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e¤erli Dostlar›m,
Bir ay arayla çok önemli iki toplant›
gerçeklefltirdik. 22-24 May›s günlerinde

Befliktafl’taki buluflmam›zda, üye kentlerimizin
yeni yöneticileriyle tan›flt›k. TKB Meclisi,
birli¤imize üye kentlerin yeni yöneticileriyle ilk
kez topland›; büyük bir uyum ve güven ortam›
içerisinde gerçekleflen seçimlerde, yeni çal›flma
döneminde birlik organlar›nda görev alacak arka-
dafllar›m›z› belirledik. Özellikle yeni
baflkanlar›m›z, TKB’nin kuruluflundan bu yana
özenle korudu¤u ilkeleri, baflar›s›n›n ulaflt›¤›
düzeyi, bu baflar›n›n ard›ndaki felsefeyi ve
çal›flma anlay›fl›n›, ve gelece¤e yönelik
hedeflerimizin ipuçlar›n›, Dan›flma Kurulumuzun
de¤erli hocalar›ndan dinleme flans› buldular.
Ödül törenini gerçeklefltirdi¤imiz “Tarihi ve
Kültürel Miras› Koruma Proje ve Uygulamalar›n›
Özendirme Yar›flmas›”na kat›lan çal›flmalar›n yer
ald›¤› sergide, ulafl›lan düzeyi yak›ndan görme
f›rsat› buldular. Aram›za kat›lan yeni
arkadafllar›m›z›n TKB’ye katacaklar› taze kan,
yeni fikirler ve dinamizmden birli¤imizin çok fley

kazanaca¤› ve yeni baflar›lara ulaflaca¤› inanc›n›
tafl›yorum. 

19-21 Haziran tarihlerinde gerçekleflen
Gaziantep Semineri ise, TKB’nin bafl›ndan beri
hedefledi¤i, yerelin tüm güçlerini bir araya
getirerek bir kentin tüm tarihi ve kültürel miras›n›
ça¤dafl kentle bütünlefltirme çabas›n›n somut
sonuçlar›n›, hiçbir söze gerek b›rakt›rmayan bir
aç›kl›kla gözler önüne serdi. Kentlerimizin
genlerine sinmifl, tarihin derinliklerinden gelen
özvarl›klar›n› ve kimli¤ini günyüzüne ç›karma ve
canland›rma misyonuna olan inanc›n, kararl›l›¤›n
ve bu u¤urda yarat›lan dayan›flman›n gücünü
elle tutulur, gözle görülür bir biçimde ortaya
koydu, do¤rular›n bir kez daha alt›n› çizdi.
Benzer çal›flmalar yürüten kentlerimizin
umudunu tazeledi, birçok kentimize esin kayna¤›
oldu, heyecan uyand›rd›. 

Her iki toplant›m›z da, TKB’nin 2000
y›l›ndan bu yana Türkiye’de gerçeklefltirdi¤i
devrim niteli¤indeki dönüflüm sürecinin aç›k bir
kan›t›d›r. Bu süreç önümüzdeki y›llarda da ayn›
anlay›fl ve ilkelerle, ancak daha da geliflerek,
olgunlaflarak, daha fazla bilgi ve beceriyle
donanarak, yarat›c› aç›l›mlarla zenginleflerek
sürecektir. Bugüne kadar yapt›klar›m›z›
de¤erlendirece¤iz, dersler ç›karaca¤›z, gelece¤e
yönelik öngörülerle, ulaflt›¤›m›z büyüklü¤e yak›fl›r
yeni modeller ve örgütlenmelerle yenileyece¤iz.
Tarihi Kentler Birli¤i’nin gelecek ony›la iliflkin yol
haritas›n› belirlerken, bölgesel özellikleri ve
kentler aras›ndaki ölçek ve olanak farkl›l›klar›n›
gözeten, kadrolar› amaca yönelik e¤itimlerle
donan›ml› k›lan yeni bafll›klar gündemimizde yer
alacak. 

Yeni bir ony›l›n efli¤inde, büyüklü küçüklü
tüm kentlerimizin katk›lar›yla daha büyük
baflar›larda buluflmak dile¤iyle sayg›lar
sunuyorum.

