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SUNUfi
De¤erli dostlar,

Bafltan belirtmeliyim ki bu yaz›, tarihi ve
kültürel miras›m›z›n korunmas› yolunda
bizi yaln›z b›rakmayanlara, destek
verenlere bir teflekkür mahiyetinde olacak.
Çünkü göreve geldi¤im 2004 y›l›ndan
bugüne, belki de en mutlu günlerimi
yafl›yorum. Mutlulu¤umun en önemli
nedeni, birçok medeniyetin gelip geçti¤i,
izlerini b›rakt›¤› bir kültür baflkenti olan
‹stanbul’da, Tarihi Kentler Birli¤i’ne
yak›flan bir mekânda, çal›flmalar›m›za
bafllam›fl olmam›z. Art›k ‹stanbul’a gelen
Tarihi Kentler Birli¤i üyelerini, birli¤imizle
yak›n iliflkide olan kamu-yerel-sivil-özel
kesimden tarih ve kültür sevdal›lar›n›
Emirgan’daki Tarihi Kentler Birli¤i’nin
genel merkezinde, Birli¤imize
kuruluflundan itibaren önderlik eden,
çal›flmalar›m›z›n her aflamas›nda uzman
deste¤ini ve yol göstericili¤ini esirgemeyen ÇEKÜL Vakf›’yla
birlikte a¤›rlayaca¤›z. 

Mutlulu¤umun bir baflka nedeni de, Tarihi Kentler Birli¤i’nin yedi
y›ll›k deneyiminin art›k yay›nlar arac›l›¤›yla konuyla ilgilenenlerle
paylafl›lmas›.  Geçen say›m›zda, birli¤imizin kurulufltan bugüne
hikâyesini anlatan “Umudun Tan›¤›: Tarihi Kentler Birli¤i”
kitab›n›n yay›mland›¤› haberini vermifltik. Bu say›m›zda ise, her
y›l tekrarlad›¤›m›z “Tarihi ve Kültürel Miras› Koruma Proje ve
Uygulamalar›n› Özendirme Yar›flmas›”n›n 2006 y›l› sergi
katalo¤unu yay›mlad›¤›m›z› müjdeliyoruz. Anadolu’da yap›lan
onar›m çal›flmalar›n›n duyurulmas› ve bu onar›mlar›n öneminin
kavranmas› konusunda fayda sa¤layaca¤›n› düflündü¤üm bu
katalo¤un haz›rlanmas›nda eme¤i geçen herkese, özellikle
kitab›n bas›lmas›ndaki katk›lar›ndan dolay› Kad›köy Belediye
Baflkan› Av. Selami Öztürk’e teflekkürlerimi sunuyorum. 

Tekrar fierifler Yal›s›’nda yapt›¤›m›z o muhteflem aç›l›fl ve ödül
törenine dönmek istiyorum. Bu önemli günde, heyecan›m›z›
paylaflan Amasya, Bilecik, Bolu, Çank›r›, Denizli, Giresun,
Isparta, Kastamonu, K›rflehir, Mu¤la ve Uflak valilerimize,
kurucular›m›z aras›nda bulunan UNESCO Türkiye Milli
Komisyonu’na, Mimarlar Odas›’na gönülden flükranlar›m›

iletiyorum. Otuz nitelikli projeyi üreten üye
belediyelerimizi ve proje müelliflerini
kutluyorum. ÇEKÜL Vakf›’n›n davetlisi olarak
ta Küba’dan ‹stanbul’a gelen, deneyimlerini
üye belediyelerimizle paylaflan Havana Kent
Tarihçisi Eusebio Leal Spengler’e de teflekkür
ediyorum. Art›k rahatl›kla söyleyebilirim ki,
Tarihi Kentler Birli¤i uluslararas› ortamlarda
da kendini ürettikleriyle gösteren bir birlik
olmufltur. Son olarak da, yo¤un geçen üç ayl›k
program›m›z kapsam›nda seminer ve
buluflmalara ev sahipli¤i yapan Ordu, Kad›köy
belediyelerinin baflkanlar›ndan bafllamak
üzere, tüm personelini gösterdikleri inan›lmaz
çabadan dolay› kutluyorum. Bu iki
belediyemiz, yükselen ç›tam›z› daha da ileri
götürebilmek ad›na tüm olanaklar›n›
kullanarak, büyük incelik göstermifllerdir. 

De¤erli dostlar,

Befl günlük yo¤un bir programla, koruma-onar›m
uygulamalar›nda dünyan›n en ileri ülkelerinden biri olan ‹talya’y›
ziyaret ettik. Gezi boyunca köy, kasaba, kent ve metropol
ölçe¤inde korunmufl yerleflmeler görme f›rsat›n› bulduk. Her
ölçekte yerleflmenin belediye baflkan›, kendi kentleriyle benzer
özellik tafl›yan kentlerde gezdiler, not tuttular ve foto¤raf
çektiler. Bütün bu deneyimlerin, kendi kentlerimize de
aktar›lmas›n›n önemine burada bir kez daha dikkat çekmek
istiyorum. Önümüzdeki y›l da bu faydal› yurt d›fl› gezilerine
devam etmeyi planl›yoruz. 

Tarihi Kentler Birli¤i olarak üyelerimize proje üretme konusunda
“200 Ortak 200 Eser” bafll›¤› alt›nda yapt›¤›m›z mali destekler
sürüyor. Sizlerden, 31 Temmuz 2007 tarihine kadar destek
almay› düflündü¤ünüz proje taslaklar›n›z› fierifler Yal›s›’na
yollaman›z› rica ediyorum. 

Güzel bir yaz geçirmenizi diliyorum. Elaz›¤ ve fianl›urfa’da
buluflmak üzere…

Mehmet Özhaseki
Kayseri Büyükflehir Belediye Baflkan› 
Tarihi Kentler Birli¤i Baflkan›
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fierifler
Yal›s›’nda 

Mutlu Günlere...
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YAYIN YÖNETMEN‹NDEN
Nisan, May›s ve Haziran aylar› oldukça yo¤un etkinliklerle geçti.
Sözünü etti¤im çal›flmalar bu say›m›z›n zengin içeri¤ini
oluflturuyor.

TKB Uluslararas› Kad›köy Buluflmas›’nda “Gelece¤e Miras: Kent
Çarfl›lar›” bafll›¤› alt›nda geleneksel çarfl›lar›m›z›n ve onlar› saran
üretim ve ticaret iliflkilerinin -ki modern literatür bunu
“perakendecilik sektörü” olarak alg›l›yor- nas›l tarih ve kültür
varl›klar› lehine geliflebilece¤i tart›fl›ld›. Buluflman›n önemli
renklerinden biri,  Küba’n›n ünlü kent tarihçisi ve korumac›s›
Eusebio Leal Spengler oldu. Felsefi yaklafl›mlar› ve s›cak dostlu¤u
ile Say›n Leal, Türkiye-Küba aras›nda kurulacak “deneyim
transferi” köprüsünün mimarlar›ndan... Bizim taraf›m›zda bunu
infla edenler ise, ÇEKÜL Vakf› Yönetim Kurulu Üyesi A. Faruk
Göksu ile Kad›köy Belediye Baflkan Yard›mc›s› Mustafa Demircan
oldu. Gelifltirilecek bir programa ba¤l› olarak
Türk ve Kübal› uygulamac›lar birbirlerinin
alanlar›nda çal›flacak, bilgi ve görgü
de¤iflimi gerçekleflecek.

Say›n Leal’in ziyareti ile ilgili olarak bir afifl
ve broflür yap›lmas› söz konusu oldu¤unda  genç dostumuz
Gökhan K›l›nçk›ran baflar›l› bir afifl tasla¤›n› önümüze koydu. Ve
Say›n Leal için onun gelifltirdi¤i bafll›¤› kulland›k: “Tarihe
Adanm›fl Bir Ömür”. Bu bafll›k beni baflka ça¤r›fl›mlara tafl›d›. Ve
son üç ay›n onca yo¤un etkinliklerine ra¤men bu ça¤r›fl›m› sizlerle
paylaflmak istedim. Bafll›k flu: “fiehrin Hukukuna Adanm›fl Bir
Ömür”... Evet, Dervifl Parlak’tan söz ediyorum.

Dervifl Parlak’›n aram›zdan ayr›l›fl›ndan bu yana bir y›l geçti. Bu
bir y›l içinde bizler onu hep yan›m›zda hissettik. Ama bu bir y›l
içinde bir an bile onsuz yaflamayan de¤erli efli Betül ile o¤lu
F›rat, bizleri 16 May›s 2007, Çarflamba günü ‹stanbul-
Beyo¤lu’ndaki Tarih ve Toplum Bilimleri Enstitüsü’nde toplad›.
Dervifl Parlak’›n makalelerinden oluflturulmufl “fiehrin Hukuku”
adl› kitab›n etraf›nda onu and›k. Bir kez daha vurgulamak gerekir
ki Dervifl Parlak aram›zda ve bizi ayd›nlatmaya devam ediyor.  Ve
onun uyar›lar›ndan bir kaç›n› yeniden paylaflmak gerekti¤ine
inan›yorum.

“ Kentsel sorunlar›n mevcut yap› karfl›s›nda afl›lmas›,
kendilerini ‘kentli’ hissedenlerin sokaklar›na, mahallelerine,
yeflil alanlar›na, k›sacas› tüm kentsel de¤erlerine hukuksal
etkinlik çerçevesinde sahip ç›kmalar›ndan geçiyor. Hukuku
yaln›zca bir ‘savunma arac›’ olarak göremeyiz. Hukuk,
yasad›fl› sald›r›lara u¤rayan kentlerde, bir ‘karfl› sald›r›’
arac› olarak da de¤erlendirilebilir”

“Hukuk, tahribata ve yok olufla karfl› hayat›n korunmas›,
iyilefltirilmesi ve güzellefltirilmesi için vard›r. Bu amaç ayn›
zamanda, yaln›zca hukuku meslek edinen kiflilerin de¤il,
hayat›n anlam› ve kalitesi üzerine kafa yoran herkesin
motivasyon ve heyecan kayna¤›d›r.”

fiimdi bir kez daha dürüstçe ve yürekten sormam›z gerekiyor.
“fiehrin/flehirlerin hukuku”ndan ne haber? 

Sözü kentlerden açm›flken, geleneksel kent dokular›m›zda azalan,
yeni kent tasar›mlar›nda ise neredeyse hiç olmayan “kent
meydanlar›” ile TKB ‹talya gezisinde tan›flt›¤›m› belirtmeliyim…
Kent meydanlar›n›n aynen kent çarfl›lar› gibi sadece fiziki bir
mekân örgütlenmesi olmad›¤›n› bakarak, görerek anlad›k! Kent
meydanlar› gibi önemli ortak kullan›m alanlar› yoksa, demokratik

sistemlere toplumsal altl›k sa¤layan
“kamusal alan”›n olamayaca¤›n›; kamusal
alanlar yoksa birbirimize dokunman›n,
birbirimizle söyleflmenin, tart›flman›n ve
giderek bir “uzlaflma kültürü” oluflturman›n
olanaks›zl›¤›n› gözlemledik.

Ve bir kez daha an›msad›k ki, bir-iki örnek d›fl›nda kentlerimizde
meydan yok! Var olan meydanlar ise tafl›t trafi¤ine terkedilmifl…
Bu nedenle Taksim’deki Atatürk Kültür Merkezi y›k›ls›n m›,
y›k›lmas›n m› tart›flmalar›n› daha temel bir tart›flma ile
de¤ifltirmeye ne dersiniz? “Taksim Meydan› nas›l var edilebilir?”

Bu say›m›zda Alt›nda¤ Belediyesi’nden gelen bir yaz›y› da
yay›ml›yoruz. Daha önce duyurdu¤umuz gibi, belediyelerimizden
gelen bu tür haber ve de¤erlendirme yaz›lar›na ihtiyac›m›z var.
ÇEKÜL Vakf› Ankara temsilcili¤imizin de sürekli destek verdi¤i
Alt›nda¤ Belediyesi çal›flmalar›n› gerçekten sevinerek
paylaflacaks›n›z.

Baflkan›m›z Mehmet Özhaseki’nin de vurgulad›¤› gibi,
önümüzdeki dönem tart›flma-bilgilendirme konular›m›z aras›nda
“somut olmayan kültürel miras” önemli bir yer kaplayacak. Bir
anlamda maddi kültür varl›klar›m›z›n etraf›nda var edilen bir
manevi iklimi, bir yaflama ruhu ve felsefesini yeniden anlamaya
ve yaflatmaya çal›flaca¤›z.

Bu yüzden ne Dervifl gibi yol arkadafllar›m›z› ne de  ülkemiz ve
insanl›k için ter dökenleri, bilgi dokuyanlar› ve ifl üretenleri
unutamay›z.

Çünkü unutmak ihanettir.

Hasan Özgen

Unutmak
‹hanettir



Ordu Semineri
28 Nisan 2007, Cumartesi
08.00-08.30 Karfl›lama ve Kay›tlar
08.30-08.35 ‹stiklal Marfl› ve Sayg› Duruflu
08.35-08.50 Sunum: “Neredeyiz?”
Seyit Torun-Ordu Belediye Baflkan›
08.50-09.30 Aç›l›fl Konuflmalar›
09.30-10.00 Kahve Molas›
10.00-12.00 Panel: “Koruma Uygulamalar›nda
TKB Modeline Do¤ru…”
Yöneten: Osman Gürün-Mu¤la Belediye Baflkan›,
Tarihi Kentler Birli¤i Encümen Üyesi
Konuflmac›lar:
•Recep Altepe-Osmangazi Belediye Baflkan› 
•Burhanettin Kocamaz-Tarsus Belediye Baflkan›
•Nilgül fiener-Taflköprü Belediye Baflkanl›¤›
Tart›flma
12.00-13.00 Ö¤le Aras› 
13.00-18.00 Kent Gezisi 
Kentsel Sit Alan›
19.00 Akflam Yeme¤i

29 Nisan 2007, Pazar
09.30-12.30 Kent Gezisi 
Kurul Kale Yerleflimi, Yason Burnu, Boztepe
12.30-13.30 Ö¤le Yeme¤i



Prof. Dr. Metin Sözen-ÇEKÜL Vakf› Baflkan›, TKB Dan›flma
Kurulu Baflkan›
Bugün ayd›nl›k bir günde buraday›z. Haberler kar›fl›k olsa da,
bizim kafam›z kar›fl›k de¤il. Gelece¤i berrak bir yolla farkl›
yerlere tafl›mak üyelerimizin temel hedefidir. Tarihi Kentler
Birli¤i, yerel bir birliktir.  Yerelin, uygarl›k topra¤›n›n üzerinde
bilinçli insanlar›n dolaflt›¤› büyük co¤rafyan›n, en diri
kurulufllar›ndan biridir. Bu, yeni bir hareketin, farkl› bir
yürüyüflün, beraber olman›n anlam›n›n alt›n›n farkl› çizildi¤i birlik
olarak gelece¤in tarihinde özel bir yer alacakt›r. Ülkenin
topraklar›n›n bizden beklentisi çok oldu¤u için biz beraberiz. O

aç›dan bu toplumun daha çok örgütlenmesi, gelece¤ine daha
farkl› bakmas› gerekiyor. En s›k›nt›l› günde bile bizi zay›f gibi
gören d›fl güçlerin dikkat etmesi gereken bir kurulun üyesiyiz.
Küreselleflmenin yereldeki güçleri, evrensel de¤erlere kaynak
yereldir diyorlar. Ama yerelin varl›k nedeninin alt›n› çizdi¤imiz,
kaynaklar›n› kullanmaya geçti¤imiz zaman uluslararas› kurulufllar
farkl› yüzlerini gösteriyorlar. TKB, 2000 y›l›ndan, yani yeni bin
y›ldan bu yana belki de Türkiye’nin kurulmufl en ayd›nl›k yüzü.
21. yüzy›lda Türkiye’de örgütlenme tarihi içinde, yerelin gerçek
yerel, yerelin gerçek evrensel de¤erler oldu¤u ana kaynak olarak
gelecek nesillere tafl›naca¤›z. Bilincimiz büyüyor. Bilinç
büyüdü¤ü zaman say›sal de¤erler anlam kazan›r. 
Buradaki toplant› önemli bir bafll›¤› içeriyor. ‹lk defa
Karadeniz’de, bugün burada kendi yapt›klar›m›z›, kendi
tart›flt›klar›m›z›, kendi akl›m›z› beraberce tart›flmaya aç›yoruz.
2000’den 2007’ye kadar anlaml› bir altyap› oluflturduk. Bu
topraklara ayak basan her insan›n, bulundu¤u yerde gelece¤i
düflünmesi için, beraberli¤in anlam›n›n alt›n› do¤ru çizmesi
gerekiyor. Biz bast›¤›m›z topraklar›n ne oldu¤unun bilinciyle
buraday›z. Yar›m yüzy›ld›r yanl›fl yapm›fl olabiliriz. Biz bu
yanl›fllar› düzeltmek için buraday›z. Burada taraflar›n
olmamas›na çal›fl›yoruz. 

Biz ülkeyi düflünüyoruz. Hem beldemizi düflünüyoruz hem de
daha genifl çerçevede ülkemizi düflünüyoruz. Böyle bir güç
oda¤›n›n fark›na var›ld›¤› andan itibaren bunun daha güçlü

yar›na tafl›nmas› gerekiyor. Ordu Belediye Baflkan›m›z› içtenlikle
kutluyorum. Karadeniz’de çok toplant› olmad›. Burada bir
ayr›mc›l›k söz konusu de¤ildir. Her gün, Anadolu’nun çeflitli
bölgelerinden, “bizim kentte ne zaman toplant› yapacaks›n›z”,
diye soruyorlar. Biz denge ar›yoruz ve Türkiye haritas›na eflit bir
flekilde bak›yoruz. Do¤uya güneydo¤uya olanaks›zl›klar›
kapatmak için fazla bak›yoruz ve gerçek dengeyi ar›yoruz.
Dayan›flman›n gerçek de¤erlere dayal› bafll›klar› bulanacakt›r.
Hepinizin bilincini kutluyorum.

Parlamentoda, Karadeniz Bölgesi’nin dünyaya aç›lmas›yla ilgili
politikalar saptamaya çal›flt›k. Aç›l›m sa¤lay›c› belgesel filmlerle
Karadeniz’i açmaya çal›flt›k. Karadeniz’de elefltiriyi, do¤rular›
beraber söylemek zorunday›z. Ordu’daki bu hareketi bir
de¤iflimin, bir dönüflümün, farkl›laflman›n hareketi olarak görmek
istiyoruz. TKB bir dönüflüm yapt›. De¤iflim ve dönüflüm sa¤lam
temellere oturdu¤u gün son derece önemli. Elaz›¤ Belediye
Baflkan› soruyor nas›l bir çerçeve olufltural›m diye. Orada ufku
büyük bir toplant› yapaca¤›z. Arkas›ndan Balkanlar bölgesinde
toplant› yapaca¤›z. Demek istedi¤im Elaz›¤, Tekirda¤, Ordu
bizim. Bizim olan yere toz kondurmayal›m.

‹smet Özarslan-Amasya Belediye Baflkan›, TKB Encümen
Üyesi
Tarihi Kentler Birli¤i, kuruldu¤u günden beri Türkiye’de
ola¤anüstü hizmetlere el at›yor. TKB’nin en önemli hizmeti,
Türkiye’de bir zihniyet de¤iflikli¤i yapm›fl olmas›d›r. Vali

olursunuz, belediye baflkan› olursunuz, yollar› mermerlerle
döflersiniz. Ama bunlar›n hepsi geçicidir. Önemli olan tarihi
varl›¤›m›z› nesilden nesile aktarmakt›r. 

TKB, son derece baflar›l› olmufltur ve Türkiye’nin her yerine
sahip ç›km›flt›r. Herkes TKB’nin büyüdü¤ünü, tarafs›zl›¤›n› kabul
etmifltir. TKB’ye çok büyük müracaatlar var. Metin Hoca bize
ivme kazand›rm›flt›r. Toplant›lar için baflvurular al›yoruz. Ama
encümen olarak dengeyi korumak zorunday›z. Amac›m›z tarihi
misyonun her yere yay›lmas›n› sa¤lamakt›r. 

Tarihi Kentler Birli¤i,
yerel bir birliktir.  Yerelin,

uygarl›k topra¤›n›n
üzerinde bilinçli

insanlar›n dolaflt›¤› büyük
co¤rafyan›n, en diri

kurulufllar›ndan biridir.

Vali olursunuz, belediye
baflkan› olursunuz, yollar›
mermerlerle döflersiniz;

ama bunlar›n hepsi
geçicidir. Önemli olan

tarihi varl›¤›m›z› nesilden
nesile aktarmakt›r.
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Say›n belediye baflkan›m›z› tebrik ediyorum. Ordu’da ola¤anüstü
bir de¤iflim olmufl. ‹nan›yorum ki flu toplant›yla tarihi eserlerin
korunmas› bilinci bütün Karadeniz’e yay›lacakt›r. Bu
toplant›lardan her zaman kat›l›mc›lar olarak güç alarak ç›k›yoruz.
O kadar büyük çal›flmalar yap›l›yor ki, her gitti¤im ilde TKB’nin
ne kadar etkin rol oynad›¤›n› görüyorum. Encümen olarak
sizlerden güç al›yoruz. May›s ay›nda Roma ve Venedik’te tarihi
eserleri görece¤iz. 

Seyit Torun-Ordu Belediye Baflkan›
Binlerce y›ldan beri kentler kurarak birlikte yaflamay› kabullenen
insanlar bu al›flkanl›klar›n› günümüz dünyas›nda daha da
gelifltirerek hayatlar›n› sürdürmeye devam etmektedirler.
Yaflan›lan zaman diliminin yöneticisi olan insanlar özelliklerini,

niteliklerini ve kültürel al›flkanl›klar›n› kurduklar›, sahiplendikleri
ve koruduklar› kentlere yans›tarak di¤er flehirlerden
ayr›lm›fllard›r. Ne yaz›k ki günümüzde övgüyle anlatabilece¤imiz
kent-insan birliktelikleri yerini art›k ekonomik kayg› ile kurulan
insan iliflkilerine b›rakm›flt›r. Ancak insanlar›n hayata bak›fl›n›n
kentin var olufl sebebi oldu¤u gerçe¤i de gözden kaçmamal›d›r. 
Bütün bunlar›n yan›nda en az bunlar kadar önem tafl›yan bir
gerçek daha vard›r ki o da kentin y›llardan beri bildi¤imizi
zannetti¤imiz ama ço¤u zaman yaflanm›fll›¤› ile kalan tarihidir.
Kentler, bugününü geçmifliyle yaflar, bugüne tafl›d›¤› kültürel ve
tarihi de¤erlerin yar›nlara aktar›lmas›nda önemli bir rol üstlenir.     

E¤er bir kent tarihi de¤erlerini her geçen gün kaybediyor ve
onlar› korumak ad›na hiçbir fley yapm›yorsa, o kentin bugünü ve
yar›n› da çarp›k, niteliksiz ve kifliliksiz olacakt›r. 

Tarihi Kentler Birli¤i’ne üye belediyeler olarak halk›m›zda tarihi
kent dokusunu, do¤al ve kültürel çevreyi koruma bilincinin
oluflturulmas› ana hedefimiz olmal›d›r. Biz de Ordu Belediyesi
olarak geçmifl iki y›l içinde birinci ve ikinci “Tarihi Ordu Evleri
Kurultay›”n› düzenleyerek koruma ad›na kamuoyunun ilgisini
çekmeye çal›flt›k.

Eski resimlerde bakmaya doyamad›¤›m›z tarihi kent dokusu, ne
yaz›k ki özgün haliyle günümüze kadar ulaflamam›flt›r. Ancak

zaman›n tüm ac›mas›zl›¤›na karfl›n direnerek ayakta kalm›fl
eserlerimiz de mevcuttur. Bu eserleri yaflatarak gelecek
kuflaklara aktarman›n bilincindeyiz. Birli¤in yeni üyesi olarak
gayemiz de; birlik üyesi kentlerin birikimlerinden,
deneyimlerinden faydalanarak bu konudaki vizyonumuzu
geniflletmektir.

Bu amaçla sizleri kentimizde konuk etmekten bir Ordulu olarak
mutluluk ve onur duymaktay›m. 

Dr. Sait Vakkas Gözlügöl-Ordu Valisi
Tarihi Kentler Birli¤i Ordu Buluflmas›’na hoflgeldiniz. Sizleri güzel
Ordu’muzda görmekten duydu¤um k›vanç ve mutlulu¤u
belirterek, sevgi ve sayg›yla selaml›yorum.

Sevgili konuklar, Tarihi Kentler Birli¤i, son y›llarda Türkiye’deki
umut verici geliflmelerden birisidir. Avrupa Tarihi Kentler
Birli¤i’nde, Türkiye’nin de temsilini güçlü ve etkin bir flekilde
sa¤lamak üzere, tarihi kentlerin ortak bir platformda
buluflturulmas› ve bu kentler aras›nda kentsel, kültürel ve do¤al
miras›n bir “ortak miras” anlay›fl›yla korunmas› ve yaflat›lmas›
amac›yla kurulan Tarihi Kentler Birli¤i’nin haz›rl›k döneminde
katk› sa¤layan ‹çiflleri Bakanl›¤›, Kültür Bakanl›¤›, ÇEKÜL Vakf›
ve Mimarlar Odas›’n› burada anarak teflekkür etmek istiyorum.
Tarihi Kentler Birli¤i, kent halk›n›n tarihi kent dokusunu, do¤al
ve kültürel çevreyi koruma bilincinin yükseltilmesi, kültür
miras›n› koruman›n ekonomik geliflmeyi destekleyece¤i inanc›yla
tarihi kentlerin yaflama yetene¤inin ve sürdürülebilirli¤inin
sa¤lanmas›, hemflehrilik hukukunun geliflmesi, insanda
yaflan›lan mekâna sayg›, sevgi ve sahiplik duygusunun
gelifltirilmesi, dolay›s›yla suç unsurlar›n›n oluflmas›n›n önlenmesi
gibi pek çok ifllevlere de sahip bulunmaktad›r. Dolay›s›yla, biz bu
süreci önemsiyor ve gönülden destekliyoruz.

Tarihi Kentler Birli¤i’nin 2007 toplant›s›n›n, Osmanl› ve
Cumhuriyet dönemlerinin özgün mimarisiyle yap›lm›fl, tarihi ev
bak›m›ndan zengin olan Ordu‘da gerçeklefltirilmesini sa¤layan
Say›n Özhaseki ve Say›n Sözen baflta olmak üzere emek veren
herkese teflekkür ediyorum. Lütfen kendinizi evinizde hissedin...
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E¤er bir kent tarihi
de¤erlerini her geçen gün

kaybediyor ve onlar›
korumak ad›na hiçbir fley

yapm›yor ise o kentin
bugünü ve yar›n› da çarp›k,

niteliksiz ve kifliliksiz
olacakt›r. 

Tarihi Kentler Birli¤i,
flüphesiz, son y›llarda

Türkiye’deki umut verici
geliflmelerden birisidir.
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Dr. Pervin fienol-KTÜ Mimarl›k
fiehir Planlama Bölümü, fiehir
Planc›s›
Tarihi Kentler Birli¤i Ordu Semineri’ne
kat›lanlar, a¤›rl›kl› olarak
uygulay›c›lard› ve Metin Sözen
Hocam›z aç›l›fl konuflmas›nda,
hepimizin dikkate almas› gereken çok
anlaml› bir fley söyledi: “Uygulama ile
e¤itim aras›nda bir denge olmal›d›r”.
Kentlerimizdeki uygulamalarda genel olarak bilimsel ayak,
akademik çal›flmalar göz ard› ediliyor. Aksi bir durum da flu:
Akademide de uygulamalar göz ard› ediliyor. Aç›kças› pratikte
var olan sorun bu. San›yorum bugün burada gerçeklefltirilen
çal›flma ve toplant›, ikisinin birlikteli¤ini vurgulamak aç›s›ndan
çok önemliydi. Bize uygulaman›n nerelerde, nas›l yap›ld›¤›n›
gösterdi. Güzel olan taraf› ise, bunu uygulamac›lar›n
anlatmas›yd›. Demek ki uygulama, isteniyorsa yap›labiliyor. Bu
anlamda çok baflar›l› bir toplant›yd›. 

