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TKB KORUMA ÖDÜLLER‹ 2008

2008 y›l› “TKB Tarihi ve Kültürel Miras› Koruma
Proje ve Uygulamalar›n› Özendirme
Yar›flmas›”n›n sonuçlar›, TKB Dan›flma Kurulu
üyelerinden oluflan jürinin de¤erlendirmesi
sonucunda belli oldu.  
Yar›flmaya 26 belediye “Proje” dal›nda 12,
“Uygulama” dal›ndaysa 31 çal›flmayla kat›ld›.
Uzun süren inceleme, de¤erlendirme ve
raporlama çal›flmalar›n›n ard›ndan, Tarihi Kentler
Birli¤i Dan›flma Kurulu üyeleri her iki alanda
yar›flmaya kat›lan kentlerin çal›flmalar›n› titiz bir
de¤erlendirmeden geçirdi. Bu y›l ilk kez verilen
Süreklilik ödülleriyle birlikte, ödül alan belediye
say›s› 14’e ulaflt›. Belediyelerin yar›flmaya olan
ilgisini, koruma bilincinin yayg›nlaflmas› ad›na
sevindirici buldu¤unu söyleyen Dan›flma Kurulu
Baflkan› Prof. Dr. Metin Sözen, baz› belediyelerin
iki ayr› çal›flmayla yar›flmaya kat›ld›¤›n› vurgulad›. 
TKB Dan›flma Kurulu’nun ard›ndan, TKB
Baflkan› Mehmet Özhaseki’nin baflkanl›¤›nda
toplanan Encümen üyeleri, ödülleri resmi olarak
onaylad›. Özhaseki, kat›l›mdan memnun
olduklar›n›, 2009 y›l›nda yar›flmaya baflvuran
belediye say›s›n›n daha da artmas›n›
beklediklerini söyledi.
Koruma Ödülleri, 23 May›s 2009 tarihinde TKB
Befliktafl Buluflmas› s›ras›nda yap›lacak ödül
töreniyle sahiplerine verilecek ve bir bas›n
toplant›s›yla kamuoyuna duyurulacak.

Koruma gündeminde 
yeni hedeflere do¤ru
yeni broflürlerimiz
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e¤erli Dostlar›m,
Bilindi¤i gibi, 29 Mart 2009 tarihinde
yap›lan Yerel Yönetimler Seçimi’nin

ard›ndan, Tarihi Kentler Birli¤i üyesi kentlerimizin
bir bölümünde geçen dönemin yönetici kadrosu
göreve devam ederken, büyük bir
ço¤unlu¤unda ise yeni yöneticiler nöbeti
devrald›. Yeni yerel yöneticilerimize ‘aram›za hofl
geldiniz’ derken, tüm baflkanlara ve ekiplerine
yeni görev döneminde baflar›lar diliyorum.   

K›demli üyelerimizin s›k s›k dile getirdi¤i
gibi, Tarihi Kentler Birli¤i’ne kat›lmak
birço¤umuzun yaflam›nda bir dönüm
noktas›d›r. Bizler, farkl› meslek ve u¤rafl
alanlar›ndan gelen, kentlerimize hizmeti amaç
edinmifl kifliler olarak, belediyecilik becerilerimizi
uygulama içinde gelifltirme f›rsatlar› buluruz.
Birli¤imiz çat›s› alt›nda kentlerini temsil etme
ayr›cal›¤›na sahip olan arkadafllar›m›z bu
süreçte, farkl› bir alanda öne geçme, farkl› bir

birikim kazanma flans› elde ederler. Tarihi
Kentler Birli¤i’nin paylafl›mc› ve özendirici
ortam›nda, y›llarca ülke gündemimizde yer
alamayan, yo¤un ihmallere u¤ram›fl olan
yurdumuzun zengin tarihi ve kültürel
varl›klar›n›n de¤erini daha derinden kavrar ve
korumac›l›k ilkeleriyle tan›fl›rlar. Birli¤in e¤itici
ve gelifltirici ortam› ufkumuzu açar, kentlerimize
farkl› gözlerle bakmam›z›, kent kimli¤ini
bütüncül bir yaklafl›mla ele almam›z› ve somut
örnekler ortaya koymam›z› sa¤lar. 2000
y›l›ndan beri kesintisiz bir süreklilik ve
dayan›flma içinde, siyasal tercihlerimizin
ötesinde ortak bir hedefe kenetlenerek
sürdürdü¤ümüz bu anlay›fl›n baflar›lar›m›zdaki
pay›n› özellikle vurgulamak gerekir. Aram›za
yeni kat›lan arkadafllar›m›z›n da birli¤imizin bu

seçkin ortam›nda yepyeni deneyimler
kazanaca¤›ndan, meflalemizi yeni ve yarat›c›
katk›larla daha da ileri noktalara
tafl›yaca¤›ndan eminim. 

Tarihi Kentler Birli¤i’nin her y›l ülkemizin
dört bir yan›nda düzenledi¤i iki buluflma ve
dört seminer, hepimizi y›lda alt› kez bir araya
getiren bir paylafl›m zeminidir. 2009 y›l›n›n ilk
alt› ay›nda seçim dönemi nedeniyle
gerçeklefltiremedi¤imiz, birli¤imizin
dinamizminin en yo¤un biçimde yafland›¤› bu
geleneksel toplant›lar›, bundan sonraki
dönemde h›zla hayata geçirmeye
haz›rlan›yoruz. Önümüzdeki günlerde
yap›lacak bu toplant›lar›n özellikle yeni
baflkanlar›m›z için coflkulu bir tecrübe olaca¤›na
inan›yor, yeni arkadafllar›m›zla tan›flmay› ve
kaynaflmay› ben de heyecanla umut ediyorum.  

Tüm üyelerimize sa¤l›k, esenlik ve bar›fl dolu,
verimli ve baflar›l› bir görev dönemi diliyorum. 

sunufl

D

Köklerimiz geçmiflte,

gözümüz ufukta

MEHMET ÖZHASEK‹
Tarihi Kentler Birli¤i Baflkan›
Kayseri Büyükflehir Belediye Baflkan›





ürkiye’nin kültür miras› aç›s›ndan bir
dönüm noktas› olan Tarihi Kentler Birli¤i,
y›llar boyu görmeyen gözlerle bakt›¤›m›z

tarihsel ve kültürel varl›klar›m›z› güncel yaflamla
bar›flt›rmak ve kaynaflt›rmak için yerel dinamikleri
harekete geçiren bir örgütlenme… Yerel yönetimleri
bu do¤rultuda özendirmek, donan›ml› k›lmak ve
yönlendirmek Tarihi Kentler Birli¤i’nin bafll›ca
görevleri aras›nda yer al›yor. Y›lda dört kez
yay›nlanan Geçmiflten Gelece¤e Yerel Kimlik
dergisi de birli¤in bu yöndeki çal›flmalar›ndan
biri. ÇEKÜL Vakf› ekibi taraf›ndan yay›na
haz›rlanan dergi öncelikle, y›lda dört seminer ve
iki buluflmayla TKB üyelerini bir araya getiren ve
her defas›nda yeni bir gündemle tan›flt›ran
etkinliklerin ç›kt›lar›n› koruma camias›yla

Yerel kimli¤in

izinde

paylafl›yor ve belgeliyor. Toplant› izlenimleri,
panel konuflmalar›, seminer kat›l›mc›lar›n›n
görüflleri ve toplant›n›n yap›ld›¤› kent insanlar›n›n
katk›lar› ile gündem bafll›¤›na iliflkin ayr›nt›l›
incelemeler okurla bulufluyor. Dergi ayn›
zamanda TKB üyesi kentlerde yap›lan örnek
çal›flmalar›n, uzman kalemlerden makalelerin ve
yurdun her köflesinden koruma gönüllülerinin
görüfllerinin yer ald›¤› bir platform oluflturuyor.   

Geçmiflten Gelece¤e Yerel Kimlik dergisinin
bu say›s›nda, 2008 y›l›n›n Aral›k ay›nda yap›lan
ve dört ölçekte yerleflim birimindeki örnek koru-
ma çal›flmalar›n›n de¤erlendirildi¤i Kayseri
Semineri’ni ayr›nt›lar›yla, ÇEKÜL Vakf› ‹letiflim
Sorumlusu fiirin S›ng›n Y›lmaz’›n derlemelerinde
bulacaks›n›z. Seminer konusunun ayr›nt›l› bir
incelemesini haz›rlayan ÇEKÜL Vakf› Örgütlenme
Koordinatörü Yonca Moral›’n›n yaz›s›, kentlerinde
koruma çal›flmalar›na öncelikli yer veren
belediyeler için bir k›lavuz niteli¤inde. ÇEKÜL
Vakf› TKB Sorumlusu Esra Turhan, Tarihi Kentler

Afla¤› F›rat Havzas›n›, gözde bir turizm
destinasyonuna dönüfltürmek amac›yla
haz›rlad›¤› Afla¤› F›rat Nehri Havzas›n›n Turizme
Kazand›r›lmas› Projesi (Büyük Mezopotamya
Projesi). Mu¤la Mimarlar Odas›’ndan yüksek
mimar Meral O¤uz ve arkadafllar›n›n Mu¤la’da
Cumhuriyet mimarl›¤› örnekleriyle ilgili incelemesi
de, ÇEKÜL Vakf› ve Tarihi Kentler Birli¤i’nin yeni
hedefleri aras›nda yer alan Cumhuriyet Dönemi
Mimarl›k Miras› konusunda dikkat çekici bir yaz›.
Son olarak, Edirne Belediyesi Meclis üyesi Nam›k
Kemal Döleneken de, 650 y›ld›r yaflat›lan
K›rkp›nar Ya¤l› Güreflleriyle Edirne Belediyesi’ne,
Avrupa Birli¤i’nin Avrupal› Seçkin Destinasyonlar
(EDEN-European Destinations of Exellence)
projesinin “Turizm ve Somut Olmayan Kültürel
Miras” bafll›kl› 2008 y›l› yar›flmas›nda ödül
kazand›ran geleneksel yaflam kültürünü
anlat›yor. 

‹yi okumalar…

editörden HANDAN 
DEDEHAYIR

T

Birli¤i’nin 2003 y›l›ndan bu yana üyelerinin
koruma projelerini desteklemek amac›yla
uygulad›¤› “200 Ortak 200 Eser” program›n›n
bafl›ndan bugüne geliflimini analiz ediyor. ÇEKÜL
Vakf›’n›n Yüksek Dan›flma Kurulu Üyeleri
Mehmet Ata ve Avniye Tansu¤ da, kurulufl
günlerinden beri özverili katk›lar›yla içinde yer
ald›klar› Tarihi Kentler Birli¤i’nin iletiflim tarihini
renkli bir anlat›mla belgeliyorlar.    

Dergide ayr›ca dört ilginç inceleme yer
al›yor: Bunlardan biri, görkemli Selçuklu
baflkentlerinden Konya’n›n zengin kültür miras›n›,
bütüncül bir anlay›flla ve kamu-yerel-sivil-özel
birlikteli¤iyle aya¤a kald›rmak için hummal› bir
faaliyete giriflen Konya Büyükflehir Belediyesi’nin
çal›flmalar›n› tan›t›yor. Bir baflka ilgi çekici konu,
Nilüfer Oktay’›n kaleminden okuyaca¤›n›z,
Erzincan Valisi Abdülkadir Demir’in Gaziantep ‹l
Özel ‹dare Genel Sekreteri olarak görev yapt›¤›
dönemde, Gaziantep, fianl›urfa ve Ad›yaman
kentlerini kapsayan bir kültürler kavfla¤› olan





Baflar›l› kentsel koruma
örnekleri Kayseri’de
de¤erlendirildi 

seminer
TAR‹H‹ KENTLER B‹RL‹⁄‹
KAYSER‹ SEM‹NER‹
PROGRAMI
19 Aral›k 2008 Cuma
Aç›l›fl Konuflmalar›: 
Mehmet Özhaseki – Kayseri Büyükflehir Bld.
Bflk./TKB Bflk. 
Prof. Dr. Metin Sözen – TKB Dan. Kurulu
Bflk./ÇEKÜL Vakf› Bflk. 
Mevlüt Bilici – Kayseri Valisi
20 Aral›k 2008 Cumartesi
Aç›l›fl Sunumu: Mehmet Özhaseki, Kayseri
Büyükflehir Bld.Bflk./TKB Bflk.:Bir Kente Çok
Yönlü Yaklafl›mlar›n Örne¤i: Kayseri
Seminer: Tarihi Kentler Birli¤i’nin De¤iflik
Ölçeklerdeki Yerleflmelerde Gelifltirdi¤i Tasar›m
ve Uygulamalar

Oturum Baflkan›: Prof. Dr. Metin Sözen, ÇEKÜL
Vakf› Bflk./TKB Dan. Kurulu Bflk. 
Sunumlar: 
Mehmet Osmanbaflo¤lu, A¤›rnas Bld. Bflk.
Simge Belde: A¤›rnas
Bayram Vardar, Osmangazi Bld. Bflk. Yrd.
Kale, Çarfl›, Mahalle ve Yaflam› Bütünlefltiren
Koruma: Osmangazi 
Sami Ayd›n, Sivas Bld. Bflk.: Ortaça¤ Selçuklu
Kenti’nin Günümüz Yaflam›yla Bütünleflmesi: Sivas
As›m Güzelbey, Gaziantep Büyükflehir Bld. Bflk.:
Tarihi ve Kültürel Miras›n Yaflat›lmas›nda Yöntem
Aray›fl› ve Bütüncül Koruma: Gaziantep
Tart›flma ve Genel De¤erlendirme
Kayseri Kent Gezisi: Stadyum, Kayseri Evleri,
Gevher Nesibe Medresesi, Kurflunlu Camisi,
Sahabiye Medresesi, Kapal› Çarfl›, Hunat Hatun
Külliyesi
21 Aral›k 2008 Pazar A¤›rnas Gezisi

fi‹R‹N SINGIN 
YILMAZ



Kentlerimizi gelecek kuflaklara aktarmak için
emin ad›mlarla yürüdü¤ümüzü düflünüyorum.
Metin Hocam›n iste¤iyle de¤erlendirme

toplant›s›n› y›l›n son günlerinde Kayseri’de
yap›yoruz. Dört y›ld›r TKB olarak neler yapt›k,
örneklerimiz neler diye konufltu¤umuzda çok güzel
çal›flmalar yapan kentlerimiz oldu¤unu gördük;
bu örnekleri sizlerle paylaflmak istedik,” dedi.   

Özhaseki’nin ard›ndan Prof. Dr. Metin
Sözen söz ald›: “Türkiye’nin her bölgesinde bize
ev sahipli¤i yapanlar› sevgiyle ba¤r›m›za bast›k.
Özhaseki çok güzel bir fley söyledi, ‘Ben de
Baflkan olarak ev sahipli¤i yapman›n onurunu
duymak istiyorum.’ Bu o kadar önemli bir nokta
ki, TKB’de öyle baflar›l› arkadafllar›m›z var ki, her
üye kendi kentinde yapt›¤› çal›flmalar› paylaflmak
istiyor. Dört y›ld›r özverili çal›flmalar›yla TKB
Baflkan› olarak dengeleri koruyan, tüm üyelerle
sayg›l› bir birliktelik kuran Mehmet Özhaseki’nin
ev sahipli¤i yapmas›n›n zaman› gelmiflti. Bu
nedenle Kayseri’deyiz. Özverili çal›flmalar›ndan
dolay› Özhaseki’yi kutluyorum. Bu y›l›n son
günlerinde üstelik de seçim öncesi, baflka bir
Birlik’te, dünyalar› verseniz böyle bir kalabal›¤› bir
araya getiremezsiniz. Bu salonu dolduran herkesi
sevgiyle kucakl›yorum.”

zaklaflt›kça yak›nlaflan, yak›nlaflt›kça
uzaklaflan da¤” yak›flt›rmas›yla an›lan
ve 3917 metre yüksekli¤iyle ‹ç

Anadolu’nun en yüksek da¤› olan Erciyes,
Kayseri kentine ayak bast›¤›n›zda soylu
heybetiyle bak›fllar›n›z› bir m›knat›s gibi kendine
çeken ilk görüntü… Eteklerinde uzanan Kayseri
de, hem do¤al güzelli¤i ve bitki örtüsüyle hem de
âfl›k efsaneleriyle Anadolu’nun dünyaya sundu¤u
simge yerleflmelerinden biri… Kerem ile Asl›’n›n
aflk hikâyesinde, âfl›klar›n küllerinin Erciyes
da¤›n›n Kayseri’ye bakan yüzüne gömüldü¤ü,
da¤›n eteklerinde açan ikiz güllerin de Kerem ile
Asl›’n›n sembolü oldu¤u anlat›l›r. 

2008 y›l›n›n son günlerinde, Aral›k ay›nda
Kayseri’de bir araya gelen Tarihi Kentler Birli¤i
üyeleri, zirvesi karl› bu da¤›n eteklerindeki gülleri
göremedi ama kentsel koruma alan›nda yap›lan
örnek çal›flmalar› ve Kayseri’nin kent dokusunu
inceleme f›rsat›n› yakalad›. Yeni düzenlenen kent
meydan›, sivil mimari örnekleri, past›rmas›,
Mimar Sinan’›n do¤du¤u kent olan tarihi beldesi

A¤›rnas ile TKB üyeleri Kayseri’de dolu dolu üç
gün geçirdi. Tarihi Kentler Birli¤i üyeleri, seminer
kapsam›nda 2008 y›l›nda öne ç›kan kentsel
koruma uygulamalar›n› de¤erlendirdi ve baflar›l›
uygulamalar›n ortak özelliklerini belirledi. 19 Aral›k
akflam› aç›l›fl yeme¤iyle bafllayan Kayseri
Semineri, 21 Aral›k Pazar günü yap›lan A¤›rnas
gezisiyle sona erdi. Aç›l›fl yeme¤inde, TKB ve
Kayseri Büyükflehir Belediye Baflkan› Mehmet
Özhaseki, TKB Dan›flma Kurulu ve ÇEKÜL Vakf›
Baflkan› Prof. Dr. Metin Sözen ile Kayseri Valisi
Mevlüt Bilici birer konuflma yaparak konuklara
hofl geldiniz dedi. 

Ev sahibi olarak ilk konuflmay› yapan
Mehmet Özhaseki, “Dört buçuk y›ld›r Tarihi
Kentler Birli¤i’nin baflkanl›¤›n› yap›yorum. Bu
kadar y›ld›r pek çok seminer ve buluflma
gerçeklefltirdik. Ev sahibi arkadafllar›m›z bizleri
içtenlikle misafir etti; bizlere güler yüzlerini,
yemeklerini, tarihsel zenginliklerini, do¤al
güzelliklerini sundu. Hepsiyle gurur duyuyorum.
Yerel yöneticilere çok ifl düflüyor. Baz› flehirlerin
isimleri ülkelerin ismini bile geçmifl durumda.
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Mehmet Özhaseki:
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Prof. Dr. Metin
Sözen: Özverili
çal›flmalar›ndan
dolay› 
Özhaseki’yi 
kutluyorum

Kayseri Kent Meydan›



Bir kente çok yönlü yaklafl›m:
Kayseri

Baflkan Mehmet Özhaseki, geçmiflten
günümüze Kayseri’nin geliflimini, kentin son
y›llarda kazand›¤› ça¤dafl görünümü ve gelece¤e
yönelik projelerini anlatt›. Kayseri Cumhuriyet
Meydan›’n› düzenleyerek, Türkiye’nin en büyük
meydanlar›ndan birine dönüfltürdüklerini belirten
Özhaseki, yeni düzenlemeyle meydan›n
çevresindeki Selçuklu eserlerinin görünürlü¤ünü
sa¤lad›klar›na dikkat çekti. Art›k dünyada
ülkelerin de¤il flehirlerin yar›flt›¤›na iflaret ederek,
ulusal çapta yap›lan bir mimarl›k yar›flmas›yla,
kale içinde düzenleme çal›flmalar›n›n yak›nda
bafllayaca¤›n› aç›klad›. Ayr›ca tüm bu çal›flmalar›
yaparken esnaf› ma¤dur etmemek için uzlaflmac›
ve kat›l›mc› bir yaklafl›m uygulad›klar›n› belirtti.  

Mehmet Özhaseki, Türkiye sanayisinin Çin
karfl›s›nda a¤›r bir darbe ald›¤›n› hat›rlatarak,
kentlerin kimlikleriyle öne ç›kmalar›n›n zorunlu
bir hale geldi¤ini söyledi. Özhaseki konuflmas›n›n
sonunda, Erciyes da¤› için “Erciyes Master Plan›”
haz›rland›¤›, dünya standartlar›nda bir kayak

“Tarihi Kentler Birli¤i’nin De¤iflik Ölçekteki
Yerleflmelerde Gelifltirdi¤i Tasar›m ve
Uygulamalar” bafll›kl› seminer, “belde-ilçe-il-
büyükflehir” ölçeklerinde dört kentsel koruma
örne¤ini, TKB üyeleriyle paylaflmay› amaçlamaktayd›.
Uygulamalardan yola ç›karak kentsel koruma
çal›flmalar›nda ortak baflar› ölçütlerini belirlemek
ve örnek bir koruma modeline yönelik bir
de¤erlendirme olana¤› yaratmak hedefleniyordu.
2008 y›l›n›n bu son semineri, cumartesi günü
Kadir Has Kongre Merkezi’nde, ev sahibi Kayseri
Büyükflehir Belediye Baflkan› Mehmet Özhaseki’nin
“Bir Kente Çok Yönlü Yaklafl›mlar›n Örne¤i:
Kayseri” bafll›kl› sunumuyla aç›ld›. 

seminer

PANEL: 

Tarihi Kentler Birli¤i’nin

De¤iflik Ölçekteki

Yerleflmelerde Gelifltirdi¤i

Tasar›m ve Uygulamalar



merkezi yap›lmas› için yat›r›mlar›n bafllad›¤›
haberini de paylaflt›. Varl›k mücadelesi veren
kentlerin baflar›s›n›n; ortak ak›l, kent kimli¤ini
öne ç›karma ve yerel dinamiklerin eflgüdümüne
ba¤l› oldu¤unu vurgulad›. 

Ard›ndan oturum Baflkanl›¤›n› Prof. Dr.
Metin Sözen’in yapt›¤› panel bafllad›. Prof. Dr.
Metin Sözen panelin aç›l›fl konuflmas›na, Kars
Buluflmas› ve Kocaeli Semineri'ni hat›rlatarak
bafllad›. Sözen, “Kars ve Kocaeli toplant›lar›nda
çok önemli sonuçlar ald›k. 2009’da dört bafll›¤›
devreye sokuyoruz: Arkeolojik miras›n önemi,
yeralt› ve yerüstü kaynaklar›n bütün olarak
de¤erlendirilmesi, geleneksel yaflam kültürünün
(somut olmayan kültürel miras) envanterinin
ç›kar›lmas›, endüstri miras›n›n yeniden ifllev-
lendirilmesi ve Cumhuriyet dönemi mimari
miras›m›z›n korunmas›. Özellikle Cumhuriyet
kurulurken, olmayan kaynaklarla infla edilen çok
önemli kamu binalar›n› korumal›y›z ve mimari
aç›dan örnek almal›y›z. Bunlar›n yan› s›ra üye
say›m›z›n her geçen y›l art›yor olmas›n› dikkate
alarak, 2009 y›l›nda örgütlenmemizi daha da
güçlendirmeliyiz,” diyerek sözlerini tamamlad›. 

Simge belde: A¤›rnas
A¤›rnas Belediye Baflkan› Mehmet

Osmanbaflo¤lu “Simge Belde: A¤›rnas” bafll›kl›
sunumuna, dünyan›n tan›d›¤› Mimar Sinan’›,
bizlerin tan›mad›¤›na dikkat çekerek bafllad›.
1999 y›l›nda Sinan’›n do¤du¤u kent olan
A¤›rnas’› tan›tmak için yola ç›kt›klar›n› ve ilk
olarak Mimar Sinan’›n do¤du¤u evi sat›n alarak
ifle bafllad›klar›n› belirtti. Prof. Dr. Metin Sözen’in
de deste¤iyle Mimar Sinan Evi’nin h›zla restore
edildi¤ini ve Y›ld›z Teknik Üniversitesi’nin de
mimari projelere bedelsiz destek verdi¤ini anlatt›.
Ç›rakl›k E¤itim Merkezi’nde özel sektör ve
kaymakaml›k iflbirli¤iyle önemli markalar için
ihracata yönelik üretimin yan› s›ra hal› üretimi ve
sat›fl›n›n da yap›ld›¤›n› aç›klad›. Erciyes Üniversitesi
ve AB fonlar›yla Kent Atölyesi’nin kurulmas›,
Kad›n Eme¤i El ‹flleme ve Sergileme Merkezi’nin
aç›lmas›, Kapadokya turizminden A¤›rnas’›n da
yarar sa¤lamas› için kad›nlara e¤itim verilmesi gibi
çal›flmalar›n da A¤›rnas’taki turizmin geliflmesini
destekleyece¤ini belirtti. Mehmet Osmanbaflo¤lu,
TKB’nin düzenledi¤i Budapeflte ve Prag kentlerine
yap›lan gezilerde görme f›rsat› buldu¤u uygula-
malardan örnek alarak, A¤›rnas’taki yollar›n ve
baz› binalar›n cephelerini do¤al taflla kaplamay›
tercih etti¤ini vurgulad›. Tüm bu çal›flmalarda
uzman ekibin önemine dikkat çekti ve Erciyes
Üniversitesi Ö¤retim Görevlisi Yrd. Doç. Dr. Suat
Çabuk ile çal›flmalara yön verdiklerini anlatt›.
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Kale, çarfl›, mahalle ve yaflam›
bütünlefltiren koruma:
Osmangazi

Osmangazi Belediye Baflkan Yard›mc›s›
Bayram Vardar “Kale, Çarfl›, Mahalle ve Yaflam›
Bütünlefltiren Koruma: Osmangazi” bafll›kl›
sunumunda, somut kültürel miras ve geleneksel
yaflam kültürü (somut olmayan miras) hakk›nda
yapt›klar› çal›flmalar› aktard›. Vardar
konuflmas›nda Bursa’n›n, y›llarca sanayi ile öne
ç›kt›¤›n›, asl›nda “tarih ve kültür kenti” oldu¤unu
söyledi. Buradan yola ç›karak yap›lan koruma
çal›flmalar›nda önce uzman kadrodan oluflan bir
ekiple yeniden örgütlendiklerini anlatt›. “Tarih ve
Çevre Koruma Bürosu” kurarak, bu büro çat›s›
alt›nda oluflturulan ekibin koruma projelerinden
sorumlu oldu¤unun alt›n› çizdi. Vardar, üniversite
ve sivil toplum kurulufllar›n›n iflbirli¤iyle, 200
yap›n›n rölövesinin haz›rland›¤›n› ve ayr›nt›l› bir
arfliv çal›flmas› yap›ld›¤›n› söyledi. Koruma amaçl›
imar plan›n›n haz›rland›¤›na ve doku
bütünlü¤ünün sa¤lanmas› için 26 trilyon liral›k
kamulaflt›rma yap›ld›¤›na, kötü dokular›n y›k›larak
kale, çarfl› ve mahallelerin birbirine ba¤land›¤›na
dikkat çekti. Bu çal›flmalar yap›l›rken esnafla ve
kentliyle toplant›lar düzenlemenin kat›l›mc›l›k
aç›s›ndan da önemli oldu¤unu vurgulad›. Bunun
yan› s›ra geleneksel yaflam kültürünü koruma
çal›flmalar›n› da “Bizim” kavram› ad› alt›nda proje-
lendirdiklerinden bahsetti. Bu çal›flmalar›n

Ayr›ca Ç‹MSA sponsorlu¤u ile yay›mlanan
Koramaz Vadisi isimli kitab›n da A¤›rnas için
önemli bir envanter çal›flmas› oldu¤unu vurgulad›. 

Ortaça¤ Selçuklu kenti ve
günümüz yaflam›yla buluflma:
Sivas

Sivas Belediye Baflkan› Sami Ayd›n da
“Ortaça¤ Selçuklu Kenti’nin Günümüz Yaflam›yla
Bütünleflmesi: Sivas” bafll›kl› sunumunda,
kentinde gerçeklefltirilen Selçuklu dönemi,
Osmanl› dönemi ve Cumhuriyet dönemi eser-
lerinin restorasyon ve yeniden ifllevlendirme pro-
jeleri ile a¤açland›rma ve dere ›slah› çal›flmalar›
hakk›nda bilgiler verdi. Sivas Valili¤i’nin
öncülü¤ünde bafllat›lan ve on y›lda 100 milyon
fidan›n dikilmesini hedefleyen “Yeflil Sivas” projesi
ile Sivas’›n yeflile kavufltu¤unu söyledi. Ayd›n,
dere ›slah› çal›flmalar›yla da kentte yeni bir
yaflam merkezi yaratt›klar›n› vurgulad›. Ayd›n,
Sivas’ta kentsel koruma çal›flmalar›na, stratejik
plan ve yol haritas› haz›rlayarak bafllad›klar›n›
söyledi. Tarihi dokunun bütünlük içinde ortaya
ç›kmas› için haz›rlanan “Kent Meydan› Selçuklu
Park›” projesinde ise pek çok kesimle ortak bir
çal›flma yürüttüklerini ifade etti. Sami Ayd›n,
özellikle koruma çal›flmalar›n›n Sivas’›n tamam›na
yay›lmas› için Vak›flar Genel Müdürlü¤ü ve Valili¤in
deste¤inin büyük oldu¤unu söyleyerek, Kültür
Müdürlü¤ü’nün üretti¤i zengin yay›nlar›n da
Sivas’›n tan›t›m› için önemli oldu¤unun alt›n› çizdi.

A¤›rnas Mimar Sinan Evi

seminer
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sonucunda 104 yay›n gerçeklefltirdiklerini, bunlardan
baz›lar›n›n Bizim Çarfl›, Bizim Köy ve Bizim
Mahalle üst bafll›klar›yla yay›mland›¤›n› belirtti.
Osmangazi Belediyesi taraf›ndan aç›lan kitap
sergisi ile yay›nlar›n TKB üyelerine ulaflmas› sa¤land›.