Sayg›lar›mla...

sunufl

D

Yeni bir ony›la 

girerken

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





u say›m›z›n a¤›rl›kl› konusunu Tarihi
Kentler Birli¤i’nin yeni çal›flma döneminin
ilk iki toplant›s› oluflturuyor. May›s ay›nda

yap›lan Befliktafl Buluflmas›, Dan›flma Kurulu
üyelerinin, birli¤in on y›la yaklaflan varl›k
sürecinin muhasebesini yapt›klar› ufuk turuyla
önem kazan›yordu. Bir anlamda yeni seçilen
baflkanlar için tasarlanm›fl bir oryantasyon
niteli¤inde geçen bu paylafl›mda, TKB tarihinin
anahatlar› çizildi, birli¤in temel ilkeleri ve etik
anlay›fl› vurguland›, kurumsal kültürün özelliklerine
iflaret edildi, her gün yeni sonuçlarla somutlaflan
baflar› nedenleri analiz edildi ve gelece¤e yönelik
öneriler dile getirildi. Befliktafl Buluflmas›, TKB
organlar›ndaki nöbet de¤ifliminin gerçekleflti¤i
Meclis seçimleri ve Özendirme Yar›flmas›’n›n ödül

Tarihe 

kay›t düflmek 

töreni ve sergi aç›l›fl›yla da farkl› bir anlam
tafl›yordu. 

Haziran ay›nda düzenlenen Gaziantep
Semineri ise ilk kez sözlerden çok somut
sonuçlar›n, yerinde yaflayarak görüldü¤ü bir
inceleme gezisi niteli¤indeydi. TKB’nin kent
ölçe¤inde tarihi ve kültürel koruma anlay›fl›n› tüm
boyutlar›yla, ete kemi¤e bürünmüfl bir biçimde
gözler önüne seriyordu. 

Geçmiflten Gelece¤e Yerel Kimlik dergisinin
18. say›s› bu iki tarihi toplant›y› tüm ayr›nt›lar›yla
belgelemeye özen gösterdi. Sözlü gelene¤in ege-
men oldu¤u bir toplumda, “söz uçar, yaz› kal›r”
özdeyifline kulak verdi. Bir baflka anlat›mla Yerel
Kimlik, “Belgesiz ve tan›ks›z tarih, belleksiz
insana benzer” önermesinden hareketle yine
TKB’nin tarihine kay›t düflürdü. Toplant›larda
yap›lan konuflmalar›n yan› s›ra, kat›l›mc›lar›n
heyecan›n› ve de¤erlendirmelerini yans›tt›, kent-

kent yaz›s› Kilis ‹l Kültür Müdürü ve ÇEKÜL Vakf›
Kilis temsilcisi Raif Tokel’den. Dünyan›n en eski
uygarl›klar›n›n kesiflti¤i geçifl bölgelerinden biri
olan Kilis’in do¤al ve arkeolojik varl›klar›n›, sivil
mimarl›k eserlerini, Cumhuriyet mimarl›¤› ve
endüstri miras›n› canland›rmak için Kilis eski
Valisi Nevzat Turhan’›n deste¤i ve ‹l Kültür
Müdürlü¤ü’nün giriflimleriyle yap›lan çal›flmalar›
okuyacaks›n›z. ÇEKÜL Vakf› Yönetim Kurulu
üyesi flehir planc› A. Faruk Göksu, gelece¤ini
arayan kentlerin ve TKB’nin “yol haritas›”n›
tart›fl›yor; TKB kadar yerel yönetimlere de yeni
aç›l›mlar› müjdeliyor. Haberlerde çeflitli kentler-
den koruma çal›flmalar›yla ilgili geliflmelerin yan›
s›ra ÇEKÜL Vakf›’n›n “Kültür Elçileri” program›n›n
2009 ‹stanbul Buluflmas› da yer al›yor. 