Gürkan Demir-Savur Belediyesi
Fen ‹flleri Müdürü
Tarihi Kentler Birli¤i Ordu Semineri,
daha önceki seminerlerde oldu¤u gibi
çok verimli ve heyecan vericiydi.
Osmangazi, Taflköprü ve Tarsus’ta
gerçeklefltirilen çal›flmalar›n sunumu,
di¤er kentlerden gelen
arkadafllar›m›z için rehber
niteli¤indeydi. Bir anlamda bizleri bu

alanda yönlendirmifl, motive etmifl oldu. Özetle, bu seminerler
rehberlik alan›nda da büyük bir önem tafl›maktad›r. Her kentin
yap›s›na ve dokusuna uygun, yani kentler baz›nda Tarihi Kentler
Birli¤i modelini de¤erlendirmek ve hayata geçirmek çok
önemlidir. Bunun için o kentin do¤al, kültürel ve tarihi miras›n›n
do¤ru bir flekilde korunmas› gerekiyor. Bir kentteki uygulama
modelini al›p baflka bir kentte aynen uygulayamazs›n›z, çünkü
kentlerin kimlikleri ve özellikleri tamamen farkl›l›k gösterir.
Kimlikli bir kent de ancak do¤ru uygulama modeliyle yarat›labilir.

Derleyen: Cennet Günel

Üyelerimizin Gözüyle Ordu Semineri 
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Kemal fiener-‹nflaat Mühendisi
Bu seminerde baflkanlar, kentlerinde
yapt›klar› uygulamalarla ilgili bilgiler
verdiler. Uygulama s›ras›nda
karfl›laflt›klar› zorluklar› anlatt›lar,
hangi konuda nas›l çözümler
ürettikleri ile ilgili görüfllerini
belirttiler. Yapmak isteyenlere
önemli projeler sunuldu¤unu
düflünüyorum. Metin Sözen
Hocam›z›n bahsetti¤i belirli noktalar
vard›r. Sunum yapan üç belediyenin de bu noktalar› yakalad›¤›n›
gördüm ben. “Çarfl›lar memleketin kalbi” der Metin Hocam›z.
Bursa-Osmangazi’de de, Taflköprü’de de, Tarsus’ta da yap›lan
uygulamalar› gördük. Dolay›s›yla bütün belediyelerde, çarfl›lar›n
bir kalp olup sokaklara damarlar fleklinde ulafl›lmas› bir model
teflkil edebilir. Ayn› zamanda topra¤›n alt›yla üstünü bir araya
getirip do¤as›yla bütünlefltirifl olmak, Tarihi Kentler Birli¤i’nde
bir model oluflturmay› sa¤layabilir.

Aziz Elbas-Bursa Osmangazi
Belediyesi Tarihi Çevre Koruma
Büro Sorumlusu
Bugün Ordu’da gerçeklefltirilen
seminer çok faydal›yd›. Farkl›
kentlerden çok say›da meslektafl›mla
bir araya gelmek heyecan vericiydi.
Asl›nda çok daha iyi olabilirdi, ama
zaman yeterli de¤ildi. Bu seminerde
maalesef tart›flma, soru-cevap

bölümleri olamad›. Çünkü zaman k›s›tl›yd›, proje sunumlar› çok
uzun sürdü. Bence, belirli bir projeye daha çok zaman ayr›labilir
ve o konu üzerinden tart›flma yap›labilirdi. Tarihi Kentler Birli¤i,
kuruldu¤u günden bu yana belli bir aflamaya geldi. Art›k bu
aflamadan sonra modelleflmeye-markalaflmaya do¤ru gitmesi
gerekti¤ini düflünüyorum. Bunun sonucu olarak da kalite birlikte
gelecektir. Birlikteli¤in, ortak akl›n-bilincin, canl›l›¤›n bütün
avantajlar›ndan yararlanmam›z› sa¤layacakt›r. Kurumsallaflmaya
do¤ru bir ad›m at›lm›fl olacakt›r. 

‹smail Ünal, Befliktafl Belediye
Baflkan› 
Çok etkilendim seminerden.
Sunumlar çok önemliydi. Tarihten-
geçmifl dönemlerden gelerek bir
Anadolu diriliflini, Anadolu’nun tarihi
ve kültürel dokusunu koruma isyan›n›
gördüm. Mustafa Kemal çizgisinde
direniflini gördüm. Mustafa Kemal ve
arkadafllar›, Anadolu’dan savafl› nas›l
bafllatm›fllarsa, ÇEKÜL Vakf› Baflkan›

Metin Sözen’in birlikte oldu¤u çal›flma arkadafllar›, genç
mimarlar, belediye baflkanlar› ve Anadolu’nun her köflesinden
gelen bu iflin gönüllü kuvvetleri TKB ile çok önemli bir ifl
baflard›lar. Üç belediyenin de gerçekten alk›fllanacak baflar›lar›
var, bu çok hofltu. Ama hofl olan Ordu gibi bir kentte bunlar›
görmek, bunlar› yaflamak. TKB modelinde, siyasete girmeden,
Anadolu’nun ç›k›fl› içerisinde kültürü, sanat›, do¤ay›, tarihi
koruma ad› alt›nda bir anlay›fl› dile getirmemiz gerekiyor. Çünkü
Anadolu, dünyan›n en önemli co¤rafyas›. 

ORDU SEM‹NER‹
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Cumhur fiener-Birgi Belediye
Baflkan›
Birgi olarak bu uygulamalar›n s›k›
takipçisiyiz. Birgi, Bat› Anadolu gibi
korunmufl bölgede bulunan bir belde.
Gerek Taflköprü’nün, gerek
Osmangazi’nin gerekse Tarsus’un
sunumlar›n› gerçekten yerinde
buldum. Kentlerde, tarihi ve kültürel
kimli¤imizin korunmaya bafllad›¤›
anlafl›l›yor. Tabii ki bu olaylar›n
bafllang›c›nda Metin Sözen Hoca var. Ondan ald›¤›m›z enerjiyle
bu ifle daha h›zl› devam etmemiz gerekiyor. Ancak teknik eleman
s›k›nt›s›, kaynaklar›n aktar›lamamas› gibi baz› imkâns›zl›klar söz
konusu. Metin Sözen Hoca, art›k her fleyin yerelden al›nd›¤›n› ve
yerele verilmesi gerekti¤ini ifade etti. Kalk›nman›n yerelden
bafllamas› gerekti¤ini, kültürel kimli¤in, atalar›m›zdan ald›¤›m›z
miras›n, bizden sonraki nesillere ancak bu flekilde
aktar›labilece¤ini ima etti. Bence bu çok do¤ru bir saptamayd›. 

Mehmet Osmanbaflo¤lu-A¤›rnas
Belediye Baflkan›
Tarihi Kentler Birli¤i Ordu
Semineri’nde, her zamanki gibi
heyecan›m›zdan ve çal›flma
azmimizden hiçbir fley
kaybetmedi¤imizi gördük. Her Tarihi
Kentler Birli¤i seminerine
kat›ld›¤›m›zda farkl› bilgiler,
deneyimler kazan›yoruz. Bu, özellikle
belediye çal›flanlar› ad›na çok olumlu
bir geliflme. Osmangazi, Taflköprü ve Tarsus belediyelerinin
sunumlar› çok baflar›l› ve güzeldi; hayran kald›m diyebilirim.
Ancak projelerin mali kaynaklar› aç›klanmad›, ben en çok onu
merak ediyorum. Çünkü biz kaynak bulmada s›k›nt› çekiyoruz.
Sunumlarda da gördü¤ümüz üzere yap›lan ifller devlet bütçesi
kadar. Özellikle Bursa-Osmangazi’nin yapt›¤› projelerin bütçesi
neredeyse Kültür ve Turizm Bakanl›¤›’n›n bütçesi kadar. Kaynak
da herhalde sponsorlar ya da kendileri diye düflünüyorum.
Zaman›n darl›¤› nedeniyle bu seminerde soru-cevap bölümünü
gerçeklefltiremedik. 

Süleyman Selmano¤lu, Elaz›¤ Belediye Baflkan›
Ordu’daki bu seminer çok verimli ve keyifli geçti. Özellikle bu
seminerde Osmangazi, Tarsus ve Taflköprü gibi belediyelerin
çal›flmalar›n› gördük. Baflkanlar›n a¤z›ndan dinledi¤imiz  bu
uygulamalar› her kentin örnek almas› gerekiyor. Di¤er

kat›l›mc›larla görüflmelerimizde
birçok belediyenin çok büyük
hizmetler yapm›fl oldu¤unu
ö¤reniyoruz. Ama Tarihi Kentler
Birli¤i seminerlerinde her kentin
yapt›¤› çal›flmalar› tan›tabilme ve
anlatabilme flans›n› bulam›yoruz.
Çünkü zaman çok k›s›tl›, onun için
oralara gidip görmek gerekiyor. Ben
inan›yorum ki, Elaz›¤ Belediyesi
olarak biz de o kadar hizmet yapt›k.

Bu bir hizmet yar›fl›d›r. Böyle bir toplant›n›n hem kaynaflma
bak›m›ndan hem de tarihi yerleri görme bak›m›ndan çok olumlu
geçti¤ini, belediye baflkanlar›n›n ufkunu açt›¤›n›, bir rekabet
flans› oldu¤unu ve tempoyla çal›flan arkadafllar›m›za daha da
flevk geldi¤ini gördüm.

Seyit Torun-Ordu Belediye
Baflkan›
E¤er bir kent tarihi de¤erlerini her
geçen gün kaybediyor ve onlar›
korumak ad›na hiçbir fley
yapm›yorsa, o kentin bugünü ve
yar›n› da çarp›k, niteliksiz ve kifliliksiz
olacakt›r. 

Ordu Belediyesi olarak tarihi
de¤erlerimizi korumak ve gelecek

kuflaklara aktarmak amac›yla 2005 ve 2006 y›llar›nda Tarihi Ordu
Evleri Kurultaylar›n› düzenleyip, Tarihi Kentler Birli¤i toplant›s›na
ev sahipli¤i yaparak koruma kavram›n›n geliflmesi için
kamuoyunun ilgisini çekmeye çal›flt›k.

Eski resimlerine bakmaya doyamad›¤›m›z kentimizin tarihi
dokusu ne yaz›k ki özgün haliyle günümüze kadar ulaflamam›flt›r.
Ancak zaman›n tüm ac›mas›zl›¤›na karfl›n direnerek ayakta
kalm›fl eserlerimizi yaflatarak gelecek kuflaklara aktarman›n
bilincindeyiz. Birli¤in yeni üyesi olarak gayemiz de; birlik üyesi
kentlerin birikimlerinden, deneyimlerinden faydalanarak bu
konudaki anlay›fl›m›z› gelifltirmektir.

28-29 Nisan 2007 tarihleri aras›nda kentimizde gerçekleflen ve
“Koruma Uygulamalar›nda Tarihi Kentler Birli¤i Modeli”nin
tart›fl›ld›¤› toplant›ya kat›lan çok de¤erli konuklar›m›zdan
ald›¤›m›z olumlu tepkiler bizleri cesaretlendirmifl, gelece¤e dair
ümit ve cesaretimizin artmas›na sebep olmufltur. 
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Uluslararas›
Kad›köy Buluflmas›
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Tarihi Kentler Birli¤i Uluslararas› Kad›köy Buluflmas›, 25 May›s
2007 Cuma günü Kad›köy’de bafllad›. TKB üyeleri ilk olarak
Kad›köy Belediyesi’nin tarihi ve kültürel miras› koruma
çal›flmalar›n› yerinde gördüler. Süreyya Opera Binas›’yla
bafllayan gezi, Antikac›lar Soka¤› ve tarihi Kad›köy Çarfl›s›’yla
devam etti. Gezinin son dura¤› Kad›köy Belediyesi’nin deniz
k›y›s›ndaki tarihi binas›yd›. 

Buluflman›n en önemli konuflmac›lar›ndan biri, Havana’dan
buluflmaya kat›lan Havana kent tarihçisi Eusebio Leal Spengler
oldu.  Gaziantep ve Kad›köy belediye baflkanlar›n›n kent çarfl›lar›
konusunda yapt›klar› etkileyici sunumun ard›ndan TKB Meclis
Toplant›s›’na geçildi. Gündemin en önemli maddesi encümen
üyeleri seçimleriydi. TKB Meclisi, görev yapmakta olan encümen
üyelerini yeniden seçti. Bart›n Belediye Baflkan› R›za
Yalç›nkaya’n›n milletvekilli¤i aday adayl›¤› nedeniyle belediye
baflkanl›¤›ndan istifas› sonucunda boflalan encümen üyeli¤ine
Befliktafl Belediye Baflkan› ‹smail Ünal oybirli¤iyle seçildi.  

Afla¤›da aç›l›fl konuflmalar›n› dikkatinize sunuyoruz. 

Av. Selami Öztürk-Kad›köy Belediye Baflkan›
1989 y›l›ndan beri Kad›köy’de yöneticilik yap›yorum. Bu
dönemde en çok haz ald›¤›m olay, Süreyya Operas›’n›n onar›m
projesidir. Bu benim için en onur verici olayd›r. Birçok eser
yapt›k. Ama Süreyya Operas›’n›n tarihi kimli¤i ve amac›na uygun
flekilde hizmet verecek olmas› beni daha çok heyecanland›r›yor.
Bu bana sanata, kültüre, tarihe sahip ç›kman›n önemini
gösteriyor. TKB, Türkiye’de sanata, tarihe ve kültüre yeni bir

bak›fl aç›s› getirmifl, kamu-yerel-sivil-özel iflbirli¤iyle koruma
çal›flmalar›n›n en güzel örneklerini vermifltir. 

Burada lokomotif görev, yerel yöneticilere düflmektedir. Çünkü
kendi bölgesindeki yerel yaflam› en iyi bilenler, yerel
yöneticilerimizdir. Tarihi Kentler Birli¤i yöneticilerinin yapt›klar›

KADIKÖY BULUfiMASI

25 May›s 2007, Cuma
11:00-14:00 Otellere girifl (Suadiye, Greenpark, Bostanc› Prenses)
14:00 Otellerden hareket
14:30-16:30 Kad›köy Gezisi: Süreyya Sinemas›, Kad›köy Tarihi
Çarfl›, Kad›köy Belediyesi Tarihi Binas›
16:30 Caddebostan Kültür Merkezi’ne (CKM) hareket
17:00 Ba¤dat Caddesi’nden CKM’ne var›fl
17:30-19:00 Konser 
Kad›köy Belediyesi Senfoni Orkestras› 
19:00-21:00 Kokteyl Prolonge 
21:00 CKM’den otellere hareket

26 May›s 2007, Cumartesi
08:00 Otellerden Caddebostan Kültür Merkezi’ne hareket
08:30-09:00 Kay›t   
09:00-10:00 Aç›l›fl oturumu
• Av. Selami Öztürk-Kad›köy Belediye Baflkan›
• Prof. Dr. Metin Sözen-TKB Dan›flma Kurulu Baflkan›, 
ÇEKÜL Vakf› Baflkan›
• Mehmet Özhaseki-TKB Baflkan›, Kayseri Büyükflehir Belediye
Baflkan›
• Ahmet Selamet-‹stanbul Büyükflehir Belediyesi Baflkan Vekili
• Cumhur Güven Taflbafl›-‹stanbul Vali Yard›mc›s›
• Orhan Düzgün-Kültür ve Turizm Bakanl›¤› Kültür Varl›klar› ve
Müzeler Genel Müdürü
10:00-10:20 Kahve molas› 
10:20-10:50 Sunum: “Kent Ölçe¤inde Koruma Uygulamalar›na 
Bir Örnek: Havana”
Eusebio Leal Spengler-Havana Kent Tarihçisi
10:50-12:00 Panel: “Gelece¤e Miras: Kent Çarfl›lar›”
• Yöneten: Hasan Özgen-TKB Dan›flma Kurulu Üyesi, 
ÇEKÜL Vakf› Yönetim Kurulu Üyesi
• Dr. As›m Güzelbey-Gaziantep Büyükflehir Belediye Baflkan›
• Av. Selami Öztürk-Kad›köy Belediye Baflkan›
12:00-13:00 TKB Meclis Toplant›s›
13:00 Ö¤le yeme¤i için hareket 
13:30-15:00 Ö¤le yeme¤i 
15:00 Tekneyle Kalam›fl Marina’dan hareket
15:00-17:00 Bo¤az turu ve Emirgan’a gidifl
17:00-18:00 TKB Merkez Binas›, fierifler Yal›s› Aç›l›fl› 
TKB Tarihi ve Kültürel Miras› Koruma Proje ve Uygulamalar›n›
Özendirme Yar›flmas› Ödül Töreni ve Sergisi

Program

‹lk kez ‹zmir’de kat›ld›¤›m
TKB toplant›s›ndan

dönerken, giderkenki
Selami Öztürk de¤ildim.
Kente, daha farkl› bakan

bir anlay›flla döndüm.  

Derleyen: Ayça Gençayd›n 
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örneklerin hepsi onur verici. ‹lk kez ‹zmir’de kat›ld›¤›m TKB
toplant›s›ndan dönerken, giderkenki Selami Öztürk de¤ildim.
Kente, daha farkl› bakan bir anlay›flla döndüm. Parayla sat›n
al›namayacak fley deneyimdir. TKB Buluflmas›’n› bu yönüyle de
çok önemli buluyorum. Kültürler hiçbir zaman birbirlerini yok
etmemeliler. Aksine birbirlerini zenginlefltirmeliler. Dünyan›n en
zengin topraklardan biri olan Anadolu’nun kimli¤ini korumak
zorunday›z. Korumay› bilmeyenler, uygulamayanlar, küresel
›s›nmayla bafllayan tehlikeyi göremezler. Bu bak›mdan TKB’nin
üyesi olmak ve onun deneyimlerinden pay almak bizim için
büyük mutluluk oldu. Bu konuda TKB’nin kurucu baflkan› Erdo¤an
Bilenser’e, flu anki baflkan› Mehmet Özhaseki’ye ve ÇEKÜL Vakf›
Baflkan› Prof. Dr. Metin Sözen’e teflekkür ediyorum. 

Prof. Dr. Metin Sözen-TKB Dan›flma Kurulu Baflkan›,
ÇEKÜL Vakf› Baflkan›
Bizler bugün çok mutluyuz… “K›sa zamanda büyük ifller yapt›k”
diyordu hepimizin gönlünde yaflayan bir kimlik… Yeni bin y›la
biz farkl› bir flekilde girdik. Bizim için 2000 y›l› çok önemliydi.
2000 y›l›na temel baz› bafll›klar› arma¤an ettik. TKB’yi
kurarak,Türk halk›n›n seçtiklerini, bizi biz k›lan tüm kesimleri,
uygarl›k alt›nda toplamak istiyoruz. Bu hareketin düflünsel ve
kavramsal k›sm›n› kimse unutmas›n… TKB’de her kesimden
kat›l›mc› var. Herkesin bilinci, birikimi var. Bunu toplamak,
iradeye dönüfltürmek çok kolay de¤il. Elimizde ça¤›n önüne
geçen kavramlar olmal›d›r. O kavramlar› sizin üretmeniz gerekir.
Dünyan›n gelifltirdi¤i kavramlara elefltirel gözle bakman›z
gerekir. “Do¤rular›m, benim topraklar›ma uyuyor mu” diye
bakman›z gerekir. 

Burada protokol meselesi yoktur; üreten öndedir. Bizi bugünlere
tafl›yan valiler var burada. Biz valilerimizin hepsine eflit
bak›yoruz, ama kente geldi¤i gün, kültürü öne koyan valilerimize
yüre¤imizle ba¤lan›yoruz. Akl›n› kentine koyan kimlikli özel
kesime de sayg›yla bak›yoruz. 

Bu yeni bir ifltir. Türkiye Cumhuriyeti’nin unutmaya bafllad›¤› bir
ifltir. Bu bilime ve bilince dayanan bir ifltir. Dünyan›n
sürdürülebilirlik kavramlar›, bizim anlad›¤›m›zdan farkl›d›r.
Sürdürebilmek için, içinde “yeni” olmas› gerekir. Sürdürebilmek
için yürek gerekir, bilinç gerekir, kat›l›m gerekir. ‹stanbul’un
büyük düflünürleri bu geliflimin ve yürüyüflün tam olarak fark›nda
de¤iller. Ama biz herhangi bir telafl içinde de de¤iliz. Biz
Anadolu topra¤›n›n ›fl›¤›nda buraya geldik. ‹stanbul’daki
arkadafllar›n bize çok dikkat etmesi gerekir. Geç kalmas›nlar,
do¤rular› bizimle beraber paylaflman›n yollar›n› aras›nlar. Biz,
kat›l›m› bu nedenle farkl› k›lmaya çal›fl›yoruz. 

Düne kadar bilim insanlar› konufluyordu bu toplant›larda…
Bilgilerini karfl›l›ks›z olarak aktar›yorlard›. Art›k yerel yöneticiler
konufluyor. Yapt›klar›n›, birikimlerini anlat›yorlar ve baflar›n›n
orada kalmamas› için bizden destek istiyorlar. Bu yeni bir
yöntemdir, yeni bir buluflmad›r, yeni bir gelecek umududur. Bu
aç›dan valilerimize, belediye baflkanlar›m›za flükran borçluyuz.
Bu görevi, yap›p bitirilecek bir ifl gibi görmeyen herkese flükran
borçluyuz. 

Bu buluflman›n süreklili¤i art›k kaç›n›lmaz oldu. Biz dünyada da
ne oldu¤unu görmeye çal›fl›yoruz. Onlarla bizim fark›m›z›n ne
oldu¤unu anlamaya çal›fl›yoruz. Biz, uluslararas› kurulufllara da
do¤ru üretenlerle gitmek istiyoruz. Kayna¤› zorlayarak elde
ettikten sonra, onu uygulamaya dönüfltürenlerle beraber olmak
istiyoruz. Bu sistem içinde katk›da bulunan uluslararas›
kurulufllara da teflekkür ediyoruz. ‹ki y›ld›r, Avrupa ne yap›yor, ne
kadar do¤ru yap›yor, hangi olanaklarla yap›yor, yeniden
irdelemeye çal›fl›yoruz. San›yorum bu ifl için farkl› bir bak›fl aç›s›
kazand›k.  

Korumac›l›k çok önemlidir. Buradakileri, herkesi dikkatle
izliyorum. Yapt›¤› iflle, a¤›zdan ç›kan söz uyumlu olmak
zorunda… Yola ç›kt›¤›n›z zaman yol arkadafl›n›za inanmak
zorundas›n›z. Ö¤leden sonra, “bafllad›¤›m›z yerle geldi¤imiz yeri”
somutlayan fiziki bir ortama gideceksiniz. TKB, fierifler
Yal›s›’nda, dünyan›n kültüre dayal› kimlikleriyle el s›k›flma
ortam›n› çok üst düzeyde sa¤layacak. Dün yapt›¤›m›z Encümen
toplant›s›yla, ‹stanbul’da valilerimizin, kaymakamlar›m›z›n,
baflkanlar›m›z›n buluflaca¤›, konuflaca¤›, uluslararas›
anlaflmalara imza ataca¤› bir yeri size sa¤l›yoruz. 

Elde etti¤imiz her fley, eme¤e dayal›… Bu eme¤in içinde
olmayanlarla resim vermeyelim. Kurmak kolay de¤il, toplumlar›
bar›flt›rmak kolay de¤il, yar›nlara umut vermek kolay de¤il…

Dünyan›n gelifltirdi¤i
kavramlara elefltirel gözle

bakman›z gerekir.
“Do¤rular›m, benim

topraklar›ma uyuyor mu”
diye bakman›z gerekir. 
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Mehmet Özhaseki-TKB Baflkan›, Kayseri Büyükflehir
Belediye Baflkan›
Bugün bizim için keyifli bir gün. De¤erli baflkan›m›z bizleri güler
yüzüyle misafir ediyor. Ö¤leden sonra fierifler Yal›s›’nda aç›l›fl
yapaca¤›z. Bir de gece yar›s› yolculu¤umuz var. Yurtd›fl›nda
eserleri nas›l koruyorlar? Bunu inceleyece¤iz. Bugün
tart›flaca¤›m›z konu “kent çarfl›lar›”. Olaylar› ve geliflmeleri
sadece tek bafl›na çözmek mümkün de¤il. Onun ba¤lant›lar›n› da
çözmek zorunday›z. Etraf›m›zda her fley çok h›zl› gelifliyor. Her
alanda de¤iflim ve dönüflüm var. Bu bizim çarfl›lar›m›z› da
etkiliyor. Biz zaman› do¤ru ve yerinde alg›layabilirsek, do¤ru
ad›mlar atabiliriz… Alg›layamazsak hayat dalgalan›r, o zaman o
dalgan›n önünde bir çöp parças› gibi hayat ak›p gider… 

D›flar›dan gelen her fley tehlikelidir, küresel olan her fley
tehlikelidir demiyorum, ama kendimize has de¤erlerin
korunmas›, yaflat›lmas› konusunda mutlaka duyarl› olmam›z

gerekir. Küresel kültür ak›m› bizi etkisi alt›na alm›fl durumda.
Küresel kültür dedi¤imiz, yöresel de¤erlerimizi yok etmeye
çal›fl›yorsa, ona karfl› duyarl› olmal›y›z. 

Bat›da, sanayi devrimi ve flehirlere göçle beraber büyük
flehirlerin oluflmas›, arkas›ndan belediyecilik hizmetlerinin
kurumsallaflmas› noktas›nda bakt›¤›n›zda çok köklü bir geçmifl
var. ‹ki yüz-üç yüz y›ll›k bir geçmifl bu… Bizde ise tam tersi bir
durum söz konusu… 1950’li y›llarda göç bafllar, heybesini alan
flehre gelir… Gelen insanlar, herkesin do¤al olan bar›nma
hakk›ndan dolay› bir ev edinmeyi istediler; derme çatma da olsa
bir yer yapt›lar. ‹dareciler olarak bizler yerimizde sayd›k.
Geçmiflte bunlar› çok yaflam›flt›k. Dengesiz ve sa¤l›ks›z yap›lar
ortaya ç›km›flt›. Bir müddet sonra dönüflüm projeleri
oluflturulmaya baflland›. Ama bu arada beton yap›lar ortaya ç›kt›.
Tarihi yap›lardan kurtulal›m, beton yapal›m, burada insan
yaflamaz diyenler oldu. Kentli bir insan olarak haf›zay› yitirdik,
oran›n ruhunu yitirdik. 

Bütün bunlar› söylerken çarfl›lara de¤inmeden geçemeyece¤im.
Çarfl›lar› yenilememiz gerekir.  Ama bunlar yetmiyor. Al›flverifl
al›flkanl›klar›, talepleri de¤iflmifl insanlar›n… Bunlar› da
hesaplamam›z laz›m. O mekânlar›n içine ruhunu da verirseniz, o
çarfl›lar o zaman yaflayacakt›r. TKB, tarihte kalm›fl kentler
toplulu¤u de¤ildir. Tarih, geçmiflte yaflanm›fl birtak›m olaylar›
kronolojik liste yaparak kitaplaflt›rmak de¤ildir. Geçmiflte
yaflanm›fl olaylardan ders alarak gelece¤e bakma sanat›d›r.
Tarihini, kimli¤ini gelecek nesillere aktarmayan bir toplumda
onurlu yaflama imkân› kalmayaca¤›na inan›yorum. Bize ait ne
varsa onlar› korumam›z laz›m. Metin Hoca u¤rad›¤› flehre can
veriyor. Hocam “dünü, bugünü ve gelece¤i olan kentler
kurmam›z laz›m” diyor. Bunu iyi anlamam›z laz›m.