Tarihi ve kültürel miras›n
yaflat›lmas›nda bütüncül
koruma: Gaziantep

Panelin son sunumunu ise Gaziantep
Büyükflehir Belediye Baflkan› As›m Güzelbey
yapt›. Güzelbey,“Tarihi ve Kültürel Miras›n
Yaflat›lmas›nda Yöntem Aray›fl› ve Bütüncül
Koruma: Gaziantep” bafll›kl› sunumunda,
Türkiye’deki büyük ölçekli koruma çal›flmalar›ndan
biri olan “Kültür Yolu” projesini anlatt›. Güzelbey,
çal›flmalar s›ras›nda zorlu bir yoldan geçtiklerini,
projenin önemini vurgulamak için kentlilerle pek
çok toplant› düzenlediklerini belirterek,
karfl›laflt›klar› zorluklardan örnekler verdi. Kale ve
çevresinde bulunan pek çok tarihi yap›da sokak
çocuklar›n›n bar›nd›¤›n› ifade ederek, çocuklar için
2 bin 5 yüz metrekare kapal› alan› olan bir rehabili-
tasyon ve e¤itim merkezi haz›rlad›klar›n› söyledi.
Bu arada yap›lar›n onar›m ve çevre düzenlemesi
çal›flmalar›n›n bafllad›¤›n› belirten Güzelbey,
Gaziantep’in uzun y›llar baklava ve kebap ile
tan›nd›¤›n›, flimdiyse “kültür ve sanatla desteklenmifl
bir sanayi kenti” olarak öne ç›kmaya bafllad›¤›n›
vurgulad›. 2004 y›l›nda proje bürosunun
kurulmas›n›n Gaziantep için bir s›çrama noktas›
oldu¤unu ifade ederek kale, çarfl›, meydan ve
mahallenin bütünlük içinde koruma alt›na
al›nd›¤›n› anlatt›. ÇEKÜL Vakf›’n›n dan›flmanl›¤›nda
yap›lan ve 5,5 km uzunlu¤unda bir güzergâhta
30’dan fazla tescilli yap›n›n yer ald›¤› “Kültür Yolu”
projesinin, kentin dokusunu ortaya ç›kard›¤›n›
söyledi. Bak›rc›lar Çarfl›s›, Et Hali gibi önemli tarihi
mekânlar›n yeniden ifllevlendirildi¤ini, bu arada
esnafla pek çok toplant› yap›ld›¤›n› belirtti. 200
sivil mimari örne¤inin oldu¤u Bey Mahallesi’nin ise
bütün olarak restore edildi¤ini söyleyen As›m
Güzelbey, Gaziantep’in özgün markalar›n›n üretim
ve sat›fla yönelik çal›flma mekânlar›n›n bu
mahallede bir araya getirilece¤inin bilgisini verdi.
Restore edilen Bayaz Han’›n Kent Müzesi, Aziz
Bedros Kilisesi’nin ise Konservatuar’›n çal›flma
mekân› olaca¤›n› söyleyerek, Zeugma Mozaik
Müzesi’nin de 1500 metre karelik yeni bir binada
hizmete aç›laca¤›n› aktard›. Gaziantep’in Antakya,
fianl›urfa, Ad›yaman ve Mardin ile bir bütün olarak
alg›lanmas›n›n ve turizm yol a¤›n›n bu kentlerin de
dikkate al›narak haz›rlanmas›n›n hedefleri
aras›nda oldu¤unu aç›klad›. 

Osmangazi Çekirge semti “Bizim Mahalle” toplant›s›

Sivas

Osmangazi Bursa Surlar›



Kayseri ve A¤›rnas
kent gezileri
yap›ld› 

Farkl› ölçekteki dört yerleflmede yap›lan
koruma faaliyetleri hakk›nda ayr›nt›l› örnekler
eflli¤inde bilgi alan belediye baflkanlar› ve ekipleri,
seminerin ard›ndan Kayseri’de bir kent gezisi yapt›.
Kat›l›mc›lar, inflaat› sürmekte olan stadyum, sivil
mimari örnekleri, Kayseri kent meydan›nda yer alan
Gevher Nesibe Medresesi, Kurflunlu Camisi,
Sahabiye Medresesi, Kapal› Çarfl› ve Hunat Hatun
Külliyesi gibi Kayseri’nin önemli mekânlar›n› inceledi.

Yüz y›ll›k Kayseri evleri
incelendi

Kayseri Büyükflehir Belediyesi ve Erciyes
Üniversitesi’nin iflbirli¤i içinde yürüttü¤ü “Kayseri
Evleri Projesi” kapsam›nda restore edilen 7 sivil
mimari örne¤i gezildi. Tavukçu mahallesindeki
tarihi Kayseri evleri, y›k›lmaktan kurtar›larak
yeniden ifllevlendirilecek. Tarihi de¤eri olmad›¤›
halde mahalledeki 8 evi de projeye dahil eden
Belediye, genifl kapsaml› bir çevre düzenleme
çal›flmas› yürütüyor. 

Örnek uygulamalardaki
baflar›n›n ortak özellikleri

TKB Kayseri Semineri sonunda, sunum
yapan kentlerin uygulamalar›ndaki baflar›lar›n›n
ortak özelliklerinin flunlar oldu¤u gözlendi: 
• Doku bütünlü¤ü, somut kültürel varl›klar ile
geleneksel yaflam kültürünün birlikte ele
al›nmas›, do¤a ve kültür birlikteli¤i gibi
yaklafl›mlar› içinde bar›nd›ran “bütüncül
yaklafl›m”; 
• Yerel halk›n çal›flmalar›n tüm süreçlerinde
uygulamalardan haberdar olmas›n› ön gören bir
bilgilendirme sisteminin hayata geçmesini ve
halktan gelen taleplerin uygulama planlar›na
dahil edilmesini sa¤layan “kat›l›mc›l›k”; 
• Valilik, belediye, vak›flar, özel sektör ve
çeflitli fon kaynaklar›n› bir araya getiren
“kaynak eflgüdümü”;
• Belediye bünyesinde oluflturulan uzman
kadrolar ve üniversite/meslek odalar› iflbirli¤ine
dayanan “uzman örgütlenme”;
• Uygulamalar›n paylafl›lmas›n› ve tan›t›lmas›n›
sa¤layan “yay›n ve tan›t›m politikas›”. 
Yukar›da vurgulanan bu yaklafl›mlar›n, her
ölçekte uygulanabilir bir “koruma modeli”nin alt
yap›s›n› oluflturmas›, TKB Kayseri Semineri’nde
öne ç›kan önemli tespitler aras›ndayd›.

Gaziantep Bak›rc›lar Çarfl›s›

seminer



A¤›rnas’ta davullu zurnal›
karfl›lama

Pazar gününe kar ya¤›fl›yla bafllayan TKB
üyeleri, Mimar Sinan’›n do¤um yeri olan A¤›rnas kent
gezisine kat›ld›. A¤›rnas’›n giriflindeki Prof. Dr. Metin
Sözen Bulvar›’nda davul-zurna eflli¤inde karfl›lanan
davetliler, önce “Mimar Sinan Evi” ve yeralt› flehrini
gezdi. Ard›ndan Agios Prokipios Kilisesi/Kültür ve
Sanat Merkezi, Ç›rakl›k E¤itim Merkezi, Bezirhane,
Belediye tarihi binas› ve ÇEKÜL Kapadokya Bölge
Temsilcili¤i ofisi incelendi. A¤›rnas’›n geleneksel
yaflam kültürünün bir parças› olan tand›r ekme¤i,
mant› ve bulgur pilav›ndan oluflan yemekler, gezinin
ard›ndan davetlilere ikram edildi. 

Yeralt› flehriyle 3000 y›l öncesinde de önemli
bir yerleflme oldu¤u bilinen A¤›rnas, Mimar
Sinan’›n do¤du¤u kent olmas› nedeniyle de özellik
tafl›yor. Eski köy yerleflim alan›ndaki A¤›rnas
evlerinin korunmas›, kent meydan› düzenlemesi,
bir Sinan kentine yak›flan do¤al tafl kapl› yol
çal›flmalar›, kültür-sanat ve mimari alanda
yap›lan etkinlikler, kent halk›n›n çal›flmalara
birebir destek vermesi gibi özellikleriyle A¤›rnas,
Anadolu kentlerine bir model oluflturuyor.

Kültür elçileri de seminer
program›n› takip etti

Kayseri, Talas ve A¤›rnasl› Kültür Elçileri de
Kayseri Seminer Program›na kat›ld›. Talas Kültür
Elçileri panel sunumlar›n› ilgiyle izledi. A¤›rnas Kültür
Elçileri ise, kentlerine gelen davetlilere A¤›rnas’› ve
Mimar Sinan’› anlatt›. TKB üyesi olan farkl› ölçekteki
yerleflmelerden A¤›rnas beldesi, Osmangazi ilçesi,
Sivas ili ve Gaziantep Büyükflehir Belediyesi’nde
yap›lan bütüncül koruma çal›flmalar›ndan örneklerin
sunuldu¤u, kentsel koruma modeli ve baflar› kriter-
lerinin incelendi¤i Kayseri Semineri, TKB’nin 2009
hedeflerinin yeniden gözden geçirilmesiyle sona erdi. 
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Kayseri Evleri 

A¤›rnas TKB üyelerini davul-zurna ile karfl›lad›

A¤›rnas Kültür Elçileri

Kayseri Kapal› Çarfl›’da 57 y›ld›r baba mesle¤i kolonyac›l›¤›
sürdüren Ahmet Çöplüo¤lu 



Serap Divano¤lu / Resim Ö¤retmeni / 
Kültür Elçileri Gönüllü Ö¤retmeni

Do¤ma büyüme ‹stanbulluyum. 10 y›ld›r
Kayseri’deyim. Bir çocu¤um var. Efl durumdan
dolay› buraya tayin olduk. ‹stanbul’dan sonra buraya
al›flabilir miyim diye aç›kças› ilk geldi¤imde
korkmufltum; fakat aflt›¤›ma inan›yorum. Okulla,
kaymakaml›kla, belediyeyle görüflerek, neler
yapabilirim diye hep görüflmeler yapt›m.
Yöneticilere, yeni fikirler sunarak farkl› çal›flmalar
sundum. Burada yapacak çok ifl oldu¤unu
düflünüyorum. Üç dört sene sonra buradan
ayr›laca¤›z. fiimdiden üzülmeye bafllad›m. TKB’nin
2001 y›l›ndaki Talas Buluflmas›’na kat›lm›flt›m.
Orada pek çok insanla ve ÇEKÜL Vakf› ile tan›flt›m.
Kayseri’ye ilk geldi¤imde ö¤retmenlik yapt›¤›m
okulda, çocuklarla Talas’› tan›tmak için çal›flmalar
yapm›flt›k; çünkü çocuklar kendi yaflad›klar› çevreyi
tan›m›yorlard›. Bir foto¤raf kulübü kurduk. Geziler
düzenledik. Belediye ve kaymakaml›ktan bana
destek oldular. Sonra ÇEKÜL Vakf›’n›n “Kentler
Çocuklar›n›nd›r” projesiyle tan›flt›m. Bu projeyle,
çocuklara tarihi yok etmeden koruyarak nas›l
yaflatabileceklerini ö¤rettik. Çal›flmalar›m bu yönde
devam ediyor. Hem TKB’nin hem ÇEKÜL’ün
çal›flmalar›n› elimden geldi¤ince takip etmeye
çal›fl›yorum.  

Ersin Yasin Öztürk / Ankara Koruma Kurulu,
Mimar / ÇEKÜL Ankara Gönüllüsü

ÇEKÜL Vakf› ile 2005 y›l›nda tan›flt›m. O
zamandan beri Ankara ÇEKÜL ekibiyle
çal›fl›yorum ve TKB toplant›lar›n› takip ediyorum.
Kayseri Koruma Kurulu’nda bir buçuk sene
raportörlük yapm›flt›m. 2004-2005 y›llar›yd›. O
zamandan beri Kayseri ve özellikle A¤›rnas’ta çok
de¤ifliklik oldu. Benim ilk gördü¤üm A¤›rnas ile
flimdiki aras›nda çok fark var. ÇEKÜL Vakf›’n›n
A¤›rnas’a katk›lar› yads›namaz. TKB
toplant›lar›ndaysa insanlar baz› problemleri nas›l
çözdü¤ünü, tecrübelerini paylafl›yor. Asl›nda
toplant›larda büyük bir kültür etkileflimi
yafl›yoruz. Türkiye’nin de¤iflik kentlerinden gelen
insanlarla tan›fl›yoruz. Somut çal›flmalar›n yan›
s›ra, yaflam kültürlerimizi de paylafl›yoruz. 

Mustafa Çiftçi / Eyüpnebi Belediye Baflkan›
Viranflehir’e ba¤l› Eyüpnebi Belediyesi

kapat›lan belediyeler aras›nda yer al›yor. fiu anda
ne yaz›k ki belediye de¤iliz; ama ben TKB
çal›flmalar›n› yak›ndan takip etmek istiyorum.
Kayseri’ye ve A¤›rnas’a ilk defa geliyorum. Hem
seminer, hem de geziler çok faydal› geçti. Birçok
yeni bilgi edindim. Örne¤in Mimar Sinan’›n
yaln›zca ismini duymufltum; ama A¤›rnas’l›
oldu¤unu bilmiyordum. Buras› çok farkl› bir yer.

Kayseri semineri
kat›l›mc›lar›ndan görüfller

Yrd. Doç. Dr. Suat Çabuk / ÇEKÜL Vakf›
Kapadokya Bölge Temsilcisi

‹stanbul’da yetiflmifl bir Bayburtluyum.
1994’ten bu yana Erciyes Üniversitesi Mimarl›k
Fakültesi’nde ö¤retim eleman› olarak görev
yapt›m. fiimdi Karabük Üniversitesi Safranbolu
Fethi Toker Güzel Sanatlar ve Tasar›m Fakültesi
Mimarl›k Bölümü’nde ö¤retim üyesi olarak hizmet
veriyorum. 9 y›ld›r A¤›rnas ile ilgili çal›flmalar
yürütüyorum. Kayseri’deki üniversitede
çal›flmam›za ra¤men, uzun y›llar kente 20 km
mesafede olan A¤›rnas’›n hiç fark›nda olmad›k.
Pirimiz Mimar Sinan’›n do¤du¤u yer olan A¤›rnas’a
hiç gelmemifltik. A¤›rnas ile bizi belediye baflkan›
Mehmet Osmanbaflo¤lu 1999 y›l›n›n son aylar›nda
tan›flt›rd›. Sosyolojik olarak içe kapan›k bir köy
olan A¤›rnas, bugün önemli bir dönüflümden
geçerek aç›k bir toplum haline gelme yolunda.

Bafllang›çta Metin Hocam’›n önerisiyle
hedefi küçük tuttuk ve önce Sinan Evi ve
çevresiyle bafllad›k. Hocalar›m›z aras›nda bile
baflta projenin gerçekleflebilece¤ine inanmayan
çoktu. Projenin hayata geçmesiyle halk›n
deste¤ini almaya bafllad›k. Halk bafllang›çta
seyirciydi. fiimdi ise çal›fltaylar için gelen
ö¤rencileri evlerinde konuk eder hale geldiler. Bu
inan›lmaz bir bütünleflme. Bu tür projelerde
baflar›n›n en önemli unsurlar›ndan biri yerelin
destek vermesi, di¤eri ise uyumlu ortak çal›flmad›r.
9 y›lda 800 gün belediye baflkan› ile bir araya geldik.
Her kuruma her flehre beraber gittik. Her projeyi
gönülden destekledi. Baflkan›n önerileri göz ard›
etmeyen ve elefltirilere burun k›v›rmayan yap›s›yla
bir akademisyen olarak onunla çok rahat çal›flt›m.
Ondan hayata iliflkin çok fleyler ö¤rendim. Üç
hamle öteyi görebilme yetene¤ine ve bir konunun
gerçeklefltirilmesi konusundaki inatç›l›¤›na hayran
kald›m. ÇEKÜL Vakf›, Belediye ve A¤›rnas halk›yla
iflbirli¤i içinde yokluklar aras›nda 15 dev proje, 4
çal›fltay, 9 anma toplant›s›, 2 Tarihi Kentler Birli¤i
toplant›s› gerçeklefltirdik. Böyle olunca da A¤›rnas
bölgede bir model haline geldi. A¤›rnas’›n tarihi
anlamda da büyük de¤erlere sahip oldu¤unu yeni
fark ediyoruz. Daha geçen sene belediye
binas›n›n bulundu¤u çevrede yeralt› evleri keflfettik.
Bunlar›n tamam›n› düflündü¤ümüzde daha yüzde
birini biliyoruz. A¤›rnas’taki projeleri Safranbolu
örne¤inde oldu¤u gibi, kurumsal bir yap›ya
kavuflturmam›z gerekiyor. Baflka deyiflle, bizler
olmasak da buradaki projeler devam etmeli.    

seminer



A¤›rnas, hem tarihi, hem kültürel aç›dan, hem
de Kayseri’ye yak›nl›¤› aç›s›ndan flansl› bir yer.
Yap›lan çal›flmalar hemen anlafl›l›yor. Bu yolda
devam edilirse A¤›rnas’›n ismi k›sa sürede tüm
Türkiye’de ö¤renilir.   

Nurettin Çelmeo¤lu / Adana Büyükflehir
Belediyesi Baflkan Dan›flman›

Kayseri’ye daha önce de gelmifltim.
Buradaki de¤iflim Türkiye’deki de¤iflimin bir
izdüflümü. Her geliflmede oldu¤u gibi,
beraberinde baz› yozlaflmalar da geliyor. Örne¤in
on y›l önce burada sadece Kayserilileri görebiliyordum.
fiu anki farkl›l›k, Kayserililik kültürünün yavafl
yavafl yozlaflmaya bafllamas›… 

Biz bunu güneyde; Adana’da, ‹skenderun’da,
Tarsus’ta çok ac› flekilde yaflad›k. O bölgeden
olmayan insanlar kendi kültürleriyle gelince bir
kültür yozlaflmas›, çarp›k kentleflme, kentlilik
bilincinde afl›nma oluyor. Umar›m Kayseri bunu
büyük ölçüde yaflamayacakt›r; gereken önlemleri
alacakt›r. Kayseri Büyükflehir Belediye Baflkan› üç
dört y›l önce “biz iflçi ithal ediyoruz” derken sanki
bu durumdan gurur duyuyordu. Umar›m bunun o
kadar iyi bir fley olmad›¤›n› fark eder. A¤›rnas’a ilk
defa geldim. Belediye baflkan›n› uzun süredir
tan›yorum. O nedenle A¤›rnas’taki çal›flmalarla
ilgili bilgim vard›. fiimdi bu çal›flmalar› yerinde
görebildik. A¤›rnas baflka bir dünya. Mimar Sinan
evindeki an› defterine flunlar› yazd›m: “Sevgili
Sinan, seninle beraber Süleymaniye’nin,
Selimiye’nin ve daha nice ola¤anüstü eserlerin
do¤du¤u yerde bulunmaktan mutluyum.”  

Mustafa Öz / Antikac›
Kayseriliyim. Sekiz y›ld›r antikac›l›k ifliyle

u¤rafl›yorum. Ülkemizin etnografik eserlerinin
ülkemizde kalmas› için ve turizme katk›
sa¤lamas› için mücadele veriyorum. Asl›nda
kendime antikac› de¤il arflivci diyorum. Bir
ticarethane gibi görünüyoruz ama kurulacak
müzelere ya da sergi alanlar›na tedarikçilik yap-
mak istiyorum. Evlerde biriktirilen pek çok
kültürel de¤er var. Bunlar›n toplanmas› ve bir
envanterinin yap›lmas›, kitaplaflt›r›lmas› için
çal›fl›yorum. Kendi evimde antika de¤eri tafl›yan
önemli eflyalar› bulundurmam; çünkü paylaflmay›
seviyorum. Bu eflyalar›n kullan›m› bitti¤inde,
hayat› da son buluyor; ama gelecek kuflaklar›n
onlara ulaflmas› için bizim korumam›z gerekiyor.
Kayseri Semineri’nde Metin Hoca ile tan›flmaktan
çok mutluyum. ÇEKÜL ve TKB’in gönüllüsü
olarak bütün çal›flmalar› takip etmek istiyorum. 
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Yrd. Doç. Dr.
Suat Çabuk:
Bizler 
olmasak da
A¤›rnas’taki
projeler 
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Serap
Divano¤lu:
Burada 
daha 
yapacak 
çok ifl 
var

Ersin Yasin
Öztürk:
Yaflam
kültürümüzü
paylafl›yoruz

Mustafa Çiftçi:
A¤›rnas, 
k›sa sürede
Türkiye’de
tan›n›r

Nurettin
Çelmeo¤lu:
A¤›rnas
baflka bir
dünya

Mustafa Öz:
Antikac› 
de¤il 
arflivciyim



Kayserililer kentlerini
anlat›yor

Kayserili bir çocuk babas›ndan para ister,
“Baba 500 lira verir misin?” Babas›, “400 lira m›?
Ne yapacaks›n 300 liray›? 200 lira neyine yetmiyor?
Al sana 100 lira,” diyerek o¤luna 50 lira verir.
Çocuk gülerek, “Bana da zaten 50 lira gerekiyordu,”
der. Babas› da “Sahte para vermeseydim az daha
beni kaz›klayacakt›n” der. Kurnazl›klar› ve ticaret
becerileriyle, bunun gibi pek çok hikâye, f›kra ve
filme konu olan Kayserililer, yaflad›klar› kentle ilgili
sorular›m›z› cevaplad›. 

Hamdi Gülp›nar / Esnaf 

Biliyorsunuz, Kayserililer ticaret becerileriyle
nam salm›flt›r. Ben de iktisat okudum ve
ö¤rendiklerimi kendi ticarethanemde uyguluyorum.
‹flyerim Kayseri’nin en ifllek caddelerinden birinde.
Befl y›ld›r buraday›m.  Bu cadde ve meydan eskiden
çok farkl›yd›; flimdi de¤iflti. Daha büyük bir
meydan›m›z oldu. Tramvay hatt›m›z oldu. fiehir
büyümeye bafllad›. Meydan düzenlemesi bizim
ifllerimizi olumlu etkiledi. Kayseri çok pahal› bir kent
de¤il. Rahat yaflayabiliyorsunuz; ama ekonomik
krizden dolay› iflsizlik art›yor. Organize Sanayi
Bölgesi’ndeki pek çok arkadafl›m iflçi ç›karmak
zorunda kald›. Tarihi eserleriyle de önemli bir kent
buras›. TKB’yi biliyorum; Özhaseki de baflkanl›¤›n›
yap›yor. Bir sürü toplant›lar yap›l›yor. Keflke biz de
o toplant›lara kat›labilsek. Çok faydal› ifller
yapt›klar›n› biliyorum ve devam etmesini istiyorum.

Metin Tütüncü / Esnaf 

Kayseri güzel bir kent. Pek çok yeni çal›flma
yap›l›yor; ama yeterli oldu¤unu düflünmüyorum.
Meydan düzenlemesi güzel oldu. Tek olumsuz
yönüyse trafi¤in yo¤unlaflmas›. Turizm alan›nda
eksikli¤imiz oldu¤unu düflünüyorum. Erciyes
da¤›n› iyi de¤erlendiremiyoruz. Ankara, Adana,
Mersin, Hatay bize çok yak›n. Oralardan yeteri
kadar turist çekemiyoruz. Kültürel yönde de
eksikli¤imiz var. ‹nsanlar çok d›flar› ç›km›yor.
E¤itim düzeyi çok düflük de¤il; ama kültür
bilincimiz ne yaz›k ki yok. Sosyal alanda yeterli
de¤iliz. Üniversitemiz daha çok ö¤renci çekebilir;
ama ö¤renciler sosyal ve kültürel hayat zay›f
oldu¤u için buray› tercih etmiyor. Sinemam›z var;
fakat insanlar›n sinemaya gitme al›flkanl›¤› yok.
Yeni bir al›flverifl merkezi yap›ld›. ‹nsanlar flimdi
orada gezmeye bafllad›. Önemli olan sadece
tarihi de¤erleri korumak de¤il; kültürel ve sosyal
alanda da geliflmemiz gerekiyor. 

seminer

Kayseri Bürüngüz Camii

HALK 
SÖYLEfi‹LER‹
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Fatma Bahar / Ö¤renci / Ankaral›

Dört y›ld›r Kayseri’de yafl›yorum. Yaflam
koflullar› çok kötü de¤il. Ürgüp, Nevflehir buraya
çok yak›n. Erciyes da¤› Türkiye’nin en önemli
da¤lar›ndan biri. Derslerimiz d›fl›nda yapt›¤›m›z
çok bir fley yok. Arada sinemaya gidiyoruz.
Al›flverifl merkezine gidiyoruz. Örne¤in burada
tiyatro kültürü yok. Ankara ile k›yaslad›¤›mda
bunun bir eksiklik oldu¤unu görüyorum. K›z
erkek birlikte arkadafllar›m›zla gidebilece¤iniz
kahveler yeterli ve kaliteli de¤il. E¤lence mekânlar›
da bizlerin gidebilece¤i gibi kaliteli de¤il ve yok
denecek kadar az. Gençlere yönelik, hem
e¤lenebilece¤imiz hem kaliteli vakit geçirece¤imiz
mekânlar›n olmas›n› isterim. Böylece Kayseri
daha sosyal bir kent olabilir. Kentte yapacak bir
fleyler olunca turistler de daha çok zaman geçirir
ve ekonomiye katk› sunar diye düflünüyorum.   

Mehmet Dan›fllar / Milli Piyango Bileti Sat›c›s›

Kayseri deyince ilk akla gelen past›rma;
fakat Kayseri’nin past›rma d›fl›nda da özellikleri
var. Erciyes da¤› hem Türkiye hem dünya için
çok önemli bir do¤al güzellik. E¤er d›fla aç›lmay›
istiyorsak bu güzellikleri de¤erlendirmeliyiz.
Kayseri geliflen bir kent; örne¤in tramvay yap›ld›;
ama tramvay›n yap›lmas› yeflili öldürdü. Yeflil
alanlar›n yok edilmesi yerine artt›r›lmas›n› tercih
ederim. Yerel yönetimin çal›flmalar› gözle
görülüyor. Kayseri temiz bir kent haline geliyor. 

Sevda Dafldemir / A¤›rnas Kültür Elçisi

ÇEKÜL Vakf›’n›n Kentler Çocuklar›nd›r projesi
e¤itimine kat›larak Kültür Elçisi olduk. A¤›rnas’›n
tarihini ve kültürünü bu e¤itimlerde ö¤rendik.
Kültürümüzü nas›l gelifltirebiliriz, yang›nlaflt›rabiliriz,
bunlar› ö¤rendik. fiimdi de kentimizi ziyarete
gelenlere buray› anlatmaya çal›fl›yoruz. Çeflitli
etkinlikler ve toplant›lar düzenliyoruz. A¤›rnas’›n
kültürel ve tarihi de¤erlerini korumak için
elimizden gelen her fleyi yapmak istiyoruz.

Rahime Gökflen / A¤›rnasl›

A¤›rnasl›y›m. Üç çocu¤um var.  Buras› çok
güzel bir yer; ama biraz daha bak›m istiyor.
Baflkan›m›z çal›flmalar›na bu h›zla devam ederse
daha da iyi olacak. Eskiden A¤›rnas’› kimse
tan›m›yordu. Mimar Sinan’›n A¤›rnasl› oldu¤unu
da kimse bilmiyordu. Mimar Sinan’›n evi aç›l›nca
ziyarete gelenlerin say›s› da artt›. Buraya
ö¤renciler de geliyor çal›flma yapmak için. Biz de
ev sahipli¤i yapmaya çal›fl›yoruz.  

Sevda Dafldemir

Rahime Gökflen

Hamdi Gülp›nar 

Metin Tütüncü 

Fatma Bahar

Mehmet Dan›fllar 



TKB dosyas›

Yerel yönetimler ve kültür
miras›n›n korunmas›nda
temel ilkeler

Gaziantep Bey Mahallesi

YONCA MORALI
ÇEKÜL Vakf› Örgütlenme Koordinatörü
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nci yüzy›l›n ikinci yar›s›ndan itibaren
kentlerimizde yaflanan tahribat›n
merkeziyetçi bir koruma sistemiyle

önlenemeyece¤i, geri dönüflü olmayan kay›plar
verildikten sonra anlafl›lm›fl ve 21. yüzy›la
girildi¤i günlerde, kültürel miras› koruma
sorumlulu¤unun yerele yay›lmas›n›n
kaç›n›lmazl›¤› aç›kça ortaya ç›km›fl bulunmak-
tayd›.  

2000 y›l›nda, Tarihi Kentler Birli¤i’nin
kuruluflundan k›sa bir süre önce Kastamonu’da
toplanan koruma çevreleri bu gerçe¤i kamuoyuyla
paylaflt›. Kastamonu Bildirgesi’yle, “tarihsel,
kültürel, do¤al ve kentsel de¤erleri korumak
amac›yla infla edilen kamu-yerel-sivil-özel
birlikteli¤inin temel yönlendirici ve harekete geçirici
dinamiklerinin ‘yerelde’ var oldu¤u” vurguland›.  

Korumada yerel dinamiklerin önemini
vurgulayan bu saptaman›n iflaret etti¤i gibi, tarihi
kent olman›n temel sorumlulu¤u, bu dinamikleri
do¤al ve kültürel miras› koruma amac›
do¤rultusunda yönlendirme ve harekete geçirme
yetkinli¤ine dayanmaktad›r. Di¤er bir deyiflle,
yerel güç kaynaklar›n› ortak bir devinimde
buluflturabilme düzeyi, tarihi bir kentin do¤al ve
kültürel miras›n› koruma misyonunda ne ölçüde
baflar›l› oldu¤unun temel göstergesidir.  