Yeni buluflmalarda birlikte olma dile¤iyle...

editörden HANDAN 
DEDEHAYIR

B

lerin sokaklar›na yay›lan ola¤and›fl› hareketlili¤e
tan›k olan halk›n izlenimlerini derledi, gezileri
izledi, olaylar›n perde arkas› kahramanlar›n›
günyüzüne ç›karmaya çal›flt›. Kentin a¤›rlad›¤›
konuklardan turizm dan›flman› Mehmet Ata
Tansu¤, yemek araflt›rmac›s› ve yazar› Ayfer Yavi
ve TKB Dan›flma Kurulu üyesi yüksek mimar
Oktay Ekinci de kendi kalemlerinden Gaziantep
izlenimlerini paylaflt›lar. 

Bu say›da ayr›ca, Nilüfer Oktay’›n TKB
Baflkan› ve Kayseri Büyükflehir Belediye Baflkan›
Mehmet Özhaseki ile yapt›¤› söyleflide, Baflkan’›n
alt› dönemdir sürdürdü¤ü baflkanl›k deneyimin-
den süzülmüfl ve tüm içtenli¤iyle paylaflt›¤›
görüfllerini okuyacaks›n›z. Kent Dosyas›’nda ise,
Masal fiehri Kütahya var. Kütahya Müzesi
Müdürü ve ÇEKÜL Vakf› Kütahya Temsilcisi
Metin Türktüzün’ün kaleminden bu tarihi kenti
tan›yacak, son y›llarda Belediye Baflkan› Mustafa
‹ça’n›n y›lmaz gayretiyle canlanan tarihi miras›
koruma çal›flmalar›n› izleyeceksiniz. Bir baflka





Ulusal Ba¤›ms›zl›k ateflinin

yak›ld›¤› Befliktafl 

TKB Meclisi’ni a¤›rlad›

buluflma
TAR‹H‹ KENTLER B‹RL‹⁄‹
BEfi‹KTAfi BULUfiMASI
PROGRAMI
22 May›s 2009 
Aç›l›fl Konuflmalar›:
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Kayseri Büyükflehir Bld. Bflk.
23 May›s 2009
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Kentler Birli¤i”
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Kayhan Kavas, Uflak eski Valisi
Prof. Dr. Zekai Görgülü, YTÜ Mimarl›k
Fakültesi Dekan›
Dr. Fikret Üçcan, Kültür Bakanl›¤› eski
Müsteflar›
Prof. Dr. Ülkü Azrak, Maltepe Ün. Ö¤retim
Üyesi
Prof. Dr. Cevat Geray, Ankara Ün. Ö¤retim
Üyesi
Prof. Dr. Haluk Abbaso¤lu, ‹stanbul Ün.
Ö¤retim Üyesi
Prof. Dr. Ruflen Kelefl, Ankara Ün. Ö¤retim
Üyesi
Genel De¤erlendirme:  
Prof. Dr. Metin Sözen, ÇEKÜL Vakf› Bflk
Kent Gezisi: Bo¤aziçi turu, Abbasa¤a Park›,
Akaretler S›raevleri, Befliktafl Bal›k Pazar›, fiairler Park›
Ödül Töreni ve Yar›flma Sergisi Aç›l›fl›
24 May›s 2009
TKB Genel Merkezi fierifler Yal›s› ziyareti

fi‹R‹N SINGIN YILMAZ



tan›kl›k ediyor, imparatorlu¤un y›k›l›fl›na kadar
Osmanl› taht›na ev sahipli¤i yap›yor. Feriye Saray›,
Ihlamur Kasr›, Naime Sultan Yal›s›, Esma Sultan
Saray› gibi küçük ölçekli saray yap›lar›, Ortaköy
Camisi, Mecidiye Camisi, Dolmabahçe Camisi ve
Y›ld›z Camisi gibi kutsal mekânlar›yla Befliktafl,
Osmanl›’n›n son yüzy›l›n› simgeliyor. 1910’da
kurulan Türkiye'nin ilk spor kulübü Befliktafl
Jimnastik Kulübü de semtin o döneme tarihlenen
simge kurumlar›ndan bir baflkas›… 