Ahmet Selamet-‹stanbul Büyükflehir Belediyesi Baflkan
Vekili
TKB taraf›ndan düzenlenen bu toplant›da sizlerle olmaktan

büyük mutluluk duyuyorum. Birli¤in 2000
y›l›ndan bu yana gerçeklefltirdi¤i baflar›l›
çal›flmalarla Türkiye’de tarihi miras›m›z›n
korunmas›nda bilinç oluflturmaya önemli
katk›lar sa¤lad›¤›na inan›yorum. Bu
etkinli¤in fierifler Yal›s›’n›n aç›l›fl› ile
bafllamas› ise etkinli¤i daha da anlaml›
bir hale getiriyor. 

Burada konumuz “Gelece¤e Miras: Kent
Çarfl›lar›”. Üç büyük imparatorlu¤a

baflkentlik yapm›fl ‹stanbul’da kent çarfl›lar› bir süreklili¤i temsil
ediyor. Öncelikle bu çarfl›lar›n kuruldu¤u yerler, Roma ve
Bizans’ta da ekonominin kalbinin att›¤› yerlerdi. Dolay›s›yla kent
çarfl›lar›, bu müstesna kentte tarih boyunca ekonomi kadar
sosyal ve kültürel hayat›n da merkezinde oldu. Bu anlamda,
kentlerimizdeki kültürel yap›lar›n tümüyle yok edilmeden bu
bilincin kamuoyunda benimsenmesi için olanca gücümüzle
çal›flmal›y›z. Bunu, gelecek kuflaklara neler b›rakaca¤›m›z›
içtenlikle muhasebe ederek yapmal›y›z.

Yaklafl›k altm›fl y›ld›r ‹stanbul’un maruz kald›¤› çarp›k
kentleflmenin her alanda büyük tahribatlar yapt›¤›n› bugün
yaflayarak ö¤reniyoruz. Maalesef kültür varl›klar›m›z da bu
tahribattan pay›na düfleni alm›fl durumda. Bu durum ulusal
olmaktan öte evrensel bir ay›pt›r. Biz, ‹stanbul Büyükflehir
Belediyesi olarak bu ay›b›n insan›m›z› daha fazla utand›rmamas›
için çal›flmalar›m›z› bafllatt›k. Duyars›zl›klarla örülü bu süreci
b›çak gibi kestik. Kurdu¤umuz ‹stanbul Metropolitan Planlama

Tarih, geçmiflte yaflanm›fl
birtak›m olaylar›

kronolojik liste yaparak
kitaplaflt›rmak de¤ildir.

Geçmiflte yaflanm›fl
olaylardan ders alarak

gelece¤e bakma sanat›d›r.
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Merkezi (‹MP) ile kentin her noktas›n› bilimsel yetkinlik ve
sanatsal bir özenle planlamaya bafllad›k. Dönemimiz an›t
a¤açlardan tarihi evlere, çeflmelere kadar do¤al, kültürel
varl›klar›m›za yönelik tahribat›n son buldu¤u, onar›mlar›n
bafllad›¤› bir dönemdir. 

Öncelikle K‹PTAfi marifetiyle Tarihi Yar›mada ile Zeytinburnu ve
Maltepe’de yürüttü¤ümüz dönüflüm projelerini h›zland›r›yoruz.
Bu amaçla K‹PTAfi’a 346 milyon YTL’lik borçlanma yetkisi verdik.
Yine Süleymaniye’de y›pranan tarihi ve kültürel varl›klar›n,
yenilenerek korunmas›n› amaçlayan kentsel yenileme projesi
h›zla devam ediyor. Bu projede, Kültür ve Tabiat Varl›klar›n›
Koruma Kurullar›’nca, sit alan› olarak tescil ve ilan edilen
bölgeler ile bu bölgelere ait koruma alanlar›, bölgenin geliflimine
uygun olarak yeniden infla edilecek. Bu bölgelerde konut, ticaret,
kültür, turizm ve sosyal donat› alanlar› oluflturulmas›, do¤al afet
risklerine karfl› tedbirler al›nmas›, tarihi ve kültürel varl›klar›n
yenilerek korunmas› ve yaflat›larak kullan›lmas›n› hedefliyoruz.

Süleymaniye Projesi’nin üç y›lda tamamlanmas› için çal›fl›yoruz.
Bugüne kadar çal›flmalara yaklafl›k 26 milyon YTL harcand›.
Projenin toplam maliyetinin arsa al›m› ve binalar›n inflas› dahil
toplam 100 milyon YTL olaca¤›n› öngörüyoruz. 

Kaybolmakta olan tarihi ve kültürel de¤erlerimizi günümüzün
de¤iflen sosyal ve kültürel flartlar›na uygun olarak flehrimize
kazand›rmak temel amac›m›zd›r. Bu anlamda ‹stanbul’un tarihi
ve kültürel varl›klar›n› korumak için bir dizi proje bafllatt›k. Bu
çerçevede fierefiye Sarn›c›, K›z Tafl›, Çemberlitafl, Örme Sütun,
Anemas Zindanlar›, Tekfur Saray› gibi projelerimiz devam ediyor.
Sadece tarihi çeflmelerimizi de¤il, su kemerlerini, su terazilerini,
su galerilerini, k›rma çat›l› mescitleri ve daha birçok tarihi eseri
daha ihya ediyoruz. Nafi Baba fiehitlik Tekkesi ve Mezarl›¤›’n›
yeniden flehrimize kazand›r›yoruz. fiehitlik Dergâh›
rekonstrüksiyonu ve çevre düzenlemesi yap›ld›ktan sonra kültür
ve sanat merkezi olarak kullan›lacak. 

Fatih Sultan Mehmet’in ilk ota¤›n› kurdu¤u yer olarak bilinen
Dua Tepesi’ni ve çevresini yeniden düzenliyoruz. Bu proje, Bo¤az
ile bütünleflen bir projedir. Dua Tepesi’nde, Serpufl Müzesi ve
amfitiyatro ile d›fl mekân› kapsayan çevre düzenlemesi Avrupa
Kültür Baflkenti ‹stanbul’un prestijini artt›racak. 

Tafl›tlar›n tarihi dokusuna büyük zarar verdi¤i Topkap› Saray›
Bab-› Hümayun Kap›s›’n›, Kültür ve Turizm Bakanl›¤› ile birlikte
araç trafi¤ine kapatt›k. ‹çinden yol geçen Anadolu Hisar›’n›

yeniden eski haline döndürüyoruz. Üç asr› aflan geçmifliyle
Osmanl› çeflme mimarisinin en önemli eserlerinden biri olan
Tophane Meydan Çeflmesi’ni onararak hizmete açt›k. Sultan I.
Mahmut’un annesi Saliha Sultan ad›na 1732’de yapt›rd›¤›, ancak
y›llar içinde bak›ms›zl›¤a terk edilen görkemli Saliha Sultan
Çeflme ve Sebili onar›larak yeniden hayat buldu. Bo¤aziçi ve
Haliç’in yaflam ve kültür miras›n› simgeleyen tarihi iskelelerimizi
yenileyerek kullan›ma açt›k. Osmanl› Devleti’nde Köprülü
Kütüphanesi’nden sonra ba¤›ms›z binaya sahip ikinci kütüphane
olan Vefa semtindeki At›f Efendi Kütüphanesi’ni ihya ediyoruz.
Ceneviz Kalesi’ni devrald›ktan sonra asl›na uygun olarak
onararak ‹stanbullular›n hizmetine ve turizme sunaca¤›z. Ayr›ca
Beykoz’un en önemli simgesi tarihi ‹shak A¤a Çeflmesi
(Onçeflmeler), Büyükflehir Belediyesi taraf›ndan onar›ld›. 

‹stanbul’da bulunan Kapal›çarfl›, M›s›r Çarfl›s› gibi geçmiflten
günümüze miras kalan tarihi çarfl›lar›m›z bizim kimli¤imizdir.
Bugün bu mekânlar, ticari kimliklerini de¤il, tarihi kimliklerini
kaybetmifl durumdalar. Bize düflen görev bu yap›lar›, bu
müstesna çarfl›lar›, tarihi dokuya zarar veren sektörlerin ticari
faaliyetlerinden ar›nd›rmak olmal›d›r. Böylece bu mekânlarda
geleneksel ticareti canland›rmak, bu mekânlar› tarihsel özlerine
uygun olarak tekrar aya¤a kald›rmak, korumak ve gelece¤e
tafl›mak mümkün olacakt›r. Öncelikle tarihi dokuya zarar veren
sektörleri kent d›fl›na tafl›yoruz. Kuyumcu Kent, Tekstil Kent gibi
merkezler bu amaçla kuruldu. Yine bu müstesna kent çarfl›lar›n›
asl›na uygun olarak onarmay› planl›yoruz. Bu güzide çarfl›lardan
yans›yan yaflam zevki ve esteti¤i gelecek nesillerimize aktarmak,
onlara verece¤imiz en büyük arma¤and›r. 

Ayr›ca 2010 Avrupa Kültür Baflkenti seçilerek, önemli bir f›rsat
yakalad›k. Böylece ‹stanbul’da bafllatt›¤›m›z dönüflüm projeleri
farkl› bir anlam kazanm›flt›r. Bugün burada düzenlenen toplant›
gibi etkinlikler, bu bilincin kökleflip yayg›nlaflmas› ad›na son
derece önemlidir.   

Cumhur Güven Taflbafl›-‹stanbul Vali Yard›mc›s›
2010 y›l›nda “Avrupa Kültür Baflkenti” seçilen ‹stanbul’da böyle

bir toplant›n›n düzenlenmesinden dolay›
TKB üyelerini tebrik ediyorum. 

D›flar›dan bak›ld›¤› zaman TKB üyesi olan
Anadolu’daki flehir ve kasabalarda yap›lan
çal›flmalar›n, ‹stanbul’un çok ötesinde
oldu¤u gibi bir izlenim oluflmaktad›r. Bu
hamlede önemli rol üstlenen valilerimizin
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belediye baflkanlar›m›z›n, de¤erli hocam›z Metin Sözen’in önemli
rolü vard›r. 

Bundan on befl gün önce UNESCO’nun merkezi Paris’teydik.
Oradaki Dünya Miras› Bölümü’nün baflkan›n›n bize ilk söyledi¤i
fleylerden biri flu oldu: “Biz ‹stanbul’un geliflmesine karfl› de¤iliz.
‹stanbul’a yeni kuleler, kentsel dönüflüm ad› alt›nda yeni projeler
yap›laca¤›n› duyuyoruz. Bunlar›n tarihi miras› gölgede
b›rakmamas›n› istiyoruz. Bunlar› tarihi yar›madayla
ilintilendirmeyin. Yapaca¤›n›z projeleri kentin d›fl›na yap›n”.
‹stanbul Dünya Miras Listesi’nde bir kenttir. Burada kamu, yerel
yönetim, STK’lar ve halkla ciddi bir oluflum meydana getirdik.
Bunun ismine de “‹stanbul Dünya Miras› ‹zleme Komitesi” ad›n›
verdik. 

‹stanbul’da yaln›zca ‹l Özel ‹daresi bütçesinden 70 milyon YTL
para harcad›k. Ama hiç gözle görünmüyor. Topkap› Saray›’n›n
onar›m› için 30 milyon YTL harcad›k. Bu da gözle görülmüyor.
Baflar›l› olamad›¤›m›z çok fley var. Zeyrek’teki ahflap evler bir bir
y›k›l›yor. Sadece alt› evi onarabildik. Kültür varl›¤›n› onarmak çok
zor. Keflifleri önceden haz›rlamak imkâns›z gibi... Avrupa’da nas›l
bir ihale yöntemi var, bunu inceleyip, de¤erlendirip, zorluklar›
aflmam›z gerekti¤ine inan›yorum. 

Bugün çok h›zl› bir onar›m›n tehlikeli oldu¤una inan›yorum,
Geçmiflte yap›lan yanl›fllara bugün de düflmemek gerekiyor.
Yanl›fl onar›lan binadaki yanl›fll›lar›n düzeltilmesi kesinlikle söz
konusu de¤ildir. Do¤ru teknikleri kullanarak, do¤ru
müteahhitlerle do¤ru onar›m yapmam›z gerekti¤ine inan›yorum.

Orhan Düzgün-Kültür ve Turizm
Bakanl›¤› Kültür Varl›klar› ve Müzeler
Genel Müdürü
Biz, öncelikle tescilli tafl›nmaz kültür
varl›klar›m›z›n envanterini ç›karmak için
2006 y›l›nda bir çal›flma bafllatt›k. 74.500
adet tescilli tafl›nmaz varl›¤›m›z oldu¤u
tespit edildi. Bu rakam›n 25.000’i
‹stanbul’da bulunmakta. Belki de tescil

edilmeyen on binlerce daha kültür varl›¤›m›z ortaya ç›kacakt›r.
Buradaki eserlerin onar›m›, korunmas› büyük önem arz
etmektedir. 2005 y›l›nda ç›kar›lan, ‹l Özel ‹dareleri’ne büyük
imkân sa¤layan Emlak Vergisi’nin yüzde onu oran›ndaki tafl›nmaz
katk› pay›n›n toplanmas›yla ‹stanbul’daki kültür varl›klar›m›z›n
korunmas› için büyük destek sa¤lanm›flt›r. 

Her y›l befl yüz adet eserin onar›m› yap›l›yor. Buna karfl›l›k
onbinlerce tarihi eserimiz onar›lmay› beklemektedir. Bu
kapsamda Van’daki Akdamar Kilisesi’nin onar›m›ndan Topkap›
Saray›’na kadar birçok eserin onar›m› tamamlanarak aç›l›fllar›
yap›lm›flt›r. Tafl›nmaz kültür varl›klar›m›z›n onar›m›na destek
vermek üzere yaklafl›k sekiz yüz vatandafl›m›za bakanl›¤›m›zca
destek verilmifltir. Geçti¤imiz y›llarda proje yard›m› alan
vatandafllar›m›zdan 350’sine uygulama için destek verilmesi
karar› al›nm›flt›r. 3000 vatandafl›m›z müracaat etmifltir. Ancak
imkânlar dahilinde yüzde onuna destek verebiliyoruz. 

Antik flehirlerimiz dünyada önemli bir yer iflgal etmektedir. Genel
Müdürlü¤ümüz olarak kaz›lara da ay›rd›¤›m›z ödenek miktar›n›
yaklafl›k üç kat›na ç›kararak bu önemli arkeolojik de¤erlerin
korunmas›na önem vermekteyiz.



“Gelece¤e Miras: Kent Çarfl›lar›”
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Dr. Eusebio Leal Spengler,
Havana Kent Tarihçisi 
ÇEKÜL Vakf›’n›n davetlisi olarak
bu önemli buluflmada sizinle
beraberim. Tarihi kentler yeniden
canlan›yor. ‹nsano¤lunun
bulundu¤u her yerde bu yap›lar›
görüyoruz. Tarihi merkezlerin
önemi, insanlar›n flehir
merkezlerine yerleflmelerinde
etkili oldu. Tarih, insanlar›n
günlük anlar›yla bafllam›fl, o
nedenle tarihin var olaca¤›n›
biliyoruz. Bu yüzden hepimiz, an›
oluflturmak için burada bulunuyoruz. Gelece¤e, geçmiflten
gidilecektir. Tarih, flehirlerin ve insanlar›n hat›ralar›n›n
birikimidir. 

Buraya küçük bir adadan geliyorum ve sizin flehrinizle
k›yasland›¤›nda, çok küçük bir flehirde yafl›yorum. Benim flehrim
Havana, UNESCO’nun Dünya Miras› Listesi’nde yer al›yor. Bu
yüzden ‹stanbul’a gelmek benim için büyük bir gurur kayna¤›.
fiehrinizde yaflayan insanlar çevrelerindeki varl›klar› tan›yor, o
nedenle denizden karfl›ya geçerken, birbirleriyle konufluyorlar,
etraflar›na bakm›yorlar. Çünkü etraflar›ndakini tan›yorlar. 

Tarihi Kad›köy Çarfl›s›’ndaki ürünler benim için çok farkl›yd›.
Bunun da iletiflimin flairane özelli¤ini yans›tt›¤›n› düflünüyorum.
Bir saat içerisinde insana unutulmaz bir an› yaflat›yor.
Dedelerinizin b›rakt›klar›n›, Atatürk’ün topraklar›nda sayg›yla
izledim. Biz gençken Atatürk’ün sert ifadesini ve yeni bir nesil
yaratma rüyas›n› gördük. Önce sessizli¤ini, sonra do¤al sesini
duyduk.

‹klim de¤iflikliklerinin görüldü¤ü, fakirli¤in yafland›¤› ve bar›fl›n
eksik oldu¤u, kaybedilen tarihi miras›n ortas›ndan geliyorum.
Gaziantep Büyükflehir ve Kad›köy belediye baflkanlar›n› yapt›klar›
çal›flmalardan dolay› alk›fll›yorum. Bir kentte a¤aç dikiyorlar,
binalar yap›yorlar ve bunlar› koruyorlar. Kültür olmadan bunlar›n
hiçbir de¤eri yok. Öncelikle kültürel miras› korumal›y›z. Kimli¤i
korumak çok önemli. Onlar, sahip olduklar› otoriteyle, yereldeki
gücü ve toplumun önceli¤ini temsil ediyorlar. 

Hasan Özgen, TKB Dan›flma Kurulu Üyesi, ÇEKÜL Vakf›
Yönetim Kurulu Üyesi
“Gelece¤e Miras Kent Çarfl›lar›” bafll›¤›, tesadüfi bir bafll›k de¤il,
özel bir bafll›k. Kentler ya da tarihi dokular, dünü-bugünü-

gelece¤i yans›tmal›d›r. Geleneksel
kent çarfl›lar›m›z›n korunarak
gelece¤e aktar›lmas›,
ifllevlendirilmesi sadece mekân
olarak alg›lanmamal›… Art›k
bunu aflan bir bilince sahibiz.
Sosyal ve ekonomik bütünlü¤ü de
canland›rmak gerekiyor. 

Türkiye’de en h›zl› geliflen
sektörlerden biri perakendecilik.
Tarihi çarfl›lar da tam bu sektörün
içerisinde yer alan çok önemli bir
ekonomik merkez. Perakendecilik

sektörü, Türkiye’de yaklafl›k 70-75 milyar dolarl›k cirosu olan bir
sektör. Dünyada da toplam cirosu üç trilyon dolar olarak tahmin
ediliyor. Perakendecilik sektörünün yüzde 58’i, hâlâ geleneksel
yöntemlerle perakendecilik yapan kurumlar›n elinde: Kapal›
çarfl›lar, mahalle bakkal›, manav  gibi... Yüzde 42’sini de zincir
ma¤azalar, marketler olarak adland›rd›¤›m›z yeni geliflen bir
model elinde tutuyor. Veriler, 2010 y›l›nda bu dengenin organize
olmufl model lehine de¤iflece¤ini gösteriyor. Bu geliflmeleri,
birer tehdit ve de ayn› zamanda f›rsat olarak de¤erlendirmek
gerekiyor. Bence elimizde bir f›rsat var. Geleneksel kent
çarfl›lar›m›z› ya da bu birikimlerimizi, perakende pazar›n›n verileri
ve modern yaflam›n gerekleriyle zenginlefltirmeliyiz. Oradaki
konfor, rahatl›k, güven iliflkisini geleneksel çarfl›lar›m›za
aktararak bence çok baflar›l› sonuçlar elde edebiliriz. 

Tarihi kent çarfl›lar›n›n korunmas›, sadece fiziki koruma de¤il,
ayn› zamanda kentlerimizi var eden esnaf, ticaret erbab› gibi
kentlerin sosyal omurgalar›n› oluflturan s›n›flar›n korunmas›
anlam›na gelecektir.

Dr. As›m Güzelbey, Gaziantep Büyükflehir Belediye
Baflkan›
Gaziantep dendi¤i zaman, yak›n bir tarihe kadar akla üç fley
gelirdi: “Kebap, lahmacun, baklava”. Sadece Türkiye’de de¤il,
Türkiye s›n›rlar› d›fl›nda da hep bununla an›ld›. Gaziantep’in befl
bin y›ll›k bir tarihi var. On dört farkl› medeniyete ev sahipli¤i
yapm›fl. Bu medeniyetlerin ortak özelli¤i, ticaret merkezi olmas›.
Günümüzde de öyle. Türkiye’nin baz› sektörlerinin önde gelen ili
olmas›na ra¤men, bu flehrin bir tarihi var. Ama biz sadece yemek
kültürüyle an›lmas›n›n çok da uygun olmad›¤›n› düflünen bir
yönetime sahibiz. 
Kentlerin önemli kültürel odaklar›n›n bafl›nda, kent yaflam›n›n
merkezi olan çarfl›lar gelmektedir. Ama bunu insanlara

Derleyen: Cennet Günel
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anlatman›z laz›m, onlar› bu konuda bilinçlendirmeniz laz›m.
Bugün flehrin merkezinde binlerce y›ll›k tarihe sahip kalesi olan
pek az flehir vard›r. Gaziantep bu flansl› flehirlerden bir tanesi.
528 tane tescilli yap›s› var. Çok yak›n bir geçmifle kadar, bu
tarihe sahip olan insanlar, sahip olduklar› zenginli¤in fark›nda
de¤illerdi. Hep hedef fluydu: “Acaba biz bu tarihi yap›y› nas›l
y›kar›z? Nas›l elden ç›kar›r›z? Aç›k otopark yapar›z?”

fiöyle düflündük arkadafllar›m›zla
beraber: “Biz bu insanlar›
bilinçlendirelim.” Göreve
geldi¤imin k›rk›nc› günü,
Gaziantep’in her bir taraf›n›
afifllerle donatt›k: “Tarihi Antep
Evlerine Sahip Ç›kal›m,
Yaflatal›m”. Önce insanlar, bizim
ne demek istedi¤imizi
anlamad›lar. Acaba evleri
elimizden mi alacaklar diye
düflündüler. Sonra herkes yapmak
istedi¤imizi anlad›. fiimdi tarihi
mekânlar› nas›l de¤erlendiririz
diye düflünüyorlar. Böyle bir yar›fl
bafllad›. Biz gelinen bu noktadan son derece mutluyuz. Ama

sadece tarihi evleri onarmak yetmiyor. Bir de mevcut çarfl›lar
var, hanlar var, hamamlar var. Bunlar› da insanlara anlatmak
gerekiyor. Bunun bafl›nda çarfl›lar var, çünkü çarfl› kentin akl›d›r
diye düflünüyoruz. 

Gaziantep’te, Bak›rc›lar Çarfl›s› ad›nda bir mekân var. Biz zaten
Gaziantep Kalesi’ni tarihi dokunun merkezi olarak kabul ettik.
Önce hemen bir ekip kurduk, acaba AB fonlar›ndan nas›l

yararlan›r›z diye. Çünkü flu anda
tüm belediyelerin en büyük
problemi kaynak bulmakt›r. Bizim
GAP’ta olmam›z nedeniyle, GAP
Bölgesi’nde Kültürel Miras›
Gelifltirme Program› kapsam›nda
bir kayna¤›m›z vard›. Ama bu
kaynaktan yak›n tarihe kadar
Gaziantep’te hiç kimse
yararlanamam›flt›. Yapt›¤›m›z
çal›flmalar sonucu, kale
çevresindeki üç tane yap›n›n
onar›m paras›n› AB’nin hibe
program›ndan temin ettik. 

Gaziantep bak›rc›l›¤›n›n tarihi 16. yüzy›la dayanmaktad›r. Son
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zamanlarda gördük ki bak›rc›l›k di¤er el sanatlar› gibi kan
kaybediyor. Bak›rc›l›¤› kendimize bir ölçü olarak seçtik. Bak›rc›lar
Çarfl›s›’n›n özelli¤i tam kale çevresinde olmas›... Kamu-yerel-
sivil-özel birlikteli¤in sa¤lanmas›, çal›flmam›z›n baflar›l›
olmas›nda önemli bir etkendir. “Bak›rc›lar Sokak Sa¤l›klaflt›rma
Projesi”nin baflar›yla yap›labilmesi, Gaziantepliler’in ve
Bak›rc›lar Çarfl›s› esnaf›n›n verdi¤i destekle olmufltur. 

Av. Selami Öztürk, Kad›köy
Belediye Baflkan›
Tarihi eserlerin korunmas›nda
uzman kiflilere ve do¤ru yerlere
gitmek gerekir. ÇEKÜL Vakf› ve
TKB gibi kurulufllar›n bu noktada
çok önemli oldu¤unu
düflünüyorum. Türkiye’de plan
yapma yetkisinin büyük flehirlerde
Büyükflehir’e, di¤er yerlerde
belediyeye ait olmas› gerekiyor.
Kültür ve Tabiat Varl›klar›n›
Koruma Bölge Kurullar›’n›n özerk
olmas› gerekiyor. Yani sivil
toplum örgütleri, vak›flar ve
üniversitelerin iflbirli¤iyle belki de
yeni bir yap›ya kavuflturulmas›
gerekti¤ini düflünüyorum. Daha özerk, daha koruyucu bir flekilde
olmal›. Bu kurullar› kald›rmak laz›m. Atanm›fl, telefon talimat›yla
hareket eden kurullar olaca¤›na, hiç olmasa belki o zaman sivil
toplum örgütleri ve vatandafllar›m›z daha duyarl› olur. Bu
konudaki s›k›nt›m›z› da paylaflmak istiyorum.

Her kentin bir hikâyesi vard›r. E¤er kentin hikâyesini iyi
bilirseniz, kent yaflam›n› iyi yönlendirebilirsiniz. Kad›köy,
kuruluflunda küçük bir kasabayd›, daha sonra da ‹stanbul’un en
büyük ilçelerinden bir tanesi haline geldi. 1950 y›l›ndan sonra
Türkiye’de göçün bafllamas›yla beraber, göçten nasibini alan bir
yerleflim merkezi oldu. Biz, ‹stanbul’un yatakhanesiyiz, bir turizm
ya da ticaret merkezi de¤iliz. 1950’lerden önce, yazl›klar›n
bulundu¤u, hatta ondan önce de padiflahlar›m›z›n yak›nlar›n›n
konuklar›n› a¤›rlad›¤› bir mekând› Kad›köy. 1900’lü y›llara do¤ru
daha çok az›nl›klar›n yaflad›¤› bir bölgeydi. Rum ve Ermeni
yurttafllar›m›z›n ço¤unlukta oldu¤u, yönetim kademelerinde
temsil edildi¤i bir bölgeydi. 

1950’lerden sonra yap›laflma bafll›yor ve Kad›köy’ün büyümesiyle
beraber buras› ayn› zamanda bir transfer istasyonu olmaya
bafll›yor. Böyle olunca da vapurun hemen yan›nda bulunan çarfl›,

bütün bölge insan›n›n bir al›flverifl merkezi haline geliyor. Çarfl›
içerisinde, üç- dört nesildir faaliyetlerine devam eden dükkânlar
var. Bu kimlik zaman içerisinde, kentin büyümesi, geliflmesi ve
al›flverifl merkezlerinin çevrede ço¤almas›yla ciddi flekilde bir
çöküfle geçti. Art›k insanlar eskisi kadar çarfl›ya gelmiyor, hafta
sonlar› trafik oldu¤u için kimse o bölgeye gitmek istemiyordu.
Hemen yak›n›nda iki al›flverifl merkezinin yap›lm›fl olmas›,
insanlar›n daha çok oraya gitmesiyle çarfl› esnaf›n›n sat›fl›

düflmüfl ve çarfl›da bir çöküfl
bafllam›flt›. 

‹zmir’deki TKB toplant›s›na
kat›lmamdan sonra, çarfl›y›
yeniden kazand›k. Çarfl› projesini
yapt›¤›m›z takdirde, çarfl› esnaf›n›
ve tarihi bölgeyi kurtaraca¤›m›z›
düflündük. Burada önce
vatandafllarla görüflmeler yapt›k.
Çarfl› bölgesinin yenilenece¤ini,
eski kimli¤ine kavuflaca¤›n›,
dolay›s›yla kendi sat›fllar›n›n
artaca¤›n› anlatt›k. Önce bir
tereddüt yaflad›lar. Diyaloglarla
ve güven duygusuyla çarfl›da
baflar›ya ulaflt›k. Proje safhas›nda

ona yak›n toplant› yapt›k. En ince ayr›nt›s›na kadar esnafla
birlikte karar verdik. fiu anda oradaki esnaf kendi aralar›nda bir
dernek kurdu. fiimdi o dernek, bu yaya alan›na kesinlikle araç
girmemesi karar›n› ald›. Yaya sirkülasyonunun eskiye nazaran
çok artt›¤›, çarfl›ya gelen esnaf say›s›n›n üç kat›na ç›kt›¤›
görüldü. Bu da, çarfl›da bugüne kadar kapal› olan dükkânlar›n
yeniden aç›lmas›n› gündeme getirdi. Belediyemiz arac›l›¤›yla
buradaki birçok esnaf›m›z uzun vadeli kredi kullanarak, kendi
tarihi binalar›n› yeniledi. fiimdi Kad›köy Çarfl›s› iki kilisesi, üç
camisi ve yüzy›ll›k dükkânlar›yla sosyal bak›mdan da son derece
önemli bir merkez. 

‹kinci proje olarak Yelde¤irmeni’ni gündeme getirece¤iz. Çünkü
Çarfl› ve Yelde¤irmeni, R›ht›m Caddesi’nin iki kanad›. Bunlarla
beraber projelendirilmesi gereken Haydarpafla var. Haydarpafla
Projesi bu akstan ayr› tutulamaz. Haydarpafla Projesi’nin önemli
ölçüde tarihine uygun gerçekleflmesi gerekiyor. 

PANEL



Uluslararas› Kad›köy Buluflmas›
Sonuç Bildirgesi
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KADIKÖY BULUfiMASI
25-26 May›s 2007 tarihlerinde Caddebostan Kültür Merkezi’nde
gerçekleflen Tarihi Kentler Birli¤i Uluslararas› Kad›köy
Buluflmas›’nda ola¤an genel kurul toplant›s›n› yapan TKB
Meclisi afla¤›da belirtilenleri kamuoyu ile paylaflmay›
kararlaflt›rm›flt›r.

Tarihi Kentler Birli¤i, her geçen gün artan bir heyecan ve ak›l ile,
tarih ve kültür varl›klar›m›z›n korunmas›, korunarak gelifltirilmesi
konular›nda yeni ve yerel çözümler araflt›rmaktad›r. Bütün
üyelerimizin yürekten paylaflt›¤› bir inançla; bir yandan var olan
olanaklar› do¤ru ilkelerle uygulamaya dönüfltürmeye çal›flmakta;
di¤er yandan da uluslararas› alanda gerçekleflen baflar›l›
örnekleri ve yerel modelleri üyeleriyle paylaflacak gündemler
oluflturmaktad›r.

Nitekim geçen y›l genifl bir üye kat›l›m› ile gerçeklefltirilen
Budapeflte-Prag inceleme gezisi ile bu y›l yap›lacak olan Roma-
Floransa-Venedik inceleme gezileri, farkl› koruma modellerini
yerinde görmek olarak anlafl›lmal›d›r.

Uluslararas› Kad›köy Buluflmas› nedeniyle konu¤umuz olan
Kübal› tarihçi Eusebio Leal Spengler, bu aray›fl›m›z›n yeni bir
ad›m›d›r. Say›n Spengler benzer idealleri tafl›yan önemli bir kent
korumac›s› ve uygulamac›s›d›r. Farkl› koflullar›n, farkl› kültürlerin
ürünü olsa da, Spengler ve ekibinin Havana’da gerçeklefltirdi¤i
koruma çal›flmalar› ve oluflturulan model, bizlerin de
yararlanabilece¤i önemli bir baflar›d›r.

“Deneyim Paylafl›m›” ad› alt›nda gerçekleflen bu bilgi al›flveriflini
dünyan›n bu alandaki di¤er modelleri ile sürdürmek ve
uluslararas› iflbirlikleri gelifltirmek kararl›l›¤›nday›z.

Tarihi Kentler Birli¤i k›sa özgeçmifline ra¤men tarih ve kentsel
koruma alanlar›nda  Türkiye’de son y›llarda güçlenen ve

süreklilik kazanan çal›flmalar›n öncüsüdür. Nitekim bir bütün
olarak bak›ld›¤›nda TKB üyelerinin uygulamalar› giderek bir yerel
modele dönüflmektedir. Panelde tart›fl›lan geleneksel çarfl›lar›n
nas›l ve hangi yöntemlerle korunabilece¤ine iliflkin veriler ve
belirtilen uygulamalar bu kan›m›z› güçlendirmektedir.

Burada önemle belirtiriz ki kent merkezlerinde yuvalanm›fl büyük
ifl merkezleri ve hipermarketlerin kent d›fl›na tafl›narak
tarihimizin, tarihi çarfl›lar›m›z›n rakibi olmalar› engellenmelidir.
Ayr›ca ç›kmas› beklenen büyük ma¤azac›l›k yasas›nda bu tür
büyük ifl merkezlerinin çal›flma günü ve saatlerine s›n›rlama
getirilmesini TBMM’den dilemekteyiz. Ancak bu yolla
kentlerimizdeki, kent çarfl›lar›m›zdaki küçük üretici, zanaatkar ve
esnaf›n bir parça daha rekabet edebilir duruma gelece¤i aç›kt›r.

Tarihi Kentler Birli¤i, daha baflar›l› sonuçlara ulaflabilmek için bu
birikimlerin kamuoyu ile paylafl›lmas›na ve vatandafl
duyarl›l›¤›n›n gelifltirilmesi gerekti¤ine inan›r. Ve yeniden
vurgulayarak belirtir ki; daha baflar›l› koruma çal›flmalar› için,
yerel yönetimlerin yetki, kaynak ve yetenek olarak
güçlendirilmesi gerekir.

Tarihi Kentler Birli¤i bugün aç›l›fl› yap›lacak genel merkezi, bu
inanç ve beklenti ile aç›yor. Bundan sonra Tarihi Kentler Birli¤i
Genel Merkezi olarak hizmet verecek olan Emirgan’daki fierifler
Yal›s›’n›n birli¤imize kazand›r›lmas›nda eme¤i olan herkesi
flükranla an›yoruz. 

Hay›rl› olmas›n› diler, sayg›lar›m›zla kamuoyuna duyururuz.

TKB Meclisi

26 May›s 2007, Caddebostan-Kad›köy/‹STANBUL
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‹TALYA GEZ‹S‹
Do¤u Roma’n›n baflkentinden gece yar›s› havalanan uçakla, Bat›
Roma’n›n baflkentine yap›lan çok özel bir seyahat… Gezi heyeti,
Tarihi Kentler Birli¤i'ne üye mahalli idarelerin temsilcileri,
akademisyenler, merkezi yönetimden gelen kat›l›mc›lar›n yer
ald›¤›, hayli kozmopolit ve seçkin bir topluluktan olufluyor.

Seyahati özel k›lan, ömrünü Anadolu’nun tarihi ve kültürel
de¤erlerini korumaya adam›fl, kendini bu ifle vakfetmifl Prof. Dr.
Metin Sözen Hoca’n›n hayallerinin hakikate dönüflmeye bafll›yor
olmas›. Ne de olsa yar›m asr› aflan u¤rafllar, gayretler, çabalar
art›k sonuç veriyor;
kurumsallaflma ad›m ad›m
gerçeklefliyor: Tarihi
Kentler Birli¤i… Kuruldu¤u
2000 y›l›ndan bu yana
say›s› sürekli artan
üyeleriyle Anadolu’nun
dört bir yan›nda “tarihi ve
kültürel miras›n”
korunmas› noktas›nda
oluflmaya bafllayan
bilinç… 

Daha önceleri bir araya
gelemeyen yöneticiler ve
belediye baflkanlar›,
Anadolu’nun derinliklerinden, kültüründen ald›klar› güçle, hiçbir
siyasi ve ideolojik görüfle ve parti mensubiyetine bakmaks›z›n,
yaln›zca “ülke olarak, millet olarak, bizim kültürümüze ve
kimli¤imize bizden baflka kimsenin sahip ç›kmayaca¤›”
noktas›nda bulufluyorlar. Bu amaç do¤rultusunda bir araya
geliyor, güçbirli¤i yap›yorlar. Bütün bunlar, herhalde Metin
Hoca’n›n “hayallerinin, rüyalar›n›n” gerçe¤e dönüflmeye
bafllad›¤›n›n somut göstergeleridir. 

‹flte bu gezi de, Tarihi Kentler Birli¤i’nin kurulufl amac›
do¤rultusunda, “tarihi ve kültürel de¤erlerin korunmas›”
konusunda, dünyadaki en iyi örnek ülkelerden biri olan ‹talya’n›n
tarihi mekânlar›n› gezmek, görmek ve edinilecek görsel
tecrübeleri ülkemize getirmek hedefini tafl›yor. Böylelikle kadim
medeniyetlerin befli¤i Anadolu’nun tarihi ve kültürel de¤erlerini
ortaya ç›karma-koruma konusunda, bu iflin yetkililerinin
“bilgilendirilmesine ve bilinçlendirilmesine” katk› yapmay›
amaçl›yor... Amaç böyle iyi niyetli olunca, gerisi de zaten sorun
olamazd›, nitekim de olmad›.

Roma, yer yuvarla¤›n›n gördü¤ü en büyük medeniyetlerden

birinin merkezi, bir zamanlar bütün yollar›n kendisine ç›kt›¤›
dünyan›n merkezi: “Roma caput mundi”.

Atlas Jet’in kaptan pilotu da, “Bütün yollar Roma’ya ç›kar”
hükmüne uyarak sabah›n erken flafa¤›nda bizi Roma’ya indirdi. 

Seyahat boyunca rehberli¤imizi yapan Ercan Bey, bizi tur
otobüsüne bindirdi ve bafllad› program› anlatmaya;

1 Castello Romano, Roma ve Vatikan turu,
2 Napoli-Pompei turu,

3 Floransa flehir turu,
4 Venedik flehir turu,
5 Verona flehir turu,

Bu flehirlerin her birinin
ismi bile, insan›n zihninde
bugünkü Bat›
Medeniyeti’nin temellerini
oluflturan Ortaça¤’›n
derinliklerinden gelen
say›s›z tarihi olay›
ça¤r›flt›racak kadar zengin
ve etkileyici. 

Uzun gecenin yorgunlu¤uyla
u¤uldayan kulaklar›m›z rehberin verdi¤i tarih ve co¤rafya
bilgilerini dinlerken, mahmur gözler uzaklara dal›p gidiyor. 

Castello Romano 
Sabah güneflinin ilk ›fl›klar›yla beraber, Roma’n›n yaklafl›k 60
kilometre d›fl›ndaki “Castello Romano” bölgesine var›yoruz. Bir
vakitler Roma’n›n güvenli¤ini sa¤layan kalelerin ve flatolar›n
bulundu¤u bölge, flimdilerde Roma’n›n sayfiye yeri.

A¤açlar içinde kaybolmufl villalar›n tek tük görüntüsü do¤al
dokuya zarar vermiyor. Karayolu bile a¤açlar›n içinde kaybolmufl;
otobüs dallara sürünerek, yapraklar› okflayarak yolunu zar zor
bulabiliyor.

Dört taraf› ulu a¤açlar ve yeflillikler içindeki Gondolfo Gölü’nün
insan› büyüleyen harika manzaras›, sabah›n serinli¤iyle birlikte
bütün mahmurlu¤u al›p götürüyor. Hafif esen sabah rüzgar›,
gölün mavili¤inin üstünü incecikten okflayarak küçük dalgalarla
süslüyor.

Yorgun gözler, bu güzellikleri dijital haf›zalara kaydetmek için
foto¤raf makinelerinin merceklerine gülümsüyor.

Bir Bürokrat›n
Gözünden TKB ‹talya

Seyahat Notlar›...
“Bütün yollar Roma’ya ç›kar.”

Y›lmaz Kurt ‹çiflleri Bakanl›¤› Araflt›rma ve Etütler Merkezi (AREM) Baflkan›
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Castel Gondolfo
Gölün mavili¤inin üstünden öte yakadaki göle naz›r yamaçta
küçük bir köy. Rehberimiz, yap›lar içinde kubbesiyle dikkati
çeken binan›n, Papa’n›n yazl›k saray› “Castel Gondolfo”
oldu¤unu söylüyor. Katolik dünyas› için, ruhani liderlerinin
mekân› olarak, herhalde tarihi ve ayr› bir önemi olmal›.

Nemi Köyü ve Gölü
Gondolfo Gölü’nü geride b›rakarak, Ortaça¤daki otantik halini
koruyan  Nemi Kasabas›’na geçiyoruz. Gün ›fl›y›p ortal›k iyice

ayd›nlan›nca tabiat, bahar›n verdi¤i canl›l›kla bütün güzelliklerini
Nemi Gölü’nün üstünden o kadar cömertçe sergiliyor ki... ‹nsan›
efsunluyor. Ben bu efsuna dayanamay›p otobüsün en arkadaki
beflli koltu¤unda kayboluyor ve Nemi Köyü’nü kaybediyorum. 

Roma’ya Do¤ru
Roma flehir turu için dönüfl yoluna girince, yeflil yamaçlardaki
ba¤lar-bahçeler içindeki gösteriflsiz evler hayalleri zorluyor, teker
teker sökün ediyorlar yerlerinden. 

Bir tepenin yamac›ndaki yeflillikler içindeki s›cak ve sevimli bir
evi görünce, hayal dünyam al›p beni götürüyor, “Gladiator”
filmindeki General Maximus’un “Trujillo” tepelerinin
yamac›ndaki evine.

Dünyan›n önünde e¤ildi¤i koskoca bir Roma ‹mparatoru’nu bile
k›skand›ran o güzel beyaz ev. Bir Romal› generalin evini ve
ailesini nas›l özledi¤ini, onu hiçbir fleye de¤iflmeyece¤ini
gösteren etkileyici diyalog…

Filmde, ‹mparator Marcus Aurelius ile savafl› kazanan General
Maximus aras›ndaki diyalog:

Marcus Aurelius: 
Roma’n›n en büyük generalini ve kahraman›n› nas›l

ödüllendirmeliyim söyle bana!
General Maximus:
Tek dile¤im; evime, çocuklar›m›n yan›na geri dönmek. ‹zin
ver, gideyim!

Marcus Aurelius:
U¤runa her fleyden vazgeçti¤in flu evini anlat bana!

General Maximus:
Benim evim Trujillo tepelerinin yamac›nda, basit bir ev.
Etraf›nda gün ›fl›y›nca ›s›nan pembe kayalar var. Gün boyu,
arka bahçesindeki bitkilerin kokusunun geldi¤i küçük bir
mutfak. Akflamlar› yasemin kokusu. Bahçe kap›s›nda
büyük bir ç›nar a¤ac›. ‹ncir, elma, fleftali a¤açlar›...
Arazinin topra¤› siyah, simsiyah, kar›m›n saçlar› gibi.

Nemi Kasabas› Colosseum

Panteon Aziz Peter Meydan›, Vatikan
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Tepenin kuzey yamac›nda üzüm ba¤lar›, güney yamac›nda
zeytin a¤açlar›. Evin yak›n›nda, küçük o¤lumun arkadafl›
yabani taylar. O¤lum büyüyünce onlardan biri olmak
istiyor… 

Marcus Aurelius: 
Ne kadar zamand›r evinden ayr›s›n?

General Maximus:
2 y›l, 264 gün ve bu sabah.

Marcus Aurelius:
Anlatt›¤›n bu ev ve aile. U¤runa her fley verilir. Sana
imreniyorum Maximus.  

Rehberimiz Ercan’›n flehir merkezine yaklaflt›¤›m›z anonsu, hayal
aleminden uyand›r›yor beni. Otobüs, flehir merkezine do¤ru
ilerlemeye bafllay›nca, etraftaki tarihi yap›lar, kal›nt›lar, yol
boyundaki as›rl›k ladin, sedir, ç›nar ve çam a¤açlar› büyük bir
medeniyetin merkezine do¤ru gitti¤inizi söylüyor size.

Palatina tepesindeki eski imparatorluk saraylar›n›n kal›nt›lar›,
1500 kiflilik ‹mparator Karakalla hamamlar›n›n y›k›k hali bile
yap›lar›n mamur zamanlar›ndaki görkeminden haber veriyor. 

Roma’n›n kurulufl efsanesine dair, Tiber Irma¤› kenar›na
b›rak›lan iki kardefl Remus-Romulus ve onlar› emziren difli kurt
Cyana’n›n (Asena) hikâyesini anlat›yor Ercan. Ne kadar güzel, bir
flehri anlatmaya, flehrin ismini nereden ve nas›l ald›¤›na dair bir
efsane ile bafllamak.

Roma Forumu denen eski Roma’n›n merkezine ve meydan›na
geliyoruz. Sezar’›n en yak›n›ndaki sad›k bir adam› olan Brütüs’ün
Sezar’› arkadan b›çaklayarak, ihanetin tarihe geçen “Sen de mi
Brütüs?” sözünün söylendi¤i yer. Hemen yak›n›nda z›rhlar›

içindeki imparator duruflu ile Sezar’›n heykeli. Heykelin
kaidesine “SPQR” harfleri yaz›lm›fl. Bu dört harf “Senatus
Popolus Que Romanum - Roma Halk›n›n Senatosu Burada”
kelimelerinin bafl harflerinden oluflan bu k›saltma, Roma
hâkimiyetinin mührü olarak birçok yere kaz›nm›fl.

Colosseum
Meydan›n hemen ön taraf›nda bütün görkemi ve ihtiflam›yla
kitaplardan ve filmlerden aflina oldu¤umuz büyük arenan›n
yak›n›na geliyoruz. Ercan’›n ifadesiyle “bir zamanlar bu arenada
haftan›n üç günü, halk› e¤lendirmek için aslanlar›n ve
kaplanlar›n önüne, aç timsahlar›n havuzlar›na köleler,
Hristiyanl›¤› ilk kabul edenler at›l›rd›. Vahfli hayvanlar›n
kurbanlar› nas›l ve ne kadar sürede parçalayaca¤›na dair
bahisler oynan›r ve kurbanlar›n ç›¤l›klar›na, on binlerce

Aziz Peter Meydan›, Vatikan Gladyatör
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seyircinin ç›¤l›klar› kar›fl›rd›. Burada yaflananlar, bu medeniyetin
ac›mas›z ve karanl›k taraf›d›r,” sözleri kan›m›z› dondurdu. Ercan,
sanki tarihi bir mekân› de¤il de, Ridley Scott’un “Gladyatör”
filminin bu arenadaki sahnelerini anlat›yor gibiydi. Anlat›lanlar›
dinledikten sonra Arena’n›n duvarlar›na do¤ru yaklaflt›m. Sanki
tarih öncesinin o binlerce masum
kurban›n›n ç›¤l›¤›, d›fl cephenin
kemerli pencerelerinden derinden
derine bir u¤ultu gibi duyuluyordu.

Venedik Meydan›
Etraftaki en yeni binan›n 350 y›ll›k
oldu¤u Venedik Meydan›…
Binalar›n d›fl cepheleri ve mimari
doku bunu do¤ruluyor. Meydana
hakim, “görkem ve ihtiflam”
kelimelerinin sanki beyaz mermer
olup an›tlaflt›¤› “II. Vittore
Emanuele” an›t›, onar›m amac›yla
büyük ölçüde etraf› sar›lm›fl da
olsa, ilk  görüldü¤ü anda insan›
ürkütüyor. Merdivenlerin üstünde
duran at›na binmifl imparatorun
heybetli duruflu, sanki “Roma
caput mundi”ye itiraz eden var m›
diye meydan okuyor.

Panteon 
M.Ö. 118'de Hadrianus devrinde
yap›lm›fl haliyle 2000 yafl›ndan
daha büyük bir eski tap›nak.
Hristiyanl›ktan sonra kilise olan bu
yap›, mimarisi ve gösterifliyle
insan› hayrete düflürüyor.
Meydan›n ortas›ndaki havuzun
içine oturtulmufl bir dikilitafl. Etraf›
neredeyse dünyan›n her taraf›ndan
gelen turistler taraf›ndan iflgal
edilmifl. Kalabal›¤›n ço¤u, yaln›zca
bir kare foto¤raf alma derdinde.
U¤ultudan rehberini dinleyen pek
yok gibi. Halbuki, neredeyse yirmi
iki yüzy›la flahit olmufl bir yap›n›n
önünde olmak, onun tarihine,
mimarisine ve görkemine bakmak
ve düflünmek, hatta belki biraz
kulak vermek ona, ne bulunmaz bir deneyim…

Aziz Peter Meydan› ve Papa XVI. Benediktus
Hristiyanlar›n kutsal günü Pazar saat 13.00 civar›nda
Vatikan’day›z. Dünyan›n dört bir yan›ndan dini ritüeli yerine
getirmek için gelen Katolik Hr›stiyanlar Aziz Peter Meydan›’n›
doldurmufl. Belki bir o kadar› da, ellerinde kamera, foto¤raf

makinalar›yla merakl› turistler.
Ayn› zamanda müze olan Aziz
Peter Bazilikas› bu pazar ayininden
dolay› ziyarete kapal›. Meydan›
dolduran binlerce inançl›, ruhani
liderleri Papa XVI. Benediktus’un
bizzat kat›l›p yönetece¤i ayin için
bekliyor. Bir vakit sonra, meydan›n
sa¤ yan›ndaki uzak binalar›n
birinin üst penceresinden
sark›t›lan hal›, kalabal›¤›
heyecanland›r›yor. Ve ard›ndan
çok uzaklardan hayal-meyal bir
silüet olarak beliren Papa’n›n
görüntüsü, hoparlörlerden duyulan
sesiyle netlefliyor. Herhalde
Latince olarak yapt›¤› duas› ve
vaaz›… Meydandaki orkestran›n
çald›¤› müzik eflli¤inde kalabal›¤›n
okudu¤u ilahiler… Olay› törensel
bir gösteri olarak alg›layanlar›n
yan›nda, bir ibadet vecdi içinde
dini vecibesini ruhani lideriyle
yerine getirmenin tatmin
duygular›yla kendinden geçen
Katolik Hristiyanlar, siyahlar
içinde rahipler, rahibeler,
kardinaller... 

Televizyonlardan aflina oldu¤umuz
Pazar ayinini, yerinde, “canl›”
olarak gördükten sonra, Papa’n›n
kendisine inananlara niçin o kadar
uzaklardan göründü¤ü ve hitap
etti¤inin yan›t›n› arayarak
ayr›l›yoruz kutsal mekânlardan.

‹ki bin y›l öncesinden bugüne;
tarihi yap›lar›, mekânlar›,
meydanlar› ve onlar› dolduran

kahramanlar›n heykelleriyle “müze
kent Roma” flehrini, kendisiyle bafl bafla b›rakarak, “elveda”
deyip ayr›l›yoruz.               

Venedik Meydan›’nda fayton gezisi

II. Vittore Emanuele an›t›

Vatikan’da Pazar Ayini
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Ihlamur Kokulu Bir Ülke



33
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Türkiye’nin üreten belediyelerinin bir araya gelerek kurdu¤u
Tarihi Kentler Birli¤i’nin üyeleri, 25-26 May›s 2007 tarihleri
aras›nda yap›lan Uluslararas› Kad›köy Buluflmas›’n› ve yeni
genel merkez fierifler Yal›s›’n›n aç›l›fl›n› izleyen günlerde
‹talya’ya do¤ru yola koyuldular. 

‹talya’n›n korumac›l›k anlam›nda iki önemli kenti olarak kabul
edilen Roma ve Venedik odakl› düflünülen gezi kapsam›, TKB
üyelerinin her ölçekte kent örneklerinin görülmesi önerisi
do¤rultusunda geniflletildi. Böylelikle üyeler ve uzmanlar, Roma
ve Venedik’le beraber Napoli, Pompei, Floransa ve Verona’da da
incelemelerde bulunma f›rsat›na sahip oldular. Her ne kadar
Kad›köy Buluflmas›’ndaki yo¤un program ‹talya’dakiyle birleflince
üyelerimiz üstünde tatl› bir yorgunluk b›rakt›ysa da, görülen yeni
yerler, buralardaki tarihi ve kültürel miras›n korunmas›
konusundaki uygulamalar ve üyelerimizin bu kentlerle kendi
kentleri aras›nda kurduklar› ba¤lant›lar, tüm yorgunluklar› silip
att›. 27-31 May›s 2007 tarihleri aras›nda yaflanan ‹talya
deneyimi, özellikle kent içinde genifl arkeolojik mirasa sahip
belediyelerimiz için inan›lmaz bir f›rsat yaratt›. Roma, Napoli ve
Verona kentlerinde gördü¤ümüz örnekler, Roma ve Bizans
döneminden kalan arkeolojik alanlar›n, kentin günlük
yaflant›s›nda ne denli önemli oldu¤unu gösterdi.

27 May›s 2007, Pazar: Anthony Quinn’le uyand›k
Sabaha karfl› 05:30’da Roma’ya vard›k. Durmaya ve dinlemeye
al›fl›k olmayan TKB ailesi solu¤u Roma d›fl›ndaki kasabalarda
ald›. K›y›s›nda Papa’n›n yazl›k konutunun bulundu¤u Gondolfo
Krater Gölü’nü geçerek bir baflka krater gölü ete¤inde kurulan
Nemi’yi, sabah›n ilk ›fl›klar›yla gezmeye bafllad›k. Özellikle belde
belediye baflkanlar› bu küçük ‹talyan kasabas›n› bol not tutarak
gezdiler. Nemi ve Türkiye aras›nda birçok benzerlik var. Bu
benzerlikler Nemi ve Çanakkale’ye ba¤l› ‹ntepe Beldesi’nin
kardefl kent olmalar›n› da sa¤lam›fl. Nemi çilekleriyle ünlü…
Çileklerin boyutu ve kokusu Anadolu’da yetiflen Osmanl›
çile¤iyle büyük benzerlikler tafl›yor. Her y›l Karadeniz
Ere¤lisi’nde yap›lan “Osmanl› Çilek Festivali” gibi bir festival
Nemi’de de yap›l›yor. Kasabaya girer girmez ald›¤›m›z çilek
kokusu, anneanne ve babaannelerimizin yapt›¤›, tad›na doyum
olmayan Osmanl› çile¤i reçellerini hat›rlat›yor. Anadolu
kentlerinde de çok yayg›n olan bir efsane Nemi’de de karfl›m›za
ç›k›yor. ‹nan›fla göre Nemi’nin giriflindeki güzel çeflmeden içilen
su, sizin bir kez daha bu kente dönmenizi sa¤l›yor. 

Asl›nda buran›n ünü, Anthony Quinn’in 1969 y›l›nda baflrolünde
oynad›¤› “Kasaban›n S›rr›” (The Secret of Santa Vittoria) isimli
filmden geliyor… Tesadüfe bak›n ki Quinn bu filmde Italo

Bombolini isimli bir belediye baflkan›n› canland›r›yor. 

Yedi tepeli baflkent Roma’day›z
‹talya ve Türkiye aras›ndaki benzerlikler burada da peflimizi
b›rakm›yor. ‹talya’n›n baflkenti Roma da, ‹stanbul gibi yedi
tepenin üstüne kurulmufl. Roma Dönemi’nin en büyük yap›s›
olarak bilinen, M.S. 80 y›l›nda tamamlanan, gladyatörlerin
inan›lmaz mücadelelerine sahne olan Colosseum’un hemen
yan›nda bulunan Zafer Tak›, özellikle ‹stanbul’dan gelen
üyelerimizin ilgisini çekiyor. Bu eser, ‹stanbul’u kuran ve kente
ad›n› veren I. Konstantin’in, M.S. 315’te yapt›rd›¤› Konstantin
Tak›. Roma gezimiz araç trafi¤ine kapat›lm›fl, asfalt›n giremedi¤i
Capitolino ve Palatino tepeleri aras›nda kalan Roma Forumu
boyunca devam ediyor. Forumda ‹stanbul tarihinden bildi¤imiz
önemli bir kiflili¤in daha yap›s›n› görüyoruz. ‹stanbul’u kuflat›p,
sonra y›kan, ancak kentin önemini anlay›p yeniden ihya eden
Septimius Severus’un Roma Forumu’nda yer alan tak›, M.Ö. 203
y›l›nda infla edilmifl. Buradan sonra, birçok sanat tarihçisinin,
oranlar› nedeniyle Roma’ya yak›flt›ramad›¤›, II. Vittore
Emanuele’nin yapt›rd›¤› an›t› geçerek Vatikan’a do¤ru yol
al›yoruz...

Vatikan’daki ünlü Aziz Peter Meydan›’na do¤ru hareket eden
otobüsümüz, II. Vittore Emanuele’nin banisi oldu¤u köprünün
üstünden geçti. Köprüden geçerken rehberimizin gösterdi¤i Aziz
Angelo Kalesi, bir Osmanl› flehzadesinin yaflam›ndan izler
tafl›mas› nedeniyle ilgimizi çekti. Cem Sultan’›n, Papal›k
himayesinde geçirdi¤i günlerde bu kalede kald›¤› biliniyor.
Günlerden pazar olunca, Aziz Peter Meydan›, Papa’n›n
geleneksel pazar konuflmas›n› dinlemeye gelmifl binlerce insanla
dolu. Dünyan›n en büyük kilisesi Aziz Peter Bazilikas›’n›n da
bulundu¤u meydandan ayr›larak Roma gezimize devam ediyoruz.   

Roma’n›n bir baflka kalabal›k meydan›nday›z… Kentin en önemli
yap›lar›ndan biri olan Rotonda Meydan›’ndaki Panteon’da
geçirdi¤imiz dakikalar, geçmifl y›llarda Türkiye’deki uzman
çevrelerde s›k s›k tart›fl›lan “Ayasofya’n›n m›, yoksa Selimiye’nin
mi kubbesi daha büyük?” konusunu akl›m›za getiriyor. M.S.
128’de, ayn› noktada bulunan bir tap›na¤›n üstüne yap›lan
Panteon’un kubbesi Ayasofya’dan da, Selimiye’den de büyük.
Buradan sonra, üç soka¤›n kesiflti¤i yerde bulunmas›ndan dolay›
Trevi (Üç sokak) Çeflmesi olarak an›lan, turistik ad›yla Aflk
Çeflmesi’ne vard›¤›m›zda, akl›m›za Fellini’nin ünlü filmi “Tatl›
Hayat” (La Dolce Vita) ve bu filmin ünlü oyuncusu Anita
Ekberg’in çeflmenin sular› içindeki görüntüsü geldi. ‹talya’n›n
yankesicileri yüzünden, çeflmeden, h›zl› ad›mlarla uzaklafl›yoruz.
Roma’daki son dura¤›m›z ‹spanyol merdivenleri. 

Görkem K›z›lkayak ÇEKÜL Vakf›
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Ertesi günün program›nda Napoli ve Pompei kentini ziyaret var. 

Koruma büyük ödülü Vezüv’e 
Pompei kentini kuranlar, M.Ö. 600’lü
y›llarda, Vezüv yanarda¤›n›n ete¤indeki bu
bölgeyi yerleflme alan› olarak seçtiklerinde,
kentin kaderini herhalde önceden
kestirememifllerdi. Vezüv’ün de dahil oldu¤u
volkanik da¤ s›ras›, günümüzden 17 bin y›l
önce olufltu. Bu tarihten itibaren de,
neredeyse her iki bin y›lda bir lavlar›n›
bölgeye püskürttü. M.S. 24 A¤ustos 79
tarihi ise Pompei kenti için bir dönüm
noktas› oldu. Vezüv’ün lavlar› tüm kenti yok
etti. Deyim yerindeyse haritadan sildi. 

Öte yandan bu büyük do¤al afet, Pompei
kentini, günümüz insanlar› için benzersiz bir

laboratuara dönüfltürdü. Lavlar›n alt›nda hiç bozulmadan,
korunarak günümüze kadar gelen kentte kaz› çal›flmalar› 16.
yüzy›lda, sistemli çal›flmalar ise 1748 y›l›nda bafllam›fl.

Böylelikle Vezüv’ün 1700 y›l saklad›¤›
muhteflem kent gün ›fl›¤›na ç›km›fl. Kuflkusuz,
‹talya gezisinin en etkileyici bölümünü Pompei
oluflturdu. Roma’da tekil olarak gördü¤ümüz
Roma yap›lar›n› burada kent ölçe¤inde
korunmufl olarak görme f›rsat›n› bulduk.
Kentteki tek eksik, kentin esas sahipleri olan
Romal›lar’d›. 

Buradan sonra, tarihi dokuyu y›rtan çok katl›
bak›ms›z apartmanlar› ve inan›lmaz trafi¤iyle
‹stanbul’u ça¤r›flt›ran Napoli’de k›sa bir flehir
turu yap›yoruz. Pompei’de geçirdi¤imiz
zaman›n uzamas›, Napoli’yi daha iyi
tan›mam›z› engelliyor. Kent panoramas›na
hakim tepede çektirdi¤imiz foto¤raf›,
Napoli’ye ait tek hat›ram›z olarak sakl›yoruz. 

Aziz Markus Meydan›

Vatikan
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Dante, Machiavelli, Michelangelo, Galileo ve
Mediciler’in kentindeyiz
Floransa’daki tren gar›ndan ç›kt›ktan hemen sonra, turistlerin
pek de ra¤bet etmedi¤i dar sokaklardan geçerek bir eczaneye
var›yoruz. Eczanenin ad› “Igresso All’Officina Profumo-
Farmaceutiac”. Kap›s›ndan içeri ad›m atar atmaz, bir Ortaça¤
eczanesine girmifl gibi oluyorsunuz. Yüzy›llard›r ayn› binada ilaç
ve parfüm yap›p satan bu eczane, Floransa’n›n tarihi ve kültürel
de¤erlere verdi¤i önemin bir kan›t›. 

Duomo Meydan›’na girdi¤imizde ise, Brunelleschi’nin tasarlad›¤›
muhteflem kubbesiyle Duomo Katedrali, çan kulesi ve vaftizhane
bizi karfl›l›yor. Vaftizhane, Floransa’n›n en eski binalar›ndan bir
tanesi. Floransa’n›n bir di¤er muhteflem meydan›n›n ismi
Signoria… Meydan›n en önemli yap›s› da, yüzy›llarca kentin ve
bölgenin yönetildi¤i Vecchio Saray› (Eski Saray). Saray›n
önündeki alan bir heykel müzesini and›r›yor. ‹çlerinden bir
tanesi, kopya olmas›na ra¤men di¤erlerinden ayr›l›yor:
Michelangelo’nun Davud heykeli. Floransa turumuz, rehberimizin

saray›n hemen yan›nda bulunan Signorio Locas›’n› anlatmas›yla
son buluyor. Locada bulunan, Cellini’nin yapt›¤› bronz Perseus
heykeli de Floransa’y› ziyaret etmiflken görmeniz
gerekenlerden…

Venedik: Kanal, gondol, ticaret ve Aziz Markos
Tekneyle Venedik’e do¤ru yola ç›kt›¤›m›zda, Bizans Dönemi’nde
‹stanbul’dan yola ç›kan ticaret gemileriyle ayn› yönden
Venedik’e girece¤imizi bilmiyorduk. Güneflli bir günde Aziz
Markus Meydan›’na ulaflt›¤›m›zda, Venedik ve ‹stanbul
aras›ndaki s›k› iliflkinin izlerini de görmeye bafllad›k. Bu iliflkiler
her zaman karfl›l›kl› iyi niyete ba¤l› kalmam›fl maalesef…
Venedik’le ‹stanbul aras›ndaki yak›n iliflkilerin geçmifli,
günümüzden bin y›l öncesine kadar gidiyor. ‹liflki çeflitli ticari
imtiyazlarla bafll›yor. Daha sonra imtiyazlar geniflliyor ve
Venedik’e ‹stanbul’da bir koloni kurma hakk› tan›n›yor. Venedikli
ticaret adamlar›na verilen bu imtiyazlar Osmanl› Dönemi’nde de
devam ediyor. 

1204-1261 y›llar›, ticarete dayal› bu köklü iliflkinin bozuldu¤u

Venedik
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Venedik

Verona Eski Köprü, Floransa Aziz Markus Meydan›, Venedik

Michelangelo’nun Davud’u, Floransa Rotonda Meydan›’nda Çeflme, Roma Rialto Köprüsü, Venedik
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y›llar olarak bilinir. ‹ki kent aras›ndaki problemler ço¤al›p
çözülemez hale geldi¤inde de, 1204’deki IV. Haçl› Seferi’nin yolu
‹stanbul’dan geçer. Asl›nda “geçer” sözcü¤ü çok uygun bir fiil
de¤il, 13. yüzy›ldaki bu tarihsel durumu anlatmak için… Haçl›lar
‹stanbul’un yönetimini ele geçirerek, tam elli yedi y›l bu kentte
kal›rlar. Kentte de¤erli olan ne varsa ya¤malarlar. Aziz Markus
Bazilikas›’n›n d›fl›nda, Atl›lar Locas› olarak bilinen balkonda yer
alan bronzdan yap›lm›fl dört at heykeli, bahsetti¤imiz dönemin
‹stanbullu tan›klar› olarak Aziz
Markus Meydan›’n› koruyorlar.
Merakl›s› için önemli bir
ayr›nt›y› daha söylemekte yarar
var… Bronz atlar d›fl
etkenlerden zarar görmesin diye
kopyalar›yla de¤ifltirilmifl.
Orijinaller bazilikan›n
yak›n›ndaki Marciano
Müzesi’nde…

Venedik’in en ünlü
meydan›ndan kuzeye do¤ru dar
sokaklardan geçerek, dünyada çok az say›da bulunan bir mimari
de¤ere ulafl›yoruz. Rialto Köprüsü (1588), TKB üyesi Osmangazi
Belediyesi’nin yeni onar›m›n› bitirdi¤i Irgand› Köprüsü (1422) gibi

çarfl›l› bir köprü… 

Verona: Ihlamur kokulu bir kent
Son dura¤›m›z Romeo ve Jülyet’in kenti olarak da biliniyor. Ama
bizleri daha çok kent bütününde korunmufl tarihsel dokusu,
kültür ve sanat etkinliklerinin yo¤unlu¤u, sokaklar›n temizli¤i ve
bütün kenti saran ›hlamur kokusuyla etkiledi Verona…  

Roma ve Bizans dönemlerinin
genifl bir miras›na sahip olan
kentte halen arkeolojik
çal›flmalar sürüyor. Kent, yeralt›
ve yer üstü de¤erleriyle beraber
korunmufl… Öyle ki, bir Ortaça¤
meydan›nda gezinirken,
meydan›n birkaç metre alt›nda
kalm›fl olan Roma Dönemi
kal›nt›lar›n›, fleffaf döfleme
malzemeleri sayesinde görme
olana¤› buluyorsunuz.  

TKB üyeleri için inan›lmaz bir kent laboratuar› hizmeti sunan
‹talya inceleme gezimiz Verona’da sonlan›yor. Art›k elde edilen
deneyimleri paylaflma zaman›… Baflkanlar›m›z›n tuttuklar› not
ve çektikleri foto¤raflar çok önemli belge niteli¤i tafl›yor. 

Venedik’de gondollar

Pompei
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Ahmet Yenihan, Erbaa Belediye Baflkan›
Buluflma s›ras›nda Tarihi Kad›köy Çarfl›s›’n› gezdim ve çok
baflar›l› buldum. Proje gerçekten amac›na ulaflm›fl. Tarihi Kentler
Birli¤i’nin yurtiçi ve yurtd›fl› programlar›na kat›l›yoruz. Belediye
olarak çok etkileniyoruz. Yurt d›fl›ndaki örneklerde, tarihin ve
kültürün baflar›l› bir flekilde korundu¤unu gözümüzle görüyoruz.
Biz de bunu kendi flehrimize uyarlamaya çal›fl›yoruz. Daha
flimdiden göz koydu¤um projeler var. Mesela karayollar›n›n
kenarlar›na yeflil bir bant oluflturmufllar, yol kenar›ndaki evlerin
sesten rahats›z olmamas› için... Yayalara daha fazla özgürlük
tan›m›fllar yollarda. Ama en önemlisi, kültür ve tarihin korunmas›
için çok büyük bir özen göstermifller. 

Biz, Tarihi Kentler Birli¤i’ni bir okul olarak kabul ediyoruz. 2000
y›l›ndan sonraki çal›flmalar›mda Tarihi Kentler Birli¤i’nin etkisi
çok oldu. ‹stanbul’da bir merkezimizin bulunmas› da çok yararl›
oldu. Bundan sonra faaliyetlerimizi flevkle ve özenle
sürdürece¤imizi düflünüyorum. Önümüzdeki y›l, Tarihi Kentler
Birli¤i yurtd›fl› gezisi için, ‹spanya’n›n görülmesi gerekti¤ini
düflünüyorum. Çünkü bizim seviyemize daha uygun bir ülke.

Ali Y›ld›r›m, Amasra Belediye Baflkan›
Tarihi Kentler Birli¤i Uluslararas› Kad›köy Buluflmas› kapsam›nda
gezdi¤imiz tarihi Kad›köy Çarfl›s› gayet etkileyiciydi. Burada,

geleneksel zanaatlar›m›z›n devam› niteli¤inde çal›flmalar
gözlemledim. Bence bu çok önemli bir geliflme. Amasra’da da
buna benzer bir çarfl› var. Gaziantep’teki Bak›rc›lar Çarfl›s›’nda
yap›lanlar da bu konunun ne kadar önemli oldu¤unu gösteriyor. 

‹talya gezisi ise kesinlikle çok etkileyiciydi. Korumac›l›¤›n en iyi
yap›ld›¤› ülkelerden biri ‹talya. Roma, Floransa, Pompei, Venedik
ve Verona’da korumac›l›¤›n en güzel ve do¤ru uygulamalar›n›
görmek mümkün. Hepimiz çok etkilendik. Burada gördüklerimizi
kendi kentlerimizde anlatsak bile, halk›n bilinçlenmesi
konusunda büyük mesafe kaydetmifl oluruz.  Amasra’ya
döndü¤ümde çekti¤im resimlerle bir sunum haz›rlamak
istiyorum. Önce halk› bilinçlendirmek gerekiyor. 

As›m Güzelbey, Gaziantep Büyükflehir Belediye Baflkan›
Tarihi Kentler Birli¤i ‹talya gezisi fevkalade iyi bir
organizasyondu. ‹talya çok do¤ru bir seçimdi. Özellikle
kentlerindeki tarihi ve kültürel mirasa sahip ç›kmak isteyen
belediyeler için ö¤retici bir gezi oldu. En az›ndan neler
yap›labilece¤ini yerinde görme f›rsat›m›z oldu. Korumac›l›¤›n
böylesine yo¤un olarak uyguland›¤› bir ülkede bulunmak büyük
bir flanst›. Özellikle Floransa beni çok etkiledi. Bir anda kendimi
Ortaça¤’da zannettim. Floransa, Ortaça¤ ruhunu yans›tan en
güzel yerleflim merkezlerinden bir tanesi. 

Bizim ülkemizde de ‹talya’da oldu¤u gibi genifl mekânlara ihtiyaç
var. Kentsel yenileme projeleri uygulan›rken alanlar›n genifl
tutulmas› gerekiyor. Niteliksiz yap›lar y›k›larak yerine yeflil
alanlar yarat›lmal›d›r. Beni en çok etkileyen koruma
çal›flmalar›ndan bir di¤eri ise, meydanlar oldu. Muhteflem
meydan çal›flmalar› gördüm orada ve kendi kentimde de hemen
bu konudaki uygulama çal›flmalar›na bafllayaca¤›m. 

Önümüzdeki y›l yurtd›fl› gezisi için Balt›k ülkelerini öneriyorum…
Letonya, Litvanya veya Estonya olabilir. Tarihi Kentler Birli¤i’nin

Derleyen: Cennet Günel
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yeni merkezi fierifler Yal›s›’n› bir milat olarak kabul ediyorum.
Eme¤i geçenleri kutluyorum.

Emrullah Cin, Viranflehir Belediye Baflkan›
Yaflad›¤›m›z co¤rafya, ‹talya’n›n çok gerisinde de¤il. Dört kutsal
inanç ve kitap, co¤rafyam›zda ortaya ç›kt›. Peygamberlerin
yaflad›¤› ve birçok inanca da befliklik yapm›fl bir yer. Hâlâ
araflt›r›lmam›fl binlerce höyü¤ümüz var. Ancak Avrupa devletleri
kendi tarihlerine sahip ç›km›fllar, yeryüzüne ç›karm›fllar ve
korumufllar. Biz ise talan ediyoruz, yok ediyoruz. Hasankeyf’i bir
süre sonra sular alt›nda b›rakaca¤›z. Bundan yedi y›l önce F›rat
Nehri kenar›ndaki Zeugma kentini sular alt›nda b›rakt›k. Bu tür
kaz›lar olursa, bizim de ne kadar ciddi eserlerimizin oldu¤u
görülür. Tarihi eserlerimiz, birçok baraj›n belki milyonlarca kat›
kadar para kazand›racak, turist çekecek ve ülkenin tan›t›m›na
katk›da bulunacakt›r. Ne yaz›k ki merkezi yönetim bunu
yapmaktan ziyade, tahrip edilmesi için sanki bilinçli bir kültür
yay›yor. ‹lkokuldan üniversiteye kadar toplumun bütün
kesimlerine, tarihi eserlerin korunmas›na dönük bir bilincin
afl›lanmas› laz›m. Ülkemizin en büyük eksikli¤i bu. Görünen o ki
‹talya, her fleyi canl› tutmaya çal›fl›yor. Bu bir zenginlik kayna¤›.
Dilerim ülkemizdekiler de bu zenginli¤i yerinde görür. Bundan
sonra hiç olmazsa kendi eserlerine karfl› koruma duygusu geliflir.
‹nan›yorum ki, bu geziyle belediye baflkanlar›m›z›n ufku aç›lacak.
Önümüzdeki y›l, Tarihi Kentler Birli¤i yurt d›fl› gezisinin M›s›r,
Rusya ya da Kudüs’e yap›lmas›n› öneririm.

Gül Fak›baba, fianl›urfa Belediye Baflkan› Efli 
Tarihi Kentler Birli¤i’nin yeni mekân› fierifler Yal›s›’n› çok
be¤endim. Tek kelimeyle harika bir mekân. Böyle bir mekândan
ç›k›p ‹talya’ya gidince daha sa¤l›kl› bir de¤erlendirme
yap›yorsunuz. ‹talya’n›n her köflesi kat›l›mc›lara ayr› bir tat verdi.
Roma, Floransa, Verona çok güzeldi. Venedik’teki ara sokaklar›n
suyun üstünde olmas›, tarihi, kültürü ve daha sayamayaca¤›m

birçok özelli¤iyle beni daha çok etkiledi… Kendi kentimle
karfl›laflt›rd›¤›mda, tarihi miras›m›z› çok y›pratt›¤›m›z› ve

tarihimize yeterince sahip ç›kamad›¤›m›z› gördüm. Tarihimizin
k›ymetini hiç bilememifliz aç›kças›… Roma’daki Colloseum’u çok
be¤endim, Pompei de çok etkileyiciydi. Bir Roma Dönemi
kentinin oldu¤u gibi kalmas› beni çok etkiledi. Önümüzdeki y›l,
Tarihi Kentler Birli¤i yurt d›fl› gezi program› kapsam›nda M›s›r’›
görmek isterim.

Enis Yeter, Çal›flma ve Sosyal Güvenlik Bakanl›¤›
Müsteflar›
Tarihi Kentler Birli¤i’nin, kültür korumac›l›¤›n›n önderlerinden
‹talya’ya düzenledi¤i gezi, kat›lanlar›n bilinçlenmesi ve
ayd›nlanmas› aç›s›ndan son derece yararl› olmufltur. Bu gezide
yer alan Napoli’yi, Alman bilim adam› ve gezgin Alexander Von
Humboldt dünyada görülmeye de¤er üç kentten (‹stanbul ve Rio
de Janeiro ile birlikte) biri olarak dile getirmifltir. Pompei ise
tarihe, Vezüv’ün lavlar›n›n yok etti¤i, ancak tekrar gün yüzüne
ç›kar›lan bir antik kent olarak geçmifltir. Floransa Rönesans’›n
do¤du¤u yer, Roma Büyük Roma ‹mparatorlu¤u’nun baflkenti,
Venedik ‹stanbul’un Türkler taraf›ndan al›n›fl›na kadar Avrupa’n›n
ticari, ekonomik ve kültür merkezi, Verona ise inan›lmaz
mimarisiyle “afl›klar kenti” olarak doyas›ya teneffüs edildi bu
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gezide, usta rehberler eflli¤inde… Tarihi Kentler Birli¤i’nin
baflkan, yönetici ve düflün adamlar›na teflekkürler…

Feyzullah Özcan, Tarihi Kentler Birli¤i Genel Sekreteri
Tarihi Kentler Birli¤i ‹talya gezisi gayet güzel ve baflar›l› geçti.
Kat›l›m›n say›ca çoklu¤u da sevindirici bir durumdu. Kentlerin
her bir noktas›nda özellikle belediye baflkanlar› için model
al›nabilecek uygulamalar gördük. Gezi boyunca Roma, Floransa,
Napoli, Venedik ve Verona kentlerinin tarihi, kültürel ve sosyal
yaflam›yla ilgili ayr›nt›l› bilgi alma f›rsat›m›z oldu. Kentler aras›
otobüs yolculuklar› da, söz konusu bilgilere ulaflma ve
de¤erlendirme noktas›nda önemli bir f›rsatt› bence. Biz flu anda
ulaflm›fl oldu¤umuz bilgi birikimi ve deneyim aç›s›ndan,
‹talya’dan çok da geri kalm›fl durumda de¤iliz. Bizim en önemli
eksi¤imiz, koruma çal›flmalar›n›n bir devlet politikas› haline
henüz gelmemifl olmas›. Bizde, yap›lan çal›flmalar bir bütün
olarak ele al›nmad›¤›ndan ve seferberlik haline gelmedi¤inden
dolay› daha yerel veya bölgesel kal›yor. Bu geziye kat›lanlar,
döndükten sonra yapacaklar› çal›flmalar› daha örgütlü, daha
genifl kapsaml› ele ald›klar› takdirde, bugün ‹talya’n›n ulaflm›fl
oldu¤u noktaya rahatl›kla ulaflabilirler. Böylece bizim
kentlerimizdeki tarihi ve kültürel de¤erlerimizin, flu an geldi¤imiz
noktadan çok çok daha iyi korunmufl olaca¤›n› düflünüyorum.
Önümüzdeki y›l, Tarihi Kentler Birli¤i yurt d›fl› gezisi için,
Rusya’ya gidilmesini isterim.

‹smet Özarslan, Amasya Belediye Baflkan›, TKB Encümen
Üyesi
Tarihi Kentler Birli¤i’nin ‹talya gezisi son derece memnuniyet
vericiydi. Özellikle Roma ve Venedik büyüleyiciydi. Belediye
baflkanlar›n›n mutlaka Tarihi Kentler Birli¤i’nin yurtd›fl› gezilerine
kat›lmas› gerekiyor. Bunun sonucunda da koruma bilincinin
oluflturulmas› gerekiyor. Avrupa bunu y›llar önce baflarm›fl. Bu
baflar›n›n nedenleri araflt›r›lmal› ve Türkiye’ye uyarlanmas› için

çal›flmalar yap›lmas› gerekiyor. Tarihi Kentler Birli¤i bu tür yurt
d›fl› gezilerine mutlaka devam etmeli. 

‹stanbul’da bulunan fierifler Yal›s›, Tarihi Kentler Birli¤i’ne son
derece yak›flan bir mekân. Bu tip kurumlar›n, temsil hakk›n›
sürdürece¤i yerlere sahip olmas› gerekti¤ini düflünüyorum.

Kerem Al, ‹çiflleri Bakanl›¤› Teftifl Kurulu Baflkan›
Tarihi Kentler Birli¤i ‹talya gezisi kelimenin tam anlam›yla çok
güzel ve baflar›l› bir organizasyondu. Bu gezi için ‹talya’n›n
seçilmesi çok anlaml›yd›. Keflke daha çok zaman ayr›labilseydi
her bir kent için. Roma’ya daha çok zaman ay›rabilirdik mesela,
buray› çok fazla göremedi¤imizi düflünüyorum. Özellikle Metin
Hoca ile tan›flmak benim için memnuniyet vericiydi. Metin Hoca,
Anadolu s›cakl›¤›nda bir insan. Bana göre gezideki en büyük
olumsuzluk yemeklerdi. Yemek konusunda pek rahat edemedik. 

Bu gezi özellikle koruma uygulamalar› aç›s›ndan önemli bir bilinç
oluflturacak. Bütün belediye baflkanlar›n›n bu uygulamalar›
yerinde görmesi gerekiyor. Pompei, Roma ve Venedik’ten çok
etkilendim. Çok özgündü, ufkumuzu gelifltirdi. Önümüzdeki y›l,
Tarihi Kentler Birli¤i gezisi için Petersburg, Moskova, Varflova,
Viyana ve Kahire’yi önerebilirim. Tarihi Kentler Birli¤i’nin
merkezi fierifler Yal›s›’n›n, bu oluflumu daha da cazip k›laca¤›na
inan›yorum.
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Muhterem ‹nce, Eceabat Kaymakam›
‹talya gezisi genel anlamda çok güzeldi. Biz kat›l›mc›lar için de

oldukça faydal› oldu¤unu düflünüyorum. Daha önceki yurtd›fl›
gezilerim, bu kadar amac›na yönelik gerçekleflmemiflti. Tarihi
eserleri ve korumac›l›k çal›flmalar›n› yerinde görmek, bilgi
birikimimizi ve bilincimizi art›rd›. Say›ca çok olmam›za ra¤men,
organizasyon ve koordinasyon çok baflar›l›yd›. Buradaki tarihi
eserlerin korunmas›na yönelik olarak al›nan önlemler çok
önemli. Mesela kentin merkezine hiç araç sokulmuyor denebilir.
Yollar daha çok yayalar›n kullan›m›na sunulmufl. ‹talya’daki
bakanlar dahi buralardan yaya olarak geçiyorlar. Korumac›l›k
do¤ru bir flekilde yap›ld›¤› için de ekonomik aç›dan önemli bir
gelir kayna¤› yarat›lm›fl. Türkiye’deki yüz y›ll›k tarihi eserlerin
bile ço¤u ayakta zor duruyor. Bu tür gezileri o aç›dan çok faydal›
buluyorum. Bu tip organizasyonlara sadece gezi amac›yla
kat›lanlardan ziyade, bu ifllere gönül verenlerin kat›lmas›n› daha
uygun buluyorum. ‹talya’da en çok ilgimi çeken noktalardan
birisi, Venedik’in kaz›klar üzerine kurulu olmas›. Buna ra¤men
nas›l ayakta kald›¤›n› çok merak ediyorum. Bundan sonraki
gezinin ‹spanya veya Moskova’ya düzenlenmesinin yararl›
olaca¤› görüflündeyim. 

fierifler Yal›s›’na gelince…Bu mekânla Tarihi Kentler Birli¤i’nin
daha aktif bir konuma ulaflaca¤›n› düflünüyorum. Koruma
çal›flmalar› alan›nda Türkiye’de iki ciddi kurum var: Bir tanesi
ÇEKÜL Vakf›, di¤eri ise Tarihi Kentler Birli¤i. 

Nurullah Çak›r, Topkap› Müzesi Müdür Vekili
Tarihi Kentler Birli¤i’nin yurtd›fl› program›na ilk kez kat›l›yorum.
Türkiye’deki kent korumac›l›¤›n› ortaklafla yürütüyoruz, TKB ve
ÇEKÜL’ün çat›s› alt›nda. Tarihi Kentler Birli¤i’nin ifllevinin ne
oldu¤unu bu gezide daha iyi görmüfl olduk. Anadolu’nun en ücra
yerinden gelen belediye baflkanlar›n›n Floransa, Napoli,

Roma’da, bir ortaça¤ kentinde korumac›l›¤›n nas›l yap›ld›¤›n›, bir
çörtenin veya bir mimari ö¤enin nas›l özenle korundu¤unu

görmeleri, ülkemizdeki korumac›l›k planlar›n›n çok daha anlaml›
yap›labilece¤inin göstergesi. 

Sosyal anlamda da bir baflka konuya dikkat çekmek istiyorum.
Seçimlere az bir süre kalmas›na ra¤men, burada Türkiye’nin her
bir bölgesinden, farkl› siyasi görüfllerden bir çok belediye
baflkan› bir arada. Bu insanlar›n, Türkiye’deki siyaset
gündeminin h›zl› olmas›na ra¤men, burada Türkiye siyasetini
konuflma yerine koruma planlar›n›n ve gelece¤in kültür kentlerini
konuflmalar›, TKB’nin baflar›s›n› bir defa daha vurgulam›flt›r.
Böyle bir birlikteli¤i ülke gündeminde sa¤lad›ktan sonra, benzer
uygulamalar› yapan ülkelerin bu konular› nas›l çözdüklerini
görmek için gelen TKB heyetinin, bundan sonra kendi
çal›flmalar›n› daha iyi anlatabilmeleri için ‹stanbul’da kendine
yak›flan bir yal›y› Kültür ve Turizm Bakanl›¤›’ndan kazanm›fl
olmas›n› çok anlaml› buluyorum. Önümüzdeki y›l, Tarihi Kentler
Birli¤i yurt d›fl› gezisinin, Petersburg’a yap›labilece¤ini
düflünüyorum.

Prof. Dr. Ruflen Kelefl, TKB Dan›flma Kurulu Üyesi
Tarihi Kentler Birli¤i’nin ‹talya gezisini çok olumlu buldum. Çok
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isabetli bir geziydi. Ama biraz daha konsantre olunabilirdi.
Mesela verilen bilgiler daha ayr›nt›l› olabilirdi. Bence bu gezi
daha çok gözleme dayal› gerçekleflti. Koruma politikalar›
hakk›nda daha çok bilgi verilebilirdi. Bizler, ancak rehberlerin
bilgi da¤arc›klar›yla s›n›rl› kald›k. Koruma uygulamalar›n› hayata
geçirenleri temsilen en az›ndan resmi bir kifliden bilgi almam›z
gerekiyordu. Geziye kat›lan belediye baflkanlar›n›n çok
etkilendiklerini gördüm. ‹talya’daki korumac›l›k çal›flmalar›n›
kendi bölgeleriyle, kentleriyle, belde ve köyleriyle karfl›laflt›rma
f›rsat› buldular. Bir dahaki gezi Petersburg, Moskova gibi kuzey
ülkelerine ya da ‹spanya’ya olabilir. 

‹stanbul’daki fierifler Yal›s› da, Tarihi Kentler Birli¤i için çok
olumlu bir mekân. Art›k ulusal ve uluslararas› toplant›lar
düzenleyebilece¤imiz bir mekâna sahip olduk. Merkezde bir
birimin olmas› ve ifllerin buradan yürütülmesi çok faydal›.
Eskiden uzak kal›yordu.

fiehmus Nas›ro¤lu, Midyat Belediye Baflkan›, TKB
Encümen Üyesi
Tarihi Kentler Birli¤i’nin yeni mekân› olan fierifler Yal›s›, konumu
ve ifllevi aç›s›ndan mükemmel bir yap›. Özellikle Tarihi Kentler
Birli¤i’nin, fierifler Yal›s›’na tafl›nmas› çok yararl› bir geliflme. En
az›ndan TKB merkezi bundan böyle baflkan›n bulundu¤u kente
göre de¤iflmeyecek. Tarihi Kentler Birli¤i üyelerine yak›fl›r bir
mekân oldu. Üstelik ‹stanbul’da da bir evimiz oldu. 

‹talya’daki koruma uygulamalar› gerçekten çok güzel, hakk›n›
vermek laz›m. Ama buralar› görüp de mutsuz olmamal›y›z.
Elimizdeki bütün olanaklar› daha iyi kullanmaya ve yeni
olanaklar yaratmaya çal›flmal›y›z. Öncelikle halk›m›z›, tarihi
miras›n korunmas› konusunda daha çok bilinçlendirmeliyiz,
onlara korumac›l›¤›n önemini ö¤retmeliyiz. Bu gezilerin baflka bir

amac› da, di¤er belediye baflkanlar›yla dostlu¤u pekifltiriyor
olmas›. ‹talya’da korumac›l›¤› çok baflar›l› bir flekilde hayata
geçirmifller, tarihi miraslar›na çok zarar vermemifller, hiçbir fleyi
y›kmam›fllar. Özellikle de Roma ve Venedik’te… Önümüzdeki y›l,
Tarihi Kentler Birli¤i yurt d›fl› gezisinin, M›s›r’a yap›lmas›n›
öneririm. M›s›r koruma konusunda bizden daha kötü. Daha
kötülerini de görmekte fayda var. 
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“Gelece¤e Do¤ru Yola Ç›karken
Geçmiflten Bafllamal›”



47
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koruma alt›na al›nm›fl olan ve sur içinde yer alan bölgedir;
Havana’n›n tamam›n› kapsamaz. Kent çok say›da tehditle
karfl›laflm›fl, iki defa yanm›fl, bir dönem ‹ngilizler taraf›ndan
iflgale u¤ram›flt›r.  Savunma, 16. ve 17. yüzy›lda ‹ngiltere,
Fransa, Hollanda ve ‹spanya aras›ndaki ç›kar çat›flmalar›na ve
savafllara sahne olmufl bir kent olan Havana için öncelikli bir
konuydu. Bunun bir nedeni de korsanlard›. 

Bütün Mimari Tarzlar› Bar›nd›ran, Hiçbir Mimari Tarz›
Olmayan Kent
Havana’n›n çok zengin bir kültür miras› var. Mimari aç›dan bir
dönem ‹spanya’n›n güneyi ve Kanarya Adalar›’n›n etkisi alt›nda
kalm›fl. Bugün de herhangi bir güney ‹spanya köyünün
mimarisine benzer özellikler görebilirsiniz. 18. yüzy›lda da Barok
tarz› mimarinin çok etkili oldu¤unu söyleyebiliriz. Bütün kent
meydanlar›nda görülen bu Barok tarz›d›r. S›k s›k dile getirdi¤im
gibi Barok, Havana’da mimarinin ötesinde bir ruh haline
dönüflmüfltür. Daha sonra neo-klasik mimari devreye giriyor ve
bu durum müthifl bir eklektik yap›ya yol aç›yor. Neo-klasisizm,
bizim en çok hoflumuz giden mimari tarzd›r. Bu özelli¤i, bütün
tarzlar› içeren, asl›nda hiçbir tarz› olmayan bir kent üslubu olarak
tan›mlamak mümkün. Bu bana bizim önemli bir filozofumuzun
sözlerini hat›rlat›yor. “Nedir senin felsefen?” diye sorduklar›nda,
“Bütün okullar ve hiçbir okul,” diyor, “okul dedi¤in budur.”
Sonuç olarak Havana’da,  bahsetti¤im bütün bu farkl› etkiler,
kültürel ve fiziksel olarak çok hofl bir alan yaratm›flt›r. 

Fakir Göçmenlerin Çocuklar›y›z
Biz Kübal›lar göçmen çocuklar›y›z. Çok yak›n bir zamana kadar ifl
arayan, fakir göçmenlerin çocuklar›y›z asl›nda. Bu noktadan
hareketle, kültürel bir ço¤ulculuktan bahsediyorum. Biraz Küba
edebiyat›yla hafl›r neflir olanlar, bu kültürel ço¤ulculu¤un fark›na
varacaklard›r. Dolay›s›yla biz varl›¤›m›z› do¤ruluyoruz. “Amerikal›
olma” durumunun alt›n› çiziyorum, Kuzey Amerikal› de¤il;
Amerikal›. Bunu söylerken Kuzey Amerika’yla çok yo¤un iliflkiler
içinde oldu¤umuzu da belirtmek istiyorum. ABD göçmenli¤imizin
do¤al ülkesi olmufltur ayn› zamanda. Küba’y› ziyaret eden
Amerikal›lar iyi karfl›lan›r. Siyasal ve fikir ayr›l›¤›m›z var, ama
Küba’da hiçbir zaman bir Amerikan bayra¤›n›n yak›ld›¤›n›
göremezsiniz. Bizim evrensel bak›fl›m›z bu ö¤elerden besleniyor. 

‹stanbul’da kendimi, kendi ülkemde, kendi flehrimde
hissediyorum
Galiba Kübal›lar ve Türkler aras›nda bir kardefllik unsuru var. Her
ne kadar tarihler ayr› olsa da,  bir paralellik var ve bir yerde
birleflti¤imizi görebiliyorum. Ben, Türkiye’deki erken Cumhuriyet
Dönemi’ni çok inceledim. Özellikle Atatürk’ün dönemini... O

Dr. Eusebio Leal Spengler Havana Kent Tarihçisi 

ÇEKÜL Vakf›’n›n davetlisi olarak 22 May›s 2007 tarihinde
Türkiye’ye gelen Havana Kent Tarihçisi Dr. Eusebio Leal
Spengler, Küba’da “Eski Havana” olarak bilinen tarihi bölgede
uygulad›¤› koruma çal›flmalar›yla uluslararas› düzeyde sayg›nl›k
kazanm›fl bir kifli. S›n›rl› kaynaklarla, merkezi planlamaya dayal›
olarak gerçeklefltirdi¤i ve toplumun temel ihtiyaçlar›yla
bütünleflen koruma politikalar›yla tüm dünyada ilgi çekmifl bir
uzman ve aksiyon adam›. Bir kentin sadece uzmanlar›n ve
politikac›lar›n çabalar›yla kurtar›lamayaca¤›na, halk› mutlaka
korumaya dahil etmek gerekti¤ine dikkat çeken Leal’in
‹stanbul’da çeflitli platformlarda paylaflt›¤› deneyimler ve koruma
ilkeleri, dinleyenler için zengin dersler içermekteydi. 

Leal ilk olarak, ÇEKÜL Vakf›’nda düzenlenen ve ÇEKÜL Vakf›
Baflkan› Prof. Dr. Metin Sözen, Küba Büyükelçisi Ernesto Gomez
Abascal ve ÇEKÜL Vakf› Yönetim Kurulu Üyesi A. Faruk
Göksu’nun da kat›ld›¤› toplant›da, bas›n mensuplar›yla bir araya
geldi. Daha sonra  24 May›s 2007 tarihinde, ÇEKÜL Vakf› ve
Kad›köy Belediyesi taraf›ndan düzenlenen “Deneyim Paylafl›m›”
etkinli¤ine konuk oldu. “Kent Ölçe¤inde Koruma Uygulamalar›na
Bir Örnek: Havana” isimli konuflmas›n› Havana’n›n tarihsel
geliflimini anlatan görsel malzemelerle zenginlefltirdi. Leal’in
‹stanbul’daki son konuflmas›, Tarihi Kentler Birli¤i’nin
Uluslararas› Kad›köy Buluflmas› çerçevesi içinde yer ald›.
Geçmiflten Gelece¤e Yerel Kimlik okuyucular› için Leal’in
yukar›da sözü geçen üç konuflmas›ndan bir özet ç›kard›k…

Havana’ya Dair…
‹stanbul, biz Kübal›lar için her zaman ulafl›lmaz bir kent. Hem
zamansal hem mekânsal olarak uzak düflmüfl durumday›z. Benim
gibi arkeoloji kökenli birisi için buras› inan›lmaz bir yer. Havana,
‹stanbul’la k›yasland›¤›nda çok küçük bir flehir. 2 milyon 200 bin
yaflayan› var. 1519’da tropikal bir bölgede kurulmufl. Jeopolitik
önemi nedeniyle, tarih boyunca anakarayla aras›ndaki iletiflim
yaflamsal önem tafl›m›fl. Havana’y›, Meksika Körfezi’ne aç›lan bir
anahtar olarak görmek gerek. 16. yüzy›lda kurulmufl yedi tarihi
kentten biri. Çok farkl› mimari ö¤elerin somutlaflt›¤› bir kent. Bu
eklektik yap›, özellikle kent mimarisinde kristalize olmufl. Biz de
bütün çal›flmalar›m›zda bu özelli¤i korumaya özen gösterdik.   

Havana’da limana aç›lan oldukça dar bir kanal var. Küçük bir
“Bo¤aziçi” oldu¤unu söylemek mümkün. O kadar dar ki gemiler
yan yana geçerken içindeki insanlarla yüz yüze gelmek ve
selamlaflmak mümkün. Bizim co¤rafi olarak bir ada oldu¤umuz
söylenir, ama kültürel olarak bir ada oldu¤umuz söylenemez.
Havana, özellikle Eski Havana, 1982 y›l›ndan beri insanl›¤›n
ortak miras› olarak görülmüfltür. Buras›, özellikle güçlendirilmifl,
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yüzden de buraya gelmek beni heyecanland›r›yor. Sosyal,
kültürel ve politik aç›dan çok fazla de¤iflim yaflam›fl bir ülke
buras›. Bu de¤iflimi yaflarken de kültürüne, fliirine, sanat›na
sayg› gösterip bunu koruyabilmifl bir ülke. Bu evrene girebilmek
için çok uzun zamana ihtiyaç duyuldu¤una inan›yorum. Bu s›r,
herhalde dilinizin fliirinde ve edebiyat›nda gizli. Bütün bunlar
mimarinize, sanat›n›za, tarihinize yans›m›fl. 

Sayg›n Bir Kurulufl: Havana Tarih Ofisi
Bugün bafl›nda oldu¤um kurumun ad›, “Havana Tarih Ofisi”.
Geçmifli  çok eskiye dayan›yor. Krallar›n, flehir tarihi kaybolmas›n
diye yetkili atad›¤› dönemlerden gelen bir gelenek bu. Bu
makam ve kent tarihçileri, 18. yüzy›ldan bu yana varl›¤›n›
sürdürüyor. Ben bu göreve bafllad›¤›m zaman, oldukça s›n›rl› bir
iflleve sahiptik. Bir tane müzemiz vard›. Kent tarihini belgelere
geçirmekle görevliydik. Yapt›¤›m›z iflin hepsi bundan ibaretti.
Arada bir de konferans düzenliyorduk. 

Biz göreve geldikten sonra farkl› bir geliflme kaydettik. Ciddi bir
koruma sorunuyla karfl› karfl›ya oldu¤umuz bir dönemdi. Devrim
çat›flmas›n› çok yo¤un olarak yaflam›fl bir kentti Havana.
Devrimin tam merkezinde yer alm›fl, onunla özdeflleflmiflti.
Havana’y› bu s›n›rl› alg›dan kurtarmam›z gerekiyordu. Böylelikle
Havana’n›n maddi ve manevi kültürel de¤erlerinin korunmas› bir

öncelik olarak ortaya ç›kt›. Bu konuyla ilgilenmek üzere 1994
y›l›nda Tarih Ofisi’ne özgü bir yasa ç›kar›ld›. O dönemde bu
konular›n çözülebilmesi için ulusal ya da uluslararas› finansman
kaynaklar›n› bekleyecek vakit yoktu. E¤er birilerinin bize bir fley
vermesini bekleseydik, hayat›m›z boyunca hep bekleyecektik. O
yüzden de¤iflimi bafllatmam›z, kendi gücümüzle kendi özgün
yap›lar›m›z› oluflturmam›z gerekiyordu. 

1994 y›l›nda ç›kar›lan yasayla Havana Tarih Ofisi tüzel kiflili¤e
sahip oldu. Kendi ad›na tafl›nmaz edinmeye bafllad› ve çeflitli
projeler yürütecek hukuki altyap›ya kavufltu. Bu yasayla Havana
Tarih Ofisi, bütün devlet kademelerinde temsil edilen özerk bir
yap›ya kavufltu. Dolay›s›yla art›k yerel yönetime de¤il, do¤rudan
do¤ruya devlet baflkan›na ba¤l› bir ofisten bahsediyoruz.
1994’deki de¤ifliklikten sonra, bütünsel bir onar›ma, yani sadece
binalar›n aya¤a kald›r›lmas›ndan çok, iflin sosyal boyutunun da
oldu¤u bir döneme geçtik. Baz› küçük ayr›nt›lara odaklanm›fl
teknik bak›fl aç›lar›n› b›rak›p, sosyal yönü de içeren bütünsel bir
bak›fl aç›s› yakalad›k. 

Havana Tarih Ofisi, daha önce arfliv ve konferanslar›n
düzenlendi¤i bir yap›yken, yeni yap›s›yla müzeleri iflleten,
kataloglama yapan, çok daha genifl bir perspektife sahip bir ofis
haline dönüfltü. Bu yap›n›n içinde kentin varolan halini
inceleyecek ve yap›lacak onar›m projelerini gözden geçirecek bir
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mimarlar kurulu var. fiu anda bizimle çal›flan mimar say›s› 267.
Bu insanlar çok çeflitli onar›m projelerinde yer al›yorlar. Merkezi
yönetim ayn› zamanda bize, her türlü kamusal ve özel faaliyetten
ald›¤› verginin belirli bir miktar›n› onar›m çal›flmas› için kullanma
yetkisi verdi. Bu uygulama, kurum içinde bir kaynak havuzu
oluflturmam›z› sa¤lad›.  

Ofiste Kendimi Mahkum Gibi
Hissediyorum
Ben, bir belediyeci oldu¤umu
söyleyebilirim. Yerel kurumlar›n
varl›¤›n›, belediyenin rolünü, belediye
baflkan›n›n görevini çok önemsiyorum.
“Belediye” sözcü¤ünün kökenine
bakarsan›z, Arapça “otoriteyi halka
götüren” kifli anlam›na geldi¤ini
görürsünüz. 

Beni genellikle Eski Havana’n›n sokaklar›nda bulabilirsiniz.
Ofisimde oldu¤um zaman, kendimi mahkûm gibi hissediyorum.
Sürekli kentimi gezerim, çal›flmalar› ziyaret ederim. Bunu
yapamad›¤›m gün mutsuz olurum. Sokaktaki insanlar›n
sorular›na sürekli cevap veririm, insanlarla do¤rudan iletiflim
halindeyim. Benim için gerçek politika budur. Biz, belediyeye
sayg› duyar›z ve projelerine destek veririz. Çünkü bizim
organizasyonumuz devlete, ofisimiz do¤rudan Devlet Baflkan›’na
ba¤l›. 

Düflman De¤il “Sorun Ç›karan”
Hiçbir bina y›k›nt›s› beni korkutmaz. Beni korkutan, gereksiz
tart›flmalard›r. Her zaman “sorun ç›karanlar” olabilir. Düflman
demek istemiyorum, “sorun ç›karan” diyorum. Ama onlar›n erken
uyand›klar›n› ve daha çok çal›flt›klar›n› görebiliyoruz. Böyle
insanlara her zaman özellikle dikkat vermek gerekir. Böyleleri
gözünüze çarpm›yorsa da, onlar› aray›n, bulun ve kendinize yak›n
tutun. Erkek ya da difli olmas› fark etmez, ama çift olduklar›nda
bunlar›n yavrular› en büyük problemi yarat›r. 

Kentlerle ‹liflkimiz Aflk Gibidir...
Biz kendimizi, küresel bir yanl›fl anlaman›n çocuklar› olarak
an›yoruz. Yavafl yavafl sis da¤›l›yor, her fley ortaya ç›k›yor.
Bilinmesi, tan›nmas› gereken bir adadan geliyorum ben. Yarg›da
bulunan de¤il, sevgiyle yaklafl›lmas› gereken toplumlar
oldu¤umuzu düflünüyoruz. Küba’y› da, Türkiye’yi de anlamaya
çal›fl›n, sevgiyle yaklafl›n. Türkiye’nin önyarg›yla bak›lmamas›
gereken bir ülke oldu¤unu düflünüyorum. Gitti¤im yerlerde kuru
aç›klamalar yapmaktan çok, yapt›klar›m› tutkuyla anlatman›n

keyfini yafl›yorum. Benim kafamda cevaplar yerine baflka sorular
var. Bunlar›n bir anda çözülece¤ini de pek sanm›yorum. Bizim
flehirlerle olan iliflkimiz, bir aflk iliflkisi olarak ifade edilebilir. Aflk
karmafl›k bir iliflkidir. Baz›lar› için müthifl bir fleyken, baz›lar› için
ise korkunç bir fleye dönüflebilir. 

‹htiyaca Yönelik Uygulama
Tarihi kent merkezinde yaflayanlar›
d›flar› ç›kararak toplu konut merkezleri
yaratan bir korumac›l›k mant›¤› daha
kolay görünebilir, ama bizim derdimiz
bu de¤il. Biz kentte yaflayan insanlar›n
ihtiyaçlar›na yönelik çözümler
gelifltirmeye öncelik vermekteyiz. Baz›
çok yetenekli mimarlar prefabrik
tekniklerle de çok baflar›l› örnekler
vermifllerdir, ancak benim korumakla

yükümlü oldu¤um Eski Havana bölgesinde bu türden yaklafl›mlar
uygulanmad›. Havana’da ilk göze çarpan fley, flehrin bütünün
elden geçirildi¤idir. Unutmamak gerekir ki, biz çok fakir bir
ülkeyiz. Bu ifller maddi külfeti a¤›r olan ifller. Sadece parayla
çözülebilecek bir fleyden de bahsetmiyoruz. Ben bir arkeolog ve
restoratör olarak, cepheyi makyaj mahiyetinde kald›racak bir
onar›m mant›¤›na son derece karfl›y›m. Yenileme mutlaka ve
mutlaka daha derine ifllemelidir. 

‹nsan Ruhunun Aynas›d›r Kentler
Kentler, birçok neslin yans›mas› olarak alg›lanabilir. Oralarda
insanlar›n düflündü¤ü gibi yaflad›¤›n›, yaflad›¤› gibi düflündü¤ünü
görebiliyorsunuz. Bu, flifreleri tespit etmemizi sa¤layan bir
iliflkidir. Kentler ayn› zamanda insanlar›n ruhsal durumunu da
gösterir.  ‹stanbul da, Havana gibi denizle mistik bir iliflki
içerisinde. Bugün Bo¤az’dan geçerken orada farkl› ak›mlar›n
yaratt›¤› duygular› hissettim. 

F›rt›nayla Savaflabiliriz, Kanla Savaflamay›z 
De¤erli olan her fley korunmal›d›r. Sonuç olarak her fley
insanlar›n çabalar›yla oluflturuluyor. Hükümdarlar, kaptanlar,
generaller bu binalar›n oluflturulmas›n› emrettiler. Soylular,
bugün müzelerde bulunan sanat eserlerini toplad›lar. Geçmiflten
kaçamay›z. Kültürel miras› ne kadar korursak, o kadar  devrimci
oluruz. Bizim, sizin gibi neredeyse s›n›rs›z bir geçmiflimiz yok.
Bizim tarihimizde, birilerinin tarihi bitti¤inde baflkalar›n›n tarihi
bafllam›fl. Bizim fliirimiz, ‹spanyol alt›n fliirinin o¤ludur, öz
çocu¤udur. Babalar›m›z, dedelerimiz haks›z bir rejime karfl›
savaflt›lar. Ama hiçbir zaman kültürel miras›m›za karfl› de¤ildi bu
savafl. Zaten bu mümkün de¤il, hatta imkâns›zd›r.



Alt›nda¤’›n Tarihi
Dokusu Gün›fl›¤›na

Ç›k›yor 
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Baflkentin yaklafl›k 4000 y›ll›k geçmiflini bar›nd›ran ve eski
medeniyetler kadar, genç Cumhuriyet’in mimarisi ve miras›n› da
yeni kuflaklara aktaran Alt›nda¤, belediyenin yürüttü¤ü onar›m
çal›flmalar›yla, y›llard›r gözden kaçan tarihi dokusunu yeniden
yerli ve yabanc› turistlerin be¤enisine sunuyor.

Yüzlerce y›l›n yorgunlu¤una ra¤men varl›¤›n› günümüze kadar
korumay› baflaran ve hepsi tescillenen 774 kültür ve tabiat
varl›¤›na ev sahipli¤i yapan ilçe, bu varl›klar›n çeflitlili¤i
aç›s›ndan da ilgi çekiyor. 481 sivil mimari örne¤i, 104 kültürel ve
idari yap›, 99 dinsel yap›, 43 çeflme, 24 ticari yap›, 8 an›t ve
abide ile 3 askeri yap›n›n bulundu¤u ilçede ayr›ca hepsi tescilli 5
mezarl›k, 4 arkeolojik kal›nt› alan› ve 3 tane de an›tsal a¤aç var.
Toplam 207 hektarl›k arkeolojik ve kentsel sit alan› bar›nd›ran
ilçede yap›lan akademik çal›flmalar halen gün ›fl›¤›na ç›kar›lmay›
bekleyen Frig ve Roma dönemi kal›nt›lar›n›n varl›¤›na iflaret
ediyor. 

‹lçe her ne kadar baflkentin
kültürel ve tarihi dokusunu
bar›nd›rsa da eldeki
eserlerin bak›m ve
onar›mlar›n›n gerekti¤i gibi
yap›lamad›¤› bir gerçek.
Son y›llarda geliflmekte
olan koruma bilinci ise hem
Ankara hem Alt›nda¤ için
umut verici görünüyor. Bu
noktada Alt›nda¤ Belediyesi
de yürüttü¤ü projelerle
geliflmekte olan koruma ve
yaflatma çal›flmalar›na
örnek oluyor.  

Saat Kulesi Yeniden Hayat Buldu 
Alt›nda¤ Belediyesi’nin öncelik verdi¤i projelerden ilki, Ankara
Kalesi girifl burcu üzerindeki Saat Kulesi’nin onar›m›d›r. 1885
y›l›nda Vali S›rr› Pafla taraf›ndan yapt›r›lan ve sekizgen plan
flemaya sahip Kule, zemin kat dâhil üç kattan oluflan tu¤la y›¤ma
bir yap›d›r. Her kat tek bir mekândan oluflurken yaln›z ikinci
katta, yap›ya güneybat› cepheden bir balkon ba¤lanmaktad›r.
Katlar aras›ndaki ulafl›m›, bat› köflesinde yer alan ahflap
merdiven sa¤lar. 1885 y›l›ndan bu yana Kule’nin sadece
çat›s›nda iki farkl› dönem geçirdi¤i anlafl›lmaktad›r. Birinci
dönemde, yap›n›n alaturka kiremit kapl› e¤imli bir çat›s› oldu¤u;

ikinci dönemde ise yap›n›n üst örtüsünün betonarme kiriflle teras
çat›ya dönüfltürüldü¤ü görülmektedir. 

Alt›nda¤ Belediyesi mülkiyetinde bulunan Kule, Rahmi Koç Vakf›,
TOBB ve Alt›nda¤ Belediyesi iflbirli¤inde haz›rlanan proje
do¤rultusunda onar›lm›flt›r. Burcun bozulan tüm derzleri
temizlenmifl ve yeniden horasan harc› ile derzlenerek, burç üzeri
tafl kaplamas› yap›lm›flt›r. Kule’nin d›fl ve iç yüzeyindeki çimento
s›valar da sökülmüfl ve horasan harc› ile yeniden s›vanm›flt›r.
Yap›da bulunan ahflap elemanlar›n iyi durumda olanlar›
emprenye edilerek kullan›lm›fl, kötü durumdakiler ise özgün
biçime uygun olarak yenilenmifltir.

‹nci ve Dutlu Sokaklarda Sa¤l›klaflt›rma Projesi
‹nci Sokak (ya da soka¤›n kuzey giriflinde bulunan Yeflil Ahi
Camii’nden ald›¤› önceki ad›yla Yeflil Ahi Sokak) 1522’den
1891’e kadar Ahi Hac› Murat Mahallesi olarak an›lan
Hamamönü-Akalar Mahallesi’ndedir. 17. yüzy›l bafllar›nda ç›kan

Celali ‹syanlar› s›ras›nda
Ankara’n›n Kale d›fl›nda
kalan Karao¤lan,-
Samanpazar› ve Karacabey
Hamam› çevresindeki
bütün çarfl› ve
mahallelerinin yak›ld›¤›
bilinmektedir.

17. yüzy›lda Ankara’da
konutlar›n yüzde 80’inin
avlulu, genifl programl› ve
çok odal› oldu¤u
anlafl›lmaktad›r. Tabhane,
sofa, oda ve avlu gibi dört

ana ö¤eyi bar›nd›ran evlerin, yayg›n olarak yap›lan sof üretimi
için y›kama, kurutma, yünü iplik haline getirme ve dokuma gibi
ifllemlerin yap›lmas›na imkân sa¤layacak avlu/tafll›k, sofa oda
gibi çeflitli mekânlara sahip oldu¤u da tespit edilmifltir. Sokak
Sa¤l›klaflt›rma Projeleri kapsam›nda yer alan eski Ankara
evlerinin büyük k›sm› bu özelliklere sahip, en az iki katl›, çok
odal›, avlulu ve sofa/sedirgahl› yap›lard›r.

‹nci ve Dutlu sokaklarda yürütülen proje otuz alt› evi
kapsamaktad›r. Proje öncesinde yap›lan çal›flmalarda evlerin
zaman içinde pek çok müdahale gördü¤ü, s›va ve kerpiç dolgu
harçlar›n›n döküldü¤ü, ahflap malzemelerinin çürümeye bafllad›¤›

Veysel Tiryaki Alt›nda¤ Belediye Baflkan›
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ve kimi yap›larda e¤ilmelerin olufltu¤u gözlenmifltir. Proje
kapsam›nda yap›lar›n tüm cepheleri ele al›nm›fl; çat›lardan
bafllanmak üzere, çürüyen tüm ahflap malzemeler (hat›l, dikme,
kap›, pencere, saçak alt›…) ön korumas› yap›lm›fl ahflap
elemanlar ile de¤ifltirilmifl, kerpiç duvarlar üzerindeki çimento
katk›l› s›va tamamen kald›r›lm›fl ve yeni harç yap›lm›flt›r.
Cephelerle birlikte tüm sokak ve meydanlarda bulunan teknik
altyap› yenilenerek kablolar yeralt›na al›nm›fl, sokaklar küp tafl
kaplama ile döflenme aflamas›na gelmifltir.

Proje alan› içinde ve çevresinde yer alan sosyal amaçl›
yap›lardan, Yeflil Ahi Camii, Karacabey Hamam›, Hac› Musa ve
Karacabey camilerinin de Vak›flar Genel Müdürlü¤ü’nce
onar›mlar›na bafllanm›fl olmas› projeye önemli bir katk›
sa¤layacakt›r. 

‹nci ve Dutlu sokaklar, Hamamönü bölgesindeki konumlar›
itibariyle bölgenin geliflimine yapacaklar› katk› aç›s›ndan
stratejik öneme sahiptir. Özellikle Dutlu, Sar›kad›n, Hamamönü
ve M. Akif Ersoy sokaklar›,  Hacettepe Üniversitesi Kampüsü’nün
bölgede bulunmas›n›n getirdi¤i nüfus yo¤unlu¤u sayesinde
ticaret a¤›rl›kl› bir dönüflüm sürecine girmifltir.

Hamamönü ve Ankara Kalesi’nde karfl›lafl›lan en büyük sorun,
veraset yoluyla ço¤alan hisse sorunudur. Hissedar say›s›

ço¤ald›kça mülk sahiplerinin yap›lara olan ilgisi azalmakta ve
genellikle kirac›lar›n k›s›tl› imkânlar› ölçüsünde bak›mdan
geçirilen yap›lar, zamanla kaderlerine terk edilmektedirler.
Yaklafl›k sekiz yüz tescilli eser ile baflkentin tarihi belle¤ini
oluflturan Alt›nda¤’da yap›lan proje uygulamalar› tek bafl›na
yeterli de¤ildir. Sorumlu kamu kurum ve kurulufllar›n›n yan› s›ra
sivil toplum örgütleri, üniversiteler ve özel sektör taraf›ndan
yap›lan katk›lar da tarihi dokunun korunarak yaflat›lmas›nda ve
bölgenin eski cazibesini kazanmas›nda önemli rol oynayacakt›r.
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Saz› Sözü ve Yazd›klar›yla
Dervifl Parlak’› And›k
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“Savafl›n, yoksullu¤un,
kurakl›¤›n ve kimliksizli¤in
dünyas›nda insan haklar›
yoktur. Onun içindir ki
insanlar›n bar›fl, geliflme, çevre
ve kültür haklar›, di¤er bütün
insan haklar›na kol kanat
geriyor. Bu haklar›n yaflama
geçmedi¤i bir dünyada di¤er
bütün insan haklar› da
anlams›zlafl›yor ve yaflama geçemiyor. fiimdi
bu yeni haklar temelinde dayan›flman›n ve
buluflman›n zaman›d›r. ‹nsanl›k olarak biz: 
E¤er yaflamak istiyorsak, önce çevre ve
kültür de¤erlerimizi yaflatmak için…
E¤er geliflmek istiyorsak, önce çevre ve
kültür de¤erlerimizi gelifltirmek için…
E¤er bar›fl istiyorsak, önce çevre ve kültür
de¤erlerimizle bar›flmak için…
Buluflmal›y›z…”
Dervifl Parlak
10 Kas›m 2005, Yalova 

ÇEKÜL Yönetim Kurulu üyeleri ve ÇEKÜL
çal›flanlar› 10 Kas›m 2005’te, ÇEKÜL’ün 15. y›l
manifestosu haz›rl›k toplant›s›nda Yalova’da buluflmufllard›.
Dervifl Parlak ÇEKÜL Vakf› Yönetim Kurulu Üyesi olarak
toplant›ya kat›ld› ve yukar›daki cümleleri yazd› önündeki
ka¤›d›na… 
Toplant› bafllad›¤›nda ilk söz ona verilmiflti. Parlak, insan
haklar›yla bafllad› konuflmas›na… 

“Birleflmifl Milletlerin ortaya koydu¤u bir tak›m yeni haklar›
da manifestoya eklemlemeliyiz. Bar›fl, geliflme, çevre ve
kültür haklar›… Bunlar toplumsal dayan›flma haklar›
oldu¤u için çok önemlidir. Bu haklar, di¤er haklar gibi
birbirleriyle çeliflkili de¤il, birbirleriyle bütünleflen haklar.”

Bu toplant›dan sonra, Dervifl Parlak’›n not ka¤›d›na yazd›¤›
ilkeler do¤rultusunda çevre ve kültür de¤erlerini yaflatmak,
gelifltirmek ve en önemlisi bu de¤erlerle buluflmak için ÇEKÜL ve
Tarihi Kentler Birli¤i, Anadolu’da birçok buluflma gerçeklefltirdi.
Parlak bu buluflmalar›n hepsinde haz›r bulundu.

Bu konularla ilgilenirken köyünü, lise, üniversite ve siyaset
alan›nda beraber yürüdü¤ü arkadafllar›n›, ailesini unutmad›¤›n›,

onlar› ihmal etmedi¤ini ancak onu
and›¤›m›z salonda, onunla birçok
an›s›n› paylaflan arkadafllar›ndan
dinleyerek ö¤rendik. 16 May›s
2007 Çarflamba günü Beyo¤lu’nda
onunla beraberdik… 

Betül Parlak’›n sözleri hiç
akl›m›zdan ç›kmayacak…

“Hayat›na giren her insana
dostça yaklaflt›… Biz de hayat›m›za giren
her kimseyi dost bildik… Öyle karfl›lad›k…
Tüm dostlara teflekkürler…” 

Yücel Gürsel’in, Tarlabafl› y›k›mlar›ndan
bafllayarak anlatt›¤›, Dervifl Parlak’›n ‹stanbul
için yapt›klar› akl›m›zdan hiç ç›kmayacak…

Metin Sözen’in Dervifl Parlak için söyledikleri

“O, gece-gündüz beraber oldukça
anlafl›labilen bir insand›. O, kendini
koydu¤u yerden anlafl›labilecek bir
insand›… O hep diri ve hep yan›m›zda…
sonsuza dek akl›m›zda kalacak…”

Oktay Ekinci’nin “Dervifl’ten ö¤rendi¤im en önemli fley” diye
söyledi¤i cümleyi de unutmayaca¤›z… 

“Toplum yarar›na ise hukuka uygundur. De¤ilse hukuka
ayk›r›d›r.”

Sözen’in de belirtti¤i gibi önemli olan, Dervifl Parlak’›
unutmamak de¤il, onun b›rakt›¤› miras etraf›nda her gün
düflünüp, her gün yaz›p, yay›nlar yapmak, o miras› yaflatmakt›r. 
Biz de art›k -son y›llarda bize gösterilenin, dayat›lan›n aksine-
karfl›laflt›¤›m›z insanlar› dost bilece¤iz. Do¤rular›n yan›nda
olaca¤›z, yanl›fllar› düzeltmek için çaba harcayaca¤›z, en
önemlisi de Dervifl Parlak gibi hukukun üstünlü¤üne
inanaca¤›z… 

Not: Dervifl Parlak’›n çeflitli dönemlerde kaleme ald›¤› yaz›lar›
“fiehrin Hukuku” bafll›¤›yla kitaplaflt›. Kitab› yay›mlayan Betül
Parlak’a, Behçet Çelik’e, Kanat Kitap’a ve eme¤i geçenlere
teflekkürler… Kitab›n da¤›t›m›na 17 May›s 2007’den itibaren
baflland›.
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TKB’YE 14 YEN‹ ÜYE…
Tarihi Kentler Birli¤i Meclisi’nin 26 May›s 2007 tarihinde
Uluslararas› Kad›köy Buluflmas› s›ras›nda gerçeklefltirdi¤i
toplant›da, on dört yeni üyenin daha Birli¤e kat›lmas› karar›
al›nd›. Karar do¤rultusunda, fiehitkamil (Gaziantep), Samsun
Büyükflehir, Beyo¤lu (‹stanbul), Çankaya (Ankara), Mersin
Büyükflehir, Ere¤li (Konya), Didim (Ayd›n), Darende (Malatya),
Eyyüpnebi (fianl›urfa), Tomarza (Kayseri), Ad›yaman, Lapseki
(Çanakkale), Vezirköprü (Samsun) ve ‹stanbul Büyükflehir
belediyelerinin üyelikleri kabul edildi. ‹çiflleri Bakanl›¤›’n›n
onay›n›n ard›ndan Tarihi Kentler Birli¤i’nin üye say›s› 228’e
yükselecek.

KENTLER ÇOCUKLARINDIR’IN 2007 PROGRAMI SONA
ERD‹
ÇEKÜL Vakf›’n›n 2003 y›l›nda UNESCO Türkiye Milli
Komisyonu’nun deste¤iyle bafllatt›¤› “Kentler Çocuklar›nd›r
Kültürel E¤itim Program›” bu y›l dördüncü y›l›nda… ÇEKÜL bu
y›l, Tarihi Kentler Birli¤i ile iflbirli¤i yaparak Tarihi Kentler
Birli¤i’ne üye alt› kentte e¤itim program›n› uygulad›. Mu¤la,
fianl›urfa, Kayseri, Amasya, Midyat ve Kars kentlerinde yap›lan
e¤itimlerde toplam yüz yirmi çocuk kentlerinin “kültür elçisi”
oldular. 

Yap›lan çal›flmalarda, ö¤rencilerin kentlilik bilincinin ve kültürel
kimlik duygusunun geliflmesi, yaflad›klar› kentin kültürel

zenginli¤inin fark›na varmalar› amaçland›. Bu do¤rultuda, yerel
uzmanlar taraf›ndan yap›lan sunumlar ve etkinliklerle, ö¤renciler,
üç gün boyunca kentin tarihi, co¤rafi, arkeolojik, mimari ve
folklorik özelliklerini ö¤rendiler. 2007 y›l› çal›flmalar›na, ‹stanbul
Üniversitesi Hasan Ali Yücel E¤itim Fakültesi E¤itim Bilimleri
Bölümü’nden on iki ö¤renci gönüllü e¤itimci olarak kat›ld›.
Ayr›ca ÇEKÜL Vakf›’n›n yereldeki temsilcileri ve Tarihi Kentler
Birli¤i’ne üye belediyelerin baflkanlar› ve çal›flanlar› e¤itim
program›na sürekli destek verdiler. E¤itimlerin ard›ndan alt›
kentteki kültür elçilerinin çal›flmalar› devam ediyor. Kültür
elçileri belirli aral›klarla bir araya gelerek neler yapabileceklerini
tart›fl›yorlar, proje üretiyorlar.  Önümüzdeki dönemde, Kentler
Çocuklar›nd›r 2008 Kültürel E¤itim Program›’n›n oluflturulmas› ve
e¤itimin yayg›nlaflt›r›lmas› için haz›rl›klara bafllanacak. 

TKB VE ÇEKÜL “TAD‹LAT ‹STANBUL FUARI”NA KATILDI
Tarihi Kentler Birli¤i ve ÇEKÜL Vakf›, 7-10 Haziran 2007 tarihleri
aras›nda ‹stanbul Expo Center’da gerçeklefltirilen Tadilat
‹stanbul Fuar›’na kat›ld›. Yap› yenileme alan›ndaki yat›r›mlara
ivme kazand›rmak ve yönlendirmek amac›yla Türkiye’de ilk kez
düzenlenen Tadilat ‹stanbul Fuar›’n›n aç›l›fl töreninde, ÇEKÜL
Vakf› Baflkan› Prof. Dr. Metin Sözen,  TKB yöneticileri ve üye
belediye baflkanlar› da haz›r bulundu. 

2001 y›l›nda bafllayan ve her geçen y›l daha kapsaml› bir niteli¤e
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kavuflarak ivme kazanan “Tarihi Kentler Birli¤i Tarihi ve Kültürel
Miras› Koruma Proje ve Uygulamalar›n› Özendirme Yar›flmas›”na
geçen y›l kat›lan projeler, Tarihi Kentler Birli¤i’nin stand›nda
sergilendi. TKB, 10 Haziran 2007’de fuar kat›l›mc›lar›na ve
ziyaretçilere aç›k bir seminer de düzenledi. “Tarihi Kentlerde
Deneyim Paylafl›m›” bafll›kl› seminerde Birgi, Osmangazi ve
Safranbolu belediye baflkanl›klar› birer sunum yapt›lar.   
ÇEKÜL Vakf›’n›n stand›nda ise Birgi, Kastamonu ve Midyat’tan
gelen zanaatkâr ve yap› ustalar› vard›. ÇEKÜL, Kent Atölyeleri
bafll›¤› alt›nda, tarihi kentlerimizde yok olmaya bafllam›fl el
sanatlar›na ve yap› onar›m›na yönelik atölyeler kuruyor. Bu
proje, hem kentlerimizde istihdam yarat›yor hem tarihi eserlerin
onar›m› s›ras›nda en çok eksikli¤ini duydu¤umuz ara eleman
yetifltirilmesini sa¤l›yor. 

TKB ELAZI⁄ SEM‹NER‹ 
Tarihi Kentler Birli¤i 2007 y›l›n›n üçüncü seminerini Elaz›¤’da
düzenliyor. “Geleneksel Kent Dokular›n›n Yeni Geliflme
Alanlar›yla Buluflmas›” bafll›¤› alt›nda tart›flacak Tarihi Kentler
Birli¤i üyeleri, seminer sonras›nda Elaz›¤, Harput, Hüseynik ve
Palu’da incelemelerde bulunacak. 

4-5 A¤ustos 2007 tarihinde düzenlenecek seminere, tüm üye
belediyelerin baflkanlar›n› ve konuyla ilgili personelleri
bekliyoruz. 
4 A¤ustos 2007, Cumartesi
08.30-09.00 Karfl›lama ve Kay›tlar
09.00-09.05 ‹stiklal Marfl› ve Sayg› Duruflu
09.05-09.20 Sunum: “Neredeyiz?”
Elaz›¤ Belediye Baflkanl›¤›
09.20-10.00 Aç›l›fl Konuflmalar›
10.00-10.15 Kahve Molas›
10.15 Panel: “Geleneksel Kent Dokular›n›n Yeni Geliflme
Alanlar›yla Buluflmas›”
•Yasal Olanaklar
•Uygulama ‹lkeleri
•Kaynak Sa¤lama ve De¤erlendirme Yöntemleri
10.15-11.00  1. Bölüm
Konuflmac›lar:
•A. Faruk Göksu-fiehir Planc›s›, ÇEKÜL Vakf› Yönetim Kurulu
Üyesi 
•Yrd. Doç. Dr. Erkan Uçkan-Mimar, Mu¤la Kültür ve Tabiat
Varl›klar›n› Koruma Bölge Kurulu Baflkan›, Eskiflehir Büyükflehir
Belediyesi Genel Sekreter Yard›mc›s›
11.15-12.30 2. Bölüm
Konuflmac›lar:
•Muzaffer Tunça¤-Konak Belediye Baflkan› 
•Tacettin Özkaraman-Tarakl› Belediye Baflkan›
•Mustafa Haznedar-Kemaliye Belediye Baflkan›

12.30-13.00 Tart›flma
13.00-14.00 Ö¤le Aras› 
14.00-19.00 Kent Gezisi: Keban, Elaz›¤, Harput, 
19.00 Akflam Yeme¤i

5 A¤ustos 2007, Pazar
Kent Gezisi: Hüseynik, Palu, Hazar Gölü
12.30-13.30 Ö¤le Yeme¤i

“ANADOLU” ADININ DO⁄DU⁄U TAfiLICA KÖYÜ ÖZGÜN
DOKUSUNA KAVUfiUYOR
K›z›lcahamam’›n, efsaneleri ve kayalar›yla ünlü Tafll›ca Köyü,
K›z›lcahamam Kaymakaml›¤›, K›z›lcahamam Belediyesi, ÇEKÜL
Vakf› ve Tafll›ca Köyü Güzellefltirme Yard›mlaflma ve Kalk›nd›rma
Derne¤i’nin iflbirli¤iyle özgün dokusuna kavufluyor. Tafll›ca
Köyü’nde bulunan eski tafl, ahflap ve kerpiç yap›lar onar›larak
yeniden ifllevlendiriliyor. Köy çevresindeki türbeler ve her biri
ayr› bir efsaneye sahip olan kayalar da, düzenleme
çal›flmalar›yla birlikte gerçek kimli¤ini buluyor. 

Hayata geçirilecek onar›m ve çevre düzenleme uygulamalar›
kapsam›nda 20 Haziran 2007 tarihinde Tafll›ca Köyü’nü ziyaret
eden K›z›lcahamam Kaymakam› Bilal Çelik, K›z›lcahamam
Belediye Baflkan› Adem Özbekler, ÇEKÜL Vakf› Baflkan› Prof. Dr.
Metin Sözen, ÇEKÜL Vakf› Ankara Temsilcileri Faruk Soydemir
ve Vedat A¤ca, köy muhtar› Celal Erflahin’in öncülü¤ünde burada
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incelemelerde bulundular. Buna göre; eskiden okul olarak
kullan›lan yap›, onar›m çal›flmalar› tamamland›ktan sonra
“Tafll›ca ve Çevresi Araflt›rmalar› Merkezi” ad› alt›nda faaliyet
gösterecek. Okulun karfl›s›nda bulunan ve Tafll›ca köylülerinin
önerdi¤i yap› ise, mülkiyet ifllemleri tamamlan›r tamamlanmaz
onar›larak “Tafll›ca Köyü Geleneksel Kültürünü Yaflatma
Merkezi” olarak ifllevlendirilecek. Köy giriflinde bulunan eski
yap› da tamamen onar›l›p, çevresiyle birlikte düzenlenerek
“Çevre Kültür Evi” olarak hizmet verecek. Böylece köyü ziyarete
gelenler, merak ettikleri ve ihtiyaç duyduklar› bilgilere ilk
buradan ulaflacaklar. 

Tafll›ca Köyü’nde hayata geçirilecek olan di¤er çal›flmalar flu
flekilde s›ralanabilir: Köydeki di¤er yap›lar›n sokak iyilefltirilmesi
projesi kapsam›nda rölöve ve restorasyon projelerinin
haz›rlanmas›, köyün kültürel de¤erlerinin belgelenerek bir rapor
haline getirilmesi, köydeki mevcut geçim kaynaklar›n›n
araflt›r›larak bir rapor haline getirilmesi ve yeni olanaklar›n
araflt›r›lmas›, el sanatlar›n›n canland›r›lmas› için ahflap ve
demircilik atölyelerinin kurulmas›, sokaklar›n zeminlerinin
Arnavut tafl› ile kaplanmas›, köy koruma imar plan›n›n yap›lmas›,
köyün a¤açland›r›lmas›…

Efsaneleriyle Ünlü Tafll›ca Köyü
Tafll›ca Köyü, Ankara’n›n K›z›lcahamam ilçesine ba¤l› olup,
“Anadolu” isminin bu topraklara verildi¤i yer olarak an›l›r. Her
y›l binlerce yerli ve yabanc› turistin ziyaret etti¤i Tafll›ca Köyü,
K›rm›z› Ebe ve o¤lu Oruç Gazi taraf›ndan kurulmufl. Anadolu’nun
Türk ülkesi haline gelmesinde büyük eme¤i geçen Horasan
erenlerinden Oruç Gazi ve K›rm›z› Ebe, Türk ordular›ndan önce
gelerek Diyar-› Rum olarak bilinen bu topraklara yerleflmifller.
Tafll›ca Köyü’nde her y›l ziyaretçi ak›n›na u¤rayan Oruç Gazi ve
K›rm›z› Ebe türbelerinin yan› s›ra Yalak Tafl› ve Gelin Kayas›
bulunuyor. Köyün en önemli özelliklerinden biri ise, burada
bulunan her kaya ve tafl›n bin y›llar› aflan bir hikâyesinin olmas›. 

Ayran Tafl› (Anadolu Efsanesi)
Selçuklu Hükümdar› Alâeddin Keykubat (1192–1237), Baflköy

Kalesi fethi dönüflü burada ayran içmifltir. Selçuklu ordusunun
buradan geçece¤ini haber alan K›rm›z› Ebe, bir bakraç ayran›
olu¤a döker. Bütün orduyu bu ayranla hem sular hem de
askerlerin mataralar›n› doldurur, fakat ayran bitmez. K›rm›z› Ebe
askerlere, “doldur gazilerim, doldur yi¤itlerim.” der. Askerler de,
“Doldur ana, ana dolu.” derler. K›rm›z› Ebe, doldurun yavrular›m
dedikçe, askerler de “Ana dolu.” diye tekrar ederler.
‹slamiyet’ten önce Rum diyar›ndan olan bu bölgeler, söz konusu
olaydan sonra “Anadolu” olarak an›lmaya bafllar.  Sultan
Alâeddin Keykubat, K›rm›z› Ebe ve o¤lu Oruç Gazi’ye bu
topraklar› ba¤›fllar. Vergi al›nmamas› yönünde de ferman
buyurur. 

K›rm›z› Ebe Türbesi
K›rm›z› Ebe, çevrenin ak›ll› ve bilge kiflisidir. Herkese yard›m
eder. K›rm›z› yanaklar›ndan ve bafl›na ba¤lad›¤› k›rm›z› örtüden
dolay› kendisine “K›rm›z› Ebe” denilmifltir.

Oruç Gazi Türbesi
Oruç Gazi’nin türbesi, köyün bat› ucundaki di¤er mezarl›¤›n
içinde bulunuyor. Çevresinde birbirinden ilginç mezar tafllar›n›n
yer ald›¤› türbede Oruç Gazi’den baflka, ailesine ait oldu¤u
san›lan üç mezar daha var. 

Gelin Kayas›
Köyün güneyindeki tepede bulunan bir kaya, gerçekten at
üzerindeki bir gelin görünümündedir. Yan›nda gelinin sacaya¤›,
odas›, merdiveni ve vurunca davul gibi ses ç›karan, tafl olan
çalg›c›n›n davulu oldu¤u söylenen tafllar vard›r. 

“200 ORTAK 200 ESER” ‹Ç‹N SON BAfiVURU TAR‹H‹ 31
TEMMUZ 2007
TKB’nin do¤al, tarihsel çevreyi, kültürel miras› koruma ve
yaflatma yönünde üye belediyelerin giriflimlerine destek verdi¤i
en önemli ve etkin projelerinden olan “200 Ortak 200 Eser”,
TKB’nin 26 May›s 2007 tarihindeki toplant›s›nda ald›¤› karar ile
2007 y›l›nda da tekrarlan›yor.

Üye belediyelerin, s›n›rlar› içinde bulunan, mülkiyet sorunu
çözülmüfl tarihi yap›lar›n ve sokak dokular›n›n projelendirilmesi
amac›yla maddi destek alabilmeleri için, baflvuru konusuyla ilgili
bilgi, belge ve görselleri (mülkiyete iliflkin bilgiler, kadastral
pafta, tescil ve/veya sit alan› ilan›na iliflkin ilgili Bölge Koruma
Kurulu karar›, gereken ölçekte halihaz›r harita, tarihi bilgi ve
yap›n›n/dokunun öyküsünü içeren aç›klama raporu, yap›y› ve
çevre iliflkilerini ifade eden eski-yeni foto¤raflar) içeren baflvuru
dosyalar›n› en geç 31 Temmuz 2007 tarihine kadar, TKB
Merkezi’ne fierifler Yal›s›, Emirgan Mektebi Sokak No: 7
Emirgan Sar›yer ‹stanbul adresine göndermeleri gerekiyor. 
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“SUR‹YE’DEK‹ OSMANLI ESERLER‹ SERG‹S‹”
HAZIRLIKLARI DEVAM ED‹YOR 
Osmanl› ‹mparatorlu¤u'nun Suriye'deki etkilerini tan›tmay›
amaçlayan “Suriye'deki Osmanl› Eserleri” isimli sergi, mimar
Mahmut Zeynel Abidin taraf›ndan haz›rlan›yor. ÇEKÜL Vakf›
serginin haz›rlan›fl aflamas›ndan bafllayarak Mahmut Zeynel
Abidin'e destek verecek. Serginin üç ana bölümden oluflmas›

düflünülüyor. Birinci bölümde Suriye'de Osmanl› Dönemi'nde
yap›lm›fl dini yap›lar ele al›nacak. Bu bölüm ÇEKÜL'ün uzun
y›llard›r sürdürdü¤ü Sinan'a Sayg› Projesi'ni de yak›ndan
ilgilendiriyor. Mimar Sinan'›n Suriye s›n›rlar› içinde yapt›¤›
camiler birinci bölümün en önemli konusu... ‹kinci bölümde konut
mimarisine de¤inilecek. Üçüncü bölüm ise Osmanl›
kervansaraylar›, hanlar› ve hamamlar›yla ilgili olacak. 
Sergi projesini haz›rlayan Mahmut Zeynel Abidin ayn› zamanda
ÇEKÜL Vakf›'n›n Suriye Temsilcili¤i görevini de yap›yor. Suriye

topraklar›ndaki Osmanl› eserlerini tan›tmak için birçok çal›flma
yürüten Zeynel Abidin, bu y›l Birleflik Arap Emirlikleri'nde
düzenlenen “fieyh Zayid Kitap Yar›flmas›'nda “Osmanl› Camileri
Mimarisi” isimli kitab›yla birincilik ödülü ald›. Zeynel Abidin,
yapt›¤› çal›flmalar› kurumsallaflt›rmak için önümüzdeki günlerde
Halep'te fiad›rvan Mimarl›k Miras› Merkezi'ni kurmak için
haz›rlan›yor. Merkez kurulduktan sonra ÇEKÜL Vakf› ile birlikte
kültürel miras› korunmas› konular›nda iflbirli¤i yapacak.

YARIfiMA ‹Ç‹N SON BAfiVURU TAR‹H‹ 31 ARALIK 2007
Ülkemizin do¤al-tarihsel-kültürel miras›n›n korunmas›, özgün
kimli¤inin yaflat›lmas› yönünde, her geçen y›l niteliksel anlamda
yükselifl gösteren baflar›l› çal›flmalar›n ödüllendirildi¤i, sergi ve
yay›nlarla kal›c› sonuçlara ulaflan “TKB Tarihi ve Kültürel Miras›
Koruma Proje ve Uygulamalar›n› Özendirme Yar›flmas›”n›n 2007
y›l› baflvuru süreci bafll›yor. 

Yeniden düzenlenen “Yar›flma Yönetmeli¤i” do¤rultusunda, TKB
üyesi belediyelerimiz taraf›ndan, 30 Haziran 2007 tarihi itibariyle
son bir y›l içinde projeleri sonland›r›lm›fl, gerekli kurum onaylar›
al›nm›fl veya uygulamalar›na bafllanm›fl ya da uygulamalar›
tamamlanm›fl “koruma” örneklerini kaps›yor. Bu örnekler tek
yap› ölçe¤inde olabilece¤i gibi, bir sokak, doku ve yerleflme
bütünü de olabilir. 

Yar›flman›n sonuçlar›, 2008 y›l› bafl›nda belirlenecek. “Uygulama
Ödülü”, “Proje Ödülü” ve “Metin Sözen Koruma Büyük Ödülü”
kategorilerinde verilecek ödüller, gerçeklefltirilecek ödül
töreninde sahiplerini bulacak. Yar›flmaya kat›lmak için, TKB
üyesi belediyelerimizin, web sitemizde bulunan yönetmeli¤in 8.
maddesinde ayr›nt›l› olarak belirtilen belge ve malzemeleri,
eksiksiz olarak, 31 Aral›k 2007 tarihine kadar TKB Genel
Merkezi’ne ulaflt›rmalar› gerekiyor. 

MOZA‹KLER fiEHR‹ fiANLIURFA
2007 y›l›nda fianl›urfa Valili¤i ve fianl›urfa Müze Müdürlü¤ü'nün
ortaklafla gerçeklefltirdi¤i çal›flmalarda yüz metrekarelik bir
alanda erkek egemenli¤ine karfl› savaflan kad›nlar›n av

sahnelerinin ifllendi¤i mozaikler ç›kar›ld›. Halepli Bahçe
Mozaikleri olarak adland›r›lan bu mozaiklerin M.S. 3. yüzy›lda
yap›ld›¤› tahmin ediliyor. Mozaiklerde, savaflç› Amazon
kraliçeleri resmedilmifl. Uzmanlar, Halepli Bahçe Mozaikleri’ni
mozaik tekni¤i, sanat› ve dört milimetrekare boyutundaki F›rat
Nehri'nin özgün tafllar›ndan yap›lmas›ndan dolay› dünyan›n en
k›ymetli buluntular›ndan biri olarak nitelendiriyor. Arkeolojik
çal›flmalar devam ediyor. 
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SIRA BELED‹YE BAfiKANI BELED‹YES‹ ‹L‹ ALAN TEL FAKS
NO KODU
1 fiEVKET YAZGAN Abana Belediyesi Kastamonu 366 564 11 65 564 10 18
2 AYTAÇ DURAK Adana Büyükflehir Belediyesi Adana 322 454 19 11 454 37 87
3 ABDULLAH KAPTAN Afyon Belediyesi Afyon 272 215 22 53 212 09 74
4 MEHMET OSMANBAfiO⁄LU A¤›rnas Belediyesi (Melik Gazi) Kayseri 352 293 23 15 293 23 13
5 VEDAT ERASLAN A¤lasun Belediyesi Burdur 248 731 26 64 731 26 42
6 MEVLÜT GÜLMEZ Ahlat Belediyesi Bitlis 434 412 41 13 412 41 17
7 fiEF‹K TÜRKMEN Akçaabat Belediyesi Trabzon 462 227 13 00 227 13 11
8 KENAN YÜCESOY Akdeniz Belediyesi Mersin 324 336 65 83 336 40 16
9 NEVZAT PALTA Aksaray Belediyesi Aksaray 382 213 10 59 213 15 73
10 OSMAN SAL‹H ÇEL‹KEL Akseki Belediyesi Antalya 242 678 10 08 678 12 66
11 MUSTAFA BALO⁄LU Akflehir Belediyesi Konya 332 813 29 06 812 68 15
12 HÜSEY‹N SAYKAN Alacahüyük Belediyesi Çorum 364 422 75 15 422 75 17
13 AV. HASAN S‹PAH‹O⁄LU Alanya Belediyesi Antalya 242 513 10 02 513 05 02
14 VEYSEL T‹RYAK‹ Alt›nda¤ Belediyesi Ankara 312 311 89 73 309 19 19
15 ‹SMA‹L AYNUR Alt›noluk Belediyesi Bal›kesir 266 396 15 64 396 15 54
16 AL‹ YILDIRIM Amasra Belediyesi Bart›n 378 315 10 81 315 19 86
17 ‹SMET ÖZARSLAN Amasya Belediyesi Amasya 358 218 80 14 218 32 86
18 SUPH‹ ALP Anamur Belediyesi Mersin  324 814 11 15 814 20 20
19 MEL‹H GÖKÇEK Ankara Büyükflehir Belediyesi Ankara 312 384 33 00 384 09 64
20 MEHMET YELO⁄LU Antakya Belediyesi Hatay 326 213 59 51 214 91 99
21 MENDERES TÜREL Antalya Büyükflehir  Belediyesi Antalya 242 241 22 81 249 52 75
22 BAHT‹YAR YAfiAR Araç Belediyesi Kastamonu 366 362 10 12 362 12 19
23 FUAT SÜME Arsuz Belediyesi Hatay 326 643 33 34 643 20 72
24 MUSTAFA KÖRÜKÇÜ Avanos Belediyesi Nevflehir 384 511 40 64 511 40 65
25 ‹LHAM‹ ORTEK‹N Ayd›n Belediyesi Ayd›n 256 226 63 52 226 63 22
26 MUHS‹N ÇELEB‹ Ayd›nlar Belediyesi Siirt 484 461 20 07 461 23 10
27 H.BÜLENT TÜRKÖZEN Ayval›k Belediyesi Bal›kesir 266 312 10 21 312 32 19
28 FAT‹H KAYA Bahçeli (Bor) Belediyesi Ni¤de 388 332 20 11 332 20 29
29 MEHMET KILIÇER Balaban Belediyesi Darende-Malatya 422 635 60 04 635 64 35
30 AHMET ALTINTEL Bart›n Belediyesi Bart›n 378 227 02 29 227 40 13
31 SELAHATT‹N GÜRKAN Battalgazi Belediyesi Malatya 422 841 30 01 841 30 50
32 MEHMET BALCI Beçin Belediyesi Mu¤la 252 515 04 01 515 00 05
33 RAfi‹T ÜRPER Bergama Belediyesi ‹zmir 232 633 10 40 633 20 12
34 ‹BRAH‹M ÖZTÜRK Besni Belediyesi Ad›yaman 416 318 10 09 318 12 21
35 ‹SMA‹L ÜNAL Befliktafl Belediyesi ‹stanbul 212 280 48 00 280 48 02
36 OSMAN GÜNGÖR Beymelek Belediyesi Kale-Antalya 242 872 11 10 872 11 14
37 MANSUR YAVAfi Beypazar› Belediyesi Ankara 312 762 25 10 763 13 58
38 DAVUT UZUNER Bigadiç Belediyesi Bal›kesir  266 614 12 09 614 33 13
39 SEL‹M YA⁄CI Bilecik Belediyesi Bilecik 228 212 10 42 212 18 02
40 ABDÜLKAD‹R YÜKSEL Birecik Belediyesi fianl›urfa 414 652 10 07 652 13 92
41 M. CUMHUR fiENER Birgi (Ödemifl) Belediyesi ‹zmir 232 531 50 04 531 51 77
42 CEVDET ÖZDEM‹R Bitlis Belediyesi Bitlis 434 226 59 11 226 59 12

ÜYE BELED‹YELER
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43 MAZLUM A⁄AN Bodrum Belediyesi Mu¤la 252 316 12 14 316 49 13
44 A.RIZA SOYSAL Bo¤azkale Belediyesi Çorum 364 452 20 21 452 20 21
45 AHMET HELVACI Bolvadin Belediyesi Afyon 272 612 52 34 612 48 29
46 MEHMET ERM‹fi Boyabat Belediyesi Sinop 368 315 10 01 315 30 18
47 TEMEL BAfiBU⁄ Buldan Belediyesi Denizli 258 431 35 83 431 30 08
48 SEBAHATT‹N AKKAYA Burdur Belediyesi Burdur 248 233 16 51 233 53 94
49 F‹KRET AKOVA Burhaniye Belediyesi Bal›kesir 266 412 64 50 412 10 06
50 H‹KMET fiAH‹N Bursa Büyükflehir Belediyesi Bursa 224 223 50 41 225 18 16
51 AHMET YAfiAR TOKTAfi Bünyan Belediyesi Kayseri 352 712 10 40 712 19 47
52 SAM‹ BAYIRBAfiI Büyükbürüngüz Belediyesi Kayseri 352 295 42 95 295 43 50
53 DR. HASAN AKGÜN Büyükçekmece Belediyesi ‹stanbul 212 883 29 96 883 69 68
54 AYDIN BUDAK Cizre Belediyesi fi›rnak 486 616 17 58 616 85 13
55 ÜLGÜR GÖKHAN Çanakkale Belediyesi Çanakkale 286 217 54 02 217 12 28
56 ‹RFAN D‹NÇ Çank›r› Belediyesi Çank›r› 376 212 14 00 213 25 05
57 TURAN ATLAMAZ Çorum Belediyesi Çorum 364 225 08 10 212 38 00
58 KAD‹R ER Daday Belediyesi Kastamonu  366 616 10 05 616 22 94
59 M.EROL KARAKULLUKÇU Datça Belediyesi Mu¤la 252 712 30 98 712 34 92
60 N‹HAT ZEYBEKÇ‹ Denizli Belediyesi Denizli 258 265 21 37 242 10 79
61 RAMAZAN KAPAR Derik Belediyesi Mardin 482 251 30 24 251 30 39
62 RECEP ÖZKAN Develi Belediyesi Kayseri 352 621 60 41 621 24 74
63 MÜMTAZ AL‹USTAO⁄LU Devrekani Belediyesi Kastamonu 366 638 10 13 638 13 14
64 MEHMET GÜRES‹NL‹ Divri¤i Belediyesi Sivas 346 418 11 13 418 10 02
65 AV.OSMAN BAYDEM‹R Diyarbak›r Büyükflehir Belediyesi Diyarbak›r 412 221 13 18 223 45 00
66 MUKADDES KUB‹LAY Do¤ubayaz›t Belediyesi A¤r› 472 312 64 03 312 63 99
67 SELÇUK DULKAD‹RO⁄LU Dulkadirli Belediyesi K›rflehir 386 226 21 10 226 20 75
68 HAMD‹ SEDEFÇ‹ Edirne Belediyesi Edirne 284 213 50 11 212 09 94
69 YUNUS BOZBEY Edremit Belediyesi Bal›kesir 266 373 44 24 374 40 06
70 M.SÜLEYMAN SELMANO⁄LU Elaz›¤ Belediyesi Elaz›¤ 424 218 10 05 212 28 82
71 HÜSEY‹N YAPICI Elmal› Belediyesi Antalya 242 618 67 01 618 12 78
72 AHMET YEN‹HAN Erbaa Belediyesi Tokat 356 715 10 19 715 11 47
73 MUSTAFA ERTU⁄RUL Erciyes Belediyesi Kayseri 352 424 25 15 424 25 13
74 MEHMET fiEREFL‹O⁄LU Erkilet Belediyesi Kayseri 352 344 05 20 344 05 23
75 AHMET KÜÇÜKLER Erzurum Büyükflehir Belediyesi Erzurum 442 233 01 80 233 02 20
76 EKREM TAfiKESD‹K Eskigediz Belediyesi Kütahya 274 423 01 15 423 07 03
77 YILMAZ BÜYÜKERfiEN Eskiflehir Büyükflehir Belediyesi Eskiflehir 222 231 10 90 220 42 35
78 AHMET GENÇ Eyüp Belediyesi ‹stanbul 212 612 20 01 544 00 02
79 MUSTAFA DEM‹R Fatih Belediyesi ‹stanbul 212 534 80 20 532 53 71
80 NA‹L DÜLGERO⁄LU Finike Belediyesi Antalya 242 855 11 02 855 32 25
81 GÖKHAN DEM‹RA⁄ Foça Belediyesi ‹zmir 232 812 11 27 812 24 22
82 ASIM U. GÜZELBEY Gaziantep Büyükflehir Belediyesi Gaziantep 342 211 12 00 211 12 53
83 HURfi‹T YÜKSEL Giresun Belediyesi Giresun 454 216 21 82 216 33 27
84 ETHEM fiAH‹N Gölyaz› Belediyesi Bursa 224 485 50 36 485 51 25
85 FEVZ‹ GÜNAL Göreme Belediyesi Nevflehir 384 271 21 21 271 21 24
86 ABDÜLKAD‹R YILMAN Göynük Belediyesi Bolu 374 451 60 20 451 24 54
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87 MUSTAFA CANLI Gümüflhane Belediyesi Gümüflhane 456 213 10 10 213 73 52
88 HASAN YILMAZ Güneflli ‹lk Kademe Belediyesi Kayseri 352 292 23 64 292 23 65
89 KUDRET ÖZEfi Güzelyurt Belediyesi Aksaray 382 451 20 19 451 20 36
90 H. HÜSEY‹N MÜLAZIMO⁄LU Halkap›nar Belediyesi Konya 332 771 20 20 771 21 98
91 H‹KMET KARAAL‹ Harbiye Belediyesi Hatay 326 231 43 45 231 43 42
92 ‹BRAH‹M ÖZYAVUZ Harran Belediyesi fianl›urfa 414 441 20 75 441 25 58
93 ABDULVAHAP KUSEN Hasankeyf Belediyesi Batman 488 381 20 14 381 22 49
94 ZEKER‹YA KARAYOL ‹ncesu Belediyesi Kayseri 352 691 33 13 691 33 86
95 ‹DR‹S GÜLEÇ ‹nebolu Belediyesi Kastamonu 366 811 45 00 811 32 32
96 ORHAN ÖZTÜRK ‹skilip Belediyesi Çorum 364 511 60 62 511 60 20
97 AZ‹Z KOCAO⁄LU ‹zmir Büyükflehir Belediyesi ‹zmir 232 484 21 55 483 80 73
98 ‹BRAH‹M KARAOSMANO⁄LU ‹zmit Büyükflehir Belediyesi ‹zmit 262 321 31 40 322 39 78
99 KADR‹ ÖNYILMAZ ‹znik Belediyesi Bursa 224 757 10 10 757 29 10
100 SELAM‹ ÖZTÜRK Kad›köy Belediyesi ‹stanbul 216 414 38 53 414 38 56
101 MUSTAFA POYRAZ Kahramanmarafl Belediyesi Kahramanmarafl 344 223 50 72 221 34 73
102 SÜLEYMAN TOPÇU Kale Belediyesi Antalya 242 871 51 28 871 36 61
103 MUSTAFA fiALVARLI Kalkan Belediyesi Antalya 242 844 31 31 844 30 36
104 MEHMET KARACA Kanl›ca Belediyesi Nevflehir  384 484 55 67 484 55 67
105 EM‹N METE Karacasu Belediyesi Ayd›n 256 441 20 11 441 23 14
106 HAL‹L POSBIYIK Karadeniz Ere¤li Belediyesi Zonguldak 372 323 28 40 323 28 49
107 AL‹ KANTÜRK Karaman Belediyesi Karaman 338 213 46 16 212 30 46
108 MEHMET MUGAY‹TO⁄LU Karap›nar Belediyesi Konya 332 755 10 63 755 25 16
109 NA‹F AL‹BEYO⁄LU Kars Belediyesi Kars 474 212 39 42 223 21 55
110 TURHAN TOPÇUO⁄LU Kastamonu Belediyesi Kastamonu 366 214 11 53 214 99 83
111 HAL‹L KOCAER Kafl Belediyesi Antalya 242 836 10 20 836 10 30
112 ABDULLAH ÇEK‹Ç Kaymakl› Belediyesi Nevflehir 384 218 21 60 218 20 03
113 MEHMET ÖZHASEK‹ Kayseri Büyükflehir Belediyesi Kayseri 352 222 49 19 222 67 20
114 fiÜKRÜ BALCI Kemah Belediyesi Erzincan 446 511 20 06 511 26 59
115 MUSTAFA HAZNEDAR Kemaliye Belediyesi Erzincan 446 751 20 16 751 25 52
116 ‹BRAH‹M ÜNAL Kemerhisar Belediyesi Ni¤de-Bor 388 329 20 50 329 32 86
117 HAL‹M ÇAKIR K›rflehir Belediyesi K›rflehir  386 213 10 23 213 44 87
118 A. MUZAFFER TUNÇA⁄ Konak Belediyesi ‹zmir 232 489 49 18 489 49 20
119 TAH‹R AKYÜREK Konya Büyükflehir Belediyesi Konya 332 235 46 00 221 15 76
120 KAZIM ÖZGAN Kozan Belediyesi Adana 322 515 58 00 515 84 13
121 HAL‹L GÜLCÜ Kula Belediyesi Manisa 236 816 70 01 816 70 02
122 FUAT AKDO⁄AN Kufladas› Belediyesi Ayd›n 256 614 10 03 614 15 80
123 ÜNAL fiAH‹N Kuruköprü Belediyesi Kayseri 352 423 32 60 423 33 68
124 DURSUN HAMD‹ ÖZ Kuyucak Belediyesi Antalya 242 673 50 03 673 52 28
125 L‹NA C‹LL‹ Küçükdalyan Belediyesi Hatay 326 225 01 23 225 22 50
126 MUSTAFA ‹ÇA Kütahya Belediyesi Kütahya 274 223 60 36 223 60 44
127 H. CEMAL AKIN Malatya Belediyesi Malatya 422 326 55 55 323 29 50
128 M. TAH‹R KAHRAMANER Malazgirt Belediyesi Mufl 436 511 21 17 511 41 69
129 BÜLENT KAR Manisa Belediyesi Manisa 236 231 45 80 234 15 17
130 MET‹N PAMUKÇU Mardin Belediyesi Mardin 482 212 13 48 212 21 36
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131 NURAN ATLI Maz›da¤› Belediyesi Mardin 482 511 10 11 511 10 09
132 DR. MEMDUH BÜYÜKKILIÇ Melikgazi Belediyesi Kayseri 352 222 90 20 222 92 75
133 Ö. HAKAN DEM‹RSOY Mezitli Belediyesi Mersin 324 358 10 05 357 00 42
134 fiEHMUS NASIRO⁄LU Midyat Belediyesi Mardin 482 462 25 24 462 29 60
135 FEVZ‹ TOPUZ Milas Belediyesi Mu¤la 252 512 51 11 512 80 29
136 NA‹L fiAHAN Mimarsinan Belediyesi Kayseri 352 294 20 02 294 23 77
137 EROL DEM‹RH‹SAR Mudanya Belediyesi Bursa 224 544 78 00 544 16 57
138 MET‹N SOYGÜR Mudurnu Belediyesi Bolu 374 421 31 99 421 34 47
139 OSMAN GÜRÜN Mu¤la Belediyesi Mu¤la 252 214 15 43 212 07 18
140 MUSTAFA ÖZER Mustafapafla Belediyesi Ürgüp-Nevflehir 384 353 50 01 353 55 00
141 SELAHATT‹N ARSLAN Mut Belediyesi ‹çel 324 774 27 27 774 23 39
142 HASAN ÜNVER Nevflehir Belediyesi Nevflehir 384 213 12 20 213 19 91
143 MÜM‹N ‹NAN Ni¤de Belediyesi Ni¤de 388 232 35 55 232 35 68
144 ‹DR‹S fiAH‹N Niksar Belediyesi Tokat 356 527 81 51 527 63 70
145 MUSTAFA BOZBEY Nilüfer Belediyesi Bursa 224 451 21 50 451 21 24
146 HACI FEVZ‹ AKDO⁄AN Nizip Belediyesi Gaziantep 342 517 39 00 517 21 38
147 DR.MEHMET TANHAN Nusaybin Belediyesi Mardin 482 415 36 99 415 59 01
148 BURHAN SAKALLI Odunpazar› Belediyesi Eskiflehir 222 217 30 30 227 96 07
149 AL‹ UYANIK O¤uzlar Belediyesi Çorum 364 561 70 45 561 21 50
150 SEY‹T TORUN Ordu Belediyesi Ordu 452 225 01 04 225 01 15
151 YÜCEL YAZICI Ortahisar Belediyesi Nevflehir 384 343 32 04 343 30 04
152 HACI ÖMER ATAK Ortaköy Belediyesi Çorum 364 491 40 13 491 49 61
153 EM‹N SERDAR KURfiUN Osmanc›k Belediyesi Çorum  364 611 99 84 611 85 86
154 M.SELAHATT‹N ÇET‹NTAfi Osmaneli Belediyesi Bilecik 228 461 41 31 461 40 18
155 RECEP ALTEPE Osmangazi Belediyesi Bursa 224 444 16 01 270 70 73
156 A.MAHMUT BADEM Ödemifl Belediyesi ‹zmir 232 544 90 97 545 12 69
157 KAZIM TURAN Ören Belediyesi Mu¤la 252 532 26 47 532 26 47
158 M. SA‹T DA⁄O⁄LU Palu Belediyesi Elaz›¤ 424 651 20 04 651 25 82
159 OSMAN AKKULAK Pamukkale Belediyesi Denizli 258 272 20 82 272 22 81
160 BEK‹R ALTAN Payas Belediyesi Hatay  326 755 78 00 755 78 08
161 fiERAFETT‹N PERVANLAR Pazar Belediyesi Tokat  356 261 20 15 261 20 23
162 HAL‹L SARIMEfiE P›narbafl› Belediyesi Kastamonu 366 771 22 42 771 22 43
163 YAKUP ÇEL‹K Polatl› Belediyesi Ankara 312 623 45 45 623 43 29
164 N‹HAT CEBEC‹ Safranbolu Belediyesi Karabük 370 712 41 14 712 36 42
165 EfiREF AYVAZ Savur Belediyesi Mardin 482 571 21 42 571 20 22
166 HAM‹T N‹fiANCI Seferihisar Belediyesi ‹zmir 232 743 39 60 743 34 65
167 H.VEFA ÜLGÜR Selçuk Belediyesi ‹zmir 232 892 69 11 892 69 13
168 AZ‹M ÖZTÜRK Seyhan Belediyesi Adana 322 432 89 39 433 49 70
169 OSMAN DEL‹KKULAK Side Belediyesi Antalya 242 753 10 13 753 33 60
170 BAYRAM AL‹ ÖNGEL Silifke Belediyesi Mersin 324 714 10 05 714 21 86
171 F‹KRET KAYA Silvan Belediyesi Diyarbak›r 412 711 50 81 711 50 48
172 ZEK‹ YILMAZER Sinop Belediyesi Sinop 368 261 15 10 261 45 06
173 SAM‹ AYDIN Sivas Belediyesi Sivas 346 221 16 47 221 16 42
174 YAfiAR YURTDAfi Sivrihisar Belediyesi Eskiflehir 222 711 38 20 711 45 27
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175 HAL‹L AYDO⁄DU Sö¤üt Belediyesi Bilecik 228 361 32 76 361 38 66
176 NECDET ÖZEKMEKÇ‹ Söke Belediyesi Ayd›n 256 518 23 11 518 20 93
177 FAZIL TÖRÜN Sultanhisar Belediyesi Ayd›n 256 351 32 43 351 32 90
178 ABDULLAH DEM‹RBAfi Sur Belediyesi Diyarbak›r 412 223 60 62 223 55 51
179 MUSTAFA UYGUN Süleymaniye Belediyesi Antalya  242 674 70 92 674 71 54
180 CEMALETT‹N AKSOY Sürmene Belediyesi Trabzon  462 746 10 65 746 10 67
181 ÖMER CAN fiahinbey Belediyesi Gaziantep 342 231 70 31 231 70 40
182 EfiREF FAKIBABA fianl›urfa  Belediyesi fianl›urfa 414 313 16 34 313 32 58
183 MUSTAFA SARIGÜL fiiflli Belediyesi ‹stanbul 212 288 98 39 347 47 54
184 R‹FAT YILDIRIM Talas Belediyesi Kayseri 352 437 00 55 437 22 21
185 TACETT‹N ÖZKARAMAN Tarakl› Belediyesi Sakarya 264 491 20 15 491 20 17
186 BURHANETT‹N KOCAMAZ Tarsus Belediyesi Mersin 324 613 36 90 613 24 56
187 MUSTAFA GÜNAY Taflköprü Belediyesi Kastamonu 366 417 10 58 417 26 21
188 AL‹ fiAH‹N Taflucu Belediyesi Mersin 324 741 41 69 741 42 55
189 AHMET AYGÜN Tekirda¤ Belediyesi Tekirda¤ 282 258 59 59 261 10 69
190 M. SITKI ‹ÇELL‹ Tire Belediyesi ‹zmir 232 512 10 59 511 20 77
191 ADNAN Ç‹ÇEK Tokat Belediyesi Tokat 356 214 11 64 212 07 07
192 SA‹T GÜLABACI Tosya Belediyesi Kastamonu 366 313 10 09 313 21 93
193 M. VOLKAN CANAL‹O⁄LU Trabzon Belediyesi Trabzon 462 321 10 23 321 08 01
194 U⁄UR ‹MREN Turan Belediyesi Belediyesi Kayseri 352 296 64 40 296 61 21
195 AL‹ GÖZEN Turhal Belediyesi Tokat 356 275 10 31 276 11 56
196 MUSTAFA ZUHAL Uçhisar Belediyesi Nevflehir 384 219 22 06 219 22 06
197 SELÇUK KARAOSMANO⁄LU Urla Belediyesi ‹zmir 232 754 15 22 754 10 09
198 MESUT APAYDIN Uflak Belediyesi Uflak 276 215 12 82 215 48 81
199 AHMET ARPACIO⁄LU Ünye Belediyesi Ordu 452 323 19 41 324 84 05
200 KASIM U⁄UR Ürgüp Belediyesi Nevflehir 384 341 40 08 341 42 26
201 BURHAN YEN‹GÜN Van Belediyesi Van 432 216 73 40 216 20 08
202 EMRULLAH C‹N Viranflehir Belediyesi fianl›urfa 414 511 30 17 511 35 82
203 SELÇUK YILMAZ Vize Belediyesi K›rklareli 288 318 10 21 318 10 46
204 YAKUP TEZCAN Yahyal› Belediyesi Kayseri 352 611 30 07 611 99 11
205 YALÇIN BULGURCU Yalvaç Belediyesi Isparta 246 441 24 67 441 50 07
206 MEHMET SOYO⁄LU Yelki Belediyesi ‹zmir  232 236 70 03 236 77 23
207 OSMAN YURTSEVEN Yenifoça Belediyesi ‹zmir 232 814 64 16 814 91 86
208 ABDÜLKAD‹R AKDEN‹Z Yeflilhisar Belediyesi Kayseri 352 651 30 15 651 30 15
209 ÖZGEN KESK‹N Y›ld›r›m Belediyesi Bursa 224 363 55 00 361 94 51
210 YUSUF BAfiER Yozgat Belediyesi Yozgat 354 212 27 22 212 39 23
211 AL‹ TURAN Zeytinba¤› (Tirilye)  Belediyesi Bursa 224 563 21 51 563 20 17
212 MURAT AYVALIO⁄LU Zile Belediyesi Tokat 356 317 50 80 317 13 89
213 MUSTAFA AKSU Zincidere Belediyesi Kayseri 352 424 25 26 424 25 28
214 SAL‹H KINAY Ziyaret Belediyesi Siirt 484 565 22 05 565 22 06