Kastamonu Bildirgesi’ndeki saptamadan
yola ç›karak, 54 üyeyle Bursa’da kurulan Tarihi
Kentler Birli¤i, aradan geçen 9 y›l›n sonunda 239
üyeye ulaflm›fl bulunuyor. Bu süre zarf›nda
TKB’nin sundu¤u çeflitli teflvik ve ödül mekaniz-
malar›n›n da etkili oldu¤u yereldeki koruma
çal›flmalar›n›n do¤urdu¤u büyük sonuçlar somutluk
kazand›. Geçti¤imiz 9 y›ll›k süreçte Türkiye’nin
her köflesinde, TKB üyelerinin ortaya koydu¤u
baflar›l› örnekleri inceledi¤imizde, bir dizi ortak
yaklafl›m›n öne ç›kt›¤›n› görüyoruz. Ortak
yaklafl›m›n ö¤elerini dört bafll›k alt›nda gruplamak
mümkün: (1)Bütünsel yaklafl›m, (2)Yerel kat›l›m,
(3)Kurumlar aras› kaynak eflgüdümü ve
(4)Uzman ekip ve koordinasyonu.

Kentsel korumada baflar› ölçütleri olarak
niteleyebilece¤imiz ortak özellikleri, dört farkl›
ölçekten seçti¤imiz örnek kentin uygulamalar›nda
gözlemleyebiliriz: Büyükflehir ölçe¤inde
Gaziantep, flehir ölçe¤inde Sivas, ilçe ölçe¤inde
Osmangazi ve belde ölçe¤inde A¤›rnas.  

1. Bütünsel yaklafl›m
Bir kentteki koruma çal›flmalar›n›n baflar›s›;

kentin do¤al ve kültürel miras›n›n bir bütün
olarak ele al›nmas›na, bütünü oluflturan varl›klar
aras›ndaki iliflkilerin kurulmas›na ve bütünün
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anlafl›labilir ve alg›lanabilir k›l›nmas›na ba¤l›d›r.
Ancak yak›n zamana kadar kentlerimizde bu
do¤rultuda çal›flmalara rastlanmad›¤› gibi, son
y›llarda görece artan koruma çal›flmalar›nda da
tek yap› ölçe¤inde örneklerle yetinildi¤i, koruma
amaçl› imar plan› yap›lan kentlerdeki
uygulamalarda dahi parçac›l çal›flmalar›n a¤›rl›kta
oldu¤u, ancak son birkaç y›ld›r dikkat çeken
say›l› çabalar›n, dünya gündemine girecek
derecede önemli sonuçlar verdi¤i görülmektedir.  
a) Kentten Havzaya Doku Bütünlü¤ü

Kent ölçe¤inde “doku bütünlü¤ünü”
gözeten bütünsel koruma yaklafl›m› aç›s›ndan,
Gaziantep Büyükflehir Belediyesi’nin geçti¤imiz
son befl y›la damgas›n› vuran “Kültür Yolu” projesi,
Türkiye’de bu anlamda yürütülen en kapsaml›
çal›flmad›r. 5.5 km’lik bir aks boyunca, tarihi bir
kentin temel ö¤eleri olan “kale”, “çarfl›” ve
“mahalle” dokusunu restore ederek yeniden
ortaya ç›karan ve birbirine kenetleyen proje,
otuzdan fazla tescilli yap›y› kaps›yor. Bütün bu
alan içerisinde gerçeklefltirilen sokak
sa¤l›klaflt›rma ve cephe yenileme çal›flmalar›n›n
yan› s›ra, tarihi yap›lar›n önünü kapatan niteliksiz
dokular kamulaflt›r›larak y›k›ld›, tarihi doku bir
bütünlük içinde alg›lanabilir hale getirildi. 200
adet sivil mimari örne¤ini bar›nd›ran Bey

Mahallesi’nin bir bütün olarak restore edilmesi ve
“butik” markalar›n üretim ve sat›fl merkezlerinin
bu bölgeye tafl›nmas›, Gaziantep’in çehresini
de¤ifltirecek önemli bir giriflimdi. Dahas›,
Gaziantep’te fiehitkâmil ve fiahinbey ilçe
belediyeleriyle yap›lan iflbirli¤i sonucunda
koruma çal›flmalar› büyükflehirle s›n›rl› kalmam›fl,
ilin geneline yay›lm›flt›r. Bunun da ötesinde,
Gaziantep s›n›rlar›n› aflan bir bak›fl aç›s›yla,
bölgedeki di¤er iller ve Suriye’deki koruma
çevreleri ile iliflkiler kuruldu, bölgenin bir “kültür
havzas›” olarak alg›lanmas› yolunda önemli bir
ad›m at›ld›. Bu çal›flmalar Gaziantep’i kültür
turizminin önemli destinasyonlar›ndan biri olarak
dünya gündemine yerlefltirdi.  

Doku bütünlü¤ünü hedef alan koruma
çal›flmalar›yla öne ç›kan kentlerden biri de Sivas.
2003 y›l›nda bafllayan koruma çal›flmalar›na,
“Sivas Selçuklu Park› ve Kent Meydan›
Düzenleme Projesi” ile yola ç›k›lm›flt›. Buruciye,
fiifahiye, Çifte Minareli Medrese gibi Selçuklu
döneminin en önemli yap›lar›n› kapsayan proje,
öncelikle bir Selçuklu kenti olan Sivas’›n sahip
oldu¤u bu görkemli miras› ortaya ç›kar›rken, bu
miras›n ö¤elerini, meydan ve çevre düzenleme
projesi sayesinde birbiriyle ve kentle
bütünlefltirdi. Meydan ve sokak dokular›

TKB dosyas›
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sa¤l›klaflt›r›l›rken, ayn› zamanda yayalaflt›rma ve
trafik seyreklefltirme çal›flmalar› sonucunda tarihi
merkezdeki trafik yo¤unlu¤u kontrol alt›na al›nd›.
Proje kapsam›ndaki birbirinden önemli bir dizi
yap›n›n restorasyon çal›flmalar›n›n yan› s›ra, dere
›slah› ve çevre düzenleme projeleri, do¤al çevre
ile kültürel çevrenin eflgüdümlü sa¤l›klaflt›rmas›n›
gerçeklefltirerek, kentteki günlük yaflant›y›
tarihiyle bar›flt›racak bütünlü¤ü yakalad›. Sivas
ilinin genelini kapsayan bir anlay›flla ele al›nan
ilçelerdeki Selçuklu ve Osmanl› eserlerinin
restorasyonu, ilgili di¤er kurumlarla birlikte
yürütüldü. Böylelikle, Türkiye’de UNESCO’nun
Dünya Miras Listesinde yer alan dokuz kültür
varl›¤›ndan birine sahip olan Sivas (Divri¤i Ulucami),
dünya çap›nda tan›nm›fll›¤›n getirdi¤i sorumluluk-
lar›n› il bütününde yerine getirmeyi baflard›. 

Bursa’n›n tarihi kent merkezinde, ilçe
ölçe¤inde doku bütünlü¤ünü gözeten
çal›flmalar›yla öne ç›kan Osmangazi Belediyesi,
koruma amaçl› imar plan› do¤rultusunda 26
milyon liral›k kamulaflt›rman›n ard›ndan tarihi
yerleflmeyi kötü dokulardan ar›nd›rd›; kale, çarfl›
ve mahalleleri aya¤a kald›rd›; bunlar› çevre
düzenleme projesiyle birbirine ba¤lad›. Restore
edilen tarihi hanlar ve çarfl›lar kentin kimli¤ini
tekrar alg›lanabilir hale getirdi; ayn› zamanda

günlük hayat›n akt›¤› çarfl›, bir kültür destinasyonu
olarak cazibe kazand›. Tuz Han, Ördekli Hamam,
Gökdere Medresesi gibi erken Osmanl› mimari
miras›m›z›n özgün örnekleri birer birer aya¤a
kald›r›l›rken, çevreleriyle birlikte ele al›nan bu
yap›lar, çevre düzenleme ve sokak sa¤l›klaflt›rma
projeleriyle eflgüdümlü olarak restore edildi.
Ayr›ca tarihi kent merkezine yerlefltirilen ve
tutarl› bir kurumsal kimlik anlay›fl›yla haz›rlanan
‹ngilizce ve Türkçe bilgilendirme levhalar› da,
bütünlü¤ün alg›lanmas›na hizmet etmektedir. 

Mimar Sinan’›n do¤du¤u köy olan ve
bu miras›n simgesel de¤erinden yola ç›kan
A¤›rnas Belediyesi ise, öncelikle Mimar Sinan’›n
evini restore edip “Müze Ev” olarak
ifllevlendirerek toplumsal hayata kazand›ran
projeyle çal›flmalar›na bafllad›. Müze Evin
çevresinden devam ederek A¤›rnas’›n bütününe
yay›lan bir anlay›flla, beldenin koruma amaçl›
imar plan› haz›rland›. Tarihi Ortaokul ve ‹lkokul
binalar›, s›ras›yla kad›n meslek edindirme
merkezi ve Belediye/Kapadokya Araflt›rmalar›
Merkezi olarak yeniden ifllevlendirildi. Mimar
Sinan’›n köyünün dokusuna sayg›l› bir
flekilde do¤al taflla kaplanan yollar ve gece
ayd›nlatmas›, beldenin dokusunu bütünlü¤ü
içinde ortaya ç›kard›. Kültepe/Kanifl’e 5 km,

Osmangazi Gökdere Medresesi



ba¤lar› ile meflhur Gesi’ye 4 km, Selçuklu
baflkentlerinden Kayseri’ye de 20 km mesafede
bulunan A¤›rnas, ayr›ca Erciyes k›fl turizm
merkezi, Sultan Sazl›¤› ve Tuzla Gölü’ne
yak›nl›¤›yla da önemli bir yerleflim. Bu ö¤eleri
birbirine ba¤lamay› hedefleyen Kapadokya
Araflt›rmalar› Merkezi’nin kurulufl amac›,
Kapadokya bölgesi genelinde var olan ortak
do¤al ve kültürel dokuyu koruma ve yaflatma
çözümlerinin, do¤ru uzmanlarla iflbirli¤i içinde

havza boyutunda ele al›nmas›d›r. 
b) Somut ve Somut Olmayan Miras›n Bütünlü¤ü

Somut kültürel miras› korurken, kentteki
“yaflanm›fll›¤›n” süreklili¤ini de gözeten bir
ifllevlendirme yaklafl›m›, kentin var olan kimli¤inin
ortaya ç›kar›lmas› aç›s›ndan kaç›n›lmazd›r. Örnek
olarak seçti¤imiz her bir belediyenin bu
bütünlü¤e önem verdi¤ini görüyoruz.

Gaziantep Büyükflehir Belediyesi’nin, tarihi

TKB dosyas›
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Bak›rc›lar Çarfl›s›’n›n restorasyonuna vermifl
oldu¤u öncelik, yaflanm›fll›¤a atfedilen önemin
göstergesidir. Çal›flman›n tamamlanmas›n›n
ard›ndan, tarihi Bak›rc›lar Çarfl›s›’n›n ziyaretçi
say›s›nda ve al›flverifl hacminde gözlemlenen
art›fl, çarfl› esnaf›n›n gelir düzeyini yükseltirken
çal›flmaya verilen deste¤i de güçlendirdi. Restore
edilen Bayaz Han’›n Kent Müzesi, Aziz Bedros
Kilisesi’nin Konservatuar Binas› olarak

ifllevlendirilmesi, Et Hali’nde (Zincirli Bedesten)
kuyumcu ve gümüflçü esnaf›n›n, Millet Han›’nda
sedefçilerin toplanmas›, Belediye’ye ba¤›fllanan
Gö¤üfl Kona¤›’n›n Türkiye’nin ilk Mutfak Müzesi
olarak ifllevlendirilmesi örneklerinde görüldü¤ü
gibi, restore edilen kamusal yap›lar, kentin
geleneksel yaflam ve üretim kültürünün
yaflat›ld›¤› mekânlar olarak yeniden hayat buldu.  

Hitit, Selçuklu, Osmanl› imparatorluklar› ve
Cumhuriyet tarihine iliflkin izlerin yo¤un oldu¤u
Sivas’ta, Belediye’nin di¤er kurumlarla eflgüdüm
içinde yürüttü¤ü tüm çal›flmalar bitti¤inde,
Arkeoloji Müzesi, Hal› ve Kilim Müzesi, Kent
Tarihi Müzesi, fiifahiye Medresesi’nde T›p Tarihi
Müzesi, Kongre Binas›nda Cumhuriyet Tarihi
Müzesi hizmete aç›lacak ve “Müzeler Kenti
Sivas” hedefine ulafl›lacakt›r. Böylelikle
sözkonusu yap›lar, geçmiflte dahil olduklar›
yaflam kültürünü de yans›tacak flekilde, halk›n
bugünkü ihtiyaçlar›n› karfl›lamaya yönelik olarak
yeniden de¤erlendirilmektedir. Sivas’›n binlerce
y›ll›k özgün kimli¤i bir dünya kentine yak›flacak
flekilde aya¤a kalkmaktad›r. Di¤er taraftan Kültür
Müdürlü¤ü’nün üretti¤i zengin yay›nlar, Sivas’›n
geleneksel yaflam kültürünü kapsaml› bir flekilde
belgeleyerek, yerel yönetimin projelerinin
yaflanm›fll›k boyutuna önemli katk›lar
sa¤lamaktad›r.  

Osmangazi’de ise “Bizim” bafll›¤› alt›nda
yürütülen Bizim Mahalle, Bizim Çarfl›, Bizim Köy
projeler serisi, halk›n kat›l›m›yla gerçeklefltirilen
ve geçmifli belgelerken ayn› zamanda yap›lan
bütün koruma çal›flmalar›n›n ruhunu ortaya
koyan önemli belgeleme çal›flmalar›d›r.
Restorasyon projeleriyle eflgüdüm içinde
sürdürülen projeler sürecinde, Osmangazi
Belediyesi’ne ba¤l› sanat tarihçilerinden oluflan
bir ekip taraf›ndan, halkla birlikte yürütülen
yo¤un bir belgeleme ve sözlü tarih araflt›rmas›
sonucunda, önemli bulgular elde edilmifl ve
bütün Türkiye’ye örnek olacak nitelikte
belgeler/yay›nlar üretilmifltir. Bunlar›n yan› s›ra,
restore edilen Tuz Han geleneksel ifllevini
sürdürürken, Gökdere Medresesi, konser salonu
ve müzik kurslar›yla bir e¤itim merkezi olarak
halk›n kullan›m›na aç›lm›flt›r.  

Mimar Sinan’›n torunlar›n›n evini onararak
ifle koyulan A¤›rnas, belki de örneklerimiz
aras›nda “somut olmayan” miras› en çok
vurgulam›fl olan yerleflimdir. Yap›lan bütün çal›flmalar
Sinan’›n simgesel kimli¤ine dayand›r›larak, kiflileri
ve kurumlar› anlaml› bir bütünde buluflturmufltur.
2005 y›l›nda gerçeklefltirilen “A¤›rnas Tafl Ustas›
Yetifltirme Projesi”, 2006 y›l›nda Mimar Sinan
Güzel Sanatlar Üniversitesi Heykel Bölümünün



kat›l›m›yla yürütülen heykel atölyesi, A¤›rnas’›n
tafl dokusunu koruyup öne ç›kar›rken, içinde
bar›nd›rd›¤› üretim kültürünü de gündeme
getirmifltir. Sinan’›n kimli¤i dokularda da gündeme
getirilmektedir: Büyük ustan›n çocuklu¤unun
geçti¤i Akbin Deresi çevresinde gün ›fl›¤›na
ç›kar›lan “Yeralt› Kenti” önünde, Mimar Sinan’›n
k›z›n›n ad›n›n verildi¤i “Neslihan Park›”
düzenlemesi yap›lm›fl, Mimar Sinan belgelerinde
ad› geçen “A¤a P›nar›”, “Sinan P›nar›”, “Karagöz
Çeflmesi”, halk aras›nda “Mimar Sinan Hamam›”
olarak bilinen yap› ve tarihi mezarl›¤›n duvarlar›
yeniden aya¤a kald›r›lm›flt›r. 

2. Yerel kat›l›m
Kentlerde tarihi ve kültürel dokuyu yeniden

günyüzüne ç›karma çal›flmalar› hiç kuflkusuz
köklü bir de¤iflim projesidir. Do¤al olarak
kentlilerin belirli kesimleri bu de¤iflimden
do¤rudan etkilenmektedir. Do¤ru bir iletiflim
stratejisi ile halk›n tüm süreç boyunca yap›lan
çal›flmalar hakk›nda bilgilendirilmesi, sa¤lanacak
yararlara iliflkin ayd›nlat›lmas› ve deste¤inin
kazan›lmas›, sorun ve ihtiyaçlar›n dile

getirilebilece¤i ortamlar›n yarat›lmas› ve karar
mekanizmalar›na dahil edilmesi, çal›flmalara
meflruiyet ve süreklilik kazand›r›lmas› aç›s›ndan
kaç›n›lmazd›r. Gerekti¤i takdirde halktan gelecek
de¤erlendirmeler sonucunda çal›flmalar›n revize
edilmesi öngörülmelidir. 

Gaziantep’te çal›flmalar›n bafllamas›ndan
önceki evrede gerek esnaf gerekse ev
sahipleriyle bafllat›lan toplant›lar düzenli olarak
tekrarland›. Çal›flmalar tamamland›ktan sonra da,
Bak›rc›lar Çarfl›s›’nda esnaftan ve topuklu bayan
ziyaretçilerden gelen istekler dikkate al›narak,
uygulamada revizyona gidildi. Tarihi kent
merkezinde yeniden ifllevlendirilmek üzere
boflalt›lan Et Hali esnaf› için, daha yüksek hijyen
standartlar› ve daha uygun bir konuma sahip
yeni bir et hali kuruldu.  

Sivas’ta yürütülen Kent Meydan› Projesi
kapsam›nda, tarihi yap›lar restore edilip, sokak
dokular› yenilenirken, canl› bir ticaret alan› olan
kent çevresindeki ticari hayat›n, Selçuklu
yap›lar›na zarar vermeden sürmesi için çözümler
gelifltirildi. Örne¤in, “T›p Tarihi Müzesi” olarak
yaflat›lacak olan fiifahiye Medresesi içindeki
dokulara zarar veren ticaret birimleri için, proje
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çevresinde yeni ve nitelikli sat›fl mekânlar›
oluflturuldu. Belediyenin kent içinde yürüttü¤ü
yayalaflt›rma, dere ›slah› ve çevre düzenleme
projeleri, koruma çal›flmalar›n› sosyal hayat ile
iliflkilendirerek halk taraf›ndan benimsenmesini
sa¤lad›. Islah edilen dere boylar›nda düzenlenen
kalabal›k “4 Eylül” kutlamalar›, yap›lan
çal›flmalarla paralel bir flekilde, kentlinin hayat›na
yeni bir buluflma ve paylaflma ortam› kazand›rd›.
Yeniden ifllevlendirilen tarihi konaklar halk›n
ziyaret edebilece¤i kültür merkezleri olarak
hizmete girdi.  

Osmangazi Belediyesi ise “Bizim” bafll›¤›
alt›nda yürüttü¤ü projelerle halk›n do¤rudan
do¤ruya koruma ve yaflatma projelerine kat›l›m›n›
sa¤lad›. Çal›flmalar› halkla birlikte yürüten
belediyenin de¤iflik dallardaki uzmanlar›, proje
bitiminde, kat›l›mc›lar›n da yer ald›¤› toplant›larla,
projelerin sonuçlar›n› ve ç›kt›lar›n› kamuoyuyla
paylaflt›. Restorasyon projeleri kapsam›nda ise,
faaliyetlerine iki ay boyunca ara vermek zorunda
kalan Tuz Han esnaf›n›n yaflad›¤› tedirginlik,
belediyenin kesin zamanlama hedefleri vermesi
ve belirsizli¤i ortadan kald›rmas›yla afl›ld› ve
esnaf›n ikna olmas› sa¤land›. Daha sonra

çal›flmalar› gece gündüz aral›ks›z sürdüren
belediye, esnaf›n güvenini tamamen kazanmay›
baflard›.  

A¤›rnas’ta çal›flmalar›n bafl›ndan itibaren,
halk›n sürecin do¤rudan içinde yer almas›
sa¤land›. Mimar Sinan Evi ve çevresinin yeniden
ele al›nmas›ndan, heykel ö¤rencilerinin yaz
okullar›n›n düzenlenmesine kadar, A¤›rnas halk›
bütün etkinliklerin kat›l›mc›s› ve sahibi oldu.
Ayr›ca gelifltirilen yeni ortamlar A¤›rnas halk›n›n
do¤rudan faydalanabilece¤i e¤itim ve üretim
mekânlar› olarak ifllevlendirildi. Ortaokul
Binas›’nda Kaymakaml›k ve özel sektörün
deste¤iyle yürütülen Osman Kavukçu Ç›rakl›k
E¤itim Merkezi’nde 75 kad›n istihdam edilmektedir.
Melikgazi Sosyal Yard›mlaflma Vakf›, Halk E¤itim
ve Sümerbank ile yürütülen Hal›c›l›k E¤itim ve
Üretim Merkezi’nde ise 60 kad›n e¤itim al›p
Bünyan Hal›s› imalat› yapmaktad›r. 2005 ve
2007 y›llar›nda ÇEKÜL Vakf› ve Melikgazi
Kaymakaml›¤› ile birlikte, AB fonlar›yla
gerçeklefltirilen tafl ustas› e¤itim atölyelerinde
s›ras›yla 23 ve 29 kifli, ustal›k sertifikas›na hak
kazanm›fl ve istihdam olanaklar›ndan
yararlanm›flt›r. 

A¤›rnas Tafl Atölyesi



3. Kurumlar aras› kaynak
eflgüdümü

Geçti¤imiz befl y›l içerisinde ç›kan yeni
yasalar, kültür varl›klar›n› korumak için gereken
maddi kaynaklar› yerellefltirirken, belediyelere ilk
defa önemli araçlar sunmufltur. Emlak vergilerinin
yüzde 10’unun restorasyon projelerinde
kullan›lmak üzere ‹l Özel ‹darelerinde birikmesi
belediyeler için yeni bir kaynak yarat›rken, ayn›
zamanda belediyelerin bu fonlara baflvurmak için
proje gelifltirme kapasitelerinde önemli ilerlemeler
kaydedilmifltir. Kent içinde mülkiyeti Vak›flar
Genel Müdürlü¤ü’ne ait yap›lar›n, yerel yönetimlerin
stratejisiyle eflgüdümlü olarak restore edilmesi
sonucunda, kurumlar aras› eflgüdümün önemi
ortaya ç›kmaktad›r. Maddi kaynaklar›n yan› s›ra
insan kaynaklar›n› da eflgüdüm içinde
kullan›labilen, mevcut bütün kamu-yerel-sivil-özel
kaynaklar› belirli bir planlama do¤rultusunda, en
ak›lc› flekilde de¤erlendirebilen belediyeler,
kentleri için önemli bir sinerji yaratm›fllard›r.
Bugüne kadar birbirine s›rt›n› dönen kurumlar,
yeni bir iflbirli¤i anlay›fl› içine girebilmifl ve büyük
ilerleme kaydedilmesine yol açm›flt›r. 

Gaziantep Belediyesi yap›lan koruma
çal›flmalar›n›n önemli bir k›sm›n› kendi bütçesinden
karfl›lamakla birlikte, ‹l Özel ‹daresi, AB Fonlar›,
TOK‹, Kültür Bakanl›¤› ve Tarihi Kentler Birli¤i’nin

sundu¤u imkanlardan da kapsaml› flekilde
faydalanm›flt›r. Sivas’taki restorasyon ve çevre
düzenleme projelerinde belediyenin ve ‹l Özel
‹daresi’nin kaynaklar› etkili olurken, Vak›flar
Genel Müdürlü¤ü’nün mülkiyetinde bulunan
Kent Meydan› Projesi kapsam›ndaki Selçuklu
dönemi yap›lar› Vak›flar’›n öncülü¤ünde, belediye
ile eflgüdüm içerisinde restore edilmifltir. Ayr›ca
do¤al çevrenin gelifltirilmesi kapsam›nda 100
milyon a¤aç dikimini destekleyen Sivas Valili¤i,
“Yeflil Sivas” projesinin en önemli destekçisidir.
Osmangazi Belediyesi kendi kaynaklar›n›n yan›
s›ra, ‹l Özel ‹daresi, Bursa Ticaret ve Sanayi
Odas›, Tarihi Kentler Birli¤i ve özel sektör
sponsorluklar›ndan faydalanm›flt›r. A¤›rnas’taki
projelerde ise ‹l Özel ‹daresi, AB, Tarihi Kentler
Birli¤i fonlar› etkili olmufl, rölöve ve restorasyon
projelerini Y›ld›z Teknik Üniversitesi bedelsiz
olarak A¤›rnas halk›na sunmufltur. 

4. Uzman ekip ve koordinasyon
Örnek olarak seçti¤imiz her belediye, tarihi

çevre koruma çal›flmalar›n› belirli bir koordinasyon
ve iflbirli¤i zeminine oturtmay› baflararak
süreklili¤i sa¤larken, ayn› zamanda ihtiyaç
duyulan uzmanl›klar› gerekli projelere
yönlendirmifltir. Kültürel miras› koruma ve
yaflatma çal›flmalar›n›n “evrensel” niteli¤i gere¤i,
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siyasi de¤iflimlerden etkilenmeyen bir yap›lanma,
süreklili¤in sa¤lanmas› aç›s›ndan kaç›n›lmazd›r.
Bu aç›dan, uzman kadrolar›n varl›¤›, bilimsel
birikimlerin ve uygulama deneyimlerinin
kaybolmamas› aç›s›ndan hayati önem tafl›maktad›r.

Bu noktada, Türkiye’nin ilk “Tarihi Çevre
Koruma Bürosu”nun kuruldu¤u Osmangazi ile
bafllayal›m. 2004 y›l›nda Plan Proje Müdürlü¤ü
bünyesinde “Tarihi Çevre Koruma Birimi” ad›yla
oluflturulan alt› kiflilik ekipte, harita mühendisi,
mimar, sanat tarihçisi, restoratör ve arkeolog
görevlidir. Bursa’n›n tarihi kent merkezini koruma
projeleri kapsam›nda haz›rlanan rölöve,
restitüsyon, restorasyon projelerinin ihale edilmesi,
haz›rlanmas›, koruma kurulu taraf›ndan onaylanmas›,
uygulamalar›n denetimi ve kamuoyunu
bilgilendirme çal›flmalar›n› yöneten ekip, ayn›
zamanda iflbirli¤i yap›lan bütün kurumlar ve
STK’larla koordinasyonu da sa¤lam›flt›r. 

Gaziantep’te 2005 y›l›nda ‹mar ve fiehircilik
Daire Baflkanl›¤› bünyesinde, “Koruma
Uygulama Denetim Bürosu” (KUDEB)’nun
kurulmas›, Gaziantep’in kültürel miras›n› koruma
sürecinde bir dönüm noktas› olmufltur. Yap›lan
bütün rölöve, restitüsyon, restorasyon projelerinin
haz›rlanmas›n›, kurullar taraf›ndan onaylanmas›n›
ve uygulanmas›n› yöneten ve denetleyen yedi
kiflilik ekipte, flehir planc›s›, sanat tarihçisi,
arkeolog, inflaat mühendisi ve mimar
bulunmaktad›r. Gaziantep Büyükflehir
Belediyesi’nin KUDEB bürosu, çal›flmalar›n›
Mimarlar Odas› Gaziantep fiubesiyle ve di¤er
STK’larla yak›n iflbirli¤i içinde yürütmüfltür. Ayn›
ekip, çal›flmalar›n halkla iliflkiler boyutunu
yöneterek kamuoyunu sürekli olarak
bilgilendirmifltir.   

Sivas Belediyesi’nde benzer bir yap›lanma
bulunmamakla birlikte, Baflkan Yard›mc›s›
taraf›ndan, çal›flmalar› yürüten Park Bahçe
Müdürlü¤ü ile Proje ‹nflaat Müdürlü¤ü aras›nda
eflgüdüm sa¤lanmaktad›r. Baflkan Yard›mc›s›,
koruma projelerinin ihale edilmesi ve haz›rlanmas›,
Vak›flar Genel Müdürlü¤ü, Koruma Kurulu ve
di¤er kurumlar ile iliflkileri koordine etmekte,
bütün  uygulamalar› takip etmektedir. Sivas
Koruma Kurulu ile yap›c› ve uzun vadeli bir
iflbirli¤inin varl›¤›, çal›flmalar›n nitelikli bir flekilde
yürütülmesini sa¤larken, hedeflenen
zamanlaman›n da tutturulmas›n› sa¤lam›flt›r.  

K›s›tl› imkanlar içinde mücadele veren
A¤›rnas’ta, belediye bünyesinde bir proje ekibi
bulunmamaktad›r. Ancak Erciyes Üniversitesi
Mimarl›k Fakültesi ö¤retim üyesi Yrd. Doç. Dr.
Suat Çabuk, A¤›rnas Belediyesinin dokuz y›ld›r
yürüttü¤ü bütün çal›flmalarda yer alm›flt›r.

Sivas Yay›n

A¤›rnas Üniversite Deste¤i



proje kapsam›ndaki alt projelerde, ulusal
yar›flmalar yoluyla proje üretimi teflvik edilmifltir.
Projelerden etkilenen esnaf›n da görüflleri
dikkate al›narak yürütülen çal›flmalara genifl
kat›l›m sa¤lanm›flt›r. 

Osmangazi’ye benzer nitelikte olan ‹zmir’in
Konak, Mersin’in Tarsus ve Eskiflehir’in
Odunpazar› ilçeleri, tarihi kent merkezi olman›n
getirdi¤i sorumlulu¤u özverili bir flekilde yerine
getirmifltir. Bu yerleflmelerdeki belediyeler, eldeki
bütün imkanlar› eflgüdüm içerisinde
de¤erlendirerek, yer yer Büyükflehir
Belediyesi’nin de deste¤iyle, tarihi kent
merkezinin dokusal bütünlü¤ünü ortaya
ç›karmay› baflarm›flt›r. Restore edilen yap›lar›
çevre düzenleme projeleri kapsam›nda
bütünlefltirmenin yan› s›ra “yaflanm›fll›¤›” da öne
ç›karan çeflitli uygulamalarla, kal›c› ve anlaml›
sonuçlara imza atm›fllard›r. Konak’taki tarihi
Agora, Tarsus’un alt›ndaki Roma yollar› yer alt›ndan
ç›kart›larak kent yaflam›na entegre edilmifltir. Bu
iki yerleflimde ve Odunpazar›’nda tarihi evler ve
sokaklar aral›ks›z bir flekilde onar›lmaktad›r.  

A¤›rnas’la benzer ölçekte olan, ‹zmir’in
Ödemifl ilçesine ba¤l› Birgi de tamamen farkl› bir
dokuya sahip olmakla birlikte, A¤›rnas’›nkine
benzer bir stratejiyle, koruma ve yaflatma
çal›flmalar›n› Ayd›no¤lu Beyli¤i’nin kurucusu
“Ayd›no¤lu Mehmet Bey”in simgesel kimli¤i

Belediye Baflkan›’n›n “gönüllü dan›flman›” olan
Dr. Suat Çabuk, STK’lar ve Üniversitelerin
katk›lar›n›n eflgümünü yönetirken, Sivas Koruma
Kurulu üyesi olman›n getirdi¤i deneyim
sayesinde, A¤›rnas’ta nitelikli projelerin üretimini
teflvik etmifltir. Böylece, proje bürosunun
eksikli¤i, belediye d›fl›ndan gelen gönülü destek
ve kurumlar aras› iflbirli¤i sayesinde afl›lm›flt›r. 

Benzer örnekler
Belirtti¤imiz baflar› ölçütlerini uygulayarak

etkili koruma örnekleri gerçeklefltiren yerel
yönetimler hiç kuflkusuz Gaziantep, Sivas,
Osmangazi ve A¤›rnas’tan ibaret de¤il. Bunlar
aras›nda örne¤in Antalya’daki çal›flmalar› anmak
gerekir. Antalya Büyükflehir Belediyesi, Gaziantep
ve Sivas Belediyelerine benzer bir yaklafl›mla
ancak farkl› bir hukuki yöntemle yürütülen
“Kentsel Dönüflüm Projesi”, kent merkezindeki
niteliksiz dokular›n ortadan kald›r›larak tarihi
dokunun ortaya ç›kar›lmas›, kent merkezinin
önemli ölçüde yayalaflt›r›lmas› ve yeflil alana
dönüfltürülmesi, çarfl›lar›n niteli¤inin artt›r›lmas›
gibi uygulamalarla, Antalya’n›n kent merkezini bir
cazibe merkezine dönüfltürmeyi hedeflemektedir.
Pek çok uzman›n yer ald›¤› yerel ve ulusal
dan›flma kurullar›n›n yol göstericili¤inde, STK’lar
ve meslek odalar› ile iflbirli¤i içinde yürütülen ana
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üzerine infla etmifltir. Üniversiteler, STK’lar, Tarihi
Kentler Birli¤i ve Valili¤in de deste¤ini alarak,
Birgi’nin erken Osmanl› dönemine ait mimari
dokusunu kurtaracak nitelikli uygulamalar›
hayata geçirmifltir. Çevre düzenleme ve sokak
sa¤l›klaflt›rma projeleri Birgi’nin dokusunun bir
bütün olarak alg›lanabilirli¤ini sa¤lam›flt›r.
ÇEKÜL’ün “7 Bölge 7 Kent” projesinin Bat›
Anadolu modeli olan Birgi’de, tarihi bir ev “Çevre
Kültür Evi” olarak yeniden ifllevlendirilip, bütün
çal›flmalar›n eflgüdüm merkezi haline getirilmifltir.
Her y›l kutlanan Ayd›no¤lu Beyli¤i’nin kurulufl
y›ldönümünde bütün Türkiye’den gelen
ziyaretçiler, tarihiyle gurur duyan Birgi halk›yla
buluflmaktad›r.  

Sonuç 
Yukar›da aktarmaya çal›flt›¤›m›z yaklafl›m ve

yöntemlerin, her ölçekteki yerel yönetimlerin
kültür varl›klar›n› koruma çal›flmalar›nda, kendi
özgün koflullar›na uyarlayarak uygulayabilecekleri
temel ölçüt ve ilkeleri oluflturdu¤unu söylemek
mümkündür. 

Ölçek Büyükflehir fiehir ‹lçe Belde

Belediye
Gaziantep Büyükflehir

Belediyesi
Sivas Belediyesi Osmangazi Belediyesi A¤›rnas Belediyesi

1. Bütünsel Yaklafl›m 
a) Doku bütünlü¤ü
b) Somut ve Somut
Olmayan Miras›n

Bütünlü¤ü

Kültür Yolu Projesi
Çarfl› projeleri, Kent

Müzesi, Yemek Müzesi,
El Sanatlar› atölyeleri

Selçuklu Park› Kent
Meydan› Projesi

Müzeler Kenti Sivas

Bursa Tarihi Kent
Merkezini Koruma ve

Yaflatma Projesi
Bizim Çarfl›, Bizim
Mahalle, Bizim Köy

Projeleri

Restorasyon,  çevre
düzenleme ve sokak

sa¤l›klaflt›rma projeleri 
Mimar Sinan’›n do¤du¤u
köy A¤›rnas: Müze Ev,
Heykel atölyesi, Tafl

ustas› yetifltirme atölyesi

2. Yerel Kat›l›m

Esnaf ve ev sahipleriyle
düzenli toplant›lar 
Projelerde revizyon

çal›flmalar›

Halk›n hayat 
standarlar›n› iyilefltiren

çevre düzenleme 
projeleri Yenilenen 

dere boyunca 
4 Eylül kutlamalar›

Esnafla ve ev sahipleriyle
düzenli toplant›lar
“Bizim” projeleri 

Belde halk›n›n bütün
etkinliklerde aktif bir
flekilde yer almas›

Tafl ustas› yetifltirme 
atölyesi

Kad›n eme¤ini
gelifltirme merkezi

3. Kaynak Eflgüdümü

‹l Özel ‹daresi, TOK‹,
Kültür ve Turizm

Bakanl›¤›, Tarihi Kentler
Birli¤i kaynaklar›, AB

Fonlar›

‹l Özel ‹daresi, 
Vak›flar Bölge
Müdürlü¤ü, 

Valilik kaynaklar›

‹l Özel ‹daresi, Kültür
Bakanl›¤›, Bursa Ticaret
ve Sanayi Odas›, Tarihi

Kentler Birli¤i kaynaklar›

‹l Özel ‹daresi, 
Üniversite kaynaklar›, 

AB Fonlar›

4. Uzman Ekip ve
Koordinasyon

KUDEB
Tarihi Çevre Koruma

Birimi

Belediye birimleri
aras›nda ve di¤er 

kurumlarla Baflkan
Yard›mc›s›  düzeyinde

koordinasyon

Üniversite ve  Koruma
Kurulu’nun gönüllü

iflbirli¤i

Farkl› ölçekteki yerel yönetimlerin koruma yaklafl›mlar› 

Gökdere Medresesi



000 y›l›nda Tarihi Kentler Birli¤i’nin
temeline ilk harc› koyan 54 kurucu üye,
kurulufl amaçlar›n› flu sözlerle dile

getirmiflti: “Tarihi kent yönetimlerini bir araya
getirmek, tarihi kent dokular›n›n korunmas› için
iflbirli¤ini sa¤lamak, tarihi kentlerimiz aras›nda
bilgi birikim, deneyim al›flveriflini gerçeklefltirmek
ve zenginlefltirmek; bu kentlerimiz aras›nda
kültürel ve do¤al miras›n bir “ortak miras”
kavram›yla yaflat›lmas›na yönelik dayan›flmay›
yaflama geçirmek, bu ulusal ve evrensel görev
etraf›nda birleflme, bütünleflme ve oto kontrol
sürecini bafllatmakt›r.” 2009 y›l›nda 239 üyesiyle
Tarihi Kentler Birli¤i, kurulufl aflamas›nda
belirledi¤i hedefleri büyük ölçüde gerçeklefltirmifl
olman›n hakl› gururunu yafl›yor. 

Türkiye’nin kimlik de¤erlerini oluflturan
tarihsel ve kültürel zenginliklerini korumay› ve
yaflatmay› bir görev olarak üstlenen Tarihi Kentler
Birli¤i, ayn› zamanda bu görevin en etkin
biçimde gerçekleflmesini sa¤lamak amac›yla
üyelerini her yönden destekleyen bir hizmet

birli¤idir. Kültürel de¤erlerin korunmas›nda yerel
yönetimlerin rolü ve sorumlulu¤unun önemini
koflulsuz benimsemifltir. Bu bilinçle ve iflbirli¤i
anlay›fl› içinde, üye belediyelere yard›mc› olma
sorumlulu¤unu yerine getirmektedir. 2005 y›l›
May›s ay›nda Tarihi Kentler Birli¤i Meclisi’nin
ald›¤› kararla bafllat›lan “200 Ortak 200 Eser”
program›, bu anlay›fl›n bir ürünüdür. Program›n
amac›, büyükflehir, flehir, ilçe, belde ay›r›m›
gözetmeksizin tüm yerleflmelerde bulunan tarihi
binalar›n, sokaklar›n ve kentsel dokunun
korunmas› ve kamu yarar› gözetilerek
ifllevlendirilmesi için, belediyeler taraf›ndan
mimarlara haz›rlat›lacak projelere destek vermektir. 

Program›n hayata geçirildi¤i 2005 y›l›ndan
bu yana “200 Ortak 200 Eser” kapsam›nda
destek alan belediyelerin 200 say›s›na
yaklaflt›¤›n› görmekteyiz. 2005 y›l›nda
programdan destek alabilmek için 51 belediye
baflvurmufl. Ayr›lan toplam 1.560.000 TL’l›k
bütçeden, deste¤e hak kazanan belediyelere
toplam 914.000 TL ödeme yap›lm›fl. Fondan
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yararlanan 23 belediye projesini tamamlam›fl, 13
belediye de tamamlama aflamas›nda bulunuyor.
Tamamlanan proje konular› flu bafll›klar alt›nda
toplan›yor: 12 belediye Tek Yap› (hamam, okul,
konak, kilise, medrese, kalenin bir k›sm›), 1
belediye An›tsal Yap› (çeflme), 6 belediye Çevre
Düzenleme (köprü, kültür park›, meydan), 3
belediye Tarihi Miras Envanteri, 1 belediye
Koruma Amaçl› ‹mar Plan›.

2006 y›l›nda baflvuru say›s›n›n biraz
düfltü¤ü, toplam 48 belediyenin destek
talebinde bulundu¤u görülüyor. Böylelikle toplam
1.925.000 TL’lik bütçeden, her belediyeye bir
sene öncesine göre daha fazla destek verme
imkan› do¤mufl ve deste¤e hak kazanan üyelere
toplam 1.402.000 TL ödeme yap›lm›flt›r. 25
belediye projesini tamamlam›fl, 22 belediye de
tamamlama aflamas›nda bulunuyor. 2006 y›l›
baflvurular›ndan tamamlanm›fl olan projeler flu
konulardan oluflmakta:  14 belediye Tek Yap›
(kilise, hamam, medrese, okul, otel, cami,
bedesten, külliye), 10 belediye Sokak

Sa¤l›klaflt›rma-Cephe ‹yilefltirme-Çevre
düzenleme-Çarfl›, 1 belediye Koruma Amaçl›
‹mar Plan›. 

2007 y›l›nda baflvuru say›s› 63 belediyeye
ç›kt›¤› halde, 1.500.000 TL’lik bütçeden deste¤i
hak eden proje say›s›n›n düfltü¤ü ve toplam
556.000 TL ödeme yap›ld›¤› gözlemleniyor. 14
belediye projesini tamamlam›fl, 23 Belediye de
tamamlama aflamas›nda bulunuyor. 2007
baflvurular› aras›nda tamamlanan proje konular›
ise; 7 belediye Tek Yap›, 7 belediye Sokak
sa¤l›klaflt›rma-Cephe ‹yilefltirme-Çarfl› bafll›klar›
alt›nda toplan›yor. 

Sonuç olarak; 2005-2006-2007 y›llar›nda
toplam 162 baflvuru yap›ld›¤›, üç y›l içinde
4.925.000 TL bütçe ayr›ld›¤› saptanm›flt›r. Bu
dönemde yap›lan toplam 2.872.000 TL ödemeye
karfl›l›k 62 belediyenin projelerini tamamlad›¤›
anlafl›l›yor.   

2008 y›l›nda 28 belediyenin baflvuru
yapt›¤› görülmekte, baflvuru say›s›n›n azalmas›,
Yerel Yönetimler Seçimlerinin etkili oldu¤unu

Bergama Pabuççular Arastas›



düflündürmektedir. Proje konular› flu bafll›klardan
oluflmaktad›r: 18 belediye Tek Yap› (okul, konak,
han, çeflme, cami, türbe, cezaevi), 8 belediye
Sokak Sa¤l›klaflt›rma, 2 belediye Çevre
Düzenleme.

“200 Ortak 200 Eser” program› Tarihi
Kentler Birli¤i üyesi belediyelerin, kentlerindeki
tarihi ve kültürel varl›klar› korumak için proje
gelifltirmelerini teflvik etmekte ve programdan
destek alan yerel yönetimler projelerini bitirmek
için çaba göstermektedir. Program, yerel
yönetimlere mimari projelerin gerçeklefltirilmesi
aflamas›nda kaynak aktarman›n yan› s›ra, uygulama
aflamas›na geçilmesinde de özendirici olmaktad›r.
Nitekim, programdan proje deste¤i alarak
uygulamas›n› tamamlayan baz› belediyelerin,
“TKB Tarihi ve Kültürel Miras› Koruma Proje ve
Uygulamalar›n› Özendirme Yar›flmas›”na kat›larak
ödül almalar› sevindirici bir geliflmedir. 200 Ortak
200 Eser program›ndan destek alan Tarsus
Belediyesi 2007 y›l›nda “Kubatpafla Medresesi
Rölöve-Restitüsyon-Restorasyon projesi” ile Proje
Ödülü;  Kaymakl› Belediyesi 2005 y›l›nda
“Kaymakl› Yer alt› fiehri Kentsel tasar›m ve Çevre
Düzenleme Projesi” ile Özendirme Ödülü; Söke
Belediyesi 2006 y›l›nda “Kemalpafla Mahallesi
Sokak ‹yilefltirme Projesi” ile Baflar› Ödülü;
Nilüfer Belediyesi 2006 y›l›nda “Özlüce Kilisesi

Restorasyonu Projesi” ile  Özendirme Ödülü;
Polatl› Belediyesi 2006 y›l›nda“Demiryoluna
iliflkin 6 adet binan›n Restorasyon Projesi” ile
Özendirme Ödülü alm›flt›r. Bu baflar›l› örnekler,
Tarihi Kentler Birli¤i’nin “200 Ortak 200 Eser”
program›n›n amac›na ulaflt›¤›n›n, koruma
çal›flmalar›n› özendirdi¤inin ve süreklili¤i
sa¤lad›¤›n›n göstergesidir.  

Koruma projelerinde
karfl›lafl›lan zorluklar

Tarihi Kentler Birli¤i çat›s› alt›nda gerek
seminerler arac›l›¤›yla verilen e¤itim deste¤i
gerekse mali katk›lara ra¤men, projelerin uygulama
aflamas›nda karfl›lafl›lan güçlüklerin bafll›ca iki
bafll›k alt›nda yo¤unlaflt›¤› görülmektedir. Bunlar
teknik yetersizlikler nedeniyle projelerin koruma
kurullar›nca onaylanmas›nda ç›kan güçlükler ve
uygulama aflamas›nda mali kaynak bulma
zorluklar› olarak ortaya ç›kmaktad›r. Bu
güçlüklerin afl›lmas›yla, Tarihi Kentler Birli¤i’nin
üyelerine verdi¤i çok yönlü deste¤in daha etkin
ve somut sonuçlar vermesi sa¤lanabilecektir. 

Bilindi¤i gibi, “200 Ortak 200 Eser”
program›yla verilen proje deste¤i iki aflamal› bir
ödeme plan›na göre uygulanmaktad›r. ‹lk
aflamada projenin belediye taraf›ndan ihale

TKB dosyas›

Polatl› ‹stasyon Binas›
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edilmesi,  ikinci aflamada ise projenin ilgili koruma
kurulu taraf›ndan onaylanmas› flartlar› aranmaktad›r.
Genellikle ikinci aflamada, projenin ilgili koruma
kurulu taraf›ndan onaylanmas›n›n ço¤u kez uzun
zaman ald›¤› görülmektedir. Kimi durumlarda
yerelde uzmanl›k eksiklikleri ve teknik
donan›ms›zl›klar, kimi zaman da koruma
kurullar›n›n de¤erlendirme kriterleriyle bölge
özellikleri ve uygulama gerçekleri aras›ndaki
uyumsuzluklar nedeniyle projeler kurullarda
tak›l›p kalmakta, uygulamaya geçememektedir.
Yaflanan sorunlar, yereldeki mimar ve uzmanlar›n
bilgi ve deneyimlerinin artt›r›lmas›, koruma
kurullar›yla yap›lacak iflbirli¤iyle de¤erlendirme
kriterlerine uygun projelerin haz›rlanmas› ve bu
yöndeki iletiflim sürecinin güçlendirilmesiyle
engellerin afl›labilece¤ini düflündürmektedir.
Böylelikle projelerde eksiklik ç›kmayacak, projeler
defalarca kurula gidip gelerek zaman kayb›
olmayacak, onaylanma ve hayata geçme süreci
daha h›zl› iflleyecektir. 

Proje uygulama aflamas›nda
kaynak seçenekleri

Mimari projelerin haz›rlanmas› koruma
çal›flmalar›n›n birinci aflamas›n› olufltururken,
uygulama aflamas›na gelindi¤inde yerel yönetimler

daha büyük boyutlu bir mali kayna¤a ihtiyaç
duyarlar. 

Koruma amaçl› kaynak seçeneklerinden biri,
belediyelerin bölgelerindeki tafl›nmaz
sahiplerinden tahsil ettikleri emlak vergilerinden
ayr›lan ve ‹l Özel ‹daresi taraf›ndan aç›lan bir
hesapta toplanan %10 oran›nda “Tafl›nmaz
Kültür Varl›klar›n›n Korunmas›na Katk› Pay›”d›r.
Bu kaynak, kültür varl›klar›n›n onar›m› ve
korunmas› amac›yla haz›rlanan projelerde
kullan›lmak üzere Valilik taraf›ndan belediyelere
aktar›lmaktad›r. 

Belediyelerin koruma projelerinin
uygulamas›nda kullanabilecekleri mali
kaynaklar›ndan bir di¤eri ise, Kültür ve Turizm
Bakanl›¤›’n›n kültür varl›klar›n›n korunmas›,
bak›m› ve onar›m› için yapt›¤› yard›mlard›r. 

Belediye s›n›rlar› içindeki tarihi ve kültürel
varl›klar›n korunmas› ve kent dokusuyla
bütünlefltirilmesi yerel yönetimlerin asli
yükümlülükleri aras›ndad›r. 

Yerel yönetimler, gerek projelendirme
sürecinde, gerekse restorasyon uygulamalar›
aflamas›nda üstlerine düflen sorumlulu¤un
bilinciyle, her iki mali kayna¤› da de¤erlendirmek
ve uygulamalarda bu fonlardan yararlanmak için
çaba göstermek durumundad›r. 

Ayd›n Karacasu Tarihi Köprü



Uygulama çal›flmalar›n›
tamamlayan TKB üyeleri

2005 y›l›ndan bu yana Tarihi Kentler Birli¤i’nin
“200 Ortak 200 Eser” program›ndan destek alan
25 belediye projelerini haz›rlam›fl, daha sonra
belediye bütçesinden ay›rd›klar› kaynakla ve ‹l Özel
‹daresi’nden sa¤lad›klar› fonlarla restorasyon
çal›flmalar›n› tamamlam›fl bulunuyor. 

Polatl› Belediyesi: 1892-1950 y›llar›
aras›nda infla edilmifl olan 6 istasyon binas›n›n
restorasyon uygulamalar›n› tamamlad›. Kent
kimli¤ine yeni bir de¤er katan bu yap›lar, Kent
Müzesi, kafe ve restoran olarak ifllevlendirildi,
ayn› zamanda çevre düzenlemesi de yap›larak
bütüncül bir anlay›flla kentlilere kazand›r›ld›.
Kentin dokusunda ve gelifliminde de önemli yer
tutan bu çal›flma ile Polatl› Belediyesi, 2006
y›l›nda TKB yar›flmas›nda “proje kategorisi”nde
Özendirme Ödülü ald›. 

Bergama Belediyesi: Tarihi Bergama
Arastas› Projesi kapsam›nda gerçeklefltirilen
sokak ve cephe sa¤l›klaflt›rma çal›flmas›n›n proje-
lendirme aflamas›nda TKB’den destek alan
Bergama Belediyesi, uygulama için ‹l Özel ‹dare-
si’nden kaynak alarak projeyi hayata geçirdi.

Anadolu’da özgün niteli¤ini koruyabilmifl tarihi
Osmanl› arastalar›n›n nadir bir örne¤i olan Bergama
Arastas›’n›n tekrar eski canl›l›¤›na kavuflturulmas›
hedeflendi. Ayr›ca çevresindeki Bedesten ve
Çukurhan gibi tarihi eserlerin de restore
edilmesiyle bütüncül bir yaklafl›m sergilendi. 

Ödemifl Belediyesi: Ödemifl ilçesinin tarihi
merkezinde yer alan ve 1800-1850 y›llar›
aras›nda yap›ld›¤› düflünülen Y›ld›z Oteli bugün
Y›ld›z Han olarak an›lmaktad›r. Y›ld›z Oteli
Projesiyle; tarihi miras›m›za örnek teflkil eden
yap›n›n restore edilmesi ve günümüze
kazand›r›lmas› kentin ekonomik ve sosyal
geliflmesine de katk›da bulunacakt›r. Ayr›ca di¤er
tarihi binalar›n restorasyonu için de özendirici
etkisi olacakt›r. 

Çanakkale Belediyesi: Kent Müzesi ve
Arflivi olarak ifllevlendirilmek amac›yla seçilen
tarihi yap› TKB deste¤iyle projelendirildi ve
restorasyon uygulamas› tamamland›. Bu çal›flma,
restorasyon öncesinde ço¤u bölümleri çökmüfl
ve y›k›lm›fl oldu¤undan kullan›lamaz durumda
bulunan tarihi binan›n, kent müzesi ve arflivi
olarak günümüze kazand›r›lmas› aç›s›ndan önem
tafl›maktad›r. Kent Müzesi’nin turizm potansiyeline
hizmet etmesi, ayn› zamanda araflt›rma ve e¤itim

TKB dosyas›
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çal›flmalar› ve sergi salonuyla kamusal bir
mekâna dönüfltürülmesi hedeflendi.

Taflköprü Belediyesi: Eski Cephanelik
Binas› TKB taraf›ndan verilen destekle proje-
lendirildi ve Belediye’nin kendi imkanlar› ve ‹l Özel
‹daresi’nden al›nan fonla restore edildi. Bak›ms›z
ve kullan›lmaz durumdaki tarihi yap› restore
edildikten sonra kafe ve sergi salonu olarak, yerel
halk›n sosyal ve kültürel ihtiyaçlar›na cevap verecek
ve böylelikle süreklili¤i sa¤lanm›fl olacak.  

Yahyal› Belediyesi: Yahyal› ilçesinin en
önemli tarihi yap›s› olan Ulu Cami’nin restorasyonu
ve çevre düzenlemesiyle, de¤erli bir kültür
varl›¤›n›n korunmas› ve yaflat›lmas› sa¤land›.
‹lçenin kurucusu Yahya Gazi’nin türbesinin de
içinde bulundu¤u yap› ayn› zamanda tarihe
tan›kl›k etmesi aç›s›ndan önem tafl›maktayd›.
Restorasyonla birlikte cami çevresindeki eski
yap›lar da kamulaflt›r›ld›.

Ayd›n Karacasu Belediyesi: Karfl›yaka
Köprüsü ve Çevre Düzenleme-Yenileme projesi
ve uygulamas›yla, tarihi köprü restore edildi,
çevre düzenlemesi de yap›larak bu alanda bir
park ve sosyal tesis hizmete aç›ld›. Böylelikle
yerel halk›n yararlanabilece¤i bir çekim merkezi
oluflturuldu, kat›l›m ve süreklilik sa¤land›.
Ayn› zamanda çevredeki as›rl›k a¤açlar da
tescillenerek kültür varl›klar›n›n do¤ayla birlikte
korunmas› ve yaflat›lmas› hedeflendi. 

Ödemifl Kent Müzesi

Taflköprü Cephanelik



u ülkenin kültür tarihini yazanlar ve yazacak
olanlar, "Tarihi Kentler Birli¤i" olgusuna da yer
açmal›d›r. Bu yaz›da, kuruluflu ve geliflmesine

yak›ndan tan›kl›k etti¤imiz Tarihi Kentler Birli¤i'nin
tarihine iletiflim ekseninden bak›p, bugüne ve
gelece¤e baz› saptamalar iletmek istedik...

Tarihi Yar›mada’da
bir akflam vakti...

2000 y›l›'n›n Temmuz ay›... Armada Otel'in
küçük toplant› odalar›ndan "Reis" o akflam Tarihi
Kentler Birli¤i'nin kuruluflunu kutlamak için
haz›rlan›yor. Metin ve Betül Sözen, Mithat
K›rayo¤lu, Birli¤in ilk Baflkan'›, dönemin Bursa
Büyükflehir Belediye Baflkan› Erdo¤an Bilenser,
Birli¤in ilk Baflkan Yard›mc›s› dönemin Antalya

Büyükflehir Belediye Baflkan› Dr. Bekir Kumbul,
dönemin Edirne Belediye Baflkan› (merhum)
Cengiz Varnatopu, dönemin ve flimdinin Kars
Belediye Baflkan› Naif Alibeyo¤lu, Mu¤la Belediye
Baflkan› Dr. Osman Gürün, Oktay Ekinci... O
akflam orada olanlardan an›msad›klar›m›z... O
akflam TKB'nin kuruluflu iflte bu kadar kifliyle,
mütevaz›, sakin bir akflam yeme¤i ile kutlan›r.
Ama Reis salonundaki iletiflim hiç de salon kadar
küçük ölçekli de¤ildir. O akflam al›n›p verilen
mesajlar, gelecekteki 10 y›l›n (ya da en az›ndan
bugüne kadar yani 2009'a kadar sürdürülecek
olan) temel iletiflim kanallar›n›n ilk harçlar›d›r.
‹lkeli, planl›, etkileflimli, etkin, ifllevsel bir Tarihi
Kentler Birli¤i politikas›n› yaflama geçirecek
iletiflim kanallar›n›n da temelleri at›lmaktad›r...

Tarihi Kentler “Buluflmalar›”... 
Tarihi Kentler Birli¤i, k›sa zamanda geliflip,

genifller. Üstelik TKB üyesi olmak o kadar da
kolay bir ifl de¤ildir. Birlik üyesi olacak yerel

yönetimin 13 zorlu ölçüte uygun oldu¤unu
kan›tlamas› gereklidir. Birlik geliflip, üye say›s›
artt›kça iç iletiflim de önem kazan›r. Öyle bir
küçük salona s›¤mak, yüz yüze, rahat rahat
konuflmak art›k mümkün de¤ildir. Bu yüzden de
y›lda birkaç kez yap›lan genel toplant›lar›n ad›
“Buluflma”ya dönüflür. “Toplant›” ile “Buluflma”
sözcükleri aras›nda insani iliflkiler ve iletiflimin
s›cakl›¤› aç›s›ndan ne kadar çok fark var, öyle
de¤il mi? 

Baflka aç›lardan da 
çok fark var...

Tarihi Kentler Birli¤i hangi flehirde o “büyük
buluflma”y› yapacaksa o flehirdeki yerel, kamu,
özel kesimler “ev sahibi” olarak aylar öncesinden
haz›rl›klara bafllar, o buluflma için belirlenen ana

tema çerçevesinde görsel, iflitsel, bas›l›
malzemenin tasar›m› ve üretimi için harekete
geçilir, bilimsel toplant›lar, tart›flmalar, sunumlar
için gerekli altyap› ve malzeme haz›rlan›r, konuklar
için kalacak yer, gezi programlar› ve yöreye has
an› arma¤anlar› seçilir, görevliler belirlenir, ifl
bölümü yap›l›r, ta ki o “büyük gün” gelene kadar!

“Buluflma” günü Türkiye'nin dört bir
taraf›ndan gelen yerel yönetim baflkanlar›, eflleri,
valiler, akademisyenler, gazeteciler, bürokrat,
sivil, özel kesim temsilcileri, ÇEKÜL ailesi, sanki
oraya bir kuruluflun bir toplant›s› için de¤il de bir
akraba dü¤ününe, bir bayram kutlamas›na
gelmifl gibidirler. Kucaklafl›l›r, hal hat›r sorulur,
dertler paylafl›l›r, müjdeler verilir, sohbetler edilir.
Sonra as›l “toplant›” gündeme gelir. Burada “as›l
konuflmac›”lar›n mesajlar› biter bitmez, “herkes”
konuflmac› olmak ister, mikrofon elden ele
dolafl›r, süre az oldu¤unda derdi çok olana
“iltimas” yap›l›r, biraz daha anlatmas›,
paylaflmas› sa¤lan›r. En “a¤›r okka” bilimsel
konular, herkesin anlayaca¤› dile çevrilip,

TKB dosyas›
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“teori”ler “uygulamaya dönüfltürülür. Sonunda o
buluflma için belirlenen ana temaya uygun olarak
konuflulanlar özetlenir, ortak kararlar ve temel
mesajlar paketlenir, o flehrin ad›n› bafl›na alan
“Bildirge” ortaya ç›kar ve kamuoyu ile paylafl›l›r...

“Toplant›” bittikten sonra geziler ve toplu
yemekler fasl› gelir ki bu “Buluflma”lar›n en
sevilen bölümleridir. Gezilir, görülür, flafl›r›l›r,
hayran kal›n›r, üzülünür, yenilir, içilir, e¤lenilir,
halaylar çekilir, foto¤raflar çektirilir, ama hep
“ö¤renilir”... 

Sonra ev sahipleri teker teker herkesin elini
s›k›p kucaklaflarak yolcu ederler konuklar› ve -
herhalde bir de derin nefes çekip- huzur içinde
günlük yaflamlar›na dönerler...

‹lk y›llarda iflte böyledir Tarihi Kentler Birli¤i
iletiflimi... Bu “yüz yüze” özelli¤i a¤›r basan
iletiflimin kesintisiz sürmesi ve ifllevsel olmas› için
asl›nda iki fleye ihtiyaç vard›r; elektronik ortama
tafl›nmas› ve yaz›l› hale gelmesi. “Yerel Kimlik”
dergisi bu gereksinimin bir yan›n› karfl›larken,
amatörce bafllay›p geliflen web siteleri de Birli¤in
say›sal arflivini oluflturur.  

Esasen, Tarihi Kentler Birli¤i, fizik olarak bir
“a¤”d›r, ama bu a¤›n elektronik ortama tafl›nmas›,
h›zl›, ekonomik, efl zamanl›, kesintisiz, etkin bir
iletiflimin bir kere de bu yolla sa¤lanmas›nda çok
baflar›l› oldu¤umuz söylenemez. Bunda bilgi
ça¤›n›n yafland›¤› dünyam›zda, Anadolu'nun her
yerinde ayn› h›z ve nitelikte ‹nternet altyap›s›
olmamas›n›n pay› oldu¤u kadar, insanlar›m›z›n
genel olarak bilgisayara dostane yaklaflmaktan
kaç›nmas›n›n da pay› oldu¤u aç›k... 

Nitekim dostane yaklaflan kimi üyeler,
örne¤in bir A¤›rnas Belediyesi, “büyük flehirler”in
bile bu konuya has bir web sitesi yokken öyle ya
da böyle web sitesini kurmufl, e-posta adresi
sa¤lam›fl ve elektronik iletiflime geçmiflti... 

Metin Hoca faktörü...
Bunu söylemek “bilineni tekrar” olsa bile

Tarihi Kentler Birli¤i'nin kurulup genifllemesinde
ve sa¤l›kl› büyümesinde en önemli etkenin Prof.
Dr. Metin Sözen oldu¤unu bir kere de iletiflim
aç›s›ndan belirtmekte yarar var.

Anadolu içinde sürekli olarak hareket
halinde olup, ilden ile, beldeden beldeye
geçerek, yüz yüze iletiflimi canl› tutan, gözle
görülemeyen iletiflim kanallar› kurarak insanlar›,
kurum ve kurulufllar› kendilerinin haberi bile
olmadan birbirine ba¤layan, bunu yaparken hep
e¤iten, hatlar t›kanmas›n diye de her anlamdaki
“köfle”leri törpüleyen bir iletiflim sihirbaz›d›r

Metin Hoca. O birileriyle iletiflim kurarken, mesaj
al›p mesaj vermek de¤ildir yapt›¤›. O s›rada
sorun saptar, çözüm bulur, buldurur, ayn› anda
çözümü hayata geçirecek di¤erlerini orac›kta
kuruverdi¤i iletiflim a¤›na dahil eder. Ve sonra
baflka a¤lar› birbirine ba¤lar...

Tarihi Kentler Birli¤i buluflmalar›na gidilirken
de bu böyledir. Otobüsle gidiliyorsa otobüste,
uçakla gidiliyorsa hava alanlar›nda, otelde
bekleniyorsa orac›kta bir köflede hemen ota¤›n›
kurar, zaman›n bofla geçirilmesine izin vermez.
Tarihi Kentler Birli¤i Büyük Ödülü'nün de Metin
Sözen ad›na verilmesi bir kere de bu nedenle
bofluna de¤ildir. 

Geçirilen evrim...
‹lk y›llar›n buluflmalar›nda, özellikle

toplant›lar s›ras›nda yap›lan sunumlarda ve
tan›t›mlarda büyük flehir belediyelerinin iletiflim
teknikleri ile di¤er bir ço¤unun kulland›¤›
teknikler aras›nda da¤lar kadar fark vard›. Zaman
içinde bu fark neredeyse tümüyle kapand›. Bilgi
ve iletiflim teknolojilerinin nimetlerinden
yararlanmada adeta üyeler birbiriyle k›yas›ya
yar›fl›yor. Tan›t›m filmleri, CD-ROM'lar, kitaplar,
kent müzeleri... Geçirilen evrim yabana at›l›r gibi
de¤il. Tabii önemli olan “içerik”. Büründü¤ü k›l›f
ne olursa olsun, “özgün”, “yal›n”, “nitelikli”
içeri¤in bulunup ç›kar›lmas› ve paylafl›lmas› çok
önemli. Çünkü Tarihi Kentler Birli¤i içinde
üretilen içerik, asl›nda Anadolu uygarl›klar›n›n
günümüzdeki arflivi ve yorumu demek...

Bugün gelinen nokta...
Tarihi Kentler Birli¤i, burada anlatt›¤›m›z

s›cak, etkin, ifllevsel yüz yüze iletiflimini yitirmeye
bafllad›. Üye say›s› artt›kça “Buluflma”lardaki
“nüfus” da artt›¤›ndan, gidilen yerdeki olanaklar
zorlanmaya, belli etmeseler de “ev sahipleri”
bunalmaya bafllad›. Hele ev sahibinin kimi
hemflehrileri baz› etkinliklere konuklardan daha
önce ve daha fazla say›da kat›ld›¤›nda... Her
“buluflma” ayn› zamanda bir “aile içi e¤itim”
oldu¤undan, “ailece” kat›l›m teflvik edilirdi. fiimdi
“efl”lere ayr› programlar haz›rland›¤›na tan›k
oluyoruz. Efller de toplant›lara kat›lacak, olan›
biteni dinleyip, anlayacak ki döndü¤ünde kendi
çocuklar›na, kendi flehrindekilere anlats›n...
Ezcümle Tarihi Kentler Birli¤i'nin sa¤l›kl› yar›nlar›
için yüz yüze iletiflimde “dünkü” k›vam›
bozmadan çözüm gelifltirmek, elektronik iletiflimi
de h›zla yayg›nlaflt›rmak gerek! Ça¤›m›z›n gere¤i
budur...
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Selçuklu baflkentinde ayd›nl›k Orta Ça¤’›n izinde:

Konya Kültür Yolu
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Genel bak›fl
Konya Büyükflehir Belediyesi kentin potan-

siyelini somut sonuçlara ulaflt›rmak için bir dizi
proje yürütüyor. Bu at›l›m› daha etkin k›lmak
amac›yla belediye bünyesinde kurulan KUDEB
çal›flmalar›n odak noktas›nda. Üniversite, uzmanlar
ve sivil toplum kurulufllar› da çal›flmalara destek
veriyor. Kent merkezinden tüm Konya’ya
yay›lacak bir koruma ve yaflatma seferberli¤inin
yol haritas› ortak çabalarla oluflturulmufl, aflama
aflama hayata geçiriliyor. 2008 y›l›nda Konya’da
gerçeklefltirilen ve kentin dünyaya tan›t›lmas›na
önemli katk›s› olan 11. Dünya Tarihi Kentler
Konferans›’na Kyoto, Nara, Prag, Paris, Roma,
Viyana gibi kentlerden yaklafl›k alt› yüz konuk
kat›lm›fl. Kentin geleneksel yaflam kültürünün
simgesi olan Sema Törenleri de UNESCO’nun
Dünya Somut Olmayan Kültürel Miras Listesine
girmifl. Befl y›l önce 500 bin olan ziyaretçi say›s›
2008 y›l›nda 2,5 milyona yaklaflm›fl.   

Kültürel miras›m›z›n befli¤i Konya’da,
Büyükflehir Belediyesi taraf›ndan yap›lan envanter
çal›flmalar›na göre kent merkezinde 700’e yak›n
tescilli yap› bulunuyor. Bugüne kadar tamamlanan
projeler ve sürmekte olan çal›flmalarla, kentin
kimli¤ine yak›fl›r bir görünüm kazanmas›
bekleniyor. Bir “Konya Soka¤›” oluflturma
çal›flmalar›, kent merkezindeki Bedestenin özgün
niteli¤ine uygun bir biçime kavuflturulmas›
çal›flmalar›, Hocacihan Han› ve Zindankale
Surlar›n›n restorasyonu belediyenin öncelikleri
aras›nda yer al›yor. 

Konya tarihi
Arkeolojik kaz›lar Konya yöresinin

Anadolu’nun en eski yerleflim merkezlerinden
biri oldu¤unu gösteriyor. Çatalhöyük, Karahöyük
ve Çukurkent kaz›lar›ndan ç›kar›lan buluntular,
M.Ö. 7.000’lere, neolitik döneme tarihleniyor.
Kalkolitik dönem, Tunç Ça¤›, Hititler, Frigler,
Lidyal›lar, Persler, Romal›lar ve nihayet Bizans
dönemleri, Konya tarihinin ‹slâm öncesine ait
bafll›ca duraklar›. Kent ilk kez Muaviye döneminde
‹slam’la karfl›laflm›fl, ancak ne Emeviler ne de
Abbasiler döneminde Müslüman Araplar›n
ak›nlar›na teslim olmam›fl. Konya’n›n ‹slâm’la
kaynaflmas› Müslüman Türklerin Anadolu’ya
gelmesiyle gerçekleflmifl. ‹lk buluflma Malazgirt
Zaferi’nden bir süre sonra, 1074 y›l›nda
Kutalm›flo¤lu Süleyman döneminde olmufl.

Konya ‹nce Minareli Medrese

rta Ça¤’da Bat› dünyas› karanl›k bir
dönemi yaflarken, Anadolu topraklar›
Selçuklu uygarl›¤›n›n yaratt›¤› ola¤anüstü

bir ayd›nlanmaya sahne oluyordu. Uygarl›klar
tarihinin tüm evrelerine tan›k olan Anadolu’nun
binlerce y›ll›k serüveninde önemli kavflaklardan
biri olan bu dönem, Konya kentinde doruk
noktas›na ulaflmaktayd›. 

Tarihi M.Ö. 7000’lere uzan›yor Konya’n›n.
Antik ça¤da ‹coniom ya da ‹konion olarak bilinir-
mifl. Araplar ise Kuniya demifller. Konya ad›n› ise
Selçuklu ve Osmanl›lar koymufl. Konya, tüm
özellikleriyle “uygarl›klar kenti” nitelemesini hak
ediyor. ‹nsanl›¤›n bilinen ilk yerleflim merkezi
olan Çatalhöyük Konya yak›nlar›nda… Mevlâna
gibi dünyaca tan›nan önemli bir bilge Konya’n›n
simgesi… H›ristiyanlar›n kutsal mekânlar›ndan
Sille ve Kilistra antik kenti yan› bafl›nda… Bu
de¤erlerin tümü Konya’n›n zengin tarihi miras›n›n
çeflitlili¤ini yans›t›yor.  

Konya son y›llarda tarihi ve kültürel miras›n›
koruyarak yaflatmak, bu zengin birikimi daha
genifl kitlelerle paylaflmak ve bütüncül bir
anlay›flla gelece¤e tafl›mak için hummal› bir
faaliyet içinde. Tarihi Kentler Birli¤i’nin de seçkin
bir üyesi. Kent bugün bar›nd›rd›¤› say›s›z tarihi
eseriyle, geçmifli kadar büyük bir gelece¤e
haz›rlan›yor. Konya Büyükflehir Belediyesi ‹mar
Komisyonu Baflkan› flehir planc› Fatih Y›lmaz’›n
notlar›ndan derledi¤imiz bilgilerle, Konya’n›n 
tarihini, simge kültürel varl›klar›n›, son dönemde
yap›lm›fl ve yap›lmakta olan kültürel koruma ve
yaflatma çal›flmalar›n› tan›tmak istedik. 

O

incelemeler Derleyen: 
HANDAN DEDEHAYIR
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Zazadin Han



Sahip Ata Külliyesi

incelemeler

1076’dan 12. yüzy›la kadar dönem dönem
yaflanan Haçl› sald›r›lar› Konya’y› ‹slâm'dan
koparamam›fl. 

Anadolu Selçuklu Devleti, ‹znik’ten sonra
Konya’y› kendine baflkent seçti. 1220-1221
y›llar›nda I. Alaeddin Keykubat, flehir surlar›n›
onartarak kulelerle donatt›. Ancak kent uzun
y›llar Selçuklu, Karamano¤lu, Mo¤ol, ‹lhanl›
güçlerinin iktidar mücadelelerine sahne oldu ve
birkaç kez el de¤ifltirmekten kurtulamad›. 13.
yüzy›l›n sonlar›nda Osmano¤ullar› Konya'y› ele
geçirdi, ancak 14. yüzy›l bafl›nda Timur'un
müdahalesiyle Konya yeniden Karamano¤lu
hâkimiyetine girdi. Nihayet 1466 y›l›nda, Fatih
Sultan Mehmet döneminde Konya bir daha
ayr›lmamak üzere Osmanl› topraklar›na kat›ld›. 

Konya düzlü¤ünün belki de tek yüksekli¤i
olan Alaeddin Tepesi, alt›nda 4000 y›l›n
kal›nt›lar›n› saklayan bir höyük. Bir zamanlar
yerleflim alan› olan ve bir içkale ile çevrili bulunan
bu tepe, bugün Konya'n›n merkezi durumunda.
Ancak yerleflim alan› olarak de¤il, tarih, kültür ve
tabiat zenginliklerinin korundu¤u, halk›n
dinlenme ihtiyac›n›n karfl›land›¤› bir mekân.

Tepenin kuzeyinde Alaeddin Camisi, y›llar süren
onar›m çabalar›ndan sonra yeniden ibadete
aç›lm›fl. Caminin avlusunda, Alaeddin Keykubat
baflta olmak üzere sekiz Selçuklu sultan›n›n
sandukalar› bulunuyor.  

Tepenin do¤usunda, fiehitler Abidesi’nin
yan›nda durdu¤unuzda, karfl›n›zda uzanan çift
yönlü caddenin bitim noktas›nda, yeflil
kubbesiyle göz alan Mevlâna Dergâh›’n›
görürsünüz. 1926'dan beri müze olarak
kullan›lan dergâh›n sa¤›nda Osmanl›
padiflahlar›ndan II. Selim taraf›ndan yapt›r›lm›fl
Sultan Selim Camisinin minareleri de göze çarpar.

Tarihin her evresinde Konya’da hâkimiyet
kurmufl medeniyetler, Konya’y› kendi inan›fl ve
anlay›fllar›na uygun maddi kültür varl›klar›yla
donatm›fllar. Konya, Çatalhöyük’ün kerpiç
evlerinden Hitit’lerin kaya kabartmalar›na, Bizans
kaya kiliselerinden Selçuklu medreseleri ve
Osmanl› camilerine, adeta bir kültür mozai¤i.
Stratejik konumu dolay›s›yla tarihin her
döneminde önemini korumay› bilmifl. Tarihi
eserleriyle, aç›k hava müzesi görünümünde bir
kent…
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Konya’n›n simge eserleri
Mevlâna Müzesi ve Türbesi

1274 y›l› dolaylar›nda yap›ld›¤› kabul edilen,
mimari özellikleriyle Selçuklu ve Osmanl› ça¤›n›
yans›tan Mevlâna Kümbeti, düzgün kesme tafl ile
y›¤ma olarak infla edilmifltir.  1926 y›l›nda Konya
Asar-› Atika Müzesi olarak hizmete giren dergâh
ve türbe, 1954 y›l›nda elden geçirilerek Mevlâna
Müzesi’ne dönüfltürülmüfl. Müzenin avlusuna,
kuzey ve bat› yönü boyunca uzanan dervifl
hücreleri aras›ndan, Derviflan Kap›s›’ndan girilir.
Güney yönü, Matbah ve Hürrem Pafla
Türbesinden sonra, Üçler Mezarl›¤›na aç›lan
Hamuflun (Susmufllar) kap›s› ile son bulur.
Avlunun do¤usunda ise Sinan Pafla, Fatma
Hatun ve Hasan Pafla Türbeleri yan›nda
Semahane ve Mescit bölümleri ile Mevlâna ve
aile fertlerinin mezarlar›n›n da içerisinde
bulundu¤u ana bina yer al›r. Avluya Yavuz Sultan
Selim'in 1512 y›l›nda yapt›rd›¤› üzeri kapal›
fiad›rvan, fieb-i Aruz (Dü¤ün Gecesi) havuzu ve
avlunun kuzey yönünde yer alan selsebil ad›
verilen çeflme ayr› bir renk katar. 

Alaeddin Camisi

Anadolu Selçuklu döneminde yap›lan cami
Konya'n›n en büyük ve en eski camisidir. Sultan
Alaeddin Keykubat taraf›ndan 1221 y›l›nda
Alaeddin Tepesi üzerine infla edilmifltir. ‹slam
mimarisi tarz›nda kesme tafl, tu¤la, devflirme
malzeme ile infla edilmifl y›¤ma bir yap›d›r.
Bizans ve klasik devirlere ait 41 tafl mermer
sütundan yap›lm›flt›r. Minber Anadolu Selçuklu
ahflap ifllemecili¤inin en güzel örne¤idir. Çinilerle
süslü mihrab›n önünde çini süslü kubbesiyle
örtülmüfl bir saha mevcuttur. 

Kapu Camisi

Kent merkezinde Sarraflar caddesi üzerinde
olan cami, Konya’daki Osmanl› camilerinin en
büyü¤üdür. 1650’de Mevlâna postniflinlerinden Pir
Hüseyin Çelebi taraf›ndan yapt›r›lm›fl. Bilinmeyen
bir nedenle y›k›ld›ktan sonra, 1868 y›l›nda kare bir
plan üzerine Konya kalesinden sökülen devflirme
kesme tafllarla Postniflin Mahmut Sadrettin
taraf›ndan yeniden infla edilmifl. 

Aziziye Camisi

Düzgün kesme Gödene tafl› ile yap›lan cami
son Osmanl› mimarisinin baflar›l› bir örne¤i. 1867
y›l›nda yanan ilk caminin ard›ndan Sultan

Selimiye Camisi

Mengüç Soka¤› sa¤l›klaflt›rma

Bedesten



Abdülaziz'in annesi Pertevnihal ad›na 1874’te
yeniden yapt›r›lm›flt›r. Üç kubbeli son cemaat yeri
alt› mermer sütuna oturan cami Türk Barok
üslubunda bir yap›d›r. 

‹nce Minareli Medrese

Alaeddin Tepesi’nin bat› ete¤indeki
medreseyi Selçuklu Veziri Sahib Ata Fahreddin
Ali 1264’te yapt›rm›fl. Selçuklu mimari tarz›nda
infla edilen yap›n›n cephesinde k›vr›k dall› rumîli
geometrik bezemeler ve Fetih Suresi'nin yaz›l›
oldu¤u kitabe kufla¤› göze çarpar. Yak›n
tarihlerde onar›larak Konya Tafl ve Ahflap Eserler
Müzesi olarak hizmet vermeye bafllam›flt›r. 

fierafeddin Camisi

Kentin Konak Meydan›’nda bulunan ve 13.
yüzy›lda fieyh fierafettin taraf›ndan yapt›r›lan
camiyi, 1444 y›l›nda Karamano¤lu II. ‹brahim
Bey onarm›fl, 1636 y›l›nda da Konyal› Çavuflo¤lu
Mehmet Bey kesme tafl malzemeyle yeniden
yapt›rm›fl. Sütun, kubbe, tonoz ve duvarlar
geometrik ve bitkisel motiflerle süslenmifltir.  

Selimiye Camisi

Mevlâna Dergâh›’n›n bat›s›nda bulunan
caminin inflaat›na Sultan Selim’in flehzadeli¤i
zaman›nda bafllanm›fl, 1567’de tamamlanm›fl.
Mimar Sinan dönemi Osmanl› klasik mimarisinin
Konya'daki en güzel eserlerinden olan yap›, tafl
ve mermer malzeme ile infla edilmifltir. Alt› sütun
üzerinde yedi kubbeli son cemaat yeri, mermer

süveli geçme bas›k kemerli cümle kap›s› ve tek
flerefeli iki minaresi vard›r. 

Sahip Ata Külliyesi

Anadolu Selçuklu Devleti vezirlerinden
Sahip Ata Fahrettin Ali taraf›ndan 1253-1283
y›llar› aras›nda infla edilmifl olan mescit, türbe,
hanigâh ve hamamdan olufluyor. Konya'n›n
bat›s›nda Larende mevkiinde, mimar Abdullah
Bin Kölük taraf›ndan, tafl ve tu¤la malzeme ile
y›¤ma olarak yap›lm›fl. Caminin taç kap›s› ve
mihrab›n çinileri dikkat çekicidir. 

Karatay Medresesi 

1251 y›l›nda Sultan II. ‹zzeddin Keykavus
devrinde, Emir Celaleddin Karatay taraf›ndan
yapt›r›lm›fl. Anadolu Selçuklu çini iflçili¤inin en
güzel örne¤i olan medrese, 1955 y›l›nda Çini
Eserler Müzesi olarak aç›lm›fl. Beyflehir Gölü
kenar›ndaki Kubat-Âbad Saray›’ndan ç›kar›lan
duvar çinileri, çini ve cam tabaklar ile Konya ve
yöresinde bulunan Selçuklu ve Osmanl›
dönemlerine ait çini ve seramik tabaklar,
kandiller ve alç› buluntular› burada sergileniyor. 

Son dönem koruma
çal›flmalar›

Konya’n›n kültürel miras›na yönelik
çal›flmalar› sa¤lam bir temele oturtmak amac›yla,
kentin tüm tescile de¤er yap›lar›, mezarlar, sit
alanlar›, parklar, an›t a¤açlar, mescitler, camiler,

Aleaddin Camisi

incelemeler
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hanlar, hamamlar ve sivil mimarl›k örnekleriyle
ilgili envanter çal›flmas› uzmanlar taraf›ndan
yap›ld› ve Konya Envanter Çal›flmas› Büyükflehir
Belediyesi taraf›ndan bir kitapta topland›.
2008 y›l›nda tamamlanan çal›flmalardan baz›lar›
flunlar:  

1. ‹stiklal Harbi fiehitli¤i: Üçler Mezarl›¤› ile
Mevlâna Kültür Merkezi aras›nda, Hac›veyiszade
Camisi ile restore edilen eski Konya evinin de
bulundu¤u alan ‹stiklal Harbi fiehitli¤i olarak
düzenlendi. fiehitli¤i Selçuklu mimarisi tarz›nda
kabartmalar ve çiniler süslüyor. Mekân, flehitlerin
isimlerinin yaz›ld›¤› duvarlar, iç avlu, gaziler
mekân›, savafllar›n ve sosyal yaflant›n›n anlat›ld›¤›
slayt odas› ve fiehitlik Müzesi’nden olufluyor. 

2. Mevlâna Kültür Merkezi: Mevlâna
Müzesi’nin yaklafl›k 900 metre do¤usunda, tarihi
Üçler Mezarl›¤›’n›n yak›n›ndaki 100.000 m2’lik
alanda Mevlâna Kültür Merkezi yap›ld›. Merkezin
karfl›lama bölümünde bir de Aç›k Sema Mekân›
bulunuyor. 

3. Söylemez Türbesi: 19. yüzy›l sonlar›nda,
düzgün kesme tafltan alt›gen formda yap›lm›fl
olan türbe asl›na uygun flekilde onar›ld›.

4. Sille Kent Atölyesi: Kültürel miras
örneklerinin onar›m ve restorasyonlar›nda
karfl›lafl›lan ciddi eksik ve hatalar› gidermek,
yitirilen üretim haf›zas›n› yeniden yaratmak ve
geleneksel yap› sanat›m›z için ihtiyaç duyulan
usta ve teknik eleman bofllu¤unu doldurmak
üzere bir Kent Atölyesi kuruldu. Büyükflehir
Belediyesi taraf›ndan yap›lan Kent Atölyesinde
tarihi eserlerin yenileme çal›flmalar› için e¤itim
veriliyor ve geleneksel sanatlar›n e¤itimli ustalar-

ca gelece¤e aktar›lmas› amaçlan›yor. Yerel yöne-
tim temsilcileri, KUDEB, akademisyen uzmanlar
ve sivil toplum kurulufllar›n›n kat›l›m›yla oluflturu-
lan Dan›flma Kurulu gözetiminde a¤aç-dülgerlik,
s›vac›l›k, demircilik, kerpiç iflçili¤i, tafl duvar
ustal›¤› konular›nda e¤itim programlar› belirlendi.
E¤itimli ve nitelikli iflgücünün Konya çevresindeki
ifl garantili projelerde istihdam edilmesi
planland›.  

5. Konya Kültür Evi: Mevlâna Kültür Merkezi
yan›ndaki tescilli bir geleneksel Konya evi,
Koruma Kurulu izniyle y›k›larak, asl›na uygun
olarak yeniden infla edildi. Kültür Evi olarak
düzenlenen mekân, ziyaretçilerin Konya
kültürünü tan›malar›n› sa¤l›yor. Alt katta, Mevlevi
kültürünü de içeren ve uzun bir geçmifle uzanan
Konya mutfa¤›n›n zenginli¤ini yans›tan mutfak
bölümü yer al›yor. Hayat tabir edilen, 400 metre
karelik avlu k›sm›nda Konya evlerine özgü,
pekmez yap›m› için üzüm ifllemekte kullan›lan
bir havuz bulunuyor. 

6. Tarihi Devlet Malzeme Ofisi Binas›: 19. yy
bafllar›nda, tek katl›, k›rma çat›l›, tafl malzemeyle
infla edilmifl olan bina, Geç Osmanl› mimari
tarz›ndad›r. Önceden DMO misafirhane ve
lojman› olarak hizmet veren yap›, çift kanatl›
ahflap kap›s› ve tafl söveli dikdörtgen
pencereleriyle dikkat çeker. Restore edilerek
fiehit Aileleri Derne¤i ve Gazeteciler Cemiyeti’nin
kullan›m›na verilmifltir.

7. Horozlu Han: Ankara yolu üzerinde
bulunan han, 1246-1249 y›llar›nda II. ‹zzettin
Keykavus döneminde Atabeyi Emir Camedar
Esedüddin Ruzabe taraf›ndan yapt›r›lm›flt›r.

Karatay Medresesi



incelemeler

Sille Kent Atölyesi

Tamamen tafl malzemeyle yap›lm›fl olan yap›n›n
yaln›zca ayd›nl›k fenerinin kubbesinde tu¤laya
yer verilmifltir. Restorasyon tamamland›ktan
sonra restoran olarak kullan›lmaktad›r.  

8. Zazadin Han›: Konya-Aksaray yolunda Tömek
buca¤›nda bulunan han, 1236 y›l›nda, Sultan
Alaeddin Keykubat döneminde, Selçuklu Veziri
Sadettin Köpek taraf›ndan yapt›r›ld›. Yazl›k ve
k›fll›k bölümlerinden meydana gelen tafl yap›n›n d›fl
duvarlar›nda ‹slam öncesi eserlerden baz› parçalar
da kullan›lm›flt›r. Zazadin Han› yak›n zaman önce
Selçuklu Belediyesi’nin yo¤un çabalar›yla onar›ld›. 

Sürmekte olan koruma
çal›flmalar› 

1. Kültür Park ve Kent Meydan›: Adalet
Bakanl›¤›’ndan devral›nan eski Adliye Binas›’n›n
yerine, Alaeddin Tepesi ve Kültür Park› birlefltiren
ve bu çevredeki önemli tarihi eserlerin
alg›lanmas›n› sa¤layan 30 bin metrekarelik bir
kent meydan› hedefleniyor. Kent meydan›n› da
içine alan yaklafl›k 150 bin metrekarelik bir alan
ise Kültür Park olarak düzenlenecek. Alandaki
tarihi yap›lar korunarak, yürüyüfl yollar›, koflu
parkurlar›, süs havuzu, amfi tiyatro, yeflil alan,
sergi salonu ve kültür soka¤› yap›lmas›
planlan›yor.  

2. Zindankale Tarihi Sur Kal›nt›lar›: Anadolu
Selçuklu Sultan› I. Alaeddin Keykubat tahta
geçer geçmez, mimar ve resim sanatç›lar›yla
birlikte Konya’y› dolaflarak, burç ve bedenlerle
kale kap›lar›n›n yerlerini belirlemiflti. Çevresi 5-6
kilometreyi bulan sur ise, bugünkü Aziziye
Camisi’nin do¤usundan bafll›yor ve kuzeye do¤ru
‹stanbul Caddesi’ni takip ederek Zindankale
semtine ulafl›yor, tekrar güneye k›vr›larak Sahip
Ata Külliyesine ve Aziziye Camine kavufluyordu.
Sur duvarlar›n›n yüksekli¤i 18 metreydi ve her 40
metrede bir kulesi bulunmaktayd›.
Zindankale’deki kaz›larla ortaya ç›kar›lan surun
bir bölümünün Arkeolojik Park olarak
projelendirme çal›flmalar›na baflland›. 

3. Konya Kent Müzesi: Kent Müzesi, bir
kentin kültürel,  tarihsel,  sosyal, ekonomik

zenginli¤ini yar›n›n kentlilerine aktarmak amac›yla
her türlü belge, eflya,  kitap, görsel malzemeyi ses
ve görüntülü imkânlar›yla sunan, modern
müzecilik anlay›fl›n›n da rahatl›kla uygulanabildi¤i
bir oluflumdur.  Müze ve kütüphaneler bir flehrin
gelifliminin en önemli göstergeleri aras›nda say›l›r.
Konya’da da bir kent müzesi kurulmas›
çal›flmalar› bafllat›lm›fl.  

4. Akçeflme Mahallesi Konya Soka¤› Projesi:
Üçler Mezarl›¤› yan›ndaki Akçeflme
Mahallesi’ndeki kamulaflt›rma çal›flmalar›n›n
ard›ndan, buradaki eski Konya evleri restore
edilecek ve bir Konya Soka¤› oluflturulacak. Bu
bölgedeki tarihi dokunun kültür turizmi aç›s›ndan
bir çekim merkezi yaratmas› planlan›yor. 

5. Mengüç Caddesi Sokak Sa¤l›klaflt›rma
Projesi: Mengüç Caddesi sokak sa¤l›klaflt›rma
projesi kapsam›nda, befli tescilli olmak üzere
birçok yap› restore edilecek ve gerekti¤inde
fonksiyon de¤iflikli¤ine gidilecek. Kald›r›mlar
andezit olarak düzenlenecek, altyap› tesisleri
yeralt›na al›nacak ve kent mobilyalar› yeniden ele
al›nacakt›r.  

6. Piri Mehmet Pafla Mahallesinde
Sa¤l›klaflt›rma Projeleri: Karatay ‹lçesi Piri
Mehmet Pafla Mahallesinde bulunan tescilli iki
yap› sat›n al›nm›fl, rölöve ve restorasyon projeleri
haz›rlanm›fl, Koruma Kurulu’nca onaylanm›flt›r.
Mevlâna Türbesi ve Selimiye Camisine çok yak›n
mesafede bulunan yap›lar kentin tarihi dokusu
içinde önemli bir konuma sahiptir. 

7. Hocacihan Akyokufl Han› Restorasyon
Projesi: Konya – Beyflehir yolu üzerindeki
Hocacihan Han›, dikdörtgen planl›, üzeri toprak
dam örtülü, moloz tafl ve ahflap hat›llar
kullan›larak infla edilmifl bir yap›d›r. Üç sah›na
ayr›lm›fl olan iç mekân›n tavan›n› ahflap kirifller,
yuvarlak kemer ile ahflap sütunlar tafl›maktad›r.
fiu anda y›pranm›fl, bak›ms›z ve terkedilmifl
durumda bulunan Hocacihan Han›’n›n restorasyon
projesi Koruma Kurulu’nca onaylanm›flt›r. 

8. Tarihi Dede Bahçesi Projesi: Alâeddin
Tepesinin kuzey bat›s›nda bulunan Konya’n›n
tarihi bahçelerinden Dede Bahçesi, 17. yüzy›l
ortalar›nda Konya zenginlerinden fieyh Hasan
Efendi taraf›ndan düzenlenmifl ve Mevlevi fieyhi
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II. Bostan Çelebi’ye arma¤an edilmifl. Uzun y›llar
Mevlevî Dedeleri taraf›ndan yazl›k bahçe olarak
kullan›lm›fl ve yabanc› misafirleri a¤›rlam›flt›r.
19.yüzy›l›n sonlar›na do¤ru Abdülvahit Çelebi
bahçeye bir köflk ve havuz yapt›rm›fl, köflk daha
sonra y›k›lm›flsa da havuz günümüze kadar
gelebilmifl. Tacül Vezir Ahmet'in 1239'da
yapt›rd›¤› medrese, hanikah ve türbe de burada
bulunuyor. Dede Bahçesi yeniden düzenlenerek
kültür park projesi içinde yer alacakt›r. 

9. K›flla Saray Camisi Restorasyon Projesi:
Karatay ilçesinde Aslanl› K›flla olarak bilinen
alan›n güney bat›s›ndad›r. 1819 y›l›nda Hüseyin
Pafla taraf›ndan, kesme ve moloz tafltan
yapt›r›lm›flt›r. Son cemaat bölümündeki dört
sütun birbirine Bursa kemerle ba¤lanarak üzeri
düz tavan fleklinde tasarlanm›flt›r. Cami
asl›na uygun olarak restore edilmek üzere
projelendirilmifltir. 

10. Bedesten: Selçuklular döneminde çok
genifl bir alana sahip olan, 1869 yang›n›ndan
sonra Vali Ahmet Tevfik Pafla taraf›ndan yenile-
nen tarihi bedesten, Konya ticari hayat›n›n da
can damar›d›r. Bedesteninin içinde Mecidiye
Han›, Nakip Hac› ‹brahim ‹flhan›, Dükkan›fl›k
Han, Bulgur Dede Mescidi, Hac› Hasan Camisi
gibi tarihi yap›lar bulunmaktad›r. Cephe düzen-
lemeleri yap›larak özgün dokusuyla korunacakt›r. 

Yol haritas›
Konya ve yak›n çevresindeki tüm bu

giriflimler, k›sa-orta-uzun erimli bir büyük hedefin
parças› olarak gündeme getirilmektedir. Bir
yandan tasar›m ve uygulamalar› sa¤l›kl› bir
süreklilik içinde yürütmeyi sa¤layacak
örgütlenme evresi yaflan›rken, öte yandan
kamu-yerel-sivil-özel iflbirli¤iyle kentin her
dönemini sa¤l›kl› alg›lamaya yönelik çabalar
h›zland›r›lmaktad›r. Belirtildi¤i gibi, Selçuklu
baflkenti olman›n verdi¤i güçle ve simge
de¤erlerden yararlanarak “Konya Kültür Yolu”
projesinin tüm ögeleri devreye sokulmaktad›r. 

Alaeddin Tepesi ve Mevlâna Külliyesi odakl›
kültür yolunu izleyenler, ad›m ad›m Selçuklu
sultanlar›n›n ve devlet ileri gelenlerinin b›rakt›klar›
eserleri görerek, dönemin toplumsal yap›s›n› ve
ulaflt›¤› kültür düzeyini alg›lama olana¤›
bulacaklard›r; bir anlamda Selçuklu baflkentinin
ayd›nl›k ortaça¤›n›, günümüze kalan de¤erlerle
kolayca okuyabileceklerdir. Ayr›ca Mevlâna’n›n
varl›¤›yla da günümüze akan evrensel
kavramlarla buluflabileceklerdir. 

Bu yolda ikinci bir temel ç›k›fl noktas› ise,
Konya’n›n yak›n çevresindeki buluntular›n
yaratt›¤› olana¤›n alt›n›n çizilmesidir.

Çatalhöyük’ten bafllayan tarih derinli¤inin,
Selçuklu han ve kervansaraylar›yla ve onlara
verilen yeni ifllevlerle, “ipek yolu kültür yolu” ak›fl›
içinde, Konya’n›n do¤u-bat› dünyas› aras›nda
köprü olma niteli¤inin ortaya ç›kar›lmas›d›r. Özenle
onar›lan Zazadin Han› bunun somut örne¤idir. 

Konya’n›n yerel-ulusal-evrensel de¤erlerinin
günümüz dünyas›na aktar›lmas›, “kültür turizmi”
anlay›fl› içinde y›ll›k takvime ba¤lanmas› yolundaki
giriflimler, Konya’y› ulusal-uluslararas› merkez
olma niteli¤ine ulaflt›rmak üzeredir. Bunlara
uygun mekânlar üretilmesi, giriflimlerin somut
sonuçlara yönelmesi, Konya’y› dört mevsim canl›
k›lacak temel hedefler aras›nda yer almaktad›r.
Bugün bile var›lan sonuçlar yol haritas›n›n
tutarl›l›¤›n› gösterecek boyuttad›r. 

Böylesi bir çerçeve içinde, kaynaklardan
bafllayan yay›n politikas›, tan›t›m› bilimsel
temellere dayand›rma iradesi, bunlar›n geleneksel
dokuda alg›lanmas› için yap›lan yenileme-
sa¤l›klaflt›rma çal›flmalar›, Sille örne¤inde oldu¤u
gibi, kent atölyesi arac›l›¤›yla hem dokuyu hem
de niteli¤i artt›r›c› giriflimler, farkl› bir yaklafl›m›
egemen k›lma iste¤inin göstergesidir.  

Kültür Park

Dede Bahçesi



mümkün… fiimdi Erzincan Valisi olan, Gaziantep
‹l Özel ‹daresi Eski Genel Sekreteri Abdulkadir
Demir, Türkiye’nin hiçbir bölgesinde bu özellik-
leri tafl›yan bir su yolunun bulunmad›¤›n› söylüyor:
“Bölgedeki yerleflim birimleri tarihi eserleriyle ön
plana ç›k›yor. Karadan yap›lacak ulafl›mlarda bu
özellikleri bir arada görmek mümkün de¤il. Nehir
ulafl›m›nda gidilecek ve görülecek çok k›ymetli
yerler mevcut… Kültür ve Turizm Bakanl›¤›
yetkililerine projeyi anlatt›k. Bölge, turizm bölgesi
ilan edilecek.”

Proje için ilk somut ad›mlar 2007’de at›ld›.
Gaziantep ‹l Özel ‹daresi Genel Sekreterli¤i’nin
giriflimleri sonucunda, Üsküdar-Kabatafl aras›nda
çal›flan vapurlardan biri sat›n al›nd›. Vapur
parçalar halinde baraj gölüne tafl›nd›; tamir ve
bak›m› yap›ld›, 2008 senesinde Kumla ad›yla
seferlerine bafllad›. fiu anda pazar günleri 30
kilometrelik bir mesafede, Rumkale’ye kadar tur

yap›l›yor. www.gaziantepdebirgemi.com
adresinden ayr›nt›l› bilgi al›nabilir.

Bölge halk›na turizm e¤itimi
verilecek

Projenin önemli aflamalar›ndan biri, köylerdeki
evlerin ve eserlerin asl›na uygun olarak restore
edilmesiydi. Bu do¤rultuda Rumkale’de, Kültür
Bakanl›¤› ve ‹l Özel ‹daresi taraf›ndan sa¤lanan
ödenekle bafllayan restorasyon çal›flmalar halen
devam ediyor. Göl etraf›ndaki evlerin üstleri, antik
Efes kentinde oldu¤u gibi kapat›larak korumaya
al›n›yor. ‹lerleyen dönemlerde bölge halk›na turizmin
önemi anlat›lacak, turizm odakl› istihdam› sa¤laya-
bilmek için e¤itimler verilecek, ev pansiyonculu¤u
özendirilecek. Yerel ürünlerin üretim, tan›t›m› ve
pazarlanmas› için gerekli haz›rl›klar yap›lacak.

Do¤a turizmi gibi alternatif turizm faaliyet-
lerini desteklemek amac›yla bölgedeki bitki ve
hayvan türleri hakk›nda bilimsel envanterler
haz›rlanacak. Spordan Sorumlu Devlet Bakanl›¤›
ve federasyonlarla iflbirli¤i yap›larak göl, su
sporlar›n› sevenler için çekici hale getirilecek.

“Afla¤› F›rat Nehri Havzas›’n›n Turizme
Kazand›r›lmas› Projesi”, Gaziantep ‹l Özel ‹daresi
taraf›ndan bafllat›ld›. Kültür, do¤a ve spor turizmi
aç›s›ndan bölgeyi cazip hale getirmeyi amaçlayan
proje sayesinde art›k bir Bo¤az vapuruna kurulup
F›rat’tan Zeugma’y›, Rumkale’yi seyretmek
mümkün…

rtak ak›l ürünü” projeleriyle “varl›¤›n›
berekete dönüfltüren” Gaziantep,
Güneydo¤u Anadolu Bölgesi’nde,

havza boyutunda yürütülen çal›flmalarda da
önemli bir rol üstleniyor. Bu kez kentin günde-
minde, “Afla¤› F›rat Nehri Havzas›’n›n Turizme
Kazand›r›lmas› Projesi” var. Gaziantep ‹l Özel
‹daresi Genel Sekreterli¤i’nin bafllatt›¤› proje,
bölgede at›l durumda bulunan de¤erleri gün
›fl›¤›na ç›karmay› ve böylece kültür, do¤a ve spor
turizmlerini canland›rmay› hedefliyor. Bölgedeki

cazibe merkezlerinin bütüncül bir yaklafl›mla
de¤erlendirilmesi ve sürecin do¤ayla bar›fl›k bir
flekilde yürütülmesi, projenin dayand›¤› temel
ilkeler. Her yerleflim merkezi için özel projeler
üretmek ve bölgede yaflayan halk›n deste¤ini
sa¤lamak da çal›flmalar boyunca dikkat edilecek
di¤er noktalar olarak s›ralan›yor.

‹ki baraj aras› 99 kilometre
Birecik Baraj›, Afla¤› F›rat Havzas›’nda 10

sene önce yap›ld›. Baraj gölü aynas›n›n zamanla
ulafl›ma imkan verir hale gelmesi, projenin bir
anlamda esin kayna¤› oldu. Bölgede yap›lan
incelemeler, gölün yan› s›ra nehrin kuzeyde
kalan k›sm›n›n da su ulafl›m›na elveriflli oldu¤unu
gösterdi. Birecik ve Atatürk Barajlar› aras›ndaki
güzergah 99 kilometre… Tarih boyunca F›rat’›n
hemen k›y›s›nda kurulan yerleflim merkezleri, bu
güzergah› cazip hale getiriyor. Bu su yolu ile
Gaziantep s›n›rlar›nda bulunan Zeugma antik
kenti, Erenköy, Gümüflgün, Kam›fll› Köyü,
Rumkale; fianl›urfa’ya ba¤l› Halfeti ve Savaflan
Köyü’nü bir kez de nehirden bakarak keflfetmek

incelemeler

“O

F›rat Nehri sular›nda

bir bo¤az vapuru

NILÜFER OKTAY
Gazeteci
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Savaflan Köyü



Demiryollar› Limanlar ve Hava Meydanlar› ‹nflaat›
Genel Müdürlü¤ü taraf›ndan baraj gölüne yap›lan
iskele ise gölde yatlar ve bal›kç› teknelerinin
faaliyet göstermesine imkan verecek.

Bölge ve ülke ekonomisine ciddi katk›lar
sa¤layacak projenin baflar›yla yürütülmesinin
yolu, Gaziantep kadar komflu kentler fianl›urfa ve
Ad›yaman’›n da çal›flmalar› sahiplenmesinden
geçiyor. ÇEKÜL Vakf› Baflkan Yard›mc›s› Mithat
K›rayo¤lu’nun deyimiyle “Atatürk ve Birecik
Barajlar› aras›nda ‘Suyla Gelen Kültür Havzas›
Projesi’ Gaziantep önderli¤inde, Urfa ve
Ad›yaman’›n duyarl› yaklafl›m›n› beklemekte…”

Cazibe merkezleri
Zeugma: Zeugma antik kenti, M.Ö. 300’de

Büyük ‹skender taraf›ndan Selevkia Euphrates
ad›yla kurulmufl. Kommagene Krall›¤›’n›n dört
büyük flehrinden biri olan kent, M.Ö. 31’den
itibaren Roma ‹mparatorlu¤u’na ba¤lanm›fl ve
“köprü”, “geçit” anlam›na gelen Zeugma ad›n›
alm›fl. Roma döneminde büyük bir zenginlik ve
ihtiflam yaflayan Zeugma, M.S. 256’da Sasani
Kral› 1. fiapur taraf›ndan ele geçirilerek yak›l›p
y›k›lm›fl… Özellikle mozaikleri ile ünlü olan
Zeugma’da ilk kaz› çal›flmalar›, kaçak kaz› ihbar-
lar› üzerine Gaziantep Arkeoloji Müzesi
Müdürlü¤ü taraf›ndan 1987 ve 1992’de yap›ld›.
Antik kentin önemli bir bölümünün, GAP kap-
sam›nda infla edilen Birecik Baraj›’n›n göl sular›
alt›nda kalacak olmas› nedeniyle 1993’ten
itibaren yerli ve yabanc› bilim adamlar›ndan
oluflan çok say›da ekip, Zeugma antik kentinde
kurtarma kaz›lar› yürüttü. Kaz›larda gün ›fl›¤›na
ç›kar›lan mozaikler, duvar resimleri, kil mühür
bask› koleksiyonu halen Gaziantep Arkeoloji
Müzesi’nde sergileniyor. 

Erenköy: Gaziantep’in Nizip ilçesine ba¤l›,
tarihi eskilere dayanan bir köy. Birecik Baraj›
yap›ld›ktan sonra köyün camisi ve baz› evler su
alt›nda kald›. Yeni yerleflim yerinde evleri sular
alt›nda kalanlar için evler yap›ld›. Erenköy’ün
özellikle tafl evleri dikkat çekici… 

Gümüflgün: F›rat Nehri’nin bat› k›y›s›nda
bulunan Gümüflgün de Gaziantep’in Nizip ilçe-
sine ba¤l› bir köy. Antik ça¤larda, Arulis ad›yla
Kommagene Krall›¤›’n›n önemli bir merkezi
oldu¤u biliniyor. Daha yak›n zamanlara kadar ise
varl›¤›n› Enefl ad›yla bir Ermeni köyü olarak
sürdürmüfl. Köyün Ermeni nüfusu bu yüzy›l›n
bafl›nda göç etmifl. Bugünkü halk› 1926 y›l›nda
mübadele sonucu Selanik’ten gelmifl göçmenler-
den olufluyor. O dönemde kendilerine bir ev,
yan›nda 3 dönüm sulu arazi ve 50 a¤aç f›st›k
da¤›t›lm›fl. Y›llard›r Gümüflgün’de ceviz, f›st›k ve
di¤er meyve a¤açlar›n›n geliriyle yaflayan halk,
baraj gölü nedeniyle ikinci kez “muhacir” olmak-
tan kayg›lan›yor... Gümüflgün’deki yap›lar zaman
içinde y›pranm›fl olmalar›na ra¤men ço¤unun
özenle yap›ld›klar› göze çarp›yor. Köyün
arkas›ndaki kayal›klarda, yer yer oyularak
ma¤aralar oluflturulmufl ve bu ma¤aralar k›smen
tafl örme duvarlarla tamamlanarak köy sakinleri
taraf›ndan geçmiflte konut olarak kullan›lm›fl, bir
bölümü halen kullan›l›yor. Gümüflgün’de
Ermenilerden kalma konut d›fl› tek yap› olan
kilise, bugün harabe halinde… 

Kam›fll› Köyü: Baraj gölü üzerinde terk edil-
mifl flirin bir köy. Köyün yamac›nda çok say›da

Kam›fll› Köyü

Erenköy

Zeugma F›rat Kral› Akheloos

incelemeler
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Rumkale

Gümüflgün



ma¤ara var. S›cak iklimden korunmak için
kayalardan oyularak oluflturulan bu ma¤aralar
antik dönemden günümüze yerleflim alan› olarak
kullan›lm›fl… Yap›lacak çevre düzenlemesi ile
Hasankeyf benzeri bir turizm potansiyeli
oluflturulmas› planlan›yor. Terk edilmifl köy evleri,
otantik yap›s› ile restore edilip tatil köyü olarak
turizme sunulabilecek. 

Rumkale: Birecik Ovas›’n›n kuzeyinde, F›rat

Nehri’nin k›y› kesiminin do¤usunda, fianl›urfa yoluna
bakan bir tepe üzerinde bulunuyor. Baz› araflt›rmac›lar
Rumkale’nin Asur Kral› III. Salmanasar taraf›ndan
885’te al›nan fiitamrat flehri oldu¤unu söylüyor.
Yerleflimin Urum (Hörüm) oldu¤unu öne sürenler
de var, Urima’n›n Rumkale oldu¤unu düflünenler
de... Süryanilerin Kal’a Rhomayta, Ermenilerin
Hromklay olarak adland›rd›¤› Rumkale, 1113-1166
tarihleri aras›nda Katolikosluk makam› olarak kul-
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lan›lm›fl. 1292’de M›s›rl› Melik el-Eflref taraf›ndan
al›nana kadar bu makam burada varl›¤›n› sürdür-
müfl. 13. yüzy›lda Yakubilere de patriklik makam›
olarak hizmet veren Rumkale, Mercibad›k Savafl›’ndan
(1516) sonra Osmanl› egemenli¤ine girmifl ve
Halep eyaletine ba¤lanm›fl… Rumkale’den güneye
do¤ru nehir k›y›s› izlenirse, Suriye s›n›rlar› içindeki
Carabulus’a kadar birçok kalenin yer ald›¤› görülür.
Ayn› noktadan kuzeye do¤ru yol al›nd›¤›nda;

Samsun’a kadar, bafll›calar›n› Amasya, Tokat ve
Sivas kalelerinin oluflturdu¤u tahkimat yap›lar›yla
karfl›lafl›l›r. Rumkale, bu kaleler zincirinin en önemli
halkas›. F›rat’›n bat› yamaçlar›nda ve sert kalkerli
kayalar üzerine infla edilen kale günümüzde harap
durumda bulunuyor. Kalede; kale beyinin
kona¤›n›n kal›nt›lar›, 17. yüzy›l›n ikinci yar›s›na ait
Aziz Merses Ermeni kilisesi, çok say›da kal›nt›, su
sarn›çlar› yer al›yor. Rumkale’de bulunan tafl›nmaz
kültür varl›klar›, Hacettepe Üniversitesi taraf›ndan
yürütülen Birecik, Halfeti ve Suruç ilçeleri
Tafl›nmaz Kültür Varl›klar›n›n Belgelenmesi Projesi
kapsam›na al›nd›. Rumkale’ye ulaflmak için üç yol
mevcut: fianl›urfa’n›n Halfeti ilçesinden sal ile F›rat
Nehri’nden ya da Gaziantep’in Yavuzeli ilçesine
ba¤l› Kasaba köyü üzerinden Rumkale’ye gidilebilir.
Üçüncü yol ise Belk›s köyü yak›nlar›ndan Kumla’ya
binip iki saat süren nehir yolculu¤uyla Rumkale’ye
ulaflmak. Yavuzeli Kaymakaml›¤› ve ‹l Özel
‹daresi’nin katk›lar›yla sürat teknesi sat›n al›narak
Rumkale’ye ulafl›m ba¤lant›s› da sa¤land›. 

Halfeti: Rumkale ile ayn› tarihi paylaflan
Halfeti, M.Ö. 855 y›l›nda Asur kral› 3.
Salmanasar taraf›ndan zapt edildi¤i zaman
fiitamrat ad›n› alm›fl. Halfeti s›ras›yla Arap,
Bizans, Pers, M›s›r, Sasani, Emevi ve Abbasilerin
egemenli¤i alt›na girmifl. 1146’da Romal›lardan
al›nan flehir Memluk ordusu taraf›ndan zapt
edilmifl ve ya¤malanm›fl. Osmanl›lar 1516’da,
Mercidab›k Savafl›’yla Halfeti’yi ele geçirmifller…
Baraj nedeniyle topraklar›n›n 2/5’inin sular
alt›nda kalmas› Halfeti’yi turizm ile tan›flt›rd›.
Konaklar›, kiliseleri, siyah gülü meflhur…

Savaflan Köyü: Halfeti ilçesine ba¤l› köyün
baz› bölümleri baraj gölü alt›nda kald›. Su alt›nda
kalmayan çok katl› tafl binalar görülmeye de¤er… 

Afla¤› F›rat Nehri Havzas›’n›n Turizme
Kazand›r›lmas› Projesi hayata geçirildi¤inde,
Yukar› Mezopotamya bölgesinde kültürlerin
kesiflti¤i bu özel co¤rafya benzersiz bir çekim
merkezine dönüflecek.  

Halfeti



MMOB Mimarlar Odas›’n›n 26-27 fiubat
2009 günlerinde Ankara’da düzenledi¤i
Cumhuriyet’in Mimarl›k Miras› Sempozyumu’na
Mimarlar Odas› Mu¤la fiubesi de kentteki
Cumhuriyet mimarl›k miras› örneklerini içeren bir
sunumla kat›ld›. Sunumu haz›rlayanlar aras›nda
bulunan ÇEKÜL Vakf› Mu¤la temsilcisi Yük.
Mimar Meral O¤uz sunumu Geçmiflten Gelece¤e
Yerel Kimlik dergisiyle paylaflt›. Bu çal›flman›n
Cumhuriyet Dönemi Mimarl›k Miras›n›n
de¤erlendirilmesi, korunmas› ve yeni kuflaklara
aktar›lmas› bak›m›ndan örnek olaca¤›na inan-
maktay›z. 

umhuriyetin kurulufl y›l›nda vilayet
oluflunun henüz onuncu y›l›nda bulunan
Mu¤la, yeni kamu binalar›na karfl› duyu-

lan ihtiyaç sonucunda, dönemin seçkin mimarl›k
örneklerine sahip oldu. Bu çal›flmayla, 1928–50
y›llar› aras›nda Mu¤la’da yap›lan belli bafll›
mimarl›k eserlerini inceleyerek kayda geçirmeyi
ve yak›n tarihimizle ilgili bu bilgilerin gelecek
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Mu¤la’da Cumhuriyet

Dönemi Mimarl›k Miras› 

Y. M‹MAR MERAL O⁄UZ, Y. M‹MAR MURAT E. DERE, Y. M‹MAR NAZLI ELÇ‹N
Mimarlar Odas› Mu¤la fiubesi

nesillere aktar›lmas› konusunda bir köprü
oluflturmay› amaçlad›k.  

Cumhuriyet dönemi Türkiye mimarl›¤›na,
daha çok Orta Avrupa ekolünden ithal edilen
klasik biçimcili¤e dayal› bir yeni klasikçilik
egemen olmufltur. Süslemeden ar›nm›fl ve yal›n
hatlar tafl›yan yap›lar dönemin karakteristik
özelliklerindendir. Bu ekolle yeni yetifltirilen
modern mimarlar1 bir dönem ayn› çizgiyi
korumufl ve zaman içerisinde yabanc› mimarlara
tepki olarak Cumhuriyet ideolojisini2 kavram›fl ve
bu kavray›fl› mimari sahaya yans›tarak II. Ulusal
Mimari üslubunu oluflturmufllard›r. II. Ulusal
mimari üslubunun bafl aktörü olan ve hem
akademide E. Egli’nin asistanl›¤›n› yapm›fl,
dolay›s›yla yabanc› mimarlarla iç içe yaflam›fl hem
de Cumhuriyetin kurulufl aflamas›na tan›k olmufl
ve Turgut Cansever’in3 hocal›¤›n› yapm›fl Sedat
Hakk› Eldem dönemin üslubunu flöyle tarif ediyor:

“Yeni mimari; tamamen farkl› bir yap›
tekni¤ine dayan›yordu. Ç›plak ve sade hatlar›yla o
zamana kadar uygulana gelen Osmanl› mimarisi
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ile hiçbir surette ilintili de¤ildi. Plan ve fasatlar,
süslemeden tamam›yla uzaklaflm›fl, düz dekorsuz
hat ve yüzeyleriyle ortaya ç›k›yor, kendini
gösteriyordu. Bu program›n bir parças› olarak
dam, kiremit ve saçak da ortadan kalk›yordu.
Bina Modern olmak için flapkas›z olmal›yd›. Bu
mimarinin daha ziyade Ankara’da uygulanmas›
yüzünden, eskiden oldu¤u gibi taklit tafl s›va
yap›laca¤›na, orada bulunan malzeme ile
çal›flmaya baflland›. Bu sayede Ankara tafl› yani
koyu renkli tafl kullan›la geldi. Bunun yan›nda
Terranove denilen Alman ülkelerine özgü bir s›va
cinsi taklit edildi. Bu malzeme Cermen zevkine
göre gereken a¤›rl›k ve kal›nl›kta kullan›ld›.
Yüzeyler perdahl› de¤il aksine tarakl› ve
mucartal› oldu. Renkler de s›va için boz, kurfluni;
tafl için morumt›rak oldu. Pencerelerin oranlar›
ve detaylar› tamamen de¤iflti, eski Frans›z ve
Akdeniz çevrelerine özgü biçimler yerine Cermen
biçimi geçmeler ve orant›lar yer ald›. Estetik ve
genel görünüfl kökten de¤iflti.

“Kübik mimarinin karakteristi¤i: kaba, koyu

renk s›vas›, köfle pencereleri, andezit bordürleri,
teras fleklindeki örtüsü ve birbirlerine girift zar
fleklindeki hacimleridir.

“Dams›z esmer binalar, akasya dizili cetvel
caddeler her flehrin kalbine kadar nüfuz etmifltir.4”

Bu ba¤lamda Osmanl›dan Cumhuriyet’e
geçifl sürecinde Mu¤la biraz geç bir dönemde
modern mimari (yeni mimari) ve yeni yap›
teknikleri ile (yabanc› ustalar sayesinde) tan›flt›.
Bu olumlu anlamda geç kalm›fll›¤›n bir nedeni;
Mu¤la kentlisinin yap›s›d›r. Mu¤lal›, mevcut
kazan›mlar› ve de¤erlerini korumak amac›n›
güden, toplumsal-kültürel de¤erlerin korunmas›
konusunda savunma anlam›nda muhafazakâr ve
geçmifli ile bar›fl›kt›r. Kendi kendine yetebilen bir
kent olmas› dolay›s›yla d›flar›ya ba¤›ml›l›¤› yok
denecek kadar az olan Mu¤la’da, aile ve
geçmiflle ba¤lar›n güçlülü¤ü sayesinde, var olan
de¤erlere sahip ç›kmak ve korumak gelenek
haline gelmifltir. Her ne kadar yaflam merkezi
Cumhuriyet ile birlikte, 400’den fazla tescilli
yap›y› bar›nd›ran Asar›n Eteklerinden ovaya
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do¤ru kayd›ysa da, yeni kent merkezinin
flekillenmesinin ard›ndan Mu¤lal›, yukar›da
belirtti¤imiz sebeplerden dolay› tarihi kent
merkezine ba¤l›l›¤›n› sürdürmüfltür.

Tarihi kent merkezi olarak tan›mlanan alan
mevcut Koruma Amaçl› ‹mar Plan›nda ‘Kültürel
Tesis Alan›’ olarak ifllevlendirilmifltir. Bu alanda
bugün Konakalt› Kültür Merkezi, Arkeoloji
Müzesi, Belediye, Askerlik fiubesi, Kütüphane,
Gençlik Merkezi binalar› yer almaktad›r.

Cumhuriyet Meydan›5, ‘30’lu y›llardan önce
Kurflunlu Camii Külliyesine ait olup, mezarl›k
olarak ifllev görmekteydi. Bu alan Vali Recai Bey6

döneminde kamulaflt›r›larak yap›lan imar plan›
neticesinde Mu¤la’n›n yeni merkezi konumuna
getirilmifltir. Kurflunlu Camii Külliyesinin güney
kanad›nda kalan bu araziye bafllang›çta fiehir
Kulübü, Üçüncü ‹lkokul (Atatürk ‹lkokulu) ve daha
sonralar› Vali Kona¤›, Hükümet Kona¤› ve Halkevi
yap›lm›flt›r. Mu¤la’n›n yeni merkezi Cumhuriyet
‹deolojisi7 ile birlikte yamaçlardan düzlü¤e inmifltir.

Bundan sonraki bölümde Mu¤la’daki
cumhuriyet dönemi yap›lar› resmi ve sivil olmak
üzere iki ayr› kategoride incelenmifltir.

Kamu yap›lar›
Mu¤la Cumhuriyet Meydan›’daki

Cumhuriyetin en önemli kamu yap›lar›n›n
bafl›nda Hükümet Kona¤› dikkat çeker.  1938 –
47 y›llar› aras›nda yap›lan bina, Yük. Mimar
Abidin Mortafl’›n sözleriyle, dönemin hükümet
konaklar›n›n bir örne¤idir.

“Devletin vilayet ve kazalarda yapt›raca¤›
resmi binalar›n bafl›nda hükümet konaklar› gelir.
Devlet otoritesini memleketin her köflesinde
temsil eden; halka, sayg› ve ba¤l›l›k telkin etmesi
icap eden bu binalar›n vakarl› ve ciddi ifadeli
olmalar›, Cumhuriyet devrinin kültür seviyesine
denk bir mimari k›ymette bulunmalar› laz›md›r.”

Mu¤la Hükümet Kona¤›, 12 y›l önce y›k›lan
Kayseri Hükümet Kona¤› binas›yla t›pa t›p benzer
özellikler göstermekteydi. Farkl› flehirler ve
fonksiyonlar için tasarlanm›fl iki yap›n›n plan
flemas›ndaki benzerlik ilk bak›flta dikkati
çekmektedir. Plan flemas› ve ifllevi itibariyle
oldu¤u kadar cephe özellikleri bak›m›ndan da
neredeyse birbirinin ayn› olan iki bina aras›ndaki
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tek fark, Mu¤la Hükümet Kona¤›’n›n, meydan
çevresindeki konumundan dolay›, meydana
paralel olarak insan› kucaklarcas›na yay formunda
olmas›d›r. Arka cephedeki eklentiler nedeniyle,
bugün ön cephe özellikleriyle iliflkisini yitirmifl
olan arka cephe, olumsuz bir durum
sergilemektedir.

Cumhuriyet Meydan›’ndaki bir di¤er kamu
yap›s› Halkevi’dir. 1939’da yap›lan ve meydan›
kucaklayan binan›n özgün ilk hali ile flimdiki hali
aras›nda ba¤ kurmak mümkün de¤ildir. Yap›n›n
son hali tamamen hantallaflm›fl bir kütle olarak
meydanda olumsuz bir etki yaratmaktad›r.

Kapat›lan Türk Ocaklar›’n›n yerini almak
üzere 19.02.1932’de aç›lm›fl olan Halkevleri,
1930’larda rasyonalist mimarlar›n idealleri ile
otoriter rejimler aras›nda k›sa bir süre yaflanan
örtüflmenin en özlü ifadesi olarak, ‹talya’daki
örneklerin Türkiye’deki dengiydi. Yeflilkaya bu
oluflumu flöyle aç›klar (1999, s.61): 

“Bir ‘modern proje’ olan Kemalizm, ‘yeni
toplum’u ve ‘hayat’› yaratmay› amaçlar. ‘Yeni
Hayat’›n gerektirdi¤i al›flkanl›kla, davran›fl –

düflünüfl biçimleri, sanat ve müzik zevki, e¤lence
biçimleri, ya da k›saca ‘kafa yap›s›’ flekillendirilir.
‘Yeni Hayat’›n amaçlanan niteli¤i, hem ‘muas›r’
olan, hem de ‘milli’ oland›r. Toplumun ‘mürebbi’si
halkevleri, ‘telkin ve terbiye’ ile toplumu ‘e¤itir,
halka ‘do¤ru tezleri afl›lar’. Fertler ‘kaynaflm›fl
kütle’ içinde bu kütle ile biçimlenir. Halkevleri,
Tek Parti döneminin en somut ürünlerinden
biridir.”

1935 y›l›nda Baflbakan ‹smet ‹nönü’nün
belirtti¤i gibi, “Halkevleri, CHP’nin kendi
prensiplerinin ne oldu¤unu ve bu prensiplerin
memlekette nas›l tatbik edildi¤ini her gün
halk›m›za söylemek için bafll› bafl›na merkezdir.”
Halk terbiyesinin en etkili vas›talar› aras›nda söz,
resim, bask› yaz›s›, musiki, film ve radyo vard›r.
Her Halkevi önceden belirlenmifl dokuz faaliyet
alan›n›n en az›ndan üçünde örgütleniyordu. Bu
faaliyetler flunlard›: Dil tarih edebiyat, güzel
sanatlar, gösteri sanatlar›, sporlar, sosyal
çal›flmalar, meslek e¤itimi, kütüphane neflriyat,
müzeler sergiler, köy çal›flmalar›.

Mu¤la Cumhuriyet Meydan›’ndaki kamu
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yap›lar›ndan bir baflkas› da, 1928 – 32 y›llar›
aras›nda infla edilen Valikona¤›’d›r. 1928’de
Mu¤la Valisi olan Salih Cemal Bey döneminde,
Cumhuriyetin ilk imar faaliyetlerinin bafllad›¤›
döneme tarihlenir. Salih Cemal Bey, bugünkü
Ziraat Bankas›’n›n yerindeki Kulüp Binas›n›,
Kurflunlu Camii karfl›s›nda yanm›fl olan Belediye
sinemas› yerindeki Kulüp Sinemas›n›, Atatürk
‹lkokulu’nu ve bugünkü Ticaret Lisesi’nin
yerindeki Erkek Sanat Enstitüsü’nü de
yapt›rm›flt›r. 

Meydanda bugün hâlâ ayakta olan yap›lardan
bir di¤eri, 1931 y›l›nda yap›lan ve günümüzde de
ayn› ifllevi görmekte olan Üçüncü ‹lkokul’dur
(Atatürk ‹lkokulu). Mu¤la Atatürk ‹lkokulu plan
flemas› ile karfl›laflt›r›ld›¤›nda, Konya Gazi Mustafa
Kemal Atatürk ‹lkokulu ile k›smen benzerlik
sergilemektedir.

Sivil yap›lar
Cumhuriyet Meydan›’n›n sivil mimari

aç›s›ndan en olumlu ve bak›ml› yap›s› olan Abide
Han›m Kona¤›, Mu¤la’n›n daha sonraki sivil
yap›lar›na da olumlu bir örnek teflkil etmifltir.
Bugün Halk Bankas› olarak hizmet vermektedir.

Mu¤la fiehremini Zorbazade Rag›p Bey’in
evinde misafir olan dönemin ittihatç›lar›ndan
Üsküdarl› Baha Bey; ‹stanbul’un en büyük
hukuk bürolar›ndan biri olan Manyasizade hukuk
bürosunda çal›flan bir avukatt›. Bir davay›
görmek üzere Mu¤la’ya gelmifl ve kald›¤› evin
k›z›na (Abide Han›m) talip olmufl, nihayetinde
evlenmifller. Ancak II. Abdülhamid döneminde
ittihatç›lar›n memlekette kalmalar› tehlikeli
oldu¤undan efli ile birlikte Fransa’ya kaçmak
zorunda kal›rlar. Abide Han›m Fransa’da ikameti
esnas›nda hofluna giden evlerin foto¤raflar›n›
çeker. ‹stanbul’a döndüklerinde ilk efli Avukat
Baha Bey’in vefat› (1932) üzerine Mu¤la’ya geri
döner ve Mu¤la’da hekimlik yapan Dr. fiükrü Bey
ile ikinci evlili¤ini yapar. 1935 y›l›nda Abide
Han›m Elektrik Yüksek Mühendisi Ali Adnan
‹zmirli’den sat›n ald›¤› arsa üzerine, Fransa’da
foto¤raf›n› çekti¤i resimlerden örnek alarak,
fieker Hüseyin Usta’ya Barok üslubundaki bu
kona¤› yapt›r›r. Cumhuriyet Bayramlar›nda, bu
konakta piyano eflli¤inde çal›nan marfllarla ve
Mu¤lal›lar›n ifltirakiyle coflkulu kutlamalar
yap›l›rm›fl. 

Meydan’›n kimlikli sivil mimarl›k
yap›lar›ndan biri de, 1933 y›l›nda yap›lan ve
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bugün yine bir banka olarak hizmet veren
Baydur Evi’dir. Kapal› sofal› ve cumbal› plan›yla
geleneksel Mu¤la evlerine güzel bir örnektir. 

Apayd›n Koçer Evi, Mu¤la Cumhuriyet
Meydan›’n›n bir baflka Cumhuriyet dönemi sivil
mimarl›k örne¤idir. Mimar Baha Türdü’ye ait olan
projesi 1932 y›l›nda Macar Andreas Usta
taraf›ndan uygulanm›fl. Asl›nda konak olarak
yap›lan binan›n son dönemde zemin kat›
ticarethane, üst katlar› ise konut olarak
kullan›l›yordu.  

Birbirine ‘V’ formunda konumlanm›fl iki
büyük salon ve bunlar› birbirine ba¤layan kabul
salonu, Helenistik dönemdeki baz› toplant›
mekânlar›n›n planlar›n› ça¤r›flt›r›yor. En ideal
toplant› formu olan, yar›m daireden biraz fazla
“at nal›” fleklindeki salonun orijinalinde, yere
kadar uzanan pencereleri, güney-bat› yönündeki
komflusu Valikona¤› ve bahçesine bakmaktayd›.
Merdiven kovas›nda kullan›lan düfley ›fl›kl›klar,
ayn› dönemde Bruno Taut’un Ankara Atatürk
Lisesinde uygulad›¤› gibi, birçok yerde de çokça
kullan›lm›flt›r. Plan flemas› ile Sedat Hakk›
Eldem’in Ceylan apartman› kat plan› aras›ndaki
benzerlik de dikkat çekicidir.

Binan›n ilk halinde tek bir aile taraf›ndan alt

katlar yaflam, üst katlarsa yatma ifllevi görecek
flekilde kullan›lm›flt›. 1953 y›l›nda yap›lan tadilat
sonucunda, caddeye bakan ön k›sma eklenen
merdiven, bahçeye bakan arka k›sma eklenen
›slak hacimler ve yatma birimleri ile her bir kat›
ba¤›ms›z hale getirilmifltir. Yüzde 65 e¤imli olarak
infla edilen çat› kat› ile de Mu¤la’da tek örnektir.
Konak olarak infla edilen yap›, flu anda Yük.
Mimar Meral O¤uz taraf›ndan restore edilmektedir.
Zemin kat ve bodrum kat hizmet sektörüne
kiralanacak olup, üst katlar yap›y› ilk yapt›ran›n
k›z› taraf›ndan konut olarak kullan›lacakt›r. 

Cumhuriyet Meydan›’nda 1932 y›l›nda
Mu¤la’n›n ilk Ziraat Bankas› binas› olarak infla
edilen yap›, bugün Spot mallar ma¤azas› olarak
kullan›l›yor. I. Ulusal Mimari üslubunun karakteristik
özelliklerini gösteren yap› bodrum üzerine tek
katl› olup, büyük bir taç kap› düzeni içine
yerlefltirilen merdivenli giriflin bulundu¤u kubbeli
orta hacim arkaya yaslanarak, üstteki so¤an
kubbeye vurgu yap›lm›flt›r. Bu ve buna benzer
yap›lardaki kubbe ve sivri kemer ve çiniler
mimarinin bafll›ca ay›rt edici özelli¤i olmufltur. I.
Ulusal Mimari üslubunun Mu¤la’da ayakta kalan
tek temsilcisi olan yap› gerek bak›ms›zl›¤› ve
gerekse ifllevi aç›s›ndan hak etti¤i konumda
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olmay›p olumsuz örnek teflkil etmektedir. 
2006 y›l›nda TMMOB ‹nflaat Mühendisleri

Mu¤la fiubesince sat›n al›n›p restore edilerek
2007 y›l›ndan beri flube hizmet binas› olarak
kullan›lan Hanc›lar Evi de geleneksel bir Mu¤la
evidir. 1925 y›l›nda Tahir Atay taraf›ndan
fiekero¤lu Hüseyin Efendi’ye konak olarak
yapt›r›lm›flt›r. Geleneksel kapal› sofal› yap›,
geleneksel yaflam biçiminin devam› olarak,
yüksek mahrem avlu duvarlar› içinde yer alan
tipik 3 yap›dan oluflmaktad›r. Restorasyon
sonras›nda ana bina Oda hizmet binas›, tek katl›
tafl duvarl› yap› toplant› salonu ve müfltemilat da
›slak hacimler olarak hizmet vermektedir.
Restorasyonundaki özen ve üstlendi¤i fonksiyon
nedeniyle korumac›l›k anlay›fl›n› en iyi yans›tan
sivil mimari örneklerindendir. 

1932 y›l›nda belediye taraf›ndan fiehir
Kulübü binas› olarak infla ettirilen yap› 1970’lerde
y›k›larak bugünkü Ziraat Bankas› yap›lm›flt›r.
Orijinal yap›, I. Ulusal Mimarinin tüm ö¤elerini
yans›tmaktayd›. Üst kat flehir kulübü olarak kul-

lan›lm›fl olup, alt kat bahçesiyle birlikte 1960’l›
y›llarda restoran olarak, Atatürk’ün hemflerisi
Selanikli büyük aflç› Mümin Özkurt Usta
taraf›ndan iflletilmiflti. Bahçesi dünyan›n birçok
yerinden getirilmifl çok güzel a¤açlar ve bitkilerle
donat›l›yd›. Kulübün arkas›ndaki uzant›s› Baki
Soydan taraf›ndan uzun y›llar Mu¤la Sinemas›
olarak iflletilmifltir. Bu çok nadide Mu¤la köflesi
K›br›s krizi y›llar›nda (1973-74) Ziraat Bankas›na
sat›ld› ve o y›llarda henüz korumac›l›k bilinci
ülkemizde yerleflmemiflken hemen y›k›larak
yerine bugünkü Ziraat Bankas› yap›ld›. 

Mu¤la’da Cumhuriyet Dönemi Mimarl›k
eserlerinden biri de, bugün yerinde olmayan Y.
Elektrik Müh. Ali Adnan ‹zmirli Kona¤›’d›r. 1930
y›l›nda fiekero¤lu Hüseyin Efendi’ye konak olarak
yapt›r›lm›flt›. Yap›n›n bir yar› bodrumla
yükseltilmifl görkemli bir girifli vard›. Pencereleri
alt›n orant›ya uygun bir flekilde tasarlanm›flt›.
Giriflindeki verandas› ve köfleli cephesi ilgi
çekiciydi. Çat›n›n bir gizli dere ile saklanm›fl
olmas› da yap›ya Akdeniz havas› vermekteydi. 
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Sonuç
Cumhuriyet Meydan› ve çevresi 50’li

y›llardan sonra Mu¤la kent planlamas›nda ana
referans noktalar›ndan biri olmufltur. fiehrin eski
yerleflim bölgesini oluflturan kuzey kanad›na
nispetle yeni geliflen güney kanad›, tüm
yat›r›mlar› ve modern yaflam alanlar›n› oluflturmas›
nedeniyle,  baflta genç nüfus olmak üzere,
kuzeyden güneye, yani da¤ ete¤inden verimli
ovaya göç alm›flt›r. Kentsel sit alan› olarak
belirlenen Kuzey bölgesinde, ‘baba oca¤›n› terk
etmeyen’ yafll›lar, flehre çevre köylerden göç
eden köylüler ve yeni mahallerde daire alamayan
dar gelirli aileler kalm›flt›r. Buna nispetle yeni
kent, yerli gençlerin, memur kesiminin ve üst
tabakalar›n, yani kentin nüfuzlu kesiminin
yerleflim alan›n› olmufltur. ‹ki bölgenin kesiflti¤i
tampon bölge ise Mu¤la’n›n ticari bölgesini
oluflturmufltur.

Cumhuriyetin ilk kurulufl y›llar›ndan 1950’li
y›llara kadarki dönemde, Mu¤la’n›n sosyal,
ekonomik yaflam›ndaki de¤iflmeler, dokuyu ve
yap›lar› sürekli etkilemifl olmakla beraber, büyük
çapl› yenilemeler ve y›k›mlara neden olmam›flt›r.
De¤iflmenin daha çok ifllevlerde, yap›lar›n
toplumsal yaflam içindeki konumlar›nda oldu¤u
görülmektedir. Bu nedenle Mu¤la’n›n, di¤er
kentlerimize oranla, geleneksel yap›s›n› bir
ölçüde korudu¤u söylenebilir. Cumhuriyet
Dönemi Mimarl›k Miras› örneklerinin de
Mu¤la’da benzerlerinden daha iyi korunmufl
oldu¤u söylenebilir. 
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D‹PNOTLAR:
1 “Modern Mimar›n, kendisini ‘topluma yön veren

adam’ olarak görmesi Tek Parti dönemi modern Türk

Mimar›n›n da en önemli özelliklerinden birisidir.” (Nefle G.
Yeflilkaya,1999, s.36)

2 “Ulus devlet siyasal olarak kurulmufl olmas›na
karfl›n toplumsal bilinç düzeyinde yeniden oluflturulacakt›r.
Bat›l› ama onun denetiminde olmayan ba¤›ms›z bir ulus
devlet kurulacakt›r. Bunun baflar›labilmesi konusunda
Cumhuriyet yönetimi mekânsal stratejilere önemli roller
vermifltir.” (‹. Tekeli, 1994, s.53)

3 Turgut Cansever (d. 1920, Antalya, ö 22 fiubat
2009, ‹stanbul); Üç kez A¤a Han Mimarl›k Ödülü alm›fl tek
mimard›r. Sinan Ödülü sahibi Mimar ve Düflünür Turgut
Cansever’i kendisinin bir veciz sözü ile an›yoruz:

4 'Sanat eseri varl›k-kâinat tasavvurunun yap›lana
yans›mas›d›r. Eserini ortaya koyarken ald›¤› her karar
sanatkâr›n varl›k ve varl›¤›n güçleri hakk›ndaki tasavvuruna
göre flekillenir. Bu özellikleri ile sanat ahlak alan›nda yer
al›r.'

5 Sedat Hakk› Eldem; Mimar S.11–12
6 “Cumhuriyet meydanlar› Gazi Bulvar› üzerinde yer

al›r ve Atatürk heykeli ile tamamlan›r. Belediye binalar› bir
di¤er simgedir. Kentlerde minimum yap› program›, Gazi
ilkokulu, Hükümet Kona¤› ve Halkevi binas›d›r.” (Afife Batur,
cilt 5, s. 1384 )

7 Vali Recai Güreli (1884'te Manast›r'da do¤mufl;
1958'de ‹stanbul'da ölmüfltür) 1936–1939 y›llar› ars›nda
Mu¤la Valili¤i yapm›flt›r. Valili¤i zaman›nda toplumun
kalk›nmas› yönünde okullar, hastaneler, yollar, halk okuma
okullar›, suni tohumlama istasyonlar›, fenni ar›c›l›k ve
tavukçuluk kurslar› açt›rm›fl, tar›m kredi kooperatifleri kur-
durmufl, çevreye ilk seyyar sinema getirmek suretiyle halk›
ayd›nlatmaya çal›flm›flt›r.

8 “‹deolojik mimarl›k: Siyasi erk ya da genel olarak
güç, mimarl›ktan ideolojik bir araç olarak faydalan›r. Mekân,
iktidar›n ya da iktidara ait ideolojilerin iflaretlerini ‘örtük’
olarak tafl›yabilece¤i gibi direkt bir ‘propaganda’ arac› olarak
da kullanabilir.” (Nefle G. Yeflilkaya s.19)

Ali Adnan ‹zmirli Kona¤›, Mu¤la, 1937



büyüklerin elini öpmekten, özel günlerde lokma,
çörek, aflure yap›p da¤›tmaya, flenliklerde coflkuyla
bir araya gelip kat›ld›¤›m›z toplu e¤lence ve gösteri
örneklerine, hâlâ sürdürdü¤ümüz geleneklerin
tümü ülkemizin somut olmayan kültür varl›klar›d›r.

Küreselleflen dünyada yaflam tarz›n›n
giderek renklerini ve çeflitlili¤ini h›zla yitirdi¤i bir
ça¤da yafl›yoruz. Bu koflullarda somut olmayan
kültür miras›m›z› korumak ve sürdürülebilir
k›lmak daha da önem kazanm›fl bulunuyor. Tüm
dünyada yayg›nlaflan haberleflme kanallar›n›n ve
yaz›l›/görsel medyan›n deste¤iyle, küresel
düzeyde faaliyet gösteren üreticilerin tektip
tüketim kal›plar› yaratma çabalar›, kültürel
miras›n sürdürülebilirli¤i önünde en büyük engel
olarak durmaktad›r. Bir taraftan toplumun giyimden
yeme içmeye, müzikten konuta yaflam tarz›
medya yoluyla yönlendirilirken, di¤er yandan
ulusal kural ve yasal düzenlemeleri de
ayn›laflt›r›lmakta, böylece özgün olan›n yaflama
flans› ortadan kalkmaktad›r.

ültürel miras anlay›fl› uzun y›llar yaln›zca
tafl›nmaz kültür varl›klar›yla s›n›rl› kald›.
Hatta bütüncül bir bak›fl aç›s›ndan çok

tekil miras örnekleri öne ç›kt›. Giyimden yeme
içmeye, müzikten törenlere, insan iliflkilerinden
tar›msal üretime her fleyin, yani k›saca yaflam›n
her alan›n›n kültürün bir parças› oldu¤u gerçe¤i,
ancak son dönemlerde ve giderek daha yayg›n
olarak alg›lanmaya bafllad›. Geçmifl y›llarda
somut olmayan kültür ö¤eleri toplum bilimcilerin
ilgisi d›fl›nda fazla “itibar görmeyen” bir konuydu.
Tafl›nmaz kültür varl›klar›m›z›n öneminin son
dönemlerde daha iyi de¤erlendirilmeye
bafllamas›yla birlikte, kültürümüzün somut
olmayan özellikleri de toplumun de¤iflik
kesimlerince daha fazla önemsenir oldu. 

Somut olmayan kültürel varl›klar›m›z›
yaln›zca, az bilinen kilim motifleri ya da ancak
uzak köylerde dinleyebilece¤imiz, kaybolmaya
yüz tutmufl bir halk türküsü gibi alg›lamak da
do¤ru de¤il. Bayramlarda tertemiz giyinip
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Yüzy›llard›r sürdürülen bir gelenek

K›rkp›nar ya¤l› güreflleri

NAMIK KEMAL DÖLENEKEN 
Kent Planc›, Edirne Belediyesi Meclis Üyesi

K›rkp›nar



Ne yaz›k ki Avrupa Birli¤i ve benzeri topluluk
ve kurulufllar bu konuda bir ikilem içinde
görünmektedir. Bir taraftan yok olma tehlikesi ile
karfl› karfl›ya bulunan bitki ve hayvan türlerini,
tafl›nmaz kültür varl›klar›n›, az›nl›klar›n kültürel
de¤erlerini koruma konusunda afl›r› hassas bir
tutum sergilerken, di¤er taraftan yerel olan
ço¤unluk kültürlerinin giderek yok olmas›na
seyirci kalmaktad›rlar. Hatta tüm toplumlar› ayn›
dar yasal çerçeveye sokmaya çal›flarak
farkl›l›klar›n sürdürülmesini olanaks›z hale
getirmektedirler. Bu tür yasal düzenlemeler,
do¤al olarak kendi kültürel de¤erlerini esas alan
ve di¤er kültürlerin varl›klar›n› sürdürmesini
olanaks›z k›lan bir gelece¤i iflaret etmektedir.
Örne¤in, Bat› Avrupa ülkeleri aras›nda, mar-
malatlar›n ekfli olmayan meyvelerden da yap›l›p
yap›lamayaca¤› konusu bile bir sorun oluflturmufl
ve uzun süre tart›fl›lm›flt›r. Bulgaristan’da evlerde
rak› imalat› gelene¤ini olanaks›z k›lan yasal
düzenleme, ciddi bir sorun olarak tart›fl›lmaya
devam etmektedir. Hakim olan anlay›fla göre
oluflturulan yasal düzenlemeyle tüm yerel üretimi
ve yaflam tarz›n› denetleme çabas›, yerel kültürü
yok etmekte ve geri dönüflü olmayan bir yola
girilmektedir. Örne¤in ülkemizde geleneksel
olarak üretilen flerbet ve limonatan›n katk›s›z
üretilmesi ve geleneksel yollarla sunulmas› da bu
tür düzenlemelerle olanaks›z hale getirilmifltir.

Bu ikilemin anlafl›lmas› ve kültürel miras›n,
özellikle de somut olmayan kültürel miras›n
korunmas› ve sürdürülebilirli¤inin sa¤lanmas›,
yaflam›n renklerinin ve çeflitlili¤inin giderek
azald›¤› dünyada, yerel yönetimlerin önemli
görevlerinden biri olarak ortaya ç›kmaktad›r.
Tarihi Kentler Birli¤i bu bilinci yaratmak amac›yla
konuyu sürekli gündemde tutmaktad›r. Kent
müzeleri konusundaki ›srar bunun en somut
göstergesidir. Ancak kültürü bir müzenin dar
duvarlar› aras›na s›¤d›rman›n olana¤›
bulunmamaktad›r. Kentlerin her köflesinde
tafl›nmazlarla birlikte, yaflam›n› sürdürmekte olan
somut olmayan kültürel miras örneklerimizin de
korunmas› için gerekli önlemler al›nmal›d›r. 

K›rkp›nar Ya¤l› Güreflleri
Baflta Sinan’›n ustal›k eseri Selimiye Camisi

olmak üzere, Edirne’nin tafl›nmaz kültür
varl›klar›n› uzun uzun anlatmaya gerek yok.
Edirne’de yüzy›llard›r süren ve oldukça yayg›n
olarak bilinen K›rkp›nar Ya¤l› Güreflleri Edirne’nin
en önemli etkinli¤i ve geleneksel simgesidir. Bu
somut olmayan kültürel miras›n kökeni Orta Asya
steplerine kadar uzan›r. Ya¤l› gürefl, göçlerle
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Edirne Ekibi Ödülleriyle

Nam›k Kemal Döleneken Edirne’nin ödülünü 
Verheugen’den al›yor. 

Alt›n Kemer



Avrupa turist destinasyonlar›n›n ortak ve farkl›
özelliklerine dikkat çekmek; turizmin sosyal,
kültürel ve çevresel sürdürülebilirli¤ini sa¤layarak
ekonomik geliflmeyi amaçlayan destinasyonlar›
teflvik etmek olarak aç›klanm›flt›. Bu yar›flmada,
Türkiye’den 49 baflvuru aras›ndan Edirne
K›rkp›nar Ya¤l› Güreflleri ülkemizi temsile hak
kazand›. 

Ve Edirne, 18-19 Eylül 2008 tarihinde
Fransa’n›n Bordeaux flehrinde yap›lan törende,
ödülünü AB Komisyonu Baflkan Yard›mc›s›
Günter Verheugen’›n elinden ald›. Edirne’nin
somut olmayan kültürel miras› koruyan ve
sürdüren seçkin örnekler aras›na girmesi,
gelecek aç›s›ndan umut verici bir geliflmedir.
fiimdi tüm Avrupa televizyonlar›nda Edirne,
gidilecek görülecek yerler aras›nda tan›t›l›yor.
Dahas›, EDEN program› çerçevesinde 2010 y›l›
toplant›lar›n›n bir bölümü de Edirne’de yer
alacak.

Avrupa Birli¤i Komisyonu, 2009 y›l› için
EDEN Yar›flma’s›n›n bafll›¤›n› “Korunan Do¤al
Alanlar” olarak belirlemifl bulunuyor. Yar›flma
tüm yerel yönetimlere ve sivil örgütlere aç›k.
Kültür ve Turizm Bakanl›¤›na baflvurular
yap›labilmektedir.
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Er Meydan›

Anadolu’ya ve Tuna boylar›na eriflen ve yaflam
bulan de¤iflik gürefl türlerinden biridir.
Türkiye’nin her köflesinde süren bu gelenek, tüm
yurtta 200 dolay›nda gürefl organizasyonu ile
merakl› seyirci topluluklar›yla buluflmakta, 2000
dolay›nda sporcunun kat›l›m›yla, Baflpehlivan
Edirne K›rkp›nar Er Meydan›’nda yap›lan
gürefllerde belirlenmektedir.

K›rkp›nar Ya¤l› Güreflleri, geleneksel ö¤elerin
tümünü bugün de korumakta ve yedi yüz y›ld›r
sürdürülen bir spor ve festival gelene¤i olarak
tüm dünyada önemsenmektedir. Geleneksel
k›yafetleriyle Gürefl A¤as›, Cazg›r ve hakemler
ya¤l› güreflin önemli unsurlar›d›r. Davul zurna
eflli¤inde yap›lan gürefller sonunda Baflpehlivan,
“alt›n kemer”le ödüllendirilir.  Pehlivanlar›n “deri
kispet” ve “zembil” gibi eflyalar›, “ya¤lanma” ve
“peflrev çekme” gibi  önemli gürefl gelenekleri
günümüzde de canl›l›¤›n› korumaktad›r. 

Edirne Belediyesi, K›rkp›nar Ya¤l› Güreflleri
etkinli¤inin tan›t›m› için de¤iflik giriflimlerde
bulunmaktad›r. Avrupa Birli¤i Komisyonu’nun
Avrupal› Seçkin Destinasyonlar (EDEN-European
Destinations of Exellence) projesinin 2008 y›l›
bafll›¤› “Turizm ve Somut Olmayan Kültürel
Miras” olarak belirlenmiflti. Projenin genel amac›



K›rkp›nar Ya¤l› Güreflleri
tarihçesi

Her y›l H›drellez’den üç gün önce bafllad›¤› için
H›z›r ‹lyas inan›fl› ile iliflkilendirilen ya¤l› gürefller, 10.
yüzy›l›n bafl›ndan itibaren Tuna k›y›lar›nda görülen
Peçenek Türklerinin Rumeli’ye yerleflmesinden sonra
panay›rlarda yap›lmaya bafllad›. 12. yüzy›l
dolaylar›nda Rumeli topraklar›na gelmeye bafllayan
O¤uz Türkleri’nin etkisiyle farkl› bir görünüm ald›;
K›rkp›nar güreflleri sonraki yüzy›llarda Edirne ile
özdeflleflen bir gelene¤e dönüfltü. 

Yaklafl›k 650 y›ll›k bir geçmifli olan K›rkp›nar Ya¤l›
Güreflleri ile ilgili söylenceye göre, Orhan Gazi'nin
Rumeli’yi ele geçirmek için yapt›¤› seferlerden birinde,
kardefli Süleyman Pafla 40 askeriyle bir ak›n düzenler.
Askerler her mola verdiklerinde gürefle tutuflur, birlik-
ten iki yi¤it bir türlü yeniflemezmifl. Yine bir H›drellez
gününde, Ah›rköy çay›r›nda (flimdi Yunanistan s›n›rlar
içindeki Samona'da) tutufltuklar› gürefl geceyar›s›na
dek sürmüfl. Yeniflemeyen yi¤itler, soluklar› kesilip
çay›ra y›¤›l›nca, arkadafllar› taraf›ndan bir incir
a¤ac›n›n alt›na gömülmüfller. Sefer dönüflünde bu iki
yi¤idin mezarlar›n›n yerinde gür bir p›nar›n akt›¤›n›
gördüklerinde onlar›n "K›rklardan" (ermifl) oldu¤una
inan›lm›fl ve buraya K›rkp›nar ad› verilmifl. Bir baflka
söylenceye göre de, oraya ayak basanlar 40 kifli
olduklar›ndan ad› K›rkp›nar kalm›fl. Sonraki y›llarda ayn›
yerde ölen kiflilerin an›s›na gürefl tutulmaya bafllanm›fl
ve zamanla bu gelenek K›rkp›nar Ya¤l› gürefllerine
dönüflmüfl. Evliya Çelebi ise, Türkler Edirne'yi almadan
yüz y›l önce, 1243 y›l›nda Mo¤ol yenilgisinden sonra
Rumeli’ye geçen ve Edirne’yi Bulgarlardan alarak burada
hüküm süren Sar› Saltuk ve arkadafllar›n›n ya¤l› güreflin
geliflmesini sa¤lad›¤›n› yazm›flt›r. 

Cumhuriyet sonras›nda (1924), ilk gürefller
dönemin Edirne Milli E¤itim Müdürü ‹smail Habib
Sevük taraf›ndan, Samona Yunanistan s›n›rlar› içinde
kald›¤› için, Sarayiçi'nde düzenlenmeye bafllam›fl,
1946 y›l›nda da Edirne Belediyesine geçmifltir. 

Gelene¤e göre K›rkp›nar A¤as›, pehlivanlar›
ça¤›ran, yar›flmalar› düzenleyen, gelen konuklar›
a¤›rlayan, yemek ve yatacak yerlerini temin eden,
gürefllerin örf ve adetlere göre yap›lmas›n› sa¤layan,
ödüller veren ve güvenlikten sorumlu olan yetkili
kifliydi.  Mart ay› bafl›nda köylere, kasabalara,
tan›nm›fl köy a¤alar›na ve önemli kiflilere mühürledi¤i
k›rm›z› dipli mumlarla panay›r›n ne zaman aç›laca¤›n›
bildirir, davet ederdi. “K›rm›z› dipli mumla ça¤›rmak”
deyimi buradan gelmektedir. Ancak gürefller belediye
taraf›ndan düzenlenmeye bafllad›ktan sonra a¤al›k
sembolik bir unvan haline geldi. A¤a, Rumeli k›yafeti
olarak bilinen; flalvar, camadan (gömlek), ifllemeli
yelekten oluflan bir k›yafet giyer, bafl›na ucunda bez
sar›l› serpufl takar, elinde büyükçe bir tespih tafl›rd›. 

K›rkp›nar’›n belki de en renkli kiflisi olan cazg›r,
hakem heyetinin efllefltirdi¤i pehlivanlar› adlar›,

sanlar›, oyunlardaki hünerleriyle, uygun m›sra ve
dualarla seyircilere tan›tan, gürefle bafllatan kiflidir.
Gür sesiyle er meydan›nda heyecan ve coflku yarat›r.

Güreflmek üzere hakem heyeti önüne gelen
pehlivanlar›n cazg›r taraf›nda takdimi ve duas›
yap›ld›ktan sonra verdi¤i iflaretle, çal›nmaya bafllayan
davullar›n ve zurnalar›n na¤meleri aras›nda pehlivanlar
ahenkli bir flekilde ellerini ve kollar›n› sallayarak
peflreve bafllarlar. Peflrevde üç kez ileri, üç kez de
geri gidiflten sonra yere sol diz ile çökülerek önce sa¤
el yere, dize, duda¤a ve al›na üç defa de¤dirilir. Peflrev,
bir ›s›nma ve kültür-fizik hareketidir; pehlivan peflrev
ile nefesini, kaslar›n› ve kalbini mücadeleye haz›rlar,
moralini yükseltir. Bu merasim bittikten sonra tekrar
s›çrayarak arada s›rada “Hayda bre pehlivan” diye
ba¤›r›l›r. Karfl›l›kl› gidifl ve geliflten sonra hasm›n
paçalar› yoklan›r ve s›rt› s›vazlan›r, enseler ba¤lan›r,
eller tutuflur ve birkaç defa sallan›l›r, gürefle böylece
girilmifl olur. 

Gürefl s›ras›nda hasm›n kavranmas›n›
güçlefltirmek için vücut ya¤lan›r. Pehlivanlar, gürefl
meydan›n›n uygun bir yerine yerlefltirilen, asit oran› 0°
olan zeytinya¤› dolu kazanlardan, önce sa¤ sonra sol
omuza, gö¤se, kol ve kispete ya¤ sürerler. Gürefl
bafllad›ktan sonra da çay›rda dolaflan ya¤c›lar›n
ibriklerinden diledikleri zaman su ve ya¤ alabilirler. Üç
gün boyunca yaklafl›k 2 ton ya¤ kullan›l›r.

K›rkp›nar'›n en büyük ödülünü Baflpehlivan al›r
ve bir y›l süreyle ünvan›n› korur.  Bu ünvan› üç y›l
arka arkaya korursa Alt›n Kemerin sahibi olur. Ya¤l›
gürefle ç›kan her pehlivan›n gürefl malzemesinin
bafl›nda, manda, dana ve malak derisinden yap›lan
k›spet gelir. Bel ve paça ba¤lar› rakibin tutamayaca¤›
flekilde yap›l›r. Ya¤la yumuflat›ld›ktan sonra giyilen
kispet iyi ba¤lanmaz ve gürefl esnas›nda ç›karsa
pehlivan ma¤lup say›l›r. Gürefl bitti¤inde kispet
temizlenir derisinin kurumamas› için ya¤lan›r ve
sazdan yap›lan zembile konur. Gürefli b›rakan
pehlivan zembilini duvara asarak bir daha
güreflmeyece¤ini anlatmak ister. 
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eçen y›l Haziran ay›nda Denizli Valili¤i ile
Denizli Belediyesi’nin giriflimleri ve ÇEKÜL
Vakf›’n›n destekleriyle bafllayan Denizli yol

haritas› çal›flmalar› sonuçlar›n› vermeye bafllad›.
2009 y›l›nda somut sonuçlara ulaflmak için
giriflimlerine devam eden Yürütme Kurulu, yol
haritas›nda gelinen noktay› de¤erlendirmek için
yeniden bir araya geldi. 19-20 Ocak tarihlerinde
Denizli Valili¤i’nin ev sahipli¤i ile Denizli Polis
Evi’nde genifl kat›l›ml› bir toplant› düzenlendi. 

Toplant›ya Vali Yavuz Erkmen, ÇEKÜL Vakf›
Baflkan› Prof. Dr. Metin Sözen, üst düzey kamu
yöneticileri, Pamukkale Üniversitesi ö¤retim
üyeleri, Denizli Mimarlar Odas› yöneticileri,
ÇEKÜL Vakf›’ndan mimar Metin Keskin ve Genel
Sekreter Vekili Ece Müftüo¤lu Narcy kat›ld›. 

Pamukkale’deki antik havuzun çevre
düzenleme projesinin incelenmesinden sonra
yap›lan gezilerle Denizli, Buldan, Pamukkale

Hierapolis, Laodikeia, Tripolis antik kentleri ile civar
köyleri kapsayan yol haritas›, Denizli’nin do¤a ve
kültür öncelikli turizm politikas›n›n öncelikli hedefleri
ve uygulama takvimi belirlendi. UNESCO Dünya
Miras› Listesi’nde yer alan Pamukkale’nin do¤a
harikas› travertenleri, antik kentleri, geleneksel
dokusu ve el sanatlar›yla ünlü Buldan ilçesi ile
Denizli’nin, tekstil sektöründeki öncülü¤ü ve
kendine özgü yaflam kültürüyle Ege Bölgesi’nin öne
ç›kan kentleri aras›ndaki yerini almas› sa¤lanacak. 

Denizli kent merkezindeki gezide,
sa¤l›klaflt›rma çal›flmalar› yap›lacak çarfl› ve
sokaklar incelendi. Valilik taraf›ndan restorasyonu
tamamlanan ve halka aç›k bir kültür merkezi
olarak ifllevlendirilecek olan “Mavi Ev” de ziyaret
edildi. 

Yerli ve yabanc› ziyaretçilerin ilgi oda¤› olan
Pamukkale Hierapolis antik kentini Denizli ile
bütünlefltirmek amac›yla, Hierapolis kaz›lar›ndan
elde edilen buluntular›n sergilenece¤i arkeoloji
müzesinin kurulma çal›flmalar›na bafllanmas›
gündeme al›nd›.  

Roma hamam› ve antik tiyatrosuyla öne
ç›kan, pek çok tap›na¤›n varl›¤›yla “Kutsal Kent”
olarak bilinen Hierapolis antik kentinin, güney ve
kuzey kap›lar› yeniden elden geçiriliyor, antik
tiyatronun restorasyon çal›flmalar› h›z kazan›yor.
Ödenek sa¤land›¤› takdirde antik tiyatro kaz›
çal›flmalar›n›n üç y›l içinde tamamlanmas›
planlan›yor.

Öte yandan geçti¤imiz aylarda Türkiye’de ilk
kez bir antik kent belediyeye devredildi ve Denizli
Belediyesi Pamukkale Üniversitesi ile iflbirli¤i
yaparak Laodikeia antik kentinde kaz›
çal›flmalar›n› titizlikle ele ald›. Hierapolis’e
yaklafl›k 10 km uzakl›ktaki Laodikeia’da antik
ça¤larda depremde y›k›lan sütunlar yeniden
aya¤a kald›r›l›yor, antik havuz gün ›fl›¤›na
ç›kar›l›yor. 

Üçgen bir aksta yer alan antik kentlerden
bir di¤eri ise Buldan’›n Yenicekent beldesi

s›n›rlar› içinde kalan ve Hierapolis’e 20 km
uzakl›kta bulunan Tripolis. Çürüksu vadisinde
döneminin en zengin kentlerinden biri olan
Tripolis’te kaz› çal›flmalar› ilk kez Yenicekent
Belediyesi’nin s›n›rl› olanaklar›yla bafllam›fl,
tamam›na yak›n› toprak alt›nda olan antik kentte
birkaç sütun ortaya ç›kar›labilmiflti. Denizli yol
haritas› kapsam›ndaki restorasyon ve çevre
düzenlemesi projeleriyle eflzamanl› olarak ele
al›nacak kaz› çal›flmalar› sonucunda üç antik
kent aras›ndaki ba¤lant› yollar› da yeniden
planlanacak. 

Buldan, Safranbolu modeli ile
varl›¤›n› koruyacak

1200’lü y›llar›n bafl›nda kurulan, o zamanki
ismi Çarflamba olan Buldan’da hayvanc›l›kla
u¤raflan halk›n pamuk ve yünden kirmanla
e¤irdikleri ipliklerle dokuduklar› kumafllar›n
ünü  k›sa sürede dilden dile yay›ld› ve Buldan
tüccarlar›n u¤rak noktas› oldu. 

G

Denizli do¤a-kültür öncelikli 

turizm için yeniden yap›lan›yor
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Bugün de 1500 motorlu dokuma tezgah›,
70 el tezgah›, 700 adet iflleme makinesi ve dört
tekstil fabrikas›yla varl›¤›n› sürdüren
dokumac›l›¤›yla Buldan, güzel köyleri, Sazak
da¤›, kapl›calar› ve dereleriyle de özgün bir ilçe;
Dünya Miras Listesinde yer alan Pamukkale’ye
ve antik kentlere yak›nl›¤›, do¤al dokusu,
endüstri, arkeolojik ve kültürel miras örnekleriyle
gelece¤e tafl›nmas› gereken bir kent kimli¤i
bar›nd›r›yor. 

Safranbolu Kaymakam›, Bart›n ve Zonguldak
Valisi olarak görev yapt›¤› dönemlerde,
Safranbolu’daki korumac›l›k hareketinin içinde
yer alan Denizli Valisi Yavuz Erkmen’nin deste¤i
ve ÇEKÜL Vakf›’n›n dan›flmanl›¤›nda Buldan’da
Safranbolu modeli uygulanacak. 

Buldan’daki kent gezisinde, restore edilen

Denizli Hierapolis

hükümet kona¤›, Buldan El Sanatlar› Merkezi
BELSAN, 14 May›s caddesi, restorasyonu
devam eden ve kent müzesi olarak
ifllevlendirilecek olan eski hapishane, cephe
yenilemesi yap›lacak sokaklar ve çarfl› incelendi.
Yol haritas› kapsam›nda, dokumac›l›¤›n devam
etmesi için yeni projelerin ve pazar alanlar›n›n
yarat›lmas› planland›. 

Buldan’da kültür öncelikli turizm politikas›
oluflturulurken en büyük deste¤i kad›nlardan
bekledi¤ini söyleyen Belediye Baflkan› fievik,
çarfl› esnaf›yla da toplant›lar yaparak, Buldan’›n
canl›, nefes alan bir kent olmas› için destek
isteyece¤ini belirtti. 

Ayr›ca Buldan’da termal sudan
faydalan›larak yap›lan ekolojik tar›m da kente
ayr› bir de¤er kazand›r›yor.



haberler

omut olmayan kültürel miras› kapsayan
geleneksel yaflam kültürü ve endüstri
miras›n› da gündemine alarak koruma

politikalar› gelifltirmeye bafllayan Tarihi Kentler
Birli¤i üyeleri, do¤al miras› korumaya da öncelikli
olarak özen gösteriyorlar. Sivas Belediyesi ve
Valili¤i’nin kent merkezi ve çevresinde gelifltirdi¤i
örnek do¤a projelerine, Sivas’›n en büyük
ilçelerinden biri olan Gürün’ün yerel yöneticileri
de yeni bir çal›flmayla kat›ld› ve kentlerinin do¤al
varl›klar›na e¤ilen bir projeyi uygulamaya koydu.

Turkuvaz rengiyle do¤al bir akvaryum
görünümündeki Gökp›nar Gölü’nün ve çevresinin
korunmas›, göldeki kirlenmenin önlenerek ekolojik
dengenin sa¤l›kl› devam etmesi ve ziyarete
gelenlerin daha kaliteli zaman geçirmelerine
yard›mc› olacak düzenlemelerin yap›lmas› için
“Gökp›nar Do¤a Park› Çevre Düzenlemesi ve Peyzaj
Projesi” haz›rland›. Sivas Valili¤i’nin öncülü¤ünde
Kültür ve Turizm Bakanl›¤›, Baflbakanl›k Tan›tma
Fonu ve ÇEKÜL Vakf›’n›n destekleri, Gürün
Kaymakam› Davut Gül’ün yo¤un çabalar›yla
yürütülen çal›flma, 120 bin metrekarelik bir alan›

kaps›yor. Gökp›nar Gölü çevresinde yap›lan kamu-
laflt›rmalar, halk›n kullan›m alan›n› dört kat daha
büyüttü. Proje bitti¤inde, Gökp›nar Do¤a Park›’n›n
y›lda 250 bin ziyaretçiye hizmet vermesi bekleniyor.  

Projenin ana hedefi, Gökp›nar Do¤a
Park›’n›n gelecek kuflaklara sa¤l›kl› olarak
aktar›lmas›. Düzenleme projesine göre göl çevre-
sine do¤al dokuyla uyumlu ç›nar, kuflburnu,
ceviz, dut, kay›s› ve elma a¤açlar› dikilecek.
Gölün do¤al yap›s›n›n korunmas› ve kaliteli
hizmet anlay›fl›n›n benimsenmesiyle birlikte, yerli
ve yabanc› turistleri bu do¤al miras alan›na
çekmek de projenin hedefleri aras›nda yer al›yor. 

Gürün halk›n›n ekonomik, sosyal ve kültürel
yaflam›na önemli bir katk› sa¤layacak olan proje
kent merkezinin de canlanmas› sa¤layacak.
Gürün Belediyesi de kentin metruk alanlar›n› ve
sokaklar›n› yenilemek, sivil mimari örne¤i
konaklar›n› restore etmek ve kent merkezindeki
Köflkerler çarfl›s›n› yenilemek için ayr›ca
çal›flmalar yürütüyor. ‹lçe ve beldelerde yap›lan
bütüncül çal›flmalarla birlikte Sivas, do¤al ve
tarihi miras›n› korumak için çaba gösteriyor.  

S

Gökp›nar

Gökp›nar Gölünü Koruma 
Çal›flmalar› Bafllad› 



Polatl›

entlerini tüm farkl›l›klar›yla korumaya
çal›flan Tarihi Kentler Birli¤i üyeleri,
Beylikdüzü-TUYAP Fuar alan›nda yap›lan

EM‹TT-Do¤u Akdeniz Uluslararas› Turizm ve
Seyahat Fuar›’nda bulufltu.  

Turizm sektörünün önde gelen temsilcilerine
ev sahipli¤i yapan fuar›n en renkli bölümü
kentlere ayr›lan aland›. Gaziantep, Çorum, Van,
Kastamonu, Safranbolu, Karabük, Bolu, Sivas,
Batman, Sinop, Konya, Amasya fuarda yöresel
özelliklerini sergiledi. 

Konya stand›, restore edilerek yeniden
ifllevlendirilen Zazadin Han’›n maketiyle büyük
ilgi toplad›. Safranbolu evi maketi, Çorum sivil
mimari örne¤i maketi gibi büyük ölçekli
anlat›mlar›n yan› s›ra, Amasya elmas›, Safranbolu
lokumu, Van Bahçesaray cevizi gibi yöresel tatlar
ile geleneksel yaflam kültürünü yans›tan folklorik
bebek, dokuma, seramik gibi el sanatlar›
örnekleri de sergilendi. 

Turizm sektörü için, ‹stanbul’da düzenlenen

en önemli fuarlar aras›nda yer alan EM‹TT Fuar›,
kentlerin de kendini anlatabilmesi için bir
paylafl›m alan› yarat›yor. Fuara kat›lmaya karar
veren kentlerde hummal› haz›rl›klar yap›l›yor.
Bütün kentleri özellikli olan Anadolu, sanki
‹stanbul’a tafl›n›yor. 

Yay›nlanan broflürler, kitaplar, dergiler ve
yerel gazeteler, ayr›ca k›sa tan›t›m filmleri gibi
pek çok malzemeyle anlat›lan kentler, do¤al,
kültürel ve tarihi tüm de¤erlerini turizme
kazand›rmay› hedefliyor. 

Havza birlikleri alt›nda örgütlenerek, ortak
ekonomik ve kültürel kalk›nma politikalar›
gelifltiren ve korumac›l›k faaliyetlerini de
h›zland›ran kentler de, EM‹TT Fuar›nda
çal›flmalar›n› daha genifl bir kitleye tan›tma f›rsat›
buldular. 

Yeni kurulan Bat› Karadeniz Kalk›nma Birli¤i
(BAKAB) üyeleri de kurduklar› kalk›nma birli¤inin
hedeflerini ve çal›flma alanlar›n› fuar
kat›l›mc›lar›yla paylaflt›lar. 

K
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EKÜL Vakf›, 13 yafl çocuklar›n› hedef alan
Kentler Çocuklar›nd›r Kültürel Miras E¤itim
Program›n›n ard›ndan, e¤itim projelerine bir

yenisini daha ekledi. Lise ö¤rencilerine yönelik
haz›rlanan e¤itim program›n›n pilot uygulamas›
“Yap›lar›n Diliyle ‹stanbul” bafll›¤› alt›nda Darüflflafaka
E¤itim Kurumlar›’ndan,  9. ve 11. s›n›f ö¤rencisi 16
gencin kat›l›m›yla yap›ld›. ‹stanbul, alt› gün süren
e¤itim uygulamas›yla, yap›lar›n hikâyeleri ve eskizleri
üzerinden ö¤rencilere anlat›ld›. 

“Her kentin bir öyküsü var”
ÇEKÜL Vakf› e¤itim birimi ve “Sinan’a Sayg›”

Projesi gönüllülerinin katk›lar›yla yap›lan “Yap›lar›n
Diliyle ‹stanbul” e¤itimi, 19 fiubat Perflembe günü
Darüflflafaka E¤itim Kurumlar›’nda bafllad›. ÇEKÜL
Vakf› E¤itim Birimi Koordinatörü Yeflim Dizdaro¤lu’nun
sunumuyla ÇEKÜL Vakf›’n› tan›yan ö¤renciler, “Her
kentin bir öyküsü vard›r” yaklafl›m›yla ‹stanbul’un
belli bafll› an›tsal yap›lar› üzerinden kentin geliflim
öyküsünü dinledi. Yaflad›klar› kentin tarihsel ve
kültürel özellikleriyle tan›flan ö¤renciler, irdeleyici
merakl› sorularla yaflad›klar› kentin benzersiz
özelliklerini daha derinlemesine anlamaya çal›flt›. 

“Yap›lar›n farkl› dönemler ve kültürel
dönüflümlerle de¤iflen karfl›l›klar› vard›r. Bu
farkl›laflmalar mimarl›k miras› içindeki zenginli¤in
kayna¤›d›r,” temel düflüncesinden yola ç›kan e¤itimin
“Yap›lar, Sözcükler” bafll›kl› ikinci oturumunda,
Sinan’a Sayg› Proje Koordinatörü Dr. Ahmet Sezgin
taraf›ndan mimar kimli¤i, sorumluluklar›, tasar›m ve
uygulama yöntemleri, mimarl›kta tarihsel süreç ve
üslup konular› ifllendi. 

“Mimarlar›n Dili”
ÇEKÜL Vakf›’n›n kurucular›ndan Prof. Dr.

Necati ‹nceo¤lu da e¤itime destek vererek,
“Mimarlar›n Dili/Temel Kavramlar: Eskiz” bafll›¤›
alt›nda, e¤itim süresince bilgi birikimini paylaflt›. Alt›
gün süresince yap›lan eskiz çal›flmalar›, ö¤rencilerin
en çok ilgisini çeken bölüm oldu. Alt› günlük e¤itim
uygulamas›n›n bir bölümü de tarihi ÇEKÜL Vakf›
binas›nda, ö¤rencilerin Bilgi-Belge Merkezi’nde
yapt›klar› araflt›rmalarla devam etti. 

Gezilerle ‹stanbul’un mimari
miras› 

“Yap›lar›n Diliyle ‹stanbul” e¤itiminin önemli
bir bölümü, ‹stanbul’un simge yap›lar›n›n mimari
özellikleriyle incelendi¤i gezilerdi. Ayasofya Müzesi,
Hipodrom, Topkap› Saray›, Süleymaniye, fiehzade,
K›l›ç Ali Pafla ve Nusretiye Camileri ziyaret edildi, tarihi
ve mimari özellikleri tan›t›ld›. Ö¤renciler, gezi s›ras›nda
inceledikleri yap›lar›n eskizlerini yaparak edindikleri
bilgilerle ilgili uygulama yapma olana¤› buldu. 

E¤itimin son gününde tekrar ÇEKÜL Vakf›’nda
bir araya gelen ö¤renciler, gezerek inceledikleri
eserlerin tarihi ve mimari özelliklerini yans›tan
sunumlar gerçeklefltirdi. Kapan›fl etkinli¤inin ard›ndan
ö¤rencilere kat›l›m belgeleri verildi. 

“Yap›lar, detaylar›ndan kent içindeki
konumlar›na kadar, içinde bulunduklar› kültürü
bütüncül olarak yans›t›r. Mimarl›k miras›n›n
korunmas›, birbiriyle örtüflen farkl› katmanlar› içerir.
Kültürler aras›nda, yap›lar arac›l›¤›yla gerçekleflen
etkileflimler, zengin ve özgün sonuçlar do¤urur.
Kent, sürekli bir dönüflüm ve geliflim içindedir. Yeni
yap›laflma, tarihsel dokuya sayg› ile yaklaflmal›d›r,”
ana fikirleri, ÇEKÜL Vakf› taraf›ndan haz›rlanan
e¤itimin içeri¤ini oluflturuyor. Baflar›l› geçen pilot
e¤itim uygulamas› Darüflflafaka E¤itim Kurumlar› ile
devam edecek. 

Ç

haberler

“Yap›lar›n Diliyle ‹stanbul”
E¤itimleri Bafllad›



YARIfiMA SONUÇLARI
Prof. Dr Metin Sözen Büyük Ödülü
‹zmir Büyükflehir Belediyesi – “Kemeralt›
Anafartalar Caddesi Cephe Düzenleme Projesi 1.-2.
Etap Uygulamalar›” ve “‹zmir Havagaz› Fabrikas›
Restorasyon ve Çevre Düzenleme Projeleri
Uygulamalar›”  

Süreklilik Ödülleri
Gaziantep Büyükflehir Belediyesi – “Bey Mahallesi
Sokak Sa¤l›klaflt›rma Projesi” ve “Bayaz Han
Restorasyonu ve Kent Müzesi Tanzimi”
Tarsus Belediyesi – “Makam-› Daniyal Camii
Restorasyon ve Ek Bina Mimari Tasar›m Projesi”
Osmangazi Belediyesi – “Seyyid Usul Tekkesi Kültür
Merkezi” ve “Ördekli Hamam› Kültür Merkezi”

Proje Ödülleri
Alt›nda¤ Belediyesi – “Ulucanlar Merkez Kapal›
Cezaevi Müze, Kültür ve Sanat Merkezi Dönüflüm
Projesi”
Tokat Belediyesi – “Sulu Sokak Kentsel Tasar›m
Projesi”
Kozan Belediyesi – “Kozan Kalesi Çevre
Düzenlemesi”
Konak Belediyesi – “Kavaflar Çarfl›s›” ve “Saadet
Mirci Evi”
Odunpazar› Belediyesi – “Kurflunlu Cami Sokak ve
Mücellit Sokak Sa¤l›klaflt›rma Projesi”

Uygulama Ödülleri
Selçuklu Belediyesi – “Zazadin Han Restorasyon
Uygulamas›”
Antalya Büyükflehir Belediyesi – “Tarihi Kültürel
Merkez”
Çanakkale Belediyesi – “Çanakkale Belediyesi Kent
Müzesi ve Arflivi”
Kufladas› Belediyesi – “Kaleiçi Mevkii ve Barbaros
Hayrettin Pafla Bulvar› Sokak Sa¤l›klaflt›rma”  ve
“Çal›kuflu Evi Restorasyon Uygulamas›”
Ödemifl Belediyesi – “‹brahim Hakk› Ayvaz Kent
Müzesi ve Bedia Akartürk Sanat Müzesi”  ve “Y›ld›z
Oteli ve Keçecizade Han›”

TKB KORUMA ÖDÜLLER‹ 2008

2008 y›l› “TKB Tarihi ve Kültürel Miras› Koruma
Proje ve Uygulamalar›n› Özendirme
Yar›flmas›”n›n sonuçlar›, TKB Dan›flma Kurulu
üyelerinden oluflan jürinin de¤erlendirmesi
sonucunda belli oldu.  
Yar›flmaya 26 belediye “Proje” dal›nda 12,
“Uygulama” dal›ndaysa 31 çal›flmayla kat›ld›.
Uzun süren inceleme, de¤erlendirme ve
raporlama çal›flmalar›n›n ard›ndan, Tarihi Kentler
Birli¤i Dan›flma Kurulu üyeleri her iki alanda
yar›flmaya kat›lan kentlerin çal›flmalar›n› titiz bir
de¤erlendirmeden geçirdi. Bu y›l ilk kez verilen
Süreklilik ödülleriyle birlikte, ödül alan belediye
say›s› 14’e ulaflt›. Belediyelerin yar›flmaya olan
ilgisini, koruma bilincinin yayg›nlaflmas› ad›na
sevindirici buldu¤unu söyleyen Dan›flma Kurulu
Baflkan› Prof. Dr. Metin Sözen, baz› belediyelerin
iki ayr› çal›flmayla yar›flmaya kat›ld›¤›n› vurgulad›. 
TKB Dan›flma Kurulu’nun ard›ndan, TKB
Baflkan› Mehmet Özhaseki’nin baflkanl›¤›nda
toplanan Encümen üyeleri, ödülleri resmi olarak
onaylad›. Özhaseki, kat›l›mdan memnun
olduklar›n›, 2009 y›l›nda yar›flmaya baflvuran
belediye say›s›n›n daha da artmas›n›
beklediklerini söyledi.
Koruma Ödülleri, 23 May›s 2009 tarihinde TKB
Befliktafl Buluflmas› s›ras›nda yap›lacak ödül
töreniyle sahiplerine verilecek ve bir bas›n
toplant›s›yla kamuoyuna duyurulacak.

Koruma gündeminde 
yeni hedeflere do¤ru
yeni broflürlerimiz
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