Çökmekte olan ‹mparatorlu¤un son
günlerinde, Akaretler’de bugünkü Spor Caddesi
üzerindeki 76 numaral› evde yaflayan Ulu
Önder’in annesi Zübeyde Han›m, yönetim
merkezinden yaklaflan Kurtulufl’un ve
Cumhuriyetin müjdesini verir gibiydi. Mustafa
Kemal 16 May›s günü Befliktafl’tan, onu
Samsun’a tafl›yacak Band›rma vapuruna binmek
üzere bir “asker tafl›ma botu”yla yola ç›km›flt›.
Daha sonraki yaflam› boyunca da Atatürk her
‹stanbul’a geldi¤inde Dolmabahçe Saray›’nda
ikamet etmifl, hayata burada veda etmiflti. 

Befliktafl bugün ülkenin en gözde e¤itim
kurumlar›n› bar›nd›ran bir ilçe olarak da öne
ç›k›yor: Bo¤aziçi, Y›ld›z Teknik, Galatasaray,
Bahçeflehir Üniversitelerinin merkez kampüsleri
ile Beykent, Kadir Has, ‹stanbul Teknik ve Mimar
Sinan Üniversitelerinin baz› ana birimleri burada
yer al›yor. Çok say›da e¤itim kurumunun yan› s›ra,
Ortaköy, Mustafa Kemal, Levent ve Akatlar Kültür
Merkezleriyle de seçkinlefliyor.  

Befliktafl bu özel kimli¤iyle 22-24 May›s
günleri boyunca ülkenin dört bir yan›ndan Tarihi
Kentler Birli¤i’nin 2009 y›l›ndaki ilk buluflmas›na
kat›lan konuklar› a¤›rlad›.  

Befliktafl Buluflmas›
Buluflma Mustafa Kemal Kültür Merkezi’nde,

ev sahibi Befliktafl Belediye Baflkan› ve TKB
Encümen üyesi ‹smail Ünal, TKB Dan›flma
Kurulu Baflkan› ve ÇEKÜL Vakf› Baflkan› Prof. Dr.
Metin Sözen ile Kayseri Büyükflehir Belediye
Baflkan› ve TKB Baflkan› Mehmet Özhaseki’nin
söz ald›¤› aç›l›fl konuflmalar›yla bafllad›.

erel seçimler nedeniyle geleneksel
toplant›lar›na bir süre ara veren Tarihi
Kentler Birli¤i, 2009 y›l›n›n ilk buluflmas›n›

22-24 May›s günlerinde ‹stanbul'un en eski ve
özellikli semtlerinden biri olan Befliktafl’ta
gerçeklefltirdi. Üç gün süren etkinlikte Befliktafl
Mustafa Kemal Kültür Merkezi’nde yap›lan
yemekli aç›l›fl töreninin ard›ndan, TKB Meclis
toplant›s› yap›ld›, birlik organlar›nda görev alan
yeni üyeler belirlendi, birlik üyeleri birbiriyle
tan›flma f›rsat› buldu. “Birikimleri ve Yeni Dönem
Hedefleriyle Tarihi Kentler Birli¤i” bafll›kl› panelle
devam eden TKB Befliktafl Buluflmas›, Özendirme
ve Koruma Ödül Töreni ve Befliktafl gezisinden
oluflan yo¤un bir programla gerçeklefltirildi. 

Befliktafl
Eflsiz konumu, renkli tarihi ve büyüleyici

güzelli¤iyle dünya çap›nda cazibe merkezlerinden
biri olan ‹stanbul Bo¤az›’n›n Rumeli yakas›ndaki
8,5 kilometre uzunlu¤unda k›y›s›yla Befliktafl, bir
yoruma göre ad›n›, Kaptan-› Derya Barbaros
Hayreddin Pafla’n›n gemilerini ba¤lamak için
k›y›ya diktirdi¤i befl tafl sütundan alm›fl. Befliktafl
koyunu Osmanl› donanmas›n›n gemilerini
demirlemek için liman olarak seçen, burada
kendisine bir yal› yapt›rarak ‹stanbul’da oldu¤u
zamanlarda Befliktafl’ta ikamet eden Barbaros,
semtte ayn› zamanda kendi ad›na bir cami, bir
medrese, bir de sübyan mektebi infla ettirmiflti.
1546 y›l›nda vefat etti¤i zaman Befliktafl'ta Mimar
Sinan taraf›ndan yap›lan türbesine defnedildi.
1944 y›l›nda türbenin hemen arkas›na,
heykelt›rafl Zühtü Mürido¤lu ve Ali Hadi Bara
taraf›ndan gerçeklefltirilen Barbaros Hayreddin
Pafla An›t› dikildi. Türbenin karfl›s›nda bulunan,
1550-1553 y›llar› aras›n›n Kaptan-› Deryas› Sinan
Pafla taraf›ndan Mimar Sinan’a yapt›r›lan Sinan
Pafla Camisi de tarihi Befliktafl’›n en görkemli
tan›klar›ndan.   

Befliktafl’›n, 19. yüzy›ldan itibaren birbiri
ard› s›ra infla edilen yeni saraylar için mekân
olarak seçilmifl olmas› bu semte farkl› bir özellik
kazand›r›yor. Befliktafl koyu 17. yüzy›lda
doldurulmaya bafll›yor, önceleri padiflahlar›n
hasbahçesi olarak kullan›lan alan, III. Selim ve II.
Mahmut zaman›nda giderek ço¤alan köflkler ve
kas›rlarla Befliktafl Sahilsaray› olarak an›l›r oluyor.
Nihayet I. Abdülmecit taraf›ndan 1843-1855
y›llar›nda Garabet Amira Balyan ve o¤lu Nigo¤os
Balyan’a yapt›r›lan Dolmabahçe Saray› ve onu
izleyen Ç›ra¤an ve Y›ld›z Saraylar› ile birlikte
Befliktafl, ‹mparatorlu¤un son 150 y›l›nda
yönetim merkezi oluyor, bat›l›laflma hareketlerine
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‹smail Ünal:

Kentlerimizin

sorunlar› kadar,

beklentileri de

benzerlik

tafl›yor.



Befliktafl Belediye Baflkan› ve TKB
Encümen Üyesi ‹smail Ünal konuklara flöyle
hitap etti: “2005 y›l›nda Uluslararas› Befliktafl
Buluflmas›’nda yine birlikte olma güzelli¤ini
yaflam›flt›k. Ancak 29 Mart Yerel Yönetim
Seçimleri’nden sonra Tarihi Kentler Birli¤i olarak
ilk kez toplan›yor olmam›z, bugünkü
buluflmam›z› daha da önemli k›l›yor. Bu
demokratik yar›fl sonunda, büyük ölçüde bir
nöbet de¤iflimiyle aram›za yeni kat›lan belediye
baflkan› arkadafllar›m›za, Meclis üyesi
kardefllerimize ‘Tarihi Kentler Birli¤i akrabal›¤›na
hofl geldiniz’ diyorum. Toplum için, insan›m›z
için, tarih ve kültür varl›klar›m›z için birlikte ve
ayr› ayr› güzel fleyler yapmaya, önemli eserler
yaratmaya hofl geldiniz!

“Kentlerimizin sorunlar› kadar, kentlilerimizin
beklentileri de ço¤u noktada benzerlikler tafl›yor.
Yine de her kentimizi farkl› k›lan, onlar› özel
yapan zenginliklere sahibiz. ‘Kentsel kimlik’ de
tam bu noktada olufluyor ve tarih ve kültür
varl›klar›n› yaflatma çabalar›m›z›n, kentsel

de¤erleri gelifltirme çabam›z›n hem kayna¤›n›
hem de amac›n› bu ‘kentsel kimlik’ oluflturuyor...
Befliktafl kenti, modern tarihimizin önemli bir
yerleflimidir. Osmanl› Devleti’ne son 150-200
y›l›nda yönetim merkezi olmufl, modernleflme
çabalar›na ev sahipli¤i yapm›flt›r. Befliktafl gerek
Türkiye demokrasi tarihinin, gerekse Türk bilim
tarihinin olufltu¤u ve geliflti¤i merkezdir. Dahas›
da Kurtulufl Savafl›m›z›n ilk ad›m›n›n at›ld›¤›,
Ulusal Ba¤›ms›zl›k ‹çin ‹lk Atefl’in yak›ld›¤› yerdir
Befliktafl. 16 May›s 1919’da Mustafa Kemal ve
silah arkadafllar› Befliktafl’tan bir ‘asker tafl›ma
botu’na binerek aç›kta bekleyen Band›rma
Vapuru’na ulafl›r ve Anadolu’ya geçer. Bu nedenle
biz, bu y›ldan bafllayarak her y›l 16-19 May›s
tarihlerini ‘Ba¤›ms›zl›k ‹çin ‹lk Atefl’ günleri olarak
kutluyoruz! Bu yüce ulus taraf›ndan emperyalist
dayatmalara ve heveslere karfl› dikilen
“Ba¤›ms›zl›k” bayra¤›n› ve bilincini korumak,
canl› tutmak ve onun ça¤dafl yorumlar›na
ulaflmak gibi bir görevimiz oldu¤una inan›yoruz.

“Somut olmayan kültürel miras›m›z›n

yaflat›lmas› kadar maddi kültür varl›klar›m›z›n
yaflat›lmas› da önümüzde duran önemli görevlerden.
Befliktafl kenti olarak bizim 8.5 kilometre Bo¤az’a
k›y›m›z var. ‹ki Bo¤az Köprüsü’nün ve onun
gerekli k›ld›¤› transit geçifl trafi¤inin tüm yükünü
omuzluyoruz. Biz hem yayg›n bir geleneksel
yerleflime, hem de genifl bir modern yerleflime
sahip bir kentiz. Hem geleneksel yaflam›n
sürdü¤ü mahallelerimiz, çarfl›lar›m›z, dar
sokaklar›m›z, ç›narl› küçük meydanlar›m›z var;
hem de büyük sitelerimiz, AVM’lerimiz, genifl
bulvar ve büyük meydanlar›m›z var. Bunlar›n
birlikte yaflat›lmas›n›n çarelerini ar›yor, çözümler
üretmeye çabal›yoruz. San›yorum farkl› oranlarda
da olsa tüm kentlerimiz tarihi olanla modern
say›lan› bar›flt›rmaya çabal›yor. 

“Bu noktada art›k flunu tart›flman›n zaman›
geldi¤ine inan›yorum. Bizim mevzuat›m›z ve
kurumlaflmam›z ‘imar iflleri’ ile ‘koruma iflleri’ni
iki ayr› yasaya ba¤lam›fl. TKB öncülü¤ünde bu
da¤›n›kl›¤› yenmenin, imarla korumay›
bütünlefltiren yeni bir anlay›fl yaratman›n ve
imarla oluflan kaynaktan korumaya pay
ay›rman›n yeni yöntemlerini yaratman›n
gerekti¤ine inan›yorum. Tarihi Kentler Birli¤i
olarak bu de¤iflime öncülük yapmam›z
gerekti¤ine inan›yorum. Sahip oldu¤umuz
zenginlikler için, kentlerimiz için yap›lacaklar›n
sonu yok. Bizleri bekleyen çok görev var. Ama
hem milletimize verdi¤imiz sözlere, hem de Tarihi
Kentler Birli¤i akrabal›¤›na güvenerek diyorum ki;
tarih ve kültür varl›klar›m›z›, do¤ay› ve kentsel
de¤erlerimizi koruyup yaflataca¤›z.”

Daha sonra söz alan TKB Dan›flma Kurulu
Baflkan› ve ÇEKÜL Vakf› Baflkan› Prof. Metin
Sözen de TKB’nin devingen, sorunlara çözüm
üreten ve paylaflan bir grup oldu¤una iflaret
ederek flöyle devam etti: “Bugün tüm Türkiye’de
bizim üretti¤imiz kavramlar›n tart›fl›ld›¤›n›
görüyoruz. Gelece¤ini sa¤lam zemine
oturtmad›¤›m›z zaman bu ülke bizim de¤ildir. Bu
ülkenin gerçek sahibi biz miyiz? Yoksa kötü bir
kirac›s› m›y›z? Kirac›n›n iyisi bile, evini terk edip
gitti¤i zaman temiz b›rak›r. 

“Türkiye bütünüyle bir planlamaya
gidemedi¤i zaman, s›radan bir devlet ve s›radan
bir bürokrasiyle, yüre¤i çarpmayan genifl bir kitlenin
üzerinde yaflad›¤›, topraklar›n› kullanamayan bir
ulus ortaya ç›kar. Bu ulus e¤itim ortam›n›
zenginlefltiremedi¤i için horlanmamal›d›r. Paray›,
kaynaklar› do¤ru kullanamad›¤› için a¤›r
yükümlülüklerle suçlanmamal›d›r. Biz bunlar›
söylemekle yetinmeyen, bunun için her
kesimden insan›n beraberli¤inin ortak yüzüne
ulaflmaya çal›flan bir birli¤iz. 

Prof. Dr. Metin
Sözen: Bu
ülkenin gerçek
sahibi mi, 
yoksa kötü bir 
kirac›s› m›y›z?
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“Bu salondakiler yeni coflkularla buraya
geldi. Seçilebilmek için, birikimini halk›yla
paylaflmak, merkezi hükümetin s›n›rlay›c›
olanaklar›na gö¤üs germek ve onlar› do¤ruya
dönüfltürmek kolay ifl de¤ildir. Yerelde bafllayan
bilgi birikiminin do¤ru ellerde kullan›lmas›,
gelece¤i haz›rlayacaklar›n kendilerini bu ülkeye
adamas› söz konusudur. TKB, say›sal birliktelikten
çok, do¤as›n›, kültürünü ve tarihini sa¤lam
zeminler üzerinde tart›flarak bir arada kalmay›
baflarm›flt›r. Bu yürüyüflte ilk günden beri
yan›m›zda olan arkadafllar›m›z var. Onlar›n bilgi
birikimlerini de yan›m›za alarak yola devam
ediyoruz.  

“Yeni gelen arkadafllara flunu söylemek
istiyorum: Yeni seçilenlerin sahip olduklar›
dinamizmi eskilerin birikimiyle birlefltirmesini
istiyorum. Burada kulislerle seçim yap›lm›yor.
TKB’de seçimler, farkl› bölgelerden, büyük
flehirlerden ve beldelerden gelen arkadafllar
aras›nda hiçbir ay›r›m yap›lmadan, uyum içinde
yap›l›r. Tarihin ve do¤an›n verdi¤i güç bizleri eflit
k›lmaktad›r. Arkadafllar›m›z bu kayna¤›n
zenginli¤ini bilerek, yanl›fla düflmeden çal›fl›rlar.
Yeni arkadafllar›m›z›n daha öncekilerle s›k› ba¤lar
kurmas›n›, onlar›n TKB içindeki birikimlerinin ne
yönde olufltu¤unu sormalar›n› istiyorum. Parti
aidiyetlerinin hiçbir gün dile getirilmedi¤i bir
yap›yla karfl› karfl›ya oldu¤unuzu bilmelisiniz. On
y›l boyunca TKB dar siyasi dalgalanmalar› ve
benzeri konular› buraya tafl›mam›flsa, bugün
seçilemeyen arkadafllar›m›z›n da bunda büyük
katk›s› oldu¤unu unutmay›n. Bugün seçilememifl
olsalar da yapt›klar› do¤ru ifllerle unutulma-
malar›n› istiyorum. Partilerin iç yap›lar› de¤iflmek
zorunda. Baflkanlar› de¤iflmek zorunda. Seçimsel
de¤iflmeden söz etmiyorum. Düflünce, yaklafl›m
ve yüreklilik konusunda bir de¤iflimden
bahsediyorum. Yöneticiler, bu ülkenin çocuklar›
olduklar›n› unutmamak zorunda. fiunu öneriyorum:
Yar›n meclis toplant›s› yapaca¤›z. Ortak bir ak›lla
size sunulacak listeler var. Beraberlikleri ve
deneyimleri ortaya ç›karan bir seçim
yapaca¤›m›z› düflünüyorum. Küçük kulisler, ‘sen
oldun ben oldum’ kavgalar› yok. Birli¤e herkesin
eflit katk›lar› olacak. Havza birliklerini
kurdu¤umuzda, birbirine 50 kilometre mesafede
bulunan iki kentin birbirini tan›mad›¤›n› gördük.
Ayn› co¤rafyan›n bereketli topraklar›n›
kulland›klar› halde birbirlerinden haberleri yoktu.
Biz bunlar› aflt›k. Burada propagandaya yer yok.
Üretti¤imizi yayaca¤›z. Burada kimse kimsenin
partisini bilmez, ama valisini, kaymakam›n› çok
iyi bilir. De¤iflim dönüflüm kolay de¤il; uygulama
olmadan, halkla paylaflmadan yar›nlar

yarat›lamaz. Do¤ru çal›flmayan An›tlar Kurulu’na,
do¤ru çal›flmayan ihale yasas›na ra¤men mücadele
ederek yolumuza devam ediyoruz. Bu seneki
hedefimiz bu yasan›n de¤iflmesi ve düzene girmesini
sa¤lamak olmal›d›r. Bizler ne biçim adamlar
oldu¤umuzu birbirimize anlatmak için buraday›z.
Befliktafl Buluflmas›’n›n en önemli bafll›¤› budur.
Akl›n, birikimin buluflmas› ve tan›flmas›d›r. Ev
sahipli¤i yapan ‹smail Ünal’a teflekkür ediyorum.
Hepinizi gönülden kucakl›yorum.” 

Kayseri Büyükflehir Belediye Baflkan› ve
TKB Baflkan› Mehmet Özhaseki konuklara flöyle
seslendi: “2000 y›l›nda yola ç›kan bu kervan 239
üyesiyle ayaklar› yere basan ifller yaparak
bugüne geldi. Yap›lan ifller gittikçe güzellefliyor.
Yar›ya yak›n bir de¤iflim var. Yeni bafllayan
arkadafllar›ma tecrübelerimize dayanarak bir
fleyler söylemek istiyorum: Günler çok çabuk
geçiyor. Arkaya dönüp bakt›¤›n›zda bir dönemi
nas›l geçirdi¤inizi hat›rlamayacaks›n›z. Befl
senenin sonunda halk size tek bir soru soruyor:
‘Ne yapt›n ki sen arkadafl?’ Siz uykusuz

kalm›fls›n›z, gece gündüz çal›flm›fls›n›z,
kimsenin umurunda de¤il. Bunun için do¤ru,
kal›c› ifller yapmak gerekiyor. Herkesin sakince
düflünüp kentim için ne yapt›m diye kendine
sormas› gerekiyor.

“‹çinde bulundu¤umuz birlik, Türkiye’deki
en önemli birliklerin bafl›nda geliyor. Kat›ld›¤›m
her toplant›da yeni bir fleyler ö¤reniyorum.
Metin Hocam bitmek bilmez enerjisiyle
Türkiye’nin dört bir yan›n› gezdi, geziyor.
Bununla ilgili bir espri vard›r, ‘Siz bir yerde bir
y›l bekleyin; Metin Hoca oradan mutlaka
geçecektir.’ Metin Hocam gibi çok de¤erli bilim
adamlar› bizlerle birlikte. Türkiye’nin de¤iflik
yerlerini bu birlik sayesinde görebiliyoruz. Bu
toplant›n›n çok keyifli geçece¤ine inan›yorum.
Hepimizin siyasi bir kimli¤i var ama burada
ülkemizin de¤erleri öne ç›k›yor. Hep birlikte
do¤ru ad›mlar at›yoruz. Burada birbirimizi önce
kardefl gibi görüyoruz. Bu gayretimiz devam
edecek. Bize ev sahipli¤i yapan kardeflimiz
‹smail Ünal’a da çok teflekkür ediyorum.
Hepinizi sayg›yla selaml›yorum.”

Mehmet 
Özhaseki:
Burada 
birbirimizi 
önce kardefl 
gibi görüyoruz



Befliktafl Buluflmas› kapsam›nda Akatