olarak kabul edilir.
Cumhuriyet’in kuruluş döneminde dikkatle geliştirilmiş olan ancak 1950’li yıllardan itibaren ihmal edilen
kültür politikaları, bütüncül bir anlayışla tekrar gündeme alındı.
Koruma çalışmalarında özelde yerel yönetimlerin ve genelde devletin katkı ve rolünün yetersizliği de
Antalya Kolokyumu sırasında beyan edildi. Bu buluşmada, sivil halkın, yani toplumun genelinin koruma
çalışmalarının sürdürülebilir bir nitelik kazanmasında etken yapı olduğu vurgulandı ve bir kent vizyonunun oluşturulması gereği gündeme alındı.
Ülkenin turizm potansiyeli de bu vizyon ile ilintili olarak yeniden tanımlandı. Anadolu’daki kültür ve
sanat zenginliğinin, turizmin ilgi alanına dâhil olduğu vurgulandı. Kültür ve doğa turizminin güçlenmesi
için kentlerin öncelikle envanter çalışmalarını tamamlamaları kararı alındı.
Tüm bu kararlar, TKB’yi yerel yönetimler için bir anlamda yerel bir UNESCO gibi çalışma prensibine götürdü. Tarihi Kentler Birliğinin söz söyleyen, yönlendiren ve rehberlik yapan bir kurum olduğunun altı çizildi.

Anadolu Seminerleri: Alanın Uzmanları Birarada
Tarihi Kentler Birliği etkinlikleri kapsamında yılda iki kez düzenlenen genel kurul toplantılarıyla eş zamanlı
olarak gerçekleştirilen Anadolu Buluşmalarının yanı sıra, dört kez de Anadolu Seminerleri düzenlendi.
Amacı yerel yönetimlerin korumadan sorumlu kadrolarının bilgi, beceri ve görgülerini artırmak, onlara
daha nitelikli donanımlar kazandırmak olan eğitimlerde alanın uzmanları belirli konu başlıkları hakkında
yoğun içerikli eğitimler düzenleyerek, yerel yönetimlerin ihtiyaç duyduğu bilgiyi sağladı. Sağlıklı kentleşmenin ve bütüncül koruma yaklaşımının gerektirdiği görgü, bu seminerlerde belirleyici oldu. Seminerler,
içerikleri dolayısıyla daha az sayıda katılımcıya daha doğrudan ulaşma hedefiyle hazırlandı.
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1. Kaş Semineri, 2007
2. Erzurum Semineri, 2010
3. Milas Buluşması, 2005
4. Midyat Semineri, 2006
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DÜNDEN BUGÜNE ÖZENDİRME YARIŞMALARI

Tarihi Kentler Birliğine üye olan belediyeler arasında düzenlenen ve kültür mirasını koruma çalışmalarını
özendirmeyi hedefleyen “Tarihi ve Kültürel Mirası Koruma Proje ve Uygulamalarını Özendirme Yarışması”, ilk kez 2001 yılında düzenlendi ve bu yarışmanın kazananları ödüllerini 2002 yılı Antakya Buluşması sırasında aldı. O dönemde “Kültür Mirasını Koruma Proje Yarışması” adıyla gerçekleştirilen
yarışmada ödüller, her biri üç ödülden oluşan iki kategoride verildi; Özendirme ve Duyarlılık Ödülleri.
Yarışma 2002 yılında “Tarihsel Mirası Koruma Projeleri ve Uygulamalarını Özendirme Yarışması” adı
altında düzenlendi. Bu yarışmada kategoriler revize edilerek Başarı Ödülleri ve Özendirme Ödülleri adı
altında verilmeye başlandı. Bugünkü kapsamlı başlığına 2003 yılında kavuşan “Tarihi ve Kültürel Mirası Koruma Proje ve Uygulamalarını Özendirme Yarışması”na aynı tarihte “Metin Sözen Koruma Büyük Ödülü”
kategorisi eklendi. 2006 yılında, nitelikli başvuruların sayısındaki artış nedeniyle ödül sayıları bir kez daha
arttırıldı. Koruma Büyük Ödülü dışındaki kategorilerin her birinde beş ödül
verilmeye başlandı ve nihayet günümüze gelindiğinde ödül kategorileri Metin
Tarihi Kentler Birliğinin strateji,
Sözen Koruma Büyük Ödülü, Proje Ödülleri, Uygulama Ödülleri, Süreklilik
yönelim ve önceliklerinin somut
Ödülleri ve Başarı Ödülü olarak belirlendi. Koruma Büyük Ödülü dışında,
örnekler üzerinden ifade bulduğu
tüm kategoriler için ödül sayısı sekize çıkarıldı.
bir platform olan “Tarihi ve
Kültürel Mirası Koruma Proje ve
Uygulamalarını Özendirme
Yarışması”, ülkemizdeki koruma
çalışmalarının sahaya yansımalarını
gösteren önemli bir döküm çalışması.
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Özendirme Ödülleri bir yarışmadan öte, Tarihi Kentler Birliği içinde
tartışılan strateji, yönelim ve önceliklerin örneklerinin somut olarak ortaya
çıktığı ve belediyelerin birbirlerinin çalışmalarını karşılaştırarak değerlendirebileceği bir platform niteliği taşıyor. Son altı yıldır YAPEX Fuarı ile birlikte

düzenlenen yarışma ödül töreni ve sergisi, kimliğini ve kültürünü
koruyan kentlere yılda bir kez çalışmalarını gösterme, tanıtma ve
deneyimlerini paylaşma şansı veriyor.

Koruma Özendirme Ödülleri, kültürünü,
kimliğini, tarihini korumayı bilen kentlere verilir.
O kentte yaşayan ve projeye sahip çıkan
halktan çizen mimara, süreci yöneten belediye

uzmanlarından belediye başkanına, yerelin
Geçmişte sadece Kültür Bakanlığı ve Vakıflar Genel Müdürlüğü gibi
bütün unsurları ödülün ortak sahibidir.
kurumlar tarafından yürütülen koruma çalışmalarının, bugün büyük
çoğunlukla yerel yönetimlerin inisiyatifi ile gerçekleştiriliyor olması,
tarihi kentlerimizin 15 yılda kazandığı en büyük ödül. Bu bakımdan yarışmaya katılan her çalışma,
Anadolu kentlerinin korunmasında bir adım olarak değerlendiriliyor; korumaya özendiriliyor ve teşvik
ediliyor.Yarışmanın ilk yıllarından bu yana değişen TKB gündemine paralel olarak, yarışmaya katılan projeler tekil sivil mimarlık örneklerinin korunmasından sokağa, sokaktan mahalleye, mahalleden kent
bütününü kapsayan bütüncül kentsel koruma senaryolarına evrildi.

“Tarihi ve Kültürel Mirası Koruma Proje ve Uygulamalarını Özendirme Yarışması”, TKB gündemini
meşgul eden kent müzeleri, endüstri mirasının korunması, arkeoparklar, çarşı-kale-mahalle koruma
programları, kırsal mirasın korunması gibi başlıkların kentlerimizde nasıl uygulamaya taşındığını görme
fırsatı yaratan bir yapıya dönüştü zaman içinde.
Yarışmada verilmekte olan Süreklilik Ödülleri koruma çalışmaları açısından da özel bir öneme sahiptir.
Yıllar içinde belediyelerimizin bütüncül koruma vizyonu çerçevesinde, istikrarlı biçimde sürdürdükleri,
birbirini tamamlayan uygulamalarını görebilmek; koruma çalışmalarının sürekliliği ve sürdürülebilirliği
- 47 -

2

1

1-2. Azmi Milli Un
Fabrikası (Müze), Aksaray
3-4. Merinos Tekstil
Fabrikası (Müze), Bursa
5-6. Sokak sağlıklaştırması,
Şahinbey
4
6

3
5
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konusunda 15 yılda elde edilen kazanımların belki de en önemlisi. “Süreklilik”, yapılan koruma projelerinin
tek defalık örneklerden çıkıp, bir kültür politikasına dönüştüğünün açık vurgusu olarak görülebilir.
Süreklilik Ödülleri içinde, ilçe belediyelerinin daha geniş bir paya sahip olması, bu kentlerde kültürel
mirası korumanın sahiplenildiğinin ve bir politika haline getirildiğinin en güzel işareti. Aynı çerçevede
mutluluk verici bir diğer örnek de büyükşehir belediyeleri ve ilçe belediyelerinin işbirliği ve ortak akıl
doğrultusunda çalışmalar oluşturmaları olarak değerlendirilebilir.
Özendirme Yarışmasının etkilediği bir diğer başlık ise TKB eğitimleri. Birliğe üye belediyelerin koruma
konusundaki gelişmeye açık yönlerinin farkedilmesini sağlayan yarışması, ÇEKÜL Akademi programlarının oluşturulmasında önemli bir gösterge. Yerel yönetimlerin sunduğu projelerdeki ihtiyaçlar doğrultusunda hazırlanan akademi eğitimleri, belediyelerin hassasiyetlerini ve ihtiyaçlarını karşılamaya yönelik
sürdürülüyor.
Yarışmaya katılmış ve ödül almış Bergama, Edirne, Cumalıkızık, Diyarbakır gibi merkezlerin bugün
UNESCO Dünya Kültür Mirası listelerine girmiş olması ve pek çok adayın ön listede bekliyor olması,
eğitim çalışmalarının “Alan Yönetimi”ne yoğunlaşarak bir sertifika programına dönüşmesini sağladı.
“Tarihi ve Kültürel Mirası Koruma Proje ve Uygulamalarını Özendirme Yarışması”, bir mimari tasarım
yarışması değil; “koruma projelerini özendirme yarışması” niteliğinde. TKB’nin kuruluşundan önce belli
başlı merkezler dışında neredeyse sıfır noktasında olan kentsel koruma anlayışının, 15 yıl içinde
belediyelerin teşvik edilmesi ve gerçekleştirdikleri projelerin özendirilerek yaygınlaştırılması sayesinde
ne kadar arttığını görüyoruz. Bu aşamada yarışmanın öncelikli hedefi kendi imkânlarıyla koruma maratonuna adım atmış belediyelerin çabalarını desteklemek, diğer belediyelere yol göstermek şeklinde
bir karşılık buldu. Bununla birlikte Özendirme Yarışması gösterdi ki, koruma sadece mimari bir sorun
değil. Mimari tasarımın niteliği kuşkusuz başarı değerlendirmesinde önemli ölçütlerinden biri. Öte yandan; projeye stratejik bakış açısı, projenin kent ekonomisine katkısı, projenin nasıl finanse edildiği, proje
sürecinde ne tip işbirlikleri ve ortaklıklar kurulduğu, proje sürecine halkın ne şekilde katıldığı, uygulanmış
projelerin sürdürülebilir biçimde nasıl yönetildiği ve işletildiği, geçmiş ve gelecekteki koruma çalışmaları
içinde nasıl bir bütünün parçası olduğu gibi pek çok kriter değerlendirmede tasarım kadar önemli rol
oynuyor. Mimar ve tasarımcılara yönelik yarışmalardan farklı olarak, Özendirme Yarışması yerel yönetimlere yönelik ve değerlendirmede yerel yönetimlerin bütüncül koruma çalışmalarını ele alışları ile
süreci yönetmelerini de göz önünde bulunduruyor.
Korumayı bireysel ya da kurumsal bir çaba olarak değil, tüm kente yayılmış, yerel bir kent kültürü olarak
yaşatmayı hedef edinen TKB'nin bu çalışması, kent kültürünün somut ürünlerinin değerlendirildiği,
Türkiye’de bu konuda yapılan en uzun soluklu organizasyon olarak her yıl büyüyerek devam edecek.
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YURT DIŞI İNCELEME GEZİLERİ
VE ANAHTAR KAVRAMLAR
Tarihi Kentler Birliği, Seminer ve Bölge Toplantılarının yanı sıra, yılda bir kez de yurt dışı teknik inceleme
gezisi düzenliyor. İlki 2006 yılında gerçekleştirilen inceleme gezileri kapsamında bugüne dek Çek
Cumhuriyeti (Budapeşte ve Prag), İtalya (Roma ve Venedik), Suriye (Şam, Hama, Humus, Halep,
Palmira), Fas (Marakeş, Kazablanka, Rabat, Meknes, Fez), St. Petersburg, Balkanlar (Saraybosna, Mostar,
Dubrovnik, Kotor, Ohrid, Üsküp), Kırım (Simferopol, Yalta, Alupka, Sivastapol, Balaklava, Bahçesaray),
Endülüs (Sevilla, Cordoba, Granada) ve Bulgaristan-Romanya’ya (Burgaz, Nessabar, Varna, Köstence,
Mecidiye, Bükreş, Rusçuk, Plevne, Sofya, Plovdiv) gidildi.
İnceleme gezileri, katılımcıları, gidilen ülkelerdeki mimarinin tarihçesi, sanatsal detayların bölgeye yansıması, kente yaklaşımdaki işlevsellik ve imar politikaları hakkında bilgilendirme amacı taşıdığı kadar,
Anadolu mimarisinin izlerini Türkiye dışında sürme imkânı da yaratan bir etki alanına sahip. 2016’da
Balkanlara yapılan inceleme gezisi, bunun en iyi örneklerinden biri. Balkan topraklarında Osmanlı iskân
politikasına eşlik eden yoğun imar faaliyeti, Mimar Sinan gibi büyük mimar ve yapı ustalarının eserlerini;
külliyeleri, camileri, medreseleri, hanları, hamamları ve Osmanlının izlerini taşıyan anıt eserler ile yaşayan
çarşıları, bugün Türkiye sınırları dışında olan topraklarda da bulabilme fırsatını doğurdu. Dünya kültür
mirasına armağan olarak nitelendirilebilecek bu imar faaliyeti, kimlikli kentler hakkında pek çok önemli
ipucu içeriyor. Koruma ve bütüncül yaklaşımın, tarihi kentlerde anahtar kavramlar olduğu, TKB yurt
dışı gezilerinin adeta “sonuç izlenimi”.
Dünya edebiyatının ustalarından ve döneminde, Fransa’da koruma yaklaşımının yaygınlaştırılması için
açık çağrılarda bulunan entelektüellerden olan Victor Hugo, “Anıtlar sahiplerinin, güzellikleri ise insanların ortak malıdır” diyerek, kültür değerlerinin bulundukları topraklarla, ülkelerle sınırlanamayacağını
vurgularken, evrensellikten söz ediyordu. Tarihi Kentler Birliği, bu evrensel değerlerle yol almayı hedefliyor; yurt dışı gezileri tam da bu nedenle kültür ve doğa varlıklarını birarada koruma ve yaşatma
yaklaşımını pekiştiriyor.

Tarihi Kentler Birliği, yurt dışına

Yurt dışı gezilerinin bir diğer önemli yanı ise, kuşkusuz bir “yansıtma” işlevi
görmesi.Yerel bölgelerde yaşayan insanların ortak hafızasında kayıtlı olan ve
kimi zaman kültüre, kimi zaman doğaya ama mutlaka ortak tarihe referans
veren mekânlar, sokaklar, yer isimleri ve daha başka pek çok imge, somut
olarak yaşatıldığı sürece, kent, kimliğini koruyabiliyor. Anadolu’dan geçmiş
farklı medeniyetlerin izlerini korumanın değeri, yurt dışında korunmuş
Anadolu izleriyle karşılaşıldığında daha net bir biçimde ortaya çıkıyor.

düzenlediği teknik inceleme gezilerini geniş
katılımlarla gerçekleşiyor. Bu gezilerin
önemli anlarından birini, henüz dönüş
yolundayken yapılan sıcak değerlendirmeler,
otobüs forumları oluşturuyor.
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Tarihi Kentler Birliği, yurt dışı gezilerini bir “karşılaşma” imkânı olarak da
değerlendiriyor. Farklı ülkelerin koruma politikaları ve gündemleri ile
karşılaşmalar ve tanışmalar, yeni yaklaşımların geliştirilmesine, kentler ve
ülkeler arasında bağlantılar kurulmasına aracılık ediyor.

1

2
3

4
1. El Hamra Sarayı, Granada
2. Palmira Antik Kenti, Humus
3. Plovdiv (Filibe), Bulgaristan
4.Pompei, İtalya
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HİBE PROGRAMLARI

Tarihi Kentler Birliği, üye belediyelerinin sahip olduğu kültürel mirası koruma, yaşatma ve gelecek
kuşaklara aktarma çalışmalarına destek olmak amacıyla 2005 yılında hibe programlarını başlattı. İlk kez
Mayıs 2005’te alınan bir kararla “200 Ortak 200 Eser” programını uygulayan TKB’nin bu programla
elde ettiği başarılı ve somut sonuçlar, ilerleyen süreçte kurumsal bir ortaklığı geliştirdi. Türkiye
Belediyeler Birliği, 2010’dan itibaren hibe programlarına destek oldu. Programlar “200 Ortak 200
Eser”, “3 Yılda 300 Eser” ve “Bin Günde Bin Eser” başlıklarıyla gerçekleştirildi.
TKB, “200 Ortak 200 Eser” adıyla 2005-2009 yılları arasında 149 belediyenin 176 projesine destek
oldu. Bu programda şartnameye uygun görülerek destek alan projelerin büyük çoğunluğu valiliklerin
onayıyla tahsis edilen il özel idare fonlarıyla, uygulamalarını tamamladı.
Yine büyük bir çoğunluk, projeleriyle Tarihi Kentler Birliğinin düzenlediği
“Tarihi ve Kültürel Mirası Koruma Proje ve Uygulamalarını Özendirme
Yarışması” ödüllerini almaya hak kazandı.
Program 2010’da yerini “3 Yılda 300 Eser”e bıraktı. Bu kez yoluna Türkiye
Belediyeler Birliğinin ortaklığında devam eden Tarihi Kentler Birliği, somut
kültürel mirasın korunması ve yaşatılması bağlamında yapılacak koruma
ve planlama çalışmalarını, projelendirme aşamasında destekleyeceğini
duyurdu. Programa katılmak isteyen belediyeler için projelerin, tescilli
yapı, yapı grubu veya sit alanlarından seçilmesi; projenin Kültür ve Tabiat
Varlıklarını Koruma Kanununda tarif edilen rölöve-restitüsyonrestorasyon ve yeniden işlevlendirme projesi, sokak ölçeğinde sokak
sağlıklaştırma veya sokak, cephe ve çevre düzenleme projesi, sit alanı
ölçeğinde koruma amaçlı imar planı, alan yönetim planı ve çevre düzenleme projesi başlıklarından seçilmiş olması gibi kriterler getirildi; program,
başlığında duyurmuş olduğu üzere 3 yıl süreyle işledi.

Tarihi Kentler Birliği 2005 yılından
bu yana, somut kültürel mirası
koruma çalışmalarına maddi destek
oluyor. “200 Ortak 200 Eser”,
“3 Yılda 300 Eser” ve “Bin Günde
Bin Eser” başlıklarıyla dönemlere
ayrılan hibe programları kapsamında
253 proje hayata geçirildi.
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Hibe Programlarının son ayağı olan “Bin Günde Bin Eser”, Türkiye
Belediyeler Birliği ortaklığında 2014 yılında başlatıldı. Her belediyenin
bir projesinin desteklendiği program kapsamında 2014’ten bugüne 49
projeye destek verildi.

Kayseri Tavukçu Mahallesinde yürütülen
restorasyon çalışmaları, Kozan Kalesi
koruma projeleri, Alanya Kalesi Kızıl Kule
çevresindeki düzenleme çalışmaları, hibe
programlarıyla desteklenen koruma
çalışmaları arasında.
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TARİHİ KENTLERE BİLİNÇLİ YAKLAŞIM
VE ÇEKÜL AKADEMİNİN ETKİSİ
ÇEKÜL Vakfı 25 yıllık birikim ve tecrübesini paylaşmak için ÇEKÜL Akademinin kurulmasına öncülük
ettiğinde, yıl 2009’du. Kültürel ve kentsel koruma alanında eğitimler yürüten ÇEKÜL Vakfı, Akademi
eğitimleri ile kamu-yerel-sivil-özel kesimleri hedef aldı ve çeperini genişleterek hem daha geniş
kesimlere ulaştı hem de koruma yaklaşımının uygulamalar sırasında yaygınlık kazanmasını sağladı.
Eğitimin pilot uygulaması 2009 yılında Tarihi Kentler Birliğine üye belediyeler ile başladı.
Tarihsel, kültürel ve kentsel miras zenginliğinin korunmasında önemli sorumluluğa sahip olan yerel
yönetimlerle çalışmalar yürüten ÇEKÜL Vakfının yaptığı ihtiyaç analiz araştırmasında; kültürel koruma,
kentsel koruma, geleneksel yaşam kültürü, hukuk, mimari, arkeoloji ve sosyal bilimler başlıkları, koruma
alanında çalışan birimlerin eğitime en çok ihtiyaç duyduğu alanlar olarak tespit edildi.
Yerel yönetimler bünyesinde koruma çalışmalarını yürütmek için kurulan
proje ve uygulama birimleri ile 2005 yılından bu yana kurulmaya başlayan
KUDEB-Koruma Uygulama ve Denetim Bürolarının teknik ekiplerine, pilot
eğitim uygulamasında öncelik verildi. Tarihi Şerifler Yalısında verilen eğitimlerde, sağlıklı ve sürdürülebilir koruma politikaları için yerel örgütlenmenin,
eğitimin ve bilinçlendirmenin önemine vurgu yapılarak, belediyelerin ilgili
kadrolarının geliştirilmesi başlıca hedef olarak belirlendi.

Yerel yönetimlerin ilgili kadrolarının
“kültürel ve kentsel koruma” alt başlıklarında

2010’da ana eğitimlere başlayan ÇEKÜL Akademi, konusunda uzman isimleri, bilgi ve deneyimlerini paylaşmak üzere Türkiye’nin farklı kentlerinden
mimarlar, şehir plancıları, arkeologlar, sanat tarihçileri, restoratörler, inşaat
mühendisleri ve teknikerlerle buluşturdu. Akademi öğrencileri, hem
Türkiye’den ve dünyadan vaka çalışmalarını karşılaştırma fırsatı buldu hem
de kendi örnek plan ve projeleri üzerine tartışarak, eğitimin sonunda kentlerine somut önerilerle döndü.

teknik bilgi ve deneyim açısından
desteklenmesi amacıyla gerçekleştirilen
2009 yılındaki pilot eğitimler “Kentsel
Koruma ve Kentsel Gelişim Stratejileri”,
“Kültürel Koruma Alanında Proje Yönetimi”
ve “Taşınmaz Kültür Varlıklarının

Eğitim seminerleri; kısa ve öz anlatımların aktif katılım ve etkileşimle
güçlendirilmesini, aktarılan bilgilerin çeşitli uygulamalar, vaka çalışmaları ve
simülasyonlarla desteklenmesini, geribildirimlerin grup içinde paylaşılmasını,
kazanılan farkındalıkların, bilgi ve becerilerin iş ortamına aktarılmasını sağlamaya dönük bir yöntem ile yürütüldü.

Gruplandırılması, Bakım ve Onarım Esasları”
olmak üzere, 3 konu başlığı altında
gerçekleştirildi. Pilot eğitim kapsamında;
toplamda 9 gün süren 27 oturumda, 34 yerel
yönetimden 36 katılımcıya eğitim verildi.

- 54 -

ÇEKÜL Akademi Eğitimleri
ÇEKÜL Akademi eğitimleri, koruma bilincini kent-bölge-havza-ülke
ölçeğinde yaygınlaştırmak amacıyla, belirli bir sistematikte gerçekleştiriliyor.
Yerelde kentsel mirasın korunmasında görev alan profesyonellere; değişen

Efes Antik Kenti, İzmir
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ve gelişen kavram, uygulama ve mevzuat bilgileri hakkında doğru ve güncel bilginin ulaşmasını sağlamak;
mesleki deneyimleri pekiştirmek ve koruma uygulamalarının niteliğini artırmak eğitimlerin başlıca hedefleri arasında yer alıyor. Kentsel Koruma Eğitimleri, Alanda Eğitimler ve Alan Yönetimi Eğitimi olarak
3 ana bölümde düzenlenen ve katılımcıların ihtiyacına göre belirlenen program başlıklarının tümü,
vaka analizi ve saha deneyimi paylaşımı gibi temel eğitim ilkeleri çerçevesinde işleniyor.

Kentsel Koruma Eğitimleri
Koruma kültürü ve bilinci, basit onarım ilke ve esasları, restorasyon teknikleri, malzeme bilgisi, proje
yönetimi, hibe ve kredi fonlarının etkin kullanımı, proje değerlendirme ve süreçleri, mevzuat bilgisi ve
yorumlama, iletişim teknikleri, koruma kurullarındaki işleyiş, kamulaştırma, somut olmayan tarihi öğelere
hâkimiyet gibi temel konular işleniyor. Bütüncül koruma yaklaşımının temel alındığı eğitimlerde
sürdürülebilir proje örnekleri karşılaştırmalı olarak ele alınıyor.

Alanda Eğitimler
2012’de başlayan Alanda Eğitimler Programı, kentsel kültürel mirası korumakla görevli kadroların, koruma çalışmalarıyla öne çıkan kentlerin deneyimlerini ve elde ettikleri sonuçları yerinde gözlemlemeyi
amaçlıyor. Program, koruma deneyimi kazanmış kentlerin koruma vizyonları, planlama yöntemleri,
uygulamada karşılaştıkları sorunlar ve çözüm seçeneklerini aktarabilecekleri bir alan yaratarak, konunun
yerinde paylaşılmasını ve tartışılmasını sağlıyor.

Alan Yönetimi Eğitimi Programı (AYEP)
ÇEKÜL Akademi, ülkemizin tarihi ve kültürel varlıklarının uluslararası boyutta tanıtımı için yerel yönetimlerle işbirliği yaparak katkı sunuyor. Bu amaçla hazırlanan Alan Yönetimi Eğitim Programı (AYEP);
kültürel miras kavramı ve yönetimine ilişkin evrensel normlar, UNESCO Dünya Miras Listesinin kapsamı ve önemi, kültür varlıklarının korunması, yaşatılması ve tanıtılması amacıyla ilgili listeye yazdırılması
sürecinin, yerel yönetimler tarafından planlanmasına yönelik yöntem ve uygulamalarını içeriyor. Dünya
Mirası sürecinde ve alan yönetiminde, gerçek sorunlara gerçek çözümler üreten kentlerin ziyaret
edildiği, vaka çalışmaları ve analizlerinin yerel ekiplerle birlikte yapıldığı programda katılımcıların donanım ve becerilerinin arttırılması hedefleniyor.
Doğal ve kültürel mirasın korunmasında kişisel çabaların örgütlü düzeye çıkması, TKB’nin kurulup
gelişmesi, yılların birikiminin kamu ve yerel yönetimlerin kültürel ve doğal mirasa bakış açısında köklü
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değişiklikler yarattı. Bir yandan yerelde kültür mirasının korunması için kamu-yerelsivil-özel işbirliği gelişirken, diğer yandan ilgili mevzuatta bu gelişmelere uyum
sağlayacak değişiklikler başladı.

ÇEKÜL Akademinin, Tarihi Kentler
Birliği üyesi belediyelerin koruma
alanında çalışan kadrolarına yönelik
hazırlanan eğitimleri, ülkemizin

tarihsel, kültürel ve kentsel mirasının
Bu konudaki önemli gelişmelerden biri 1983 tarihli, Kültür ve Tabiat Varlıklarını
bütüncül yaklaşımla korunmasını sağlıyor.
Koruma Kanununda, 2004 yılında yapılan değişiklikler ve buna bağlı olarak 2005
yılında çıkarılan Alan Yönetimi ile Anıt Eser Kurulunun Kuruluş ve Görevleri ile
Yönetim Alanlarının Belirlenmesine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik oldu. Böylece bir
yandan korumada bütüncül yaklaşımın çerçevesi oluşurken, diğer yandan UNESCO Dünya Mirası
adaylığı için 2000 yılından beri zorunlu hale gelmiş olan alan yönetim planlamasının yasal dayanağı
sağlandı. Aslında ÇEKÜL Vakfının kuruluşunda vurguladığı,Tarihi Kentler Birliğinin kuruluş ve çalışmasının
temeli olan kamu-yerel-sivil-özel işbirliği resmi bir statü kazandı. Bu, korumanın ortak bir uzlaşma
zemini bulunmadıkça kalıcı ve yeterli olamayacağı gerçeğinin bir kez daha ilanı açısından da dönüm
noktası sayılabilir.

Dünya Mirası ve Alan Yönetimi konuları ÇEKÜL ve TKB‘nin genel yaklaşımına uygun olarak ayakları
yere basan, uygulama ile gelişen bir yörüngeye oturdu.
2010 yılında TKB’nin 10. yılı “Dünya Mirası ve Alan Yönetimi” konu başlığıyla, uluslararası çapta kutlandı.
Alan yönetimi süreci 2011 yılında, 13 yıllık bir aradan sonra Selimiye Camisi ve Külliyesinin UNESCO
Dünya Miras Listesine girmesiyle hızla yön değiştirdi. TKB üyesi Edirne'de sağlanan bu başarının ardından yerel yönetimler, kamu yönetimi hatta sivil hareketler bulundukları coğrafyadaki kültür mirası
zenginliğini uluslararası sahada tescil ettirebilmek için bir yarışa başladı. Böylece alan yönetimi kavramı
ile UNESCO Dünya Mirası Listesinde yer almak birbiri ile özdeşleştirilen bir konu haline geldi.
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DOĞA ve KÜLTÜR ÖNCELİKLİ
YOL HARİTALARI PROGRAMI
Doğa ve Kültür Öncelikli Bölgesel Yol Haritaları programı 2012 yılında Tarihi Kentler Birliği adına,
Türkiye Belediyeler Birliğinin desteği ve Kentsel Stratejinin danışmanlığı ile ÇEKÜL Vakfı tarafından
başlatıldı. Program, ortak bir coğrafyayı paylaşan yerel yönetimlerin bu değerlere ortak bir miras anlayışıyla sahip çıkmasına, kalkınma stratejileri kapsamında kültür öncelikli gelişim dinamiklerinin ortaya
çıkarılmasına ve kaynakların paylaşımcı ve akılcı bir anlayışla değerlendirilmesine olanak hazırlamayı
amaçladı. Benimsenen bu çalışma hedefi, ele alınan bölgeyi geçmişten bugüne değerlendirmek ve bölgenin geleceğine dair bir çerçeve çizmek şeklinde de açıklanabilir.

“Kültür Öncelikli Bölgesel Yol Haritaları”
ile Tarihi Kentler Birliği ve ÇEKÜL Vakfı,
havza koruma çalışmalarını gündeme taşıdı.

Çalışma kapsamında yerel işbirlikleri, bölgeler ölçeğinde bütüncül planlama, doğa ve kültür odaklı gelişim ve kırsal kalkınma gibi konularda taşıdığı
potansiyeller dikkate alınarak 2012 ve 2013 yıllarında Doğa ve Kültür
Öncelikli Bölgesel Yol Haritaları hazırlandı. Programın son yılında ise
önceki çalışmalarda önerilen bir alt başlık olarak “kültür rotaları planlanması” konusunda çalışmalar yürütüldü. Bu kapsamda Anadolu'nun 4 farklı
bölgesi için Kültürel Rota Mekânsal Planlama Rehberleri hazırlandı. Bu
süreçte edinilen deneyim, yoğun bir araştırma/değerlendirme sürecinin
sonunda TKB Kılavuz Kitapçıklar Dizisi kapsamında “Kültür Rotaları Planlama Rehberi” adıyla yayına dönüştürüldü, tüm üye belediyelere ulaştırıldı.

Yönteme Dair...
Farklı disiplinlerden uzmanların biraraya gelerek hazırladığı Doğa ve Kültür Öncelikli Yol Haritaları programı “neredeydik?”, “neredeyiz?”, “nerede olmak istiyoruz?” ve “belirlenen yere nasıl ulaşırız?” sorularına
yanıt aradı. Çalışılan bölgedeki kamu, yerel, sivil ve özel kesimlerden katılımcılarla gerçekleştirilen çalıştaylarla yöntemi ve stratejisi belirlenen programa son şekli, kamuoyuna sunulduktan sonra verildi.
Yol Haritaları; sınırsız sınırlar, dün-bugün-yarın, stratejik tema bakış açıları ile bölge ölçeğinde ele alındı;
vizyon planı, kümelenme çalışması, rehberler ve yönetim planı gibi stratejik ürünlerin hazırlanmasını
önerdi.Yol haritalarının omurgasını oluşturan “Çarpan Etkileşim Strateji Çerçevesi” ise ortak değerlerin
dün, bugün ve yarın zaman dilimlerinde değerlendirildiği, ortak gelecek için ortaya konulan stratejik
vizyon; vizyona ulaşmak için belirlenen strateji, hedefler ve eylem alanları; program ve projeler
bütününü içeren bir kurgu olarak tasarlandı.

2012-2013 Yol Haritaları Uygulama Alanları
Program, 2012’de 4 (Trakya; Aydın, Denizli ve Muğla’yı kapsayan ve Altın Üçgen olarak tanımlanan
Güney Ege bölgesi; Afyon, Burdur ve Isparta’yı kapsayan Göller Bölgesi ile Aksaray, Nevşehir, Niğde,
Kayseri ve Kırşehir’i kapsayan Kapadokya Bölgesi); 2013’te ise 5 (Trakya, Çukurova, Muğla, Güney Marmara ve Van Gölü Havzası) bölgede çalışıldı.
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2012 yılında katılımcılık ilkesiyle stratejik yol haritaları hazırlanan alanlarda,
bölge kimliğini oluşturan ortak değer gruplarına odaklanan stratejik eylem
çerçeveleri üretildi;
1. Trakya (Edirne, Kırklareli, Tekirdağ)
2. Altın Üçgen (Aydın, Denizli, Muğla)
3. Göller Bölgesi (Afyon, Burdur, Isparta)
4. Kapadokya (Aksaray, Nevşehir, Niğde, Kayseri ve Kırşehir)
2013 yılında, önceki yıl çalışılan yol haritalarından yola çıkılarak, işbirliğine
odaklanan ve uygulamaya dönük vizyon ve eylem planları hazırlandı. Bunlar;
Farklı disiplinlerden uzmanların biraraya
gelerek hazırladığı Kültür Öncelikli
Bölgesel Yol Haritaları Programı
“neredeydik?”, “neredeyiz?”, “nerede
olmak istiyoruz?” ve “belirlenen yere
nasıl ulaşırız?” sorularına yanıt aradı.

1. Trakya Ağ Eylem Planı
2. Çukurova Doğa ve Kültür Öncelikli Vizyon Planı
3. Muğla Doğa ve Kültür Öncelikli Vizyon Planı
4. Güney Marmara Kırsal Miras Strateji Planı
5. Van Gölü Havzası Kültür Öncelikli Vizyon Planı

Bu çalışmaların tümünde, ilgili bölgede idari sınırları aşan bir yaklaşımla ortak değerler araştırıldı ve
bunlar üzerinden planlama ilkeleri ile ortak bir gelecek çerçevesi önerildi. Diğer bir deyişle, çalışılan
bölgedeki yerel yönetimlerin ortak bir akılda buluşmasını hedefleyen bütüncül koruma ve gelişme
yaklaşımları geliştirildi.

Yol Haritalarından Rota Planlamaya 2014 Çalışmaları
Türkiye’de son yıllarda ele alınan bir kavram olarak kültürel rota; koruma, kırsal kalkınma ve turizmin
geliştirilmesi amaçlarıyla günümüzde yaratılmış veya tarihin bir döneminde gerçekten kullanılmış;
üzerinde kültürel ve/veya doğal miras öğelerini taşıyan ve önemini bu miras sayesinde kazanan; yerel,
bölgesel veya ulusal ölçekli bir ulaşım koridoru olarak tanımlanıyor. Kültürel rotalar, en temelde tekil
bir anıt, tarihi bir alan veya doğal bir peyzaj alanından farklı bir fiziksel karakter ve anlamı temsil eder.
Diğer bir deyişle rota, birden fazla tarih ve/veya doğal alanın birlikteliğinden oluşan bir sistem şeklinde
ifade edilir.
Doğa ve Kültür Öncelikli Bölgesel Yol Haritaları Programının son yılında, ilk 2 yılın eylem önerilerinde
sıkça ele alınan bir başlık olarak “Kültürel Rota Planlaması” konusuyla ilişkili biçimde kavramlar, ilkeler
ve öneriler geliştirildi. Bu doğrultuda çalışılan Çukurova (Kilikya), Gaziantep ve çevresi, Kelkit Havzası
ve Yeşilırmak Havzasında çalışmalar yürütüldü. Bu süreçte izlenen yöntem, çalışılan bölgelere dair
literatür taramaları, arazi incelemeleri, dünyadan benzer bölgesel rota araştırmaları ve sonuçta ilgili
bölge için bir kavramsal rota çerçevesi oluşturulmasıydı. Rota çalışmalarının başlıca kazanımı, bölgesel
değerlendirmelere dayanan tematik yaklaşımlar ile her bölgeye özgü güzergâh ve işbirliği modellerinin
geliştirilmesi oldu.
Sonuçta 4 bölge için hazırlanan kültür rotaları mekânsal planlama rehberleri, 2015 yılında “Kültür Rotaları Planlama Rehberi” adıyla kitaplaşarak,Türkiye’de doğa ve kültür rotalarının planlanması ve uygulanmasına yönelik metodoloji öneren bir referans kaynağı olarak da ulaşılabilir hale geldi.
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Katılım çalıştaylarının
ardından hazırlanan stratejik
planlar, kent yöneticilerine
ve çalıştaya katılanlara
ulaştırılarak, kültür öncelikli
yapılacak uygulamalarda
yol gösterici oldu.
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TARİHİ KENTLER BİRLİĞİ YAYINLARI

Geçmişten Geleceğe Yerel Kimlik
Tarihi Kentler Birliği, Ocak 2001 tarihinde, Birliğin yayın organı
olarak Yerel Kimlik Dergisinin yayımlanmasına karar verdi.
Dergi, yayın hayatına bu karardan kısa bir süre sonra, Temmuz 2001’de başladı. ÇEKÜL Vakfı tarafından hazırlanan
derginin ilk sayısının genel yayın yönetmenliğini Oktay Ekinci,
yazı işleri müdürlüğünü ise Mithat Kırayoğlu üstlenmişti.
Dönemin TKB Başkanı ve Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı
Erdoğan Bilenser, ilk sayıdaki sunuşunda Tarihi Kentler Birliğinin Yerel Kimlik Dergisi ile ilk kez kamuoyu önüne kendi
sesiyle çıktığını duyurmuş ve derginin misyonunu “Türkiye’nin
her biri ayrı ayrı çok önemli ‘evrensel değerlerimizi’ oluşturan
yerel kent kimliklerimizin Tarihi Kentler Birliği dayanışması
içindeki koruma, yaşatma ve gelecek kuşaklara aktarma
serüveninin ‘seyir defteri’ olacak” cümlesiyle özetlemişti.
Dergi 2001-2004 tarihleri arasında 13 olağan ve 1 özel sayı
olmak üzere 14 sayı yayımlandı. Yerel Kimlik, TKB’ye üye
belediyelerin iletişimini sağlayan, yapılan toplantı tutanaklarını, değerlendirme ve bildirgelerini paylaşan, encümen ve meclis kararlarına yer veren, üye belediyelerin
tarihsel çevre ve kültürel doku korumasına yönelik projelerini tanıtan, üye olma koşullarını, üye belediye başkanlarının iletişim bilgilerini ve tüzük gibi resmi bilgileri duyuran
bir kanal; uzman görüşlerinin paylaşıldığı önemli bir platform
olarak kurgulanmıştı.
Tarihi Kentler Birliği merkezi 2005 yılında İstanbul’a taşındı.
Bu yeni süreçle birlikte dergi yayın hayatına “Geçmişten
Geleceğe Yerel Kimlik” adıyla devam etti.
Derginin içeriği, doğrudan TKB ile besleniyor. Tarihi Kentler
Birliği üyelerinin gündemleştirdiği konu başlıkları, toplantı
izlenimleri, panel konuşmaları, seminer katılımcılarının görüşleri dergiye yansıdığı gibi, bu etkinlikler bütün bir koruma
camiasıyla da düzenli olarak paylaşılıyor.
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Kimlikli Gelecek İçin
Tarihsel Buluşma 2000-2004
Kitap, kuruluşunu izleyen ilk 4 yılda Tarihi Kentler Birliğinin
Anadolu’da gerçekleştirdiği buluşmaları kapsıyor. Tarihi
Kentler Birliğinin aldığı yolun adım adım izlenebildiği bu
çalışmada, her bir şehirde gerçekleştirilen etkinlik ve oturumlar, değerlendirme raporlarıyla birlikte ayrıntılarıyla yer
alıyor. Dönemin ulusal ve yerel ölçekteki yöneticilerinin
izlenim ve önerileri de kimlikli kentlerin inşasına dair bir
çerçeve sunuyor.

Şerifler Yalısı/Emirgan
Emirgan’daki tarihi Şerifler Yalısı, Boğaziçi’nde 18. yüzyılda
gelişen sivil mimarlığın temsilcisi olan ve bugün hâlâ varlığını koruyabilen ender yapılardan. 2006 yılında Kültür ve
Turizm Bakanlığı tarafından Tarihi Kentler Birliği ve ÇEKÜL
Vakfının ortak kullanımına verilen Şerifler Yalısını, kitapta,
yüksek mimar Metin Keskin’in fotoğraf ve illüstrasyonları
ile görüyoruz. Aynı zamanda Rumeli yakasının en eski ve
iç süslemeleri bakımından en dikkate değer yalısı olarak
bilinen ve 1782 yılında yapıldığı tahmin edilen yapının mimari özellikleri, bulunduğu semtin tarihi kitapta ayrıntılı
olarak ele alınıyor.

Kent Tarihi Müzeleri ve Arşivleri
Kılavuz Kitapçıklar Serisinden çıkan kitap, kent müzeleri ve
arşivleri hakkında genel bir çerçeve çizip tarihsel altyapıyı
aktardıktan sonra Türkiye’den örneklerle kent müzelerini
mercek altına alıyor. Yurt dışından ve Türkiye’den fotoğraflarla müze örneklerinin yer aldığı kitapta, yerel yönetimlerin görev ve sorumluluklarına da işaret edilerek,
tüm aşamalarıyla bir kent müzesinin kurulum süreci anlatılıyor. Kent müzesinin gelişmesi, kentliye mâl olması,
sürdürülebilir hale gelebilmesi için işletim ve yönetim
esaslarının da vurgulandığı çalışmada Tarihi Kentler Birliği
Kent Müzeleri ve Arşivleri Kuruluş ve İşleyiş Yönergesi de
yer alıyor.
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Kültür Rotaları Planlama Rehberi
Geçmişte askeri, dini, ticari ve sosyal amaçlarla kullanılan ulaşım
güzergâhları ile bugün turistik amaçlarla geliştirilen güzergâhlar,
kültürel ve doğal mirasın korunması ve tanıtımı konusunda
giderek işlevsel hale geliyor. Günümüzde çoğunlukla uluslararası
kuruluşlar tarafından çalışılan “güzergâh” kavramı, “kültürel rota”
şeklinde tanımlanıyor. Kitap, kültür rotası kavramının gelişimini
ve kültür rotalarının sınıflamasını ele aldıktan sonra, Türkiye’de
kültür rotaları planlaması üzerine bir model önerisi sunuyor.
Altyapı çalışmaları, araştırma, planlama ve yönetim süreçlerini
de aktaran kitap, son olarak örnek çalışmalarla tamamlanıyor.

Özendirme Yarışması Kataloğu
TKB’nin kuruluşundan bu yana düzenlenen “Tarihi ve Kültürel
Mirası Koruma Proje ve Uygulamalarını Özendirme Yarışması”nda ödüller; proje, uygulama, süreklilik, başarı ve Metin
Sözen Büyük Ödülü başlıklarında veriliyor. Ödüle layık görülen
tarihi kentlerin proje ve uygulamaları da Yarışma Kataloğunda
biraraya getiriliyor. Fotoğraf ve açıklamalarıyla birlikte katalogda yerini alan projeler, kültürel miras alanında çalışan
araştırmacılar ve uzmanlar için bir kaynak niteliğinde.

Anadolu’da Kırsal Yaşam ve Mimarlık
Kitap, koruma politikalarında büyük oranda ihmal edilmiş olan
kırsal miras boşluğunu odağına alıyor. Anadolu çalışmalarına ilk
olarak savunma yapıları, kaleler, çarşı ve mahallerle başlayan TKB
ve ÇEKÜL Vakfı, büyük ölçekli yerleşimleri besleyen kırsal alana
odaklanarak yeni bakış açılarının önünü açmayı umuyor.
2012’de Bursa’da düzenlenen “Kırsal Yaşam, Kırsal Mimari Sempozyumu” ile köylerden dağlara uzanan köy örgütlenmeleri için
adımlar atılmışken “Anadolu’da Kırsal Yaşam ve Mimarlık”, yerel
mimari örneklerini inceliyor, insan ve doğa arasındaki ilişki ve
etkileşimin doğrudan yansımalarını bu örnekler üzerinden aktarıyor. ÇEKÜL Vakfının kuruluşundan bu yana yürüttüğü
“Köyler Yaşamalıdır” programı, kırsalda yürütülen koruma çalışmalarının temelini oluşturuyor.
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Sürdürülebilir Kültür Turizmi
İçin Kamu-Yerel-Sivil-Özel İşbirliği
Kitap, öncelikli olarak “kültür turizmi”ni tanımlayarak, bu
başlığın neden incelenmeye değer olduğu üzerine bilgi
veriyor. Yayımlandığı 2012 yılı itibariyle kültür turizminin
Türkiye’de ve dünyada yarattığı beklentinin doğal sonucunun, kültür odaklı çalışmaların yoğunlaşması olduğu belirtiliyor, somut ve somut olmayan kültür varlıklarının bütüncül
bir yaklaşımla ele alınması gerektiği vurgulanıyor. Yönetim
planları, öncelikler, ÇEKÜL’ün kavramsallaştırdığı kimlikli
kentler ve sürdürülebilir kültür turizmi, kitapta detaylı olarak
ele alınan başlıklar arasında yer alıyor.

Filmler
Tarihi Kentler Birliği “Nerelisin? Damladan Denize!”(2009),
“Anadolu Uygarlığının Hikâyesi” (2013) ve “Kimliğimiz: Kentimiz Ödüle Giden Yol”(2014) isimli filmleriyle de yerelin
ulusalla buluşmasının ve kimlikli kentler için kültür mirası ve
sürdürülebilir kent kavramlarının taşıdığı önemin altını çiziyor.

Kentsel Gelişme ve Kültür Değerleri
Bir doktora tez çalışması olan ve üç bölümden oluşan kitap,
kuram ve uygulamayı dengede tutan yaklaşımı ve kültür, tarih,
çevre, mimarlık ve kentleşme konularını içeren kapsayıcı
niteliğiyle dikkat çekiyor. Gelişmeyle koruma ve yaşatma
arasındaki karşılıklı ilişkiyi ve etkileşimi hatırlatan Dr. Enis Yeter,
çalışmasında, kent ölçeğinde yapılan yanlışları gerek kuramsal
gerek uygulama temelinde ortaya koymayı ve “yöneticileri, sivil
toplum önderlerini ve tüm yurttaşları, ahlaklı ve kültür öncelikli
bir anlayışta buluşturmayı” amaçladığını belirtiyor. Kitabın ilk
bölümünde kültürel değerlerin kentsel gelişimdeki yeri; ikinci
bölümünde Türkiye’de kentsel gelişme ile kültürel değerlerin
korunması arasındaki etkileşim incelenirken, son bölümde
kentsel gelişme ve kültürel değerler etkileşimi İstanbul ve Kastamonu örnekleri bağlamında ele alınıyor. ÇEKÜL Vakfının kuruluşundan bu yana yürüttüğü "Köyler Yaşamalıdır" programı,
kırsalda yürütülen koruma çalışmalarının temelini oluşturuyor.
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Yerelden Ulusala, Ulusaldan Evrensele
Koruma Bilincinin Gelişim Süreci
Tarihi Kentler Birliğinin kuruluşunun 10. yılı nedeniyle hazırlanan kitap, Türkiye’deki sivil koruma hareketinin izlerini
sürüyor. Koruma politikalarının yerelde filizlenmesi ve
sürdürülebilir olması için çalışan koruma gönüllülerinin çabalarını görünür kılmayı amaçlarından biri olarak belirleyen
kitap, 4 bölümden oluşuyor. İlk bölümde, Batı’da korumanın
gelişimini tarayarak korumanın dünyada ulaşmış olduğu
aşamanın arka planı gözden geçiriliyor. 2. bölümde,
Türkiye’deki koruma hareketinin kurumsallaşma yolunda
geçirdiği evrimin ana hatları veriliyor ve son olarak 3. ve 4.
bölümlerde de TKB’nin düşünsel temellerinin, üstlendiği
misyonun, oluşumun hayata geçmesini mümkün kılan işbirliklerinin, kuruluş ve büyüme yıllarındaki kurumsallaşmanın
ve çalışma yöntemlerinin öyküsü anlatılıyor.

Tarihi Kentlerde Seyir Defteri -1
Yazılarla 2000’den 2003’e
Kitap, Tarihi Kentler Birliğinin kuruluşundan itibaren
yürütülen çalışmalara destek olan ve Cumhuriyet
Gazetesine yazdığı yazılarla bu çalışmaları kamuoyu ile de
paylaşan Oktay Ekinci’nin kültür mirasına odaklanan
makalelerini biraraya getiriyor. TKB’nin kuruluş sürecinde
Mimarlar Odası Genel Başkanı olan Oktay Ekinci, aynı
dönemde TKB Genel Danışmanlığını da üstlendi. “Tarihi
Kentlerde Seyir Defteri”, Oktay Ekinci’nin,TKB’nin kurulduğu güne dair yazdığı ve “Tarihi Kentler Birliği Kuruldu”
başlığını taşıyan ilk yazısıyla başlıyor ve süreç içinde adım
adım, kent kent TKB çalışmalarını derliyor. Ancak kitap,
TKB çalışmalarına odaklanmış da olsa, yerel ve ulusal
düzeydeki yöneticilerin koruma çalışmalarına yaklaşımı,
katılımı ve desteği hakkında da önemli ipuçları veriyor;
koruma bilincinin panoramasını çiziyor.
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Tarihi Kentlerde Seyir Defteri-2
Yazılarla 2003’den 2004’e
İlk kitaptaki yazıların devamı niteliğinde olan bu çalışma,
Oktay Ekinci’nin Cumhuriyet’in 80. kuruluş yıldönümü nedeniyle kaleme aldığı “80. Yılda Anadolu Devrimi” başlıklı
yazısıyla açılıyor. Yine Edirne’den Kars’a, Van’dan İzmir’e
Türkiye’nin kültür mirasını kent, bölge ve havza ölçeğinde
ele alan çalışmaları aktaran Ekinci, yazdığı yazılarla TKB’nin
çalışmalarının kamuoyu tarafından bilinir ve takip edilir olmasını sağladığı gibi; yereldeki buluşma ve işbirlikleriyle de
ülke genelinde kapsayıcı bir ilişki ve iletişim ağı kurulduğunu
göstermiş oldu.

Umudun Tanığı: TKB
“Umudun Tanığı”, Tarihi Kentler Birliğinin kültür mirasına
sahip çıkan kimlikli kentler yaratma hedefini ortaya koyan,
kuruluş sürecini ve yapısını detaylı bir biçimde anlatan bir
referans kitabı niteliği taşıyor. “WitnessTo Hope: Union of
Historic Towns” adıyla aynı yıl İngilizce olarak da yayımlanan
kitabın ilk bölümünde,TKB’nin kuruluşundan önceki dönem
resmediliyor; ÇEKÜL Vakfının “Kendini Koruyan Kentler”
projesi ile halihazırda Anadolu’da sürdürdüğü çalışmalar
ve nihayet kesişen yolların TKB’nin kuruluşuyla sonuçlanan
işbirliğine vurgu yapılıyor. TKB kadrosunun, organlarının ve
çalışma üslûbunun da anlatılmasıyla kitap “Büyük Adımlar”a
geçiyor. TKB’nin çalışmalarını yazılı ve görsel dokümanlarla,
inceleme yazıları ve alandan haberlerle belgeleyen Yerel Kimlik Dergisi; temel hedeflerin tartışıldığı ve ülkeyle bir tür
yeniden tanışmanın sağlandığı Anadolu Buluşmaları; tarih ve
kültür varlıklarının korunup yaşatılmasına ilişkin mevzuat ile
belediyelerin her birinin diğerinden farklılık gösteren imkân
ve sorunlarının paylaşıldığı Anadolu Seminerleri, bu bölümde
ele alınan başlıklar. 2001 yılından itibaren düzenlenmeye
başlanan TKB Koruma ve Özendirme Yarışması ve ödüllü
projelerin fotoğrafları da kitabın son bölümünü oluşturuyor.
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DANIŞMA
KURULUNUN
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UYUM VE BİRLİKTELİĞİN SENFONİSİ
PROF. DR. HALUK ABBASOĞLU
TKB Danışma Kurulu Üyesi

Öğrenciliğimi sayarsanız 50 yıl, akademik hayatımı sayarsanız 40 yılı aşkın bir zamandan beri kazıların
içindeyim. Bizim dönemimizde arkeologlara “defineci” ya da “mezarcı” gözüyle bakılırdı. Yerel yönetimlerin ya da yerel halkın çalışmalara katkısı olmazdı. Ancak son yıllarda halkın bilinçlenmesi ve yerel
yönetimlerin katkısı, bizi Anadolu kültür mirasının korunmasında önemli bir noktaya taşıdı. Ve bu noktada Tarihi Kentler Birliğinin çok önemli bir rolü var. Özellikle son 10 yılda gelen projelere, yapılan
işlere bakıldığında, büyük aşama kaydedildiği görülebilir.
TKB’nin çalışmalarında bilimsellik önemli bir yer tutuyor, kuşkusuz. Kültür mirasının korunması çalışmalarında bilimsel yaklaşımın yansımalarını sözgelimi Denizli örneğinde görebiliriz. İlk kez bir bilimsel
kazı Kültür Bakanlığıyla yapılan protokol kapsamında bir belediyeye devredildi ve yerel yönetim kazılar
için bütçe ayırdı. Denizli, doğru bilim insanıyla ve doğru bir bilim kuruluyla yapıyor bu işi. Dolayısıyla
hem Denizli hem de Laodikya Kazı Başkanı Prof. Dr. Celal Şimşek şanslı. Bu herhalde Denizli horozunun
bir şansı olsa gerek! Şunu saptadım: Denizli horozları birarada ötüyor; aynı tonda ve aynı makamda.
Onları bu orkestra düzeninden ötürü kutlamak gerekir! Dilerim ve umarım tüm belediyeler, tüm kazılar,
tüm yerel yönetimler bu şekilde, ama sadece onlar değil; UNESCO, ICOMOS, Kültür Bakanlığı, Çevre
ve Şehircilik Bakanlığı, sivil toplum örgütleri bu orkestranın üyesi olur ve doğru bir şefin başkanlığında
çok güzel senfoniler meydana getirir.
Yerel yöneticilere önerim, sadece arkeologlarla, kazı çalışmalarına değil; restorasyon çalışmalarına da
aynı hassasiyetle yaklaşmalarıdır. Restorasyon işlerinde özellikle müteahhitlerin uzman olması gerekli.
Yoksa restorasyonlarda çok hazin sonuçlar ortaya çıkıyor. Umarım tüm belediyeler, bu heyecanla, bu
şekilde kültürel mirası koruma çalışmalarına devam eder.

(Bu yazı; kitabın hazırlandığı dönemde Sayın Abbasoğlu sağlık sorunu yaşadığı için, “Yerel Yönetimler Arkeolojik Mirasa
Sahip Çıkıyor” başlıklı TKB Denizli Semineri değerlendirme konuşmasından alıntılanmıştır, 2012)
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TARİHİ KENTLER BİRLİĞİNE İLİŞKİN GÖRÜŞLER
PROF. DR. ÜLKÜ AZRAK
TKB Danışma Kurulu Üyesi

Tarihi Kentler Birliğinin 15 yıllık geçmişinde ortaya koyduğu çalışmaların değerlendirilmesi için onun
kentsel, kültürel koruma alanında ne gibi başarılara imza attığını gözden geçirmek gerekir. Her şeyden
önce Birliğin koruma tarihindeki yeri gösterilmeli. Bu bağlamda Türkiye’de koruma kavramı ve koruma
alanındaki yasal düzenlemelerin tarihsel gelişimi üzerinde durulması, kaçınılmaz bir zorunluluk.
Avrupa’daki modernleşme projeleri Osmanlıların 1839’da başlayan Tanzimat Döneminde eski eserlere
ilgi duymasına yol açtı. Bu bağlamda eski eserlerle ilgili olarak yapılan ilk düzenleme olan 7 maddelik
Nizamnamede eski eser kavramına açıklık getiren bir tanımlama yer almıyordu. Şunun da işaretlenmesi
gerekir ki, imar kurallarını belirleyen 1864 tarihli Turuk ve Ebniye (yollar ve binalar) Nizamnamesindeki
hükümet konağı, belediye binası ve adliye binası gibi kamu mülkiyetindeki taşınmazları koruyan hükümler dışında, 1906 tarihli Asar-ı Atika Nizamnamesine kadar sadece taşınabilir nitelikteki eski eser anlayışına yer verildi. İlk kez bu Nizamnamenin 6. maddesinde taşınabilir ve taşınmaz eski eser niteliğindeki
mallar hakkındaki düzenlemeye rastlanır. Önemli bir aşama 1917 yılında Muhafaza-i Asar-ı Atika Encümeninin kurulması oldu. Burada korumanın güvence altına alınmasını sağlayan tek mekanizma, eski
eserlerin tescilinin ön görülmüş olması. Bu konudaki daha ayrıntılı düzenleme, 1973 tarihli ve 1710
sayılı Eski Eserler Kanununda yer aldı. Şöyle ki, bu kanundaki göze çarpan yenilik; anıt, külliye, tarihi sit,
arkeolojik sit ve doğal sit gibi taşınmaz eski eser niteliğindeki malların korunmasına ilişkin hükümlere
yer verilmiş olması. 2863 sayılı ve 1983 tarihli Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu, korumanın
alanını genişlettiği gibi, koruma işlevini üstlenen Kültür Varlıklarını Koruma Yüksek Kurulu ve Koruma
Bölge Kurullarını da yarattı. Böylece korumanın iki aşamalı ve güvenceli olması sağlandı. Kanundaki
önemli bir yenilik de “kültür varlıkları”, “tabiat varlıkları” ve “sit”, “ören yeri”, “koruma”, “koruma alanı”,
“koruma amaçlı imar planı”, “çevre düzenleme projesi”, “yönetim alanı” ve “yönetim planı” gibi kavramlara açıklık getirmesi.
Şunun işaretlenmesi gerekir ki, koruma düşüncesi ve bu düşüncenin uygulama alanlarına yansıması,
Cumhuriyet’in kuruluşundan yaklaşık 10 yıl sonra kendisini gösteren kentsel planlama süreçleriyle
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ilintili olarak gerçekleşti. 1930’lu yıllarda benimsenen bu anlayıştan önceki dönemlerde kentsel ölçekte
bir koruma yaklaşımı oluşmadığı için kentsel dokular korunamamış. Dolayısıyla da kentlerde büyük
ölçüde tahribat gerçekleşmiş. Cumhuriyet yönetiminin yerleşmesinin en önemli sonuçlarından biri,
Batı’da çok daha önce başlayan kentsel planlama yolunda korumanın önce Ankara’da, daha sonra da
İstanbul’da başlatılması oldu. Gerçekten de Ankara kentsel planının yapılması için 1928’de angaje edilen
Alman planlama uzmanı Hermann Jansen, Türkiye’de çalışmalar yapan ilk yabancı kent plancısıydı.
Jansen, Ankara’nın koruma amacını da içeren nazım planını 1938’e kadar tamamladı. Fakat bu plan ne
yazık ki hiçbir zaman bütüncül bir yaklaşımla uygulanmadı ve Ankara Kalesiyle çevresi hariç, koruma
amacı gerçekleşmedi. İstanbul’daki kentsel planlama da bir yabancı uzmanın eseri olarak doğdu. Gerçekten de 1936’da Atatürk’ün daveti üzerine İstanbul’a gelerek planlama çalışmaları yapan Fransız planlama
uzmanı Henri Prost, tarihi ve doğal çevreyi koruma yaklaşımına sahip bir plancı olmakla birlikte, İstanbul’da depremler ve yangınlarla hasar görmüş geleneksel kent yapısının planlanmasında büyük güçlüklerle karşılaştı. Kendi ifadesiyle “İstanbul’da yapılabilecek en doğru şey, hâlâ boş olan arazilerde
bütünüyle yeni semtler yaratmak; hızlı ulaşım araçlarıyla donanmış, havadar konutlardan oluşan semtler.
İstimlâki yukarı doğru gerçekleştirerek, yeni semtlerde yapılabilecek kadar konutu eski semtlerde yıkmak. Daha sonra eski semtleri yeni bir plan üstünde yeniden inşa etmek.” İstanbul’da 1950’ye kadar
kalan Prost’un kentsel yenilemeyi koruma amacıyla uzlaştıran planı, Ankara’daki planlamanın kaderini
paylaşarak hemen hemen tümüyle rafa kaldırıldı.
Kentsel koruma süreçlerindeki bütün bu gelişmeleri gözden geçirdikten sonra,Türkiye’de gerek kırsal
kesimde gerekse Ankara ve İstanbul gibi büyük kentlerde doğal ve kültürel yapıların korunmasında;
kent yönetimleriyle işbirliği yaparak özendirme ve destekleme suretiyle yeni yaklaşımlar geliştirilmesinde Tarihi Kentler Birliğinin rolünü, varlık nedenini ve temel amacını anlamak kolaylaşır.
Tarihi Kentler Birliği, kurulduğu 2000 yılından bu yana, tüzüğünün amaç maddesinde de ön görüldüğü
gibi, doğal ve tarihsel çevrenin ve kültürel mirasın korunması, geliştirilmesi doğrultusunda çalışmalar
yapma görevini üstlendi. Birlik, tarihi kent ve çevrelere teknik inceleme gezileri yapmak ve yayın faaliyetlerinde bulunmak suretiyle üyesi olan belediyeleri bilgilendirmekle ilişkili misyonunu yerine getirmeye
çalışıyorken, diğer yandan bu bağlamda söz konusu misyonuyla ilgili kavramları da geliştiriyor. Ki bu
kavramlar şunlardan oluşur:
1. Kent Kimliği
2. Kentsel Proje
3. Dayanışma
Bu kavramlar, Birliğin ve Birlik üyesi belediyelerin çalışmalarına öncülük ediyor. Bu kavramların yarattığı
etkiler 15 yıl boyunca kendini sürekli bir biçimde gösterdi. Söz konusu etkileri şöyle sıralamak mümkün:
Kent Kimliği: Kentlerin tarihsel değerleri ve bu değerleri ortaya koyan kentsel hikâyeler kent kimliğini
oluşturur. Kent kimliğinin ve bu kimliği oluşturan karakteristik öğelerin belirlenmesi, kentler için proje
geliştirme bakımından büyük bir önem taşır.
Kentsel Proje: TKB’nin çalışmalarında kentsel projelerin topluca incelenmesi ve sonuçta başarılı projelerin ödüllendirilmesi, bu kentlerin koruma programına alınan tarihi eserlerin projelendirilerek korunmasına özendirme yoluyla ciddi bir katkı oluşturur. Her yıl düzenlenen söz konusu yarışmaya
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katılımın olağanın dışında gerçekleşmesi, özendirmenin etkili bir mekanizma oluşturduğunu açıkça ortaya koyuyor.
Dayanışma: TKB üyesi belediyelerin kentsel koruma konusunda ortaya çıkan ortak ilkeler ve değerlerin
geliştirilmesi süreçlerinde siyasi parti mensubiyetlerini göz önünde bulundurmaksızın öne çıkan
dayanışma kavramına önem vermeleri, Türkiye’nin hem büyük kentlerde hem de kırsal kesimde korumanın etkili ve başarılı bir şekilde gerçekleştirilmesine katkıda bulunmayı kolaylaştıran bir etken
olarak ortaya çıktı.
Tarihi Kentler Birliğinin yarattığı değişim, kurulduğundan bu yana,
kendini, her şeyden önce üye kentlerde maddi ve manevi tarihsel varlıkların korunması ve geliştirilmesi konusunda yeni anlayışların ortaya çıkmasına aracı olmak ve kent yöneticilerinin bu
hususta heveskâr ve azimkâr davranmalarını teşvik etmek gibi
bir yaklaşımla gösterdi. Bu bağlamda önemli bir olguya işaret
edilmesi gerekir: Kentsel koruma tarihine bakıldığında (daha
önce de belirtildiği gibi) koruma süreci esas itibariyle yasal
düzenlemelerin zorunlu kıldığı bir olgu olarak görülür. Bu düzenlemelerin uygulanmasının bağlayıcılığı ve zorlayıcılığı, kent
yönetimlerinin koruma konusunda az veya çok gönülsüz davranmalarına ve bu konuda yapılabileceklerin en azını yapmakla yetinmelerine yol açar. Ancak buna karşın, en azından Birlik üyesi
belediyelerin, “özendirilme” yaklaşımı sayesinde şaşırtıcı biçimde
yaratıcı davrandıklarını ve tarihsel dokunun en mükemmel
surette korunması ve geliştirilmesi hususunda büyük çaba harcadıklarını gördük. Bu ise kentsel koruma sektöründe çok ciddi
bir değişim niteliğinin ortaya çıktığını gösteriyor.
Tarihi Kentler Birliğinin izleyeceği yol haritasında yer vermesi
gereken temel ilkeler ise kısaca şunlar olabilir:
• Koruma işlevinin kentsel düzeyde ve beklendiği ölçüde yerine
getirilebilmesi için koruma ile kalkınmaya ilişkin etkenlerin
uzlaştırılması. Bunun yapılabilmesi için gerekli kaynağın sağlanarak bir fonda toplanmasına yönelik kent yönetimlerinin yönlendirilmesi bir ilke olarak benimsenmeli.
• Kentsel planlama süreçlerinden beklenen faydanın yeterince
sağlanabilmesi için alt ölçekteki yerel birim olan mahalle biriminin koruma süreçleri içerisinde mütalâa
edilmesi gerekir.
• Türkiye’deki Tarihi Kentler ile Avrupa’dakiler arasında kardeşlikler kurulmasının özendirilmesi ve
desteklenmesi, ayrıca Uluslararası Anıtlar ve Sitler Konseyi (ICOMOS) ve Kültürel Varlıkların Korunması ve Onarımı Uluslararası Araştırma Merkezi (ICCROM) ile çevresel koruma teknikleri ve bilgi
alışverişi konularında işbirliğinin yeterli düzeyde sağlanması, ilke olarak kabul edilmeli.
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KENTLERİN TARİHSEL BİRLİĞİ
OKTAY EKİNCİ
TKB Danışma Kurulu Üyesi

Kim bilir kaç kez böylesine “coşkulu” toplantılara tanık olan Tayyare Kültür Merkezi, o gün de benzer
toplantıların bu kez en “umut verici” buluşmasına kucak açıyordu. Çünkü, 22 Temmuz 2000 günü
Türkiye’nin tüm yörelerinden 70’e yakın belediyenin başkanını Bursa’da bir araya getiren toplantının
amacı, ne siyasal bir beklenti ne parasızlık ne de hükümetle ve merkezi yönetimle olan yetki sorunlarıydı.
Kültür Bakanlığının desteği, İçişleri Bakanlığı’nın eşgüdümü ve teşviki ile Bursa Büyükşehir Belediyesinin
ev sahipliğinde yapılan toplantıya Edirne’den Kars’a kadar tüm yurt coğrafyasından katılan belediye
başkanları ve temsilcilerinin ortak hedefleri, toplantı çağrısında özetle şöyle vurgulanmıştı: “Kentlerimizdeki kültürel mirasın korunması ve geleceğe aktarılması için belediyeler arasında ulusal bir işbirliğini
ve dayanışmayı sağlayacak olan Tarihi Kentler Birliğimizin kuruluşunu gerçekleştirmek...”
Bugüne dek tarihsel kent dokularımızın “yok edici imar kararları” arşısında “korumasız” kalmalarındaki
önde gelen “sorumluları” arasında görülen belediyelerin, şimdi bunun tam tersi bir “korumacı imar
anlayışı” etrafında ve ülke düzeyinde bir “birlik” oluşturmak üzere toplanmalarının “hangi özlemden”
kaynaklandığı da aynı toplantı çağrısındaki şu tür ifadelerde görülebiliyordu: Üyesi olduğumuz Avrupa
Konseyinde ve aday üyesi olduğumuz Avrupa Birliğinde, zengin kültür kimliğimiz ve onurlu tarihsel
zenginliğimizle güçlü ve saygın bir ülke olarak yerimizi almak; bunun için de kentlerimizdeki uygarlık
değerlerimizi yitirmeden Avrupa ailesine katılmak.”

Strasbourg'da verilen görev
O gün, Bursa Tayyare Kültür Merkezindeki buluşmada işte bu özlemlerle “Kuruluş Toplantısı” gerçekleştirilen Tarihi Kentler Birliği, 1999 yılında “50. yılını” kutlayan Avrupa Konseyinin (AK) yine aynı yıl
başlattığı “Avrupa Tarihi Kentler Birliği” örgütlenmesinin de “Türkiye ulusal kesimini” oluşturuyor.
AK’nin 1975’te ilan ettiği “Avrupa: Bir Ortak Miras” kampanyasının da “25. Yılı” olması nedeniyle, 2000
yılının bu örgütlenmede “eyleme geçme yılı” olmasını benimseyen Avrupa Tarihi Kentler Birliği, 7-8 Ekim
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1999'da Strasbourg’daki toplantısında; “Üye ülkelerin de kendi tarihi kentler birliğini kurmaları gerektiğini”
karar altına aldı. 1991 yılında kazandığı “Avrupa Kenti Ödülü” nedeniyle Strasbourg'daki toplantıya Kültür
Bakanlığının isteğiyle “Türkiye temsilcisi” olarak katılan Bursa Büyükşehir Belediyesi, aynı kararı ülkemizde
yaşama geçirmek üzere 22 Temmuz 2000 tarihindeki Bursa Buluşmasının da hazırlığını üstlenmiş oldu.
Kültür ve İçişleri Bakanlıklarının yanı sıra, ÇEKÜL Vakfı, Mimarlar Odası ve Marmara ve Boğazları
Belediyeler Birliğinin etkin katılımı ve desteğiyle gerçekleştirilen ve özellikle İçişleri Bakanı Sadettin Tantan'ın aynı gün “bölgedeki valileri” de paralel bir toplantıyla bu tarihsel buluşmaya ortak ettiği Tarihi
Kentler Birliğinin kuruluş toplantısı, kimi belediyelerin “kültürel mirası sahiplenme” konusundaki çabalarını da sergiledikleri, çok yönlü bir “kollokyum” gibiydi. Örneğin Yalvaç Belediye Başkanı Tekin
Bayram, antik çağlardan Osmanlı’ya dek kentini bezeyen tarihsel değerleri nasıl koruduğunu anlatan
broşürleri dağıtırken, Boğazkale Belediye Başkanı İbrahim Bostanlı da fuayedeki “Hattuşaş” standıyla
“Anadolu uygarlıklarının köklerini” kucaklamanın önemini anlatıyordu...
Hele Beypazarı Belediye Başkanı Av. Mansur Yavaş'ın düzenlediği “kentsel koruma sergisi” ise adeta
“akademik bir gösteri” sayılırdı. Beypazarı'nda sadece tek tek eski evlerin değil, bu evlerle birlikte
“kentsel ölçekteki tarihi dokunun” nasıl korunduğunu heyecanla gösteren Mansur Yavaş,Tarihi Kentler
Birliğinin “hedeflediği” bir belediyeciliği şimdiden yaşama geçirmenin “özel gururunu” da yansıtıyordu...

...Ve “Kuruluş Bildirgesi”
Bu gibi çabaların yanı sıra 30’a yakın belediye başkanının da söz alarak “tarihin korunmasında işbirliği
için” konuşma yaptıkları toplantıda, TKB’nin “tüzüğü” de oybirliğiyle onaylanıp imzalanırken bu tarihsel
bir araya gelişin en önemli belgesi olan“Kuruluş Bildirgesi” ise alkışlar arasında okunup ilan edildi.
Başkanların kabul ettikleri tüzüğü kendi belediye meclislerinin de onayına sunmalarını ve 6 ay içinde
yapılacak ilk genel kurul ve organ seçimlerine kadar da Erdoğan Bilenser’in (Bursa Büyükşehir Belediye
Başkanı) “Kurucu Başkan” olarak görev üstlenmesini karar altına alan Kuruluş Bildirgesinin en önemli
ve umut verici vurgusu ise 1. maddesindeki şu ifadelerdi:
“Ülkemizi dünyada ve Avrupa’da farklı ve ayrıcalıklı kılan en önemli ve eşsiz özelliği, başka hiçbir ülkede
bulunmayan ve elde edilmesi de mümkün olmayan tarihsel, kültürel ve kentsel mirasımızın zenginliğidir.
Bu zenginliğin korunarak 21. yüzyılı kimlikli kentlerle yaşamak ve Avrupa ailesinde de kültürel değerlerini yitirmemiş güçlü ve saygın bir üye olarak yer almak hedefinde en önemli sorumluluk da yerel
yönetimlere düşmektedir. Tarihi Kentler Birliği, bu ulusal ve evrensel sorumluluğun etrafında birleşme
ve bütünleşme sürecini başlatmaktadır...”
Dileriz bu “tarihsel başlangıç” hem birlik üyesi belediyelerin üstlendikleri “sorumluluklara” uygun imar
politikalarıyla hem de ülkenin tüm duyarlı kurum ve kesimlerinin aynı birliğe verecekleri destekle, geleceğimizi kişilikli kılacak bir “uygarlık yürüyüşünün” de güvencesini oluşturur... Tarihi Kentler Birliğimizi
kutluyor ve sadece başarı dilemekle yetinmeyip “Başarmak zorundasınız” diyoruz...

TKB’nin kuruluşunu müjdeleyen bu yazı, 3 Ağustos 2000 tarihli Cumhuriyet Gazetesinde yayımlanmıştır.
Birliğin çalışmalarını Cumhuriyet Gazetesindeki köşesinden kamuoyuna duyuran Oktay Ekinci, yerelle ulusal arasında
yıllar boyu herkese açık bir iletişim kanalı oluşturdu. Anısına saygıyla...
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TKB SADECE BİR AİLE DEĞİL,
AYNI ZAMANDA BÜYÜK BİR AKADEMİDİR
SÜLEYMAN ELBAN
TKB Danışma Kurulu Üyesi

Tarihi Kentler Birliğinin adını ilk kez kaymakamlık yaptığım dönemde duymuş, bir şehir efsanesi gibi
yayılan Birlik ile ancak Mahalli İdareler Genel Müdürlüğü görevim sırasında birebir tanışmıştım.
Mahalli İdareler Genel Müdürlüğü, TKB’nin kuruluşunda önemli ana bileşenlerden biri idi. Dolayısıyla
göreve geldiğimde birebir tanışmadığım ama duyduğum bu “şehir efsanesiyle” nihayet tanışma fırsatı
bulmuş ve bundan yaklaşık 12 yıl önce ilk kez bir TKB toplantısına katılmıştım. İşte o gün, TKB virüsü
bulaşmıştı bana. O tarihten sonra çok önemli durumlar dışında TKB toplantılarına düzenli olarak katılır
oldum. Birlik içinde bir süre sonra da Danışma Kurulu Üyesi olarak yer aldım.
TKB’de her şeyden önce büyük bir aile havası vardı. Ama bunun da ötesinde bir büyük beklenti ve
ihtiyaç vardı;TKB toplantılarına katılan herkes Metin Sözen’in söz almasını bekler, onun konuşmasından
öğrenilebilecek çok şey olduğunu bilirdi. Metin Sözen TKB ailesinin hem babası hem de bilge kişisiydi
yani. Bunu özellikle vurguluyorum çünkü Metin Sözen’in ağırlığı ve sevgisi, TKB içindeki herkesin, bir
diğerine sevgi ve saygı içinde davranmasını sağlıyordu.
Birliği biraz daha tanıdıktan sonra TKB’nin sadece bir aile olmadığını, bunun yanı sıra büyük bir akademi
de olduğunu öğrendim. TKB öyle bir akademiydi ki katılımcılar hem bilimsel bir eğitimden geçerdi
hem de usta-çırak ilişkisinin derinlikli bilgisine ulaşma şansı bulurdu. Düşünün, çok farklı alanlardan,
yaklaşık 600-700 kişi birarada. Herkesin, bir diğerinden öğrenebileceği bir ortam yaratılmıştı TKB’de.
Bu ilişkide “ortak payda”nın rolü kuşkusuz, önemli. Aile içinde birçok farklı renk ya da farklı ton olabilir;
bu farklılıkların hepsi de aynı ailenin renklerini oluşturur. Ancak “ortak payda” vurgusunu unutmadan.
TKB’de beni en çok etkileyen hususlardan biri de buydu zaten: Birlik, bu okulun iyi bir öğrencisi olmaya
aday herkesi kabul ediyor ve gelen herkes de siyasi hareket içindeki rolü ya da konumu ne olursa
olsun, TKB içinde sıradan bir nefere dönüşmeyi biliyordu.
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Bu ortamın oluşmasında bilginin değeri, kuşkusuz ki tartışılamaz. TKB üyesi belediyeler, öyle bir eğitim
sürecinden geçtiler ki pek çok örnekte, belediyelerin, yerel yönetimlerin mesela koruma kurullarından
çok daha geniş bir bakış açısına sahip olduğunu, adım adım ileriye taşan bir yaklaşımla donandıklarını
gördük. Oysa koruma kurullarının, somut tarihi değerlerimizi belediyelerden korumak için kurulduğu
söylenirdi. Tam bu noktada, Tarihi Kentler Birliği ile belediyelerdeki koruma bilincinin geldiği seviye;
tarihi miras açısından zengin olan belediyelerdeki koruma anlayışı, koruma kurullarının ötesine geçti.
Yerel yönetimlerin korumacılık anlayışı ve hassasiyetleri, bugün TKB sayesinde öyle bir noktadadır ki,
şunu rahatlıkla söyleyebiliriz: Pek çok şey yaptığını şüphe götürmez biçimde bildiğimiz TKB, hiçbir şey
yapmadıysa bile, bu anlayışı getirdi!
TKB, her şeyden önce sadece “koruma”
değil; “koruyarak yaşama” kavramını getirdi; koruyarak yaşatma ve bilgiyi de geleceğe yaşatarak aktarma. Belediyelerimizin
yaptığı koruma çalışmalarında yaşatılmayan, kendisine fonksiyon yükletilmemiş
hiçbir binanın olmaması da bunun göstergesi. Bir yapı, asli ya da tarihi fonksiyonuna
sahip değilse bile kamu hizmetinde önemli
bir göreve sahip oldu ve varlığını sürdürme fırsatı bulabildi.
Ayrıca TKB, birçok insanın düşündüğünün
aksine sadece somut kültürel mirasa değil,
aynı zamanda somut olmayan kültürel mirasa da sahip çıktı.
Yine TKB bir medeniyet, bir bölge, bir devlet ya da bir anlayışın hâkim olduğu tarihi
ve kültürel varlıklarla sınırlamadı yaklaşımını.TKB, bu ülkenin sınırları içinde bulunan; hangi medeniyete ait olursa olsun;
hangi tarihi dönemde kalırsa kalsın; her kim yaparsa yapsın; kültür mirasının bütününü “bizim mirasımız”
olarak gördü ve bu yaklaşımı da benimsetti. Küçücük bir ilçe belediyesinin bir antik kente nasıl sahip
çıktığını görmek, bu nedenle çok mümkün artık. Bu bilinç insanlara TKB içinde veriliyor çünkü.
TKB’nin önemli olduğunu düşündüğüm kavramlarından bir diğeri de “disiplin”. Yüzlerce insanın aynı
anda hareket edebildiği, çalışmalarını büyük bir titizlikle yürütülebildiği bir anlayış ve kültürü aşıladı TKB.
“Bizler Metin Hoca’nın öğrencileriyiz” söylemi,TKB üye belediyelerinin dilinden düşmez.Ve bu söylem,
belediyelerin her biri tarafından kendi kentlisine de yansıtılır.
Son olarak,
TKB, 15 yıl içinde Türkiye’nin en ücra köylerine bile ulaşmış, adeta el değmemiş yer bırakmamış bir
kurum. Ancak Tarihi Kentler Birliği aynı zamanda dinamik bir yapı. Yaşayan, hâlâ gelişen, geliştiren ve
her seferinde kendini aşmayı başaran bir kurum.
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ORTAK BİR ANLAYIŞ İLE KORUMA
BİLİNCİNİN YAYGINLAŞMASI
PROF. DR. CEVAT GERAY
TKB Danışma Kurulu Üyesi

Yakın zamana kadar tarihi kentleri korumak merkezi idarenin yönetimi ve görevi olarak benimsenmişti.
Tarihi Kentler Birliğinin kurulmasıyla birlikte, tarihi varlıkların bulunduğu yerellerde korunması ve üye
belediyelerin etkin çalışmalar yapması, yerel halkla işbirliği içinde olunması gibi bir yaklaşım ve çalışma
üslubu belirdi ki bu, TKB’nin en önemli katkısıdır.
Tarihi Kentler Birliğinin geliştirdiği ve uygulamaya koyduğu kavramların başında yerel, kamusal ve özel
kesimlerin işbirliği içinde olması gelmekte. Son 15 yılda üye sayısının hızla artması, bu işbirliğinin beklenen sonuçlarından biriydi.
TKB’nin olmazsa olmaz ilkeleri arasında, belediyelerin etkin rol alarak yerel halkı koruma konusunda
bilinçlendirmeleri; çalışmalara katılmalarını sağlamaları bulunuyor. Bu konularla ilgili bir akademisyen
olarak çeşitli danışma kurullarında rol almış bulunuyorum ama Tarihi Kentler Birliğindeki danışma kurulu
kadar verimli ve yararlı bir çalışma ortamı bulamadım. Ayrıca çeşitli bölgesel ve yerel çalışmalarda
Türkiye’yi ve tarihi varlıklarını da tanıma fırsatı yakaladım. Bu da benim kişisel kazanımım oldu; ülke
gerçeklerini kavrama ve sorunlara çözüm bulma konusunda TKB’nin katkısı büyük.
Çalışmalarda belediyelerin hangi partiden oldukları dikkate alınmaz; ortak anlayış ve işbirliği içinde
hareket edilir. Bu, TKB’nin belirgin özelliği olarak karşımıza çıkar.
Başta ÇEKÜL Vakfı Başkanı Prof. Dr. Metin Sözen olmak üzere tüm TKB başkanlarını ve danışma kurulu
üyelerini, bu anlayış ve çalışmalarından dolayı kutluyorum.
Teşekkürler.

- 78 -

SORUNLAR, ÇÖZÜMLER, UMUTLAR
ve TARİHİ KENTLER BİRLİĞİ
PROF. DR. ZEKAİ GÖRGÜLÜ
TKB Danışma Kurulu Üyesi

Tek yapı ölçeğinden yer yer bir yerleşme bütününe giderek, bir alt bölge ya da bölgeyi tanımlayan
sınırlara kadar genişleyebilen kültür ve doğa varlıklarının korunmasına ilişkin uğraşların ülkemiz adına
özellikle yasal taban/mevzuat açısından çok da uzun bir geçmişe sahip olmadığını biliyoruz.
Yaklaşık otuz yılı kapsayan bu geçmişin veya daha da eskilere taşıyabileceğimiz koruma maceramızın
bir başarı öyküsünü anlatıp anlatmadığı, farklı yaklaşım ile görüşler doğrultusunda tartışılmaya devam
ediyor. Ve tabii ki ulaşılan birikim, yapılan değerlendirmeler ve ortaya konulan sonuç ile öneriler bu
süreci zenginleştirip derinleştiriyor. Yazımın içeriği elbette bu süreci anlatmaya ya da bir biçimde ona
katkıda bulunmaya yönelik değil. Ancak Türkiye’nin mevzuat eksenli koruma geçmişinin neredeyse
yarı döneminde Tarihi Kentler Birliğinin olduğunun altını kalınca çizmek, yazılacakları da söylenecekleri
de doğrusu kendiliğinden bu sürece atıf yapar ve katkı verir hale getiriyor. Bir başka ifade ile böylesi
bir tespit Tarihi Kentler Birliğinin koruma tarihi içindeki yerine bir kez daha vurgu yapıyor, önemini
yeniden ve yeniden anımsatıyor.
Ülke kentleşmesinin öncelikle kentsel mekâna taşıdığı sarsıcı sonuçlar ile bağlamında planlı olmaya
ilişkin siyasi irade beyanındaki yetersizliklerin kültür ve doğa varlıkları açısından yarattığı tahribatlar,
kayıplar hepimizce biliniyor. Bir genelleme ile katılım, kamu ve toplum yararı, kaynak yaratma ile aktarma
ana başlıkları altında ele alabileceğimiz bu olumsuzluklar günümüzde de varlığını sürdürüyor. Neden
olarak birçok faktör sıralansa da, bunların içinde anlık, daha çok günü kurtarmayı öne alan parçacıl anlayışla temellenen çözüm arayışları diğerlerine göre öne çıkıyor. Oysa yıllardır başta planlama olmak
üzere birçok alanda yaşandığı gibi koruma alanında da egemenliğini sürdüren “parçacıl çözümler”in
benimsenmesi yerine; içeriği ve kapsamı ana hatlarıyla olumlanan, mevcut mevzuatı yıpratmayan kapsamlı arayışlara/çözümlere yönelen, günceli ve yeniyi izleyen, bunları içselleştiren ve de ana başlıklar
olarak değindiğim olumsuzlukları aşma adına bütünsel anlayışların benimsenmesi gerekir. Bu yönde
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samimi bir siyasi irade beyanının somutlaşması ve yapılan uygulamaların böylesi bir ilkeye dayandırılması
paylaşılan ortak bir beklentiye, giderek bir gerekliliğe dönüştü. Öte yandan biliyoruz ki, bu bağlamda
ülkemizde yıllardır var olan farkındalık, bilgi, birikim ve üretim önemli, dolayısıyla da önemsenmeli.
Tarihi Kentler Birliği de bu bilgiyi ve birikimi önemseyen, saygı duyan benzer bir farkındalık içinde
bütünsel/bütünleşik koruma anlayışını benimsedi; ancak örgütlü olmanın sunacağı üretim gücü ile etkiyi
de dikkate alarak korumanın tüm sorunlarına, değişkenlerine ve bizde klişeleşmiş paradigmalarına müdahale etti; bu amaçlar doğrultusunda ürettikleri ile de korumanın son 15 yılda başat aktörlerinden
biri haline geldi. Bu doğrultuda:
1.
2.
3.
4.

5.
6.

Korumayı bir süreç olarak ele alıp, bilimsellik ve ortak akıl içinde ilgili
tüm aktörleri kapsıyor olmak, ortaklıklar kurmak,
Bütünsel ya da bütünleşik koruma anlayışı bağlamında tek yapıdan bölgeye kadar
bir büyüklük ve ölçek hiyerarşisi yaratarak çözümleri bu kapsam içerisinde üretmek,
Çoğu kez sığlaşan, sıkışan günlük siyaset parametrelerinin koruma bilincinin,
kamu yararının ve etiğinin önüne geçmesine karar vericilerle birlikte izin vermemek,
Kentlerin ve yöneticilerin yarışmasını “ben” den “bize” taşıyarak bilgilenmeyi/
bilgilendirmeyi, ortak üretimi ve paylaşmayı öne çıkarmak, dolayısıyla yarışırken de
dayanışma içinde olunabileceğini somut örneklerle sergilemek,
Kaynak yaratmak ve bunun eşitlikçi, adaletli bir biçimde dağıtımı ile kullanımını sağlamak,
Eğitim, yayınlar, yarışmalar, alan çalışmaları, konferanslar ve buluşmalar
ile ilgili tüm kurumlar, karar vericiler, kişiler ve halka değebilmek, zenginliği
ve derinliği olan tartışma ortamlarını yaratmak,
TKB'nin başat ilkeleri olarak ele alınabilir. Bunlar bugün olduğu gibi
gelecekte de Tarihi Kentler Birliğinin vazgeçilmezleri ile onun kimliğini betimleyen özgün/özel ilkeleri olarak ve elbette hızla değişen
iç-dış dinamikler, kuramlar, kavramlar ve pratikler bağlamında güncellenerek, yenilenerek sürdürülecektir.
Son söz;
“Koruma”nın içinde Tarihi Kentler Birliğinin korunması gerektiğine
ve korunacağına mutlak inanıyor, mensubu olmaktan gurur duyduğum TKB'ye nice 15 yıllar dilerken, başta Prof. Dr. Metin Sözen
olmak üzere kuruluşundan bugüne tüm emek verenlere içten
teşekkürlerimi sunuyorum.

- 80 -

ULUSAL BİR GÜNDEM OLARAK KORUMA
KAYHAN KAVAS
TKB Danışma Kurulu Üyesi

Kuruluşunun 15. yılını kutlayan Tarihi Kentler Birliğinin gerçekleştirdiği çok sayıda ilk vardır. Ancak bu
kitapta bunların en önemlilerinden birisi olarak kabul edilen “korumanın” öneminin yerelde anlaşılmasının ve başarılı örnek uygulamaların gerçekleşmesinin sağlanması üzerinde durmak istiyorum.
Uzun yıllar koruma politikaları genellikle merkezde planlanan, programlanan ve uygulamaları ile
bütçeleri merkezce yönetilen çalışmalardı. Yerel, konuların içinde yer almayan, izleyici konumda bulunan
edilgen bir aktördü. Hal böyle olunca, yapılan çalışmalar hem nitelik hem de nicelik açısından tatmin
edici olmadığı gibi yerelde de konu gereğince anlaşılamadığı için hak ettiği değeri bulamamaktaydı.
Oysa korumaya konu teşkil eden değerler öncelikle ve esasen o yöreye ve o yörede yaşayan
hemşehrilere aitti. Ne var ki bu anlayış ve bilincin oluşması kendiliğinden gerçekleşebilecek bir durum
değildir. Çaba göstermek, emek vermek, bu konuyu ülke gündeminin en önemli maddelerinden biri
olarak ortaya koymak gerekmekteydi. Bunu gerçekleştirebilmekse bir veya birkaç kişi ve kurumun
gücünü aştığından, ulusal çapta yereli işin merkezine oturtacak bir organizasyon gerekli hale geliyordu.
Metin Sözen hocanın önderliğinde ve rehberliğinde kurulan TKB böyle zorlu bir sınavı başarıyla verdi.
Kamu-yerel-sivil-özel işbirliğini hayata geçirmeyi başardı; yereli uyandırıp, merkez-yerel uyumunun en
güzel örneklerini sergiledi. Bunun için öncelikle belediye başkanları, belediye meclis üyeleri ve yereldeki
sivil toplum kuruluşları ve hemşeriler tüm toplantı ve çalışmalarda en temel aktörler olarak yer aldı.
Suya atılan bir taşın yarattığı dalgalar misali, yürütülen çalışmalar bütün ülkeye yayılarak devam etti
ve ediyor. Bugün memleketin pek çok köşesinde yerelin alıp yürüttüğü çok sayıda koruma uygulama
projesi, bu başarılı uygulamaların sonucu olarak karşımıza çıkıyor. Bu mahalli idareler birliği, bir okuldur.
Okulun öğrencileri “korumaya” gönül vermiş bu davanın birer neferidir. Ve içlerindeki ateş hiç azalmadan, artarak ve yayılarak devam edecek.
Daha nice 15 yıllar dileği ile...
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TKB ÜZERİNE KISA GÖZLEMLER
PROF. DR. RUŞEN KELEŞ
TKB Danışma Kurulu Üyesi

Doğal, tarihsel ve kültürel varlıklarımızın korunması konusundaki duyarlılığımızın ne yazık ki uzunca bir
geçmişi yok. Olmadığı içindir ki, mutlak olarak korunması gereken değerlerimizin pek çoğu zaman içinde
yitip gitti. Kişiler ve kurumlar yitip giden değerlere, yakın zamanlara değin seyirci kalmaktan öteye bir
tavır sergileyemediler. Ozanın çok haklı olarak söylediği gibi, “Geç fark ettik taşın sert olduğunu...” Böyle
olunca,TKB adını taşıyan Yerel Yönetimler Hizmet Birliğinin koruma alanında, ülkemizde bir ilk olduğunu
söylemek sanırım abartı olmayacaktır. Çünkü 1950’li yıllardan başlayarak, ülkemizde tarih ve kültür varlıklarının korunmasına ilişkin kimi yasalar yürürlüğe konmuştur, ama bunların aşağıdan yukarıya değil, fakat
yukarıdan aşağıya doğru atılmış adımlar olduğu ve gereği gibi uygulanma şansına da kavuşturulmadığı
herkesçe bilinen bir gerçektir. Kimi yazarlarımızın, yasalarımızda yer alan “koruma planlarından” söz
ederken, “korumama planı” terimini kullanmayı yeğlemiş olmaları boşuna değildir.
Birden çok sayıda belediyenin kendi aralarında ya da İl Özel Yönetimleri gibi başka yerel yönetim türleriyle bir araya gelerek, 5355 sayılı Mahalli İdareler Hizmet Birlikleri Yasasına göre, görev alanlarına
giren konularda işbirliği yapmaları doğal olmakla birlikte, salt koruma konularına özgü olmak üzere,
sayıları 50’ye yaklaşan belediyenin 15 yıl önce TKB şemsiyesi altında bir araya gelmiş olmaları önemli
bir adımdır.TKB’nin başlangıcından beri, üzerinde önemle durduğu kavramların başında, kamu kurumlarının, özel sektör kuruluşlarının ve sivil toplum örgütlerinin güçlerini birleştirmelerine olanak sağlayan
bir birliktelik örneği olması gelmektedir. Bu üçlü yapının işbirliğinden yararlanma kararlılığı, TKB’nin
ülke coğrafyasına yayılan tüm buluşmalarına egemen olmuştur. Yalnız büyükşehir belediyeleri değil, il
merkezlerindeki belediyeler ve ilçe belediyeleri ile İl Özel Yönetimlerinin yanı sıra, Mimarlar Odası
gibi kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları ve türlü sivil toplum örgütleri koruma amacına
yönelik etkinliklerinde birbirlerine destek olmuşlardır.
Kamu-yerel-sivil-özel nitelikli örgütlerin işbirliğinin yanında, koruma konularında başarılı projeler
geliştiren ve uygulayan belediyelerin ödüllendirilmeleri de Birliğe ilgiyi artıran etmenlerden biridir.
Türlü dallarda verilen ödüllere hak kazanabilmek için,TKB üyesi belediyelerin nasıl canla başla çalıştık- 82 -

larına tanığım. Bu nedenle, Birliğin tarih ve kültür varlıklarının, her düzeyde korunabilmesi bilincinin
geliştirilmesinde gerçek bir okul işlevi gördüğünü söylemek abartı değildir.
Her yıl gerçekleştirilen ve üye belediye temsilcilerinin Avrupa, Ortadoğu ve Kuzey Afrika’nın kimi
ülkelerindeki hayranlık uyandıran koruma örneklerini yakından görmelerine ve her biri hakkında birinci
elden bilgi edinmelerine olanak veren yıllık gezilerin de, sıradan “turistik” geziler olmanın çok ötesinde,
koruma kültürünün gelişmesine önemli katkılarda bulunduğunu rahatlıkla söylemek olanağı vardır.
Maddi olmayan kültür öğelerindeki değişim, her zaman maddi kültür öğelerindeki değişimi geriden izler.
Bir başka deyişle,Tarihi Kentler Birliğinin etkinliklerinin ülkede yarattığı değişimden söz ederken, bireylerin,
yerel yönetimlerin seçilmiş ya da atamayla göreve gelmiş temsilcilerinin, merkezi düzeyde görev yapan
bürokratların ya da siyasal karar alma konumunda bulunanların, tarih ve kültür varlıklarının korunmasına
ilişkin tavır ve davranışlarının 10-15 yıl gibi göreceli olarak kısa sayılabilecek süreler içinde önemli ölçüde
değişebileceğini beklemek ancak bir hayal olur. Bunun uzunca bir zaman alacağı kuşkusuzdur. Ayrıca
Tarihi Kentler Birliğinin bu işlevini, benzerlerine kıyasla çok daha etkin bir biçimde yapmakta olduğunu
ve yukarıda sözü edilen olumlu davranış değişikliklerinin dikkati çeker duruma geldiğini belirtebilirim. Bu
bağlamda, geçen yıl Birliğe üye belediye başkanlarımızdan birinin söylediği şu sözler gerçekten sevindirici
gelişmeler yaşamakta olduğumuzun bir kanıtı: “Geçmişte koruma konularına kendini vermek belediye
başkanlığı seçimlerini kaybetmekle özdeş sayılırken; bugün artık, başkanlarımızın bu konulardaki duyarlılık
ve etkinlikleri seçim kazandıran özellikler olarak algılanmaya başlamıştır.”
Bu olumlu değişimde,Tarihi Kentler Birliğinin payının büyük olduğunu düşünenlerdenim. Çünkü halkımız
da yöneticilerinin attıkları, olumlu ya da olumsuz somut adımlardan etkilenmektedir.
Kültür ve sanat konuları da dahil olmak üzere, eğitim, karşılaştığımız her türlü sorunun çözümünde
tek çıkar yoldur. Bu nedenle, gerekli görülen her düzeyde koruma bilincinin ve kültürünün geliştirilmesi
için, örgün ve yaygın eğitim yöntemlerinden yararlanmak zorundayız. Birlik çatısı altında, restorasyon
ve restitüsyon gibi teknik alanlara özgü olmak üzere eğitim izlenceleri uygulandığını biliyoruz. Kuşağı
tükenmek üzere olan ustaların, ustalıklarını yeni kuşaklara aktarmalarına böylece fırsat verilmektedir.
Bunun gibi, eğitime ayıracakları yeterli vakitleri olmasa bile, kent yönetiminde görev alanların, ilgili
bakanlıklarda koruma konularına kararlarıyla yön verenlerin, Tarihi Kentler Birliğince düzenlenecek
olan ve koruma konularının teknik olan ve olmayan boyutlarını kapsayan eğitim izlencelerine katılmalarında büyük yarar görmekteyim. Eğitim işlevi, Birliğin Tüzüğünde de yer alan önemli maddelerden
birinin konusudur: “Tarihi kentleri biraraya getirmek ve bu kentler arasında kentsel, kültürel ve doğal
mirasın bir ortak miras anlayışıyla korunmasına ve yaşatılmasına çalışmak”.
Özellikle, başta ilgili bakanlık yetkilileri olmak üzere, mülki yönetim amirleri olan vali ve kaymakamların,
ayrıca belediye başkanlarının, kısa süreyle de olsa, bu tür toplantılardan elde edecekleri büyük yararlar
olduğu inancındayım. Fransa’da, üst düzey kamu yöneticilerini yetiştirmek üzere kurulmuş bulunan
Yüksek Yönetim Okulunda (ENA), ders izlenceleri arasında kültür ve sanat konularına ağırlıklı bir yer
verildiği anımsanmalıdır. Türkiye Belediyeler Birliğinin de bu konulara önemle eğilmesinde mutlak
zorunluluk vardır. TKB’nin kuruluşundan bu yana çok değerli katkılarda bulunmuş olan, bugün artık
aramızda bulunmayan Danışma Kurulumuzun üyeleri Oktay Ekinci ve Derviş Parlak kardeşlerimizi
saygı ile anıyor, ışıklar içinde yatmalarını diliyorum.
- 83 -

TARİHİ KENTLER BİRLİĞİ
KORUMA TARİHİMİZİN MİLADIDIR
MİTHAT KIRAYOĞLU
TKB Danışma Kurulu Üyesi

Ülkemizin zengin kültür mirasını koruma ve yaşatma sürecinde Tarihi Kentler Birliği öylesine önemli
bir rol oynamıştır ki, koruma tarihini yazarken TKB’den önce ve TKB’den sonra şeklinde bir değerlendirme yapmak yerinde olur. Bu tarihi dönüm noktasının önemini kavramak için, TKB’nin ne zaman
ve nasıl kurulduğuna ve TKB’den sonra nelerin değiştiğine bakmak gerekir.

TKB Nasıl Kuruldu?
Dünyamız yeni bin yılı, çeşitli alanlarda düzenlenen etkinlikler çerçevesinde büyük bir coşkuyla
karşılamıştı. Bu etkinlikler içinde belki de en önemlisi “Avrupa Bir Ortak Miras” kampanyası idi. Avrupa
Konseyi tarafından yürütülen bu kampanya, Avrupa ülkeleri için bir başka anlam taşıyordu. Çünkü
2000 yılı aynı zamanda Avrupa Konseyinin 50. yılına ve 1975 yılında ilan edilmiş olan “Avrupa Miras
Yılı” etkinliklerinin 25. yılına denk geliyordu. Bu kampanya, zenginliğini çeşitliliğinden alan bir ortak
kültür mirasını paylaşma bilincine sahip Avrupa ülkeleri sayesinde, barış ve demokrasinin güvenli bir
şekilde gelişebileceğini ortaya çıkarma amacını gütmekteydi.
Ortak mirası sadece maddi unsurlardan ibaret saymayan, düşünsel, etik ve moral değerleri de aynı
kapsam içinde değerlendiren bir yaklaşımla, Avrupa’yı oluşturan toplumlar arasında karşılıklı anlayış ve
işbirliği gayretlerinin özendirilmesi hedeflenmekteydi.
Avrupa Konseyi üyesi ve Avrupa Birliği aday üyesi olan Türkiye, bu kampanyaya Kültür Bakanlığı önderliğinde, yaklaşık 70 proje ile katılarak övgü ve takdir topladı. Bu kampanyada ülkemizi farklı kılan en
önemli özellikse, başka hiçbir Avrupa ülkesinde bulunmayan çeşitlilik ve zenginlikteki doğal ve kültürel
mirasımız ile onların oluşturduğu özgün uygarlık kimliği idi. “Avrupa Bir Ortak Miras” kampanyası
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çerçevesinde yürütülen projelerden biri de Tarihi Kentler Birliği projesi oldu. Çünkü Avrupa Tarihi
Kentler Birliği kuruluyordu ve Türkiye Tarihi Kentler Birliği de bu kuruluşa davet ediliyordu ama bizim
Tarihi Kentler Birliğimiz yoktu.
Bursa Büyükşehir Belediyesi bünyesinde Tarihi Kentler Birliği kuruluş çalışmaları başlatıldı. Bu hazırlık
sürecinde Kültür Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı, ÇEKÜL Vakfı ve Mimarlar Odası çok önemli katkılarda bulundu. 22 Temmuz 2000 tarihinde Bursa Tayyare Kültür Merkezi’nde gerçekleştirilen görkemli kuruluş
toplantısına katılan 52 tarihi kent belediyesi, Birlik Tüzüğünü kabul etti ve koruma tarihimizdeki anlamlı
yerini şimdiden almış olan “TKB Kuruluş Bildirgesi”nin altına imza attı. 28-29 Nisan 2001 Nevşehir
Toplantısı, TKB’nin ilk önemli toplantısı oldu. Birlik Başkanı ve Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Erdoğan Bilenser, toplantıya katılan Avrupa Kentler Birliği genel sekreteri Brian Smith’e Türkiye’nin üyelik
başvuru dilekçesini sundu. 52 üye ile kurulan TKB, bu gün 450 üyesiyle Avrupa Tarihi Kentler Birliğinin
en aktif ve güçlü üyesidir.

Tarihi Kentler Birliğinden Sonra Neler Değişti?
TKB’den önce, özellikle 1970-2000 arasındaki 30 yıl ülkemizin demografik yapısının alt üst olduğu,
kırsal ve kentsel nüfus oranlarının tersine çevrildiği, şehirlerin amansız bir göç dalgasıyla kuşatıldığı ve
yerle bir edildiği dönemdir.
Bir yerel yönetim birliği olan TKB, İçişleri Bakanlığının duyarlı yaklaşımı, Kültür Bakanlığının ve diğer kurumların birlikteliğe dayanan desteği ile değişimin işareti olmuştur. Bilindiği gibi bu koruma görevi yıllardır Kültür Bakanlığına bırakılmış, Bakanlık ise kadro, kaynak sorunlarıyla bu büyük mirası sürekli
yüklenmek zorunda kalmıştır. Yerel yönetimlerse bu dönemde
inşaatçı, imarcı, yıkıcı ve duyarsızdılar. TKB’den sonra değişen,
esas olarak bu anlayıştır. TKB’den önce seçim dönemlerinde,
SİT bölgelerini kaldıracaklarını ve imara açacaklarını vadeden
yerel yöneticiler, TKB’den sonra seçmenlerine kültür mirasını
koruma sözleri verdiler. Çünkü ilk başarılı koruma örnekleri
kentli hemşeriler tarafından da coşkuyla karşılanmış ve benimsenmişti. TKB süreci “kültür mirasını koruma eyleminin”
yerelleşmesi, sivilleşmesi ve kitleselleşmesi hareketidir.

Tarihi Kentler Birliğinin Gelecek Hedefi
Tarihi Kentler Birliği, kuruluş ve gelişme döneminde ortaya koyduğu çok yönlü ve çok çeşitli etkinliklerde, bilgiyi bilinçle yoğurarak uygulamış, eğitimden tanıtıma, ulusal düzeydeki yeni
örgütlenme biçimlerinden uluslararası ilişkilere uzanan bir koruma modelini hayata geçirmiştir. Şimdi atılması gereken adım,
eylemin içinden çıkan bu özgün koruma modelinin kurumsal
yapısının oluşturulması ve yasal donanımının sağlanmasıdır.Tarihi
Kentler Birliğinin gelecek hedefi, bir yerel yönetim birliğinin
görev tanımını aşan bu yürüyüşü tamamlamak ve 17 yıl içinde
biriktirdiği zengin koruma deneyimini, Türkiye’nin özgün “koruma modeli” olarak dünyaya sunmak olmalıdır.
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KAMUSAL SORUMLULUK ÜSTLENMİŞ
BİR SİVİL TOPLUM ÖRGÜTLENMESİ
HASAN ÖZGEN
TKB Danışma Kurulu Üyesi

Kültür ve tarih varlıklarının korunması uzun yıllar bir devlet politikası olarak görüldü ve ilgili bakanlıklar
tarafından yürütülmeye çalışıldı. Fakat bu zor çalışmalar bir anlamda “merkezi” bir yönetim anlayışıyla
sınırlı çabalar olarak kaldı. 2000 yılında kurulan Tarihi Kentler Birliği ise, korumacılık politikasını merkezden yerel yönetimler zeminine taşıyarak önemli bir “yerinden koruma politikası” oluşturdu. TKB her
ne kadar belediye birliği olarak resmi bir örgütlenme gibi görünse de, başlangıçtan bu yana gerek
oluşumu, gerek çalışma ilkeleri ve gerekse politikalarıyla daha çok “sivil” bir kimlik taşır. Bu anlamda
TKB’yi “kamusal sorumluluk” üstlenmiş bir sivil toplum örgütlenmesi olarak görmek, yanlış olmaz.
Tarihi Kentler Birliği, aynı anda geleneksel merkezi koruma politikalarının çerçevesini de genişletti. Korunacak varlıkları maddi kültür varlıkları ile sınırlandırmadı, doğal varlıkların ve somut olmayan kültürel
mirasın korunmasını da gündemleştirdi. Koruma kavramını “yaşatma ve geliştirme” ile besleyerek koruma politikalarına süreklilik kadar, korunan varlıkların kentsel ve kültürel kullanım seçeneklerini de
genişletti. Tarihi Kentler Birliği, gerçek bir örgütlenmenin “eylemlilik” esası üzerinden inşa edilebileceğini
gösterdi. Bu nedenle başarılı bir kurumlaşmanın ilkelerini “örgütlenme”, “dayanışma”, “eğitim”, “kuşaklararası bağ” ve “bilgi içerikli iletişim ve tanıtım” olarak sıralar.
“Kamu-yerel, sivil-özel” birlikteliği, TKB’nin bir diğer önemli kavramı. Toplumun tüm kesimlerini içine
alan, özveri kadar sonuçların da paylaşıma açık olduğu bir yönetim anlayışıdır bu. Çoğu kez Yunus
Emre’den dillendirildiği gibi; “Gelin tanış olalım/İşi kolay kılalım” ilkesidir.
Bir diğer kavramsal çerçeve, yapılan işlerde ve kentlerin özelliklerinde ortaya çıkar. ÇEKÜL’ün kuruluşundan bu yana geliştirdiği ve uygulamaya koyduğu koruma kavramlarını gündemine alan TKB, “Kendini Koruyan Kentler”, “Barışan Kentler”, “Kaleli Kentler”, “Kentler Çocuklarındır”, “Köyler Yaşamalıdır”, “İpek
Yolu-Kültür Yolu”, “ÇEKÜL Akademi” gibi başlıkları, koruma politikasının önemli birer taşı haline getirir.
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Ben biraz farklı bir sosyolojiden görüyorum bu açılımı. 2000’li yıllarda Türkiye, değişen dünya koşullarına
ve AB ile olan entegre programına bağlı olarak “yerellik” sorununa özgü bir reçete üretemedi. Kaynaklar
ve yetkiler artmasına karşın, Türkiye’de siyaseten yeni bir kentsel gelişim modeli oluşamadı. Yaklaşık
250 yıldır uygulanan “modernleşme” anlayışı, küresel dayatma politikalarından beslenerek “yıkıp yapma”
programına dönüştü. Kentler; bulvarlar, AVM’ler ve yüksek yapılarla modernleştirildi(!). Üstelik geleneksel kent dokuları yıkılarak, üzerine inşa edildi bu modernleşme. Türkiye kentlerinin ne “Doğulu”
ne de “İslam kenti” karakterleri özgünlüğünü koruyabildi. Bu gelişmeler bütün toplumsal hayata ve
değerlere de saldırınca, koca ülke bir “kimlik” sorunuyla bocaladı. Hâlâ da bocalıyor.
Tarihi Kentler Birliği, tam bu noktada bence devrimci sayılabilecek bir dönüşüm başlattı. Birer hafıza
kaynağı olarak, birer tarih ve kültür varlığı olarak kentlerin gerçek kimlikleriyle buluşmasının yolunu
açtı. Yerel yönetimlere ulusal bir program sundu. “Marka kentler” aldatmacasını “kimlikli kentlere”
dönüştürdü. Bu bence “kimlikli bir toplum” umudu için atılan en önemli adım idi.
TKB’nin olmazsa olmaz ilkelerinin başında, her şeyden önce “süreklilik” geliyor. Süreklilik için de “kurumlaşma” zorunlu. Uygulama alanları, yapılacak işler ve benzerleri, yani taktik yönelişler zaman içinde
çeşitlenir, yeni yöntemlerle hedeflerine yürür. Ancak temel anlayış, temel yönetim stratejisi, temel ortaklık zemini, temel dayanışma ahlâkı zedelenirse, süreklilik anlamında sıkıntıya düşülür.
Belediye başkanlarımız elbette bu alanda elde ettikleri olumlu ve güzel sonuçları siyaseten değerlendireceklerdir. Değerlendirmeleri, yarış öğesi haline getirmeleri, programlarına taşımaları önümüzü açar.
Toplumsal duyarlılığı da geliştirir. Ama siyaset, kendisini yaptığı işle sınırlamalı. Tarihi Kentler Birliğinin
bugüne kadar süregelen temel varlığına yönelik talep ve heveslerle ilintili olmamalı.
Bir diğer dikkat edilmesi gereken alan da, gerçekleştirilen uygulamaların dönemsel karakterli olduğudur.
Bugünün olanakları, bugünün birikimiyle başardığımız işlerin, ne olduğundan büyük ne de olduğundan
küçük değerlendirmelere kurban edilmemesi gerekir. Yeterli bulmak, bir tür körleşmedir. Daha iyi
olanaklara, daha çok bilgi ve beceriye ve bunlarla gerçekleştirilecek daha başarılı ve kaliteli işlere
yönelişimiz kesintiye uğramamalı. Çünkü hem kentlerimize hem doğaya hem de tarihsel ve kültürel
mirasımıza daha çok borcumuz var. Yeniden kimlikli bir toplum inşasından da vazgeçemeyiz! Şair Enis
Batur’un söylediği gibi; “Şimdi burada yaşadığımız, düne ve yarına yürüyor mu?”
Kendi adıma,Tarihi Kentler Birliği gibi büyük bir ailenin içinde olmaktan çok mutluyum. Bu aileden çok
şey öğrendim. Bilgi ve görgüyle beslendim. Bildiklerimiz ortak eylemlerle güzelleşti, ete-kemiğe
büründü. Sadece dostluklarımız olmadı; birbirimize dokunmayı, hal-hatır sormayı, farklı görüşlere tahammülü, dayanışma ve muhabbeti yeniden öğrendik.
Bütün bu hal, bizi asıl tehlike olan küreselleşmenin karanlık yüzünden korumalı. İnsanı tüketici varlık
haline getiren, kimliğimizi sahip olunan malk-mülk üzerinden oluşturan; toplumları, bireyleri ve kentleri
aynîleştiren, insanlık ve yerel hafıza birikimlerini kazıyan bu gelişmelere direnmekten vazgeçmemeliyiz.
Vazgeçersek eğer, yeniliriz!
Son sözleri “masumiyet” şiirimden bir alıntı ile noktalayalım:
“arastalar görmeden kentler kuran bir çağ bu/kepenkli dükkânları ve siftahı olamayan bir çağ.”
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KÜLTÜREL MİRASA BÜTÜNCÜL BAKIŞ
FİKRET TOKSÖZ
TKB Danışma Kurulu Üyesi

Tarihi Kentler Birliğinin hangi ihtiyaçları karşılamaya yönelik kurulduğunu anlatabilmek için, ülkemizde
tarihi ve kültürel miras konusunda daha önce yapılanları kısaca özetlemekte yarar var.
Osmanlı İmparatorluğu döneminde Tanzimat’la birlikte tarih, sanat ve kültür alanlarında yapılan çalışmalar ağırlık kazanmaya başladı. Antik kent kazıları bu dönemde başladı ve müzecilikle ilgili çalışmalar
yapıldı. Bunu izleyen Cumhuriyet döneminde de kültürel kalkınma, devletin temel politikalarından birisi
oldu. Erken Cumhuriyet döneminde sanatın bütün dallarına önem verildi. Ulus devletin inşası sırasında
Türkiye ve Türk tarihi öncelik kazandı, Anadolu uygarlıkları ön plana çıkarıldı. Bu dönemde somut olmayan kültür varlıklarının geniş bir taraması yapıldı ve kayda geçirildi.
Çok partili hayata geçiş ile birlikte Osmanlı mirasının önemli tarihi ve kültürel varlıklarının korunması,
devlet politikaları içinde yerini aldı. Bu dönemde, büyümeyi esas alan bir kalkınma modeli içinde, kalkınmanın finansmanına kaynak araştırılmaya başlanınca, turizm ilk akla gelen çözüm yollarından biri haline
geldi. Turizm için güneş ve temiz bir doğa yanında Türkiye’nin zengin tarihi ve kültürel mirasının çok
geniş olanaklar sunduğu anlaşılmaya başlandı. Kültür Bakanlığı, bu sürecin sonunda kuruldu.
Bu gelişmeler içinde başta İstanbul olmak üzere, Antalya, Kuşadası ve Konya gibi kentlerle Kapodokya
gibi bölgeler ön plana çıktı. 1950’lerden itibaren belediyelerimiz de temel altyapı ihtiyaçlarını karşılama
yanında kültür konularına da el atmaya başladı. Bu dönemde, ayrıca Antalya gibi bazı belediyelerin
kentlerini tanıtmak için festivaller düzenlemeye başladıklarına tanık oluyoruz. 1975 başlarında, Marmara
Bölgesindeki belediyeler kendi başlarına çözemedikleri sorunlarla başa çıkmak için Marmara ve Boğazlar Belediyeler Birliğini kurdular. Faaliyet alanlarından biri tarihi ve kültürel mirasın korunması olan
Marmara Belediyeler Birliği bu amaçla farkındalık yaratma, eğitim ve envanter çalışmalarına hız verdi.
Tarihi ve kültürel mirası koruma, belediyelerin gündemine girmeye başladı. Özellikle de, 1984 yılında
imar planı yapma ve uygulama yetkilerinin belediyelere devredilmesinden sonra, “koruma amaçlı imar
planı” fikri ile birlikte bazı belediyeler koruma çalışmaları başlattı.
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Tüm bu olumlu gelişmelere rağmen, tarihi ve kültürel mirasın korunması konusunda bütüncül bir yaklaşım ve anlayış geliştirilemedi ve belediyelerin bireysel çalışmaları yeterli olmadı. 2000’li yıllara girerken
dünyada ve ülkemizde yaşanan gelişmeler, tarihi ve kültürel mirasın sadece manevi bir değer olduğu
algısını da değiştirdi. 1990 başlarında hız kazanan küreselleşme, kitle turizminin artmasına neden oldu.
Ülkemiz de bu zenginlikten pay almaya başladı. Bu da tarihi ve kültürel mirasın maddi bir zenginliğe
dönüşmesine yol açtı. Bu arada, 1999’da Türkiye’nin AB üyeliğine resmen aday olması, 2004’de üyelik
müzakerelerinin başlaması, AB politikalarının her alanda ülke gündemine girmesine neden oldu.
İşte, tüm bu gelişme ve dinamikler, Türkiye’de yerel yönetimlerde tarihi ve kültürel mirasa yeni,
bütüncül ve işbirlikçi bir anlayış içinde bakılması gereğini ortaya çıkardı. Bu sürecin sonunda, tarihi ve
kültürel mirası koruma ve geliştirme amacıyla,Türkiye’de belediyeler kendi girişimleri ile bir araya geldi.
Tarihi Kentler Birliği, merkezi hükümetin bir zorlaması olarak değil, yerel-merkez işbirliğinin bir sonucu
olarak ortaya çıktı.Yerelle merkez arasındaki ilişkilerin ast-üst ilişkisi yerine uyum ve işbirliği temelinde
yol almasının daha başarılı sonuçlar doğurduğu gözlemlendi.
Tarihi Kentler Birliğinin getirdiği yenilikler ve etkilerini birkaç ana başlık altında toplayabiliriz:
1. TKB, devlet ve AB politikaları çerçevesinde kendi plan ve programlarını özerk ve demokratik bir
biçimde oluşturduğu için, yerel ihtiyaç ve önceliklere dayanan bir koruma ve geliştirme politikası
yürütebiliyor. Belediyelerin kendi parti farklılıklarını koruyarak birlikte çalışması, ülkemizde
demokratik ortamın iyileştirilmesine de katkı sağlıyor.
2. TKB’nin belli bir gelişmeden sonra başlattığı “ödül” ve eğitim programları, belediyelerin hem birbirlerinden öğrenme hem de birbirleriyle rekabet etme yeteneklerini artırmakta. TKB Ödülleri,
ülkemizde kayırma olmadan, adil bir değerlendirme yapılabilirliğinin en önemli kanıtı. Bu da TKB’deki
demokratik ortamın bir başarısı olarak görülebilir.
3. TKB, devlet yardımı almadan, kendi yarattığı sınırlı öz kaynaklarla faaliyetlerini etkin biçimde yürütme
başarısı göstermekte. Objektif kriterlere göre bir devlet yardımı programı başlatmanın zamanı artık
gelmiş bulunuyor.
4. TKB, ülke çapında tarihi ve kültürel miras anlayışı yaratmaya yardımcı oldu. Tarihi ve kültürel mirası
koruma, belediyelerin temel politikalarından biri haline geldi.
5. Tarihi ve kültürel miras, belediyeler için bir yük gibi algılanmaktan çıkarak ekonomik değer yaratan
bir varlık haline dönüştü. Bunu, belediyelerimizin turizm fuarlarına katılma sayıları ile ölçebiliriz.
Tarihi Kentler Birliği, Türkiye'de pek çok eserin korunmasını sağladı. Bu eserlerin halkın günlük yaşamına
daha yararlı olması ve ekonomik getiri sağlaması konularında çaba harcanması gerektiğine inanıyorum.
TKB’nin önümüzdeki yıllarda somut olmayan mirasa daha çok önem vermesinin zamanı geldi. Hepimiz,
kentleşmenin yarattığı yeni bir kültür içinde yaşıyoruz. Bu kültür, olumlu ve olumsuz yönleriyle araştırılmalı. Bunun yanında her belediyenin ayrı ayrı çeşitli adlar altında festivaller düzenlediğini görüyoruz.
Bu festivallerin geliştirilmesi için bir program başlatılması yerinde olur.
TKB’nin tam alanına girmemekle birlikte, turizmin bir parçası olan hediyelik eşya konusu da gündeme
alınmalı. Bugün birbirinin taklidi olan hediyelik eşya furyası içindeyiz. Bu açmazdan kurtulmamız
gerekiyor. Tasarım, her boyutu ile çalışmalarımıza dâhil edilmeli.Tarihi Kentler Birliğinin bugünlere taşınmasına katkıda bulunan herkese en içten teşekkürler.
- 89 -

TKB’NİN KURULUŞU
ve ETKİLERİ ÜZERİNE BİR DEĞERLENDİRME
DR. NESİP FİKRET ÜÇCAN
TKB Danışma Kurulu Üyesi

Kültür mirasını oluşturan insan ürünü eserler veya doğa ve insanın ortak eserleri gibi maddi eserler
ile geleneksel, tarihi, manevi, dini, ahlaki değerler gibi gayrı maddi ögelerin ortak özelliklerine bakınca,
şu soruları sorabiliriz: Bu muazzam mirası nasıl korumalıyız? Nasıl yönetmeliyiz? Mirasın hem tarih içindeki yerini muhafaza edip hem de onu bugüne bağlayan bağları nasıl korumalıyız? Mirası asıl amacından
koparmadan, meşruluk sınırlarını da zorlamadan koruyarak günümüzün yaşamına nasıl katabiliriz? Bunlar kolayca cevaplanması mümkün olmayan ve tek bir cevabı bulunmayan sorular. Bu meselenin tek
bir doğru çözümü de yok. Her toplum, her ülke kendi kültürü, kendi temel ihtiyaçları ve kendi gücü
ve imkânları doğrultusunda, kendi çözüm yollarını bulmak zorunda.
Gerek uluslararası alandaki gerek Türkiye’deki kültür politikalarına, hukuki ve idari düzenlemelere ve
uygulamalara bakıldığında bazı yeni örgütlenme modelleri görmekteyiz. Bu modeller arasında, ülkemizde mucizevi bir şekilde başarılı olan bir uygulama, Tarihi Kentler Birliği. Mucizevi çünkü üyeleri
belediyelerden oluşan bir mahalli idare birliğinde, farklı siyasi partilere mensup siyasilerin bir arada
faaliyet gösterdikleri bu ortamda, hiçbir ayrışma, hizipleşme ve uzlaşmazlık emaresi görülmez. Tarihi
Kentler Birliğinde kimin iktidarda kimin muhalefette olduğuna bakılmaksızın tam bir ahenk ve tarafsız
bir birliktelik anlayışı içinde çalışılır. Ülkemizin ihtiyaç duyduğu birlik, beraberlik ruhu, faaliyetlere örnek
bir biçimde yansır. Bu mucizenin gerçekleşmesinde Danışma Kurulunun karizmatik başkanı Prof. Dr.
Metin Sözen’in hakkını da teslim etmek gerekir.
Tarihi Kentler Birliğini kültürel değerlerin korunmasında, yerel yönetimlerin rolü ve sorumluluğunun
bir bilinçlenme süreci olarak görmek ve tanımak gerekmektedir. Avrupa Konseyi, Avrupa Birliği ve
UNESCO çalışmalarında, bilinçli ve kimlikli yurttaşlardan oluşmuş, kültürüne ve geleceğine duyarlı
toplumlarda, sosyal ve ekonomik gelişmenin daha başarılı olduğu gerçekliği ortaya konmaktadır. Bu
bağlamda, gerek yerel halkın ihtiyaç ve taleplerinin gerekse sivil toplum kuruluşlarının önerilerinin
dikkate alınması, demokrasinin güçlenmesi bakımından daha da öncelik kazanıyor.
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Tarihi Kentler Birliği, bu ilkelerden ilham alan bir girişimin sonucu olarak doğmuştur. Avrupa Konseyinin
50’nci kuruluş yılını hazırlamak üzere 1999 yılı sonbaharında “Avrupa: Bir Ortak Miras” kampanyası
ilan edildi. Bu kampanya, Avrupa’da zenginliği çeşitliliğinden kaynaklanan bir ortak kültür mirasını paylaşma bilinci çerçevesinde, demokrasinin güvenli bir şekilde gelişebileceğini ortaya çıkarma, Avrupa’yı
oluşturan toplumlar arasında karşılıklı anlayış ve işbirliği gayretlerini özendirme amacını gütmekteydi.
Kampanya çerçevesindeki projelerden biri olan Avrupa Tarihi Kentler Birliği adlı üst kuruluşa, Türkiye’den katılacak bir birliğin temelini atmak için, Kültür Bakanlığının yönlendirmesiyle, Bursa Büyükşehir
Belediyesi bünyesinde “Tarihi Kentler Birliği” kuruluş çalışmaları başlatıldı. Bu hazırlık süresince Kültür
Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı, ÇEKÜL Vakfı ve Mimarlar
Odası katkılarda bulundular. 22 Temmuz 2000’de Bursa
Tayyare Kültür Merkezindeki görkemli kuruluş toplantısına katılan 52 kentin belediye başkanları,Tarihi Kentler
Birliği Kuruluş Bildirgesinin altına imza attılar.
Tarihi Kentler Birliğinin bugün ulaştığı verimli noktaların
birinci sebebi sahip olduğumuz zengin kültür varlığı ise,
bir diğer önemli etken de, sanılanın aksine, yerel yönetimlerin kültür varlıklarına duyarlı yaklaşımı oldu. Kültür
mirasını, olmayan kaynakları ile korumaya çalışan
belediye başkanlarının Tarihi Kentler Birliği çatısı altında
örgütlenmesi, Türkiye’de sivilleşme ve demokratikleşme hareketinin önemli adımlarından biri olarak belirdi. Şöyle ki, Batı demokrasilerinde kültür mirasının
korunması çabalarının hayata geçirilmesinde, toplum
düzeyinde bir fikir birliği inşa edilmesi için temel dinamiklerin yerel düzeyde örgütlenmesi gereği esas alınır.
Kültürel mirasın korunmasında katılımcı süreçlere
katkıda bulunmak da yerel yönetimlerin görev ve sorumluluk alanına girer.
Ülkemizde yerel yönetimlerin birçoğu geçmişte,
kültürel mirası, kentlerin, beldelerin modernleşmesine,
ekonomik gelişmeye ve sosyal değişmelere engel olarak
görerek, imar uygulamalarını, “eski”yi korumak yerine
yıkmak, ortadan kaldırmak ve yerine modern yapılar, alanlar yaratmak anlayışı üzerine kurdular. Bu
yaklaşımın halkımızı kültür değerlerine yabancılaştırdığını fark etmediler. Oysa son zamanlarda, tarih
ve kültür değerleri ile çevreyi korudukları takdirde beldelerine önemli miktarlarda gelir bırakan
turizmin canlandığını, kültürel mirasın gelişime ve ilerlemeye yönelik bir değişimin belgelerini ve hafızasını oluşturduğunu, üstelik tarihsel ve kültürel mimari dokunun iyi korunduğu kentlerde suç işleme
oranlarının da düşük olduğunu anlamaya başlamışlardır. Başka bir deyişle, kültür mirasının popülist yaklaşım ve oy kaygısıyla imar yağmacılarına peşkeş çekildiği dönem geride kaldı. Bu bakımdan Tarihi
Kentler Birliğine üye olan belediyeler, kimlikli kentlerde yaşamak ve uluslararası camiada kültür değerlerini yitirmemiş güçlü ve saygın bir ülke olarak yer almak hedefinde, yerel yönetimlere düşen önemli
sorumluluğu kabullenerek bu yolda çalışmayı taahhüt etti.
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BULUŞMALIYIZ...
DERVİŞ PARLAK
TKB Danışma Kurulu Üyesi

...Savaşın, yoksulluğun, kuraklığın ve kimliksizliğin dünyasında insan hakları yoktur.
Onun içindir ki insanların barış, gelişme, çevre ve kültür hakları, diğer tüm insan haklarına kol kanat
geriyor. Bu hakların yaşama geçmediği bir dünyada diğer tüm insan hakları da anlamsızlaşıyor ve yaşama
geçemiyor.
Şimdi bu yeni haklar temelinde dayanışmanın ve buluşmanın zamanıdır.
İnsanlık olarak biz:
Eğer yaşamak istiyorsak, önce çevre ve kültür değerlerimizi yaşatmak için...
Eğer gelişmek istiyorsak, önce çevre ve kültür değerlerimizi geliştirmek için...
Eğer barış istiyorsak, önce çevre ve kültür değerlerimizle barışmak için...
Buluşmalıyız...

13 Kasım 2005, Yalova-ÇEKÜL Manifesto Çalışması
ÇEKÜL Yüksek Danışma Kurulu üyesi de olan Avukat Derviş Parlak, Tarihi Kentler Birliğinin
kurulma sürecinde etkili olmuş, TKB desteğini sürekli kılmıştır. Anısına saygıyla...
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BİTİRİRKEN...
Sürekli tekrarladığımız gibi, kurumların tarihinde 15 yıl çok kısa bir süre. Bu süre köklü bir yapılanmayı
gerektiriyor. Üstelik coğrafyası da büyük kültürlerin oluşturduğu Anadolu ise, her ayrıntının çok boyutlu
düşünülmesi kaçınılmaz oluyor. Nitekim kapsamlı düşünmemizin gerekliliğini, 15 yıl içinde her aşamada
sürekli gördük. Başta çizilen yol haritası, 3 evreyi içeriyordu. Birinci evrede, toplumların ortak ürünü
olan kültürlerin geniş kesimleri kavrayıcı özelliğini unutmadan, kökleştirmeyi geciktirmeden başarıyı
sağlamak, temel hedefimiz oldu. Bu, “kamu-yerel-sivil-özel” birlikteliğinin söylemde kalmadığını kanıtlar
nitelikte olmalıydı. Kısa zaman içinde oluşturulan birlikteliğe dayalı gelenek, başarı çizgisine ulaşmada
en zor aşamaydı.
Kuşkusuz ikinci hedef, “yol haritasını” sağlam kavramlar üzerine oturtmaktı. Kimlik-süreklilik gibi kavramları her üye belediyenin içselleştirmesi temel görev olmalıydı. Kentlerini kimlikli kılmak, var olan kimliklerini yaşatmaktan geçiyordu. Ona süreklilik kazandırmak ise, kentler için öncelikli bir gündemdi.
Ancak sağlanan birliktelik, ortak gücün değerlendirilmesiyle mümkündür. Kentlerin kalesini, çarşı ve
mahallelerin sağlıklaştırması, hızla sayıları artan kent ve ihtisas müzelerinin kentler tarafından yaşama
katılması, geçtiğimiz sürede bir oranda sağlanmış görünüyor.
Şimdi hepimize düşen, bu yoğun ve başarılı çabaların üçüncü evrede doğa-kültür, somut-soyut mirasın
bütününü daha belirgin ve güçlü örneklerle, yanlışlara düşmeden güçlendirmektir. O zaman, bu görünür
değişmenin hızı kesilmez, yanlışların doğrulara dönüşmesi sağlanmış olur. Hem doğa hem kültür hem
de tarihsel süreklilik uygar bir toplumun kalıcılığını belgeler. Sonuçta, bu çabaların dökümünü içeren
yayında görüleceği gibi,Tarihi Kentler Birliği tüm kesimlerin özverili katkılarıyla, bir kez daha teşekkürü
borç bilir. Üyelerimiz “gerçek dayanışma, gerçek birlikteliği” göstererek, kısa sürede Tarihi Kentler Birliğinin varlığını ülke boyutunda kanıtlamış oldular. Bu 15 yılda aramızdan ayrılan değerli dostlarımızı da,
bu nedenle şükran ve sevgiyle anıyoruz.
Nice 15 yıllara...
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TKB’nin Yönetim Kurulunda Emeği Geçenler

2000

(2000/2015)

Erdoğan Bilenser Bekir Kumbul Mithat Kırayoğlu İris Şengül Şentürk Selim Lümalı

Cengiz Varnatopu Naif Alibeyoğlu Ahmet Bahçıvan Orhan Say Saniye Öz Cavit Çalı

2001

Bekir Kumbul Mithat Kırayoğlu İris Şengül Şentürk Hasan Aktürk Hüseyin Kara Zeynel Abidin Turan Selim

Lümalı Cengiz Varnatopu Naif Alibeyoğlu Ahmet Bahçıvan Orhan Say Saniye Öz Cavit Çalı Şaziye Sezginer

2002

Selim Lümalı Osman Gürün Tekin Bayram Mehmet Osmanbaşoğlu

Bekir Kumbul İris

Şengül Şentürk Şaziye Sezginer Selim Lümalı Hasan Aktürk Hüseyin Kara Cengiz Varnatopu Naif

Alibeyoğlu Ahmet Bahçıvan Orhan Say Saniye Öz Cavit Çalı Osman Gürün İsmail Özay Tekin Bayram

M. Rıza Yalçınkaya Ülgür Gökhan Mehmet Osmanbaşoğlu

2003

Erdoğan Bilenser Bekir

Kumbul İris Şengül Şentürk Mehmet Osmanbaşoğlu Şaziye Sezginer Selim Lümalı Hasan Aktürk Hüseyin

Kara Cengiz Varnatopu Naif Alibeyoğlu Ahmet Bahçıvan Orhan Say Saniye Öz Cavit Çalı M. Rıza

Yalçınkaya Şahabettin Özarslaner Nihat Cebeci Tekin Bayram Murat Ayvalıoğlu İsmail Aynur Ekrem

Taşkesdik Halil Aydoğdu

2004

Mehmet Özhaseki Ülgür Gökhan Nihat Cebeci Mansur

Yavaş Oktay Ekinci Mehmet Osmanbaşoğlu Mustafa İça Hurşit Yüksel Osman Gürün Naif Alibeyoğlu

M. Rıza Yalçınkaya Şehmus Nasıroğlu Enver Kemaloğlu Mehmet Koç Ali Rıza Soysat Şaban Yılmaz Ali

Yıldırım Yusuf Zengin Muammer Gür

2005

Osman Gürün Selim Yağcı Mustafa İça İsmet

Özarslan Ahmet Eşref Fakıbaba Naif Alibeyoğlu M. Rıza Yalçınkaya Şehmus Nasıroğlu Oktay Durukan

Mehmet Koç Rifat Yıldırım Şefik Türkmen Murat Ayvalıoğlu

2006

Nihat Cebeci Mansur

Yavaş Ahmet Yenihan Selim Yağcı Mustafa İça Hurşit Yüksel Osman Gürün İsmet Özarslan Ahmet Eşref

Fakıbaba Naif Alibeyoğlu M. Rıza Yalçınkaya Şehmus Nasıroğlu Rifat Yıldırım Şefik Türkmen

Murat Ayvalıoğlu

2007

Osman Gürün İsmet Özarslan Ahmet Eşref Fakıbaba Naif Alibeyoğlu
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İsmail Ünal Şehmus Nasıroğlu Rifat Yıldırım Şefik Türkmen Murat Ayvalıoğlu Hasan Ünver Ömer Can

2008

Mustafa İça Selim Yağcı Osman Gürün İsmet Özarslan Ahmet Eşref Fakıbaba

Naif Alibeyoğlu İsmail Ünal Şehmus Nasıroğlu Rifat Yıldırım Şefik Türkmen Murat Ayvalıoğlu

Hurşit Yüksel Abdülvahap Kusen

2009

Mehmet Özhaseki Burhanettin Kocamaz Abdullah

Demirbaş Tolga Bekçi Sibel Uğuz Mustafa İça Burhan Sakallı Seyit Torun Tekin Bayram Osman Gürün

Veysel Tiryaki Ahmet Eşref Fakıbaba Asım Güzelbey İsmail Ünal Ahmet Yenihan Yaşar Bahçeci Selim

Aşkın Tacettin Özkaraman

2010

Osman Gürün Veysel Tiryaki Ahmet Eşref Fakıbaba

Asım Güzelbey İsmail Ünal Ahmet Yenihan Selahattin Gürkan Selim Aşkın Tacettin Özkaraman

2011

Asım Güzelbey Burhanettin Kocamaz Abdullah Demirbaş Seyit Torun Tekin Bayram

Bayram Ali Öngel Mustafa İça Mehmet Özhaseki Veysel Tiryaki Ahmet Eşref Fakıbaba Osman Gürün İsmail

Ünal Ahmet Yenihan Selahattin Gürkan Tayfun Çiçek Lütfi Vidinel

2012

Osman Gürün Veysel

Tiryaki Ahmet Eşref Fakıbaba Mehmet Özhaseki İsmail Ünal Ahmet Yenihan N. Fidan Dönertaş Namık

Kemal Döleneken Tacettin Özkaraman

2013

Osman Gürün Veysel Tiryaki Ahmet Eşref

Fakıbaba Mehmet Özhaseki İsmail Ünal Ahmet Yenihan Selahattin Gürkan Namık Kemal Döleneken

Tacettin Özkaraman Mustafa Dursun Asım Güzelbey Burhanettin Kocamaz Abdullah Demirbaş

Seyit Torun Tekin Bayram Bayram Ali Öngel Mustafa İça

2014

Yusuf Ziya Yılmaz

Burhanettin Kocamaz Gültan Kışanak Enis İşbilen Bekir Altan Mehmet Özhaseki Celalettin Güvenç

Cemal Akın Kamil Saraçoğlu Ülgür Gökhan Şükrü Genç Selahattin Gürkan Mürsel Yıldızkaya

Özdilek Özcan Erkan Uçkan Fatma Şık Barut Mehmet Tahmazoğlu Mustafa Çelik Latif Karadağ Hüseyin

Taner Çetin

2015

Yusuf Ziya Yılmaz Burhanettin Kocamaz Gültan Kışanak Enis İşbilen

Bekir Altan Mustafa Çelik Celalettin Güvenç Cemal Akın Kamil Saraçoğlu Ülgür Gökhan Şükrü Genç

Selahattin Gürkan Mürsel Yıldızkaya Özdilek Özcan Murat İkiz Fatma Şık Barut Mehmet Tahmazoğlu

- 96 -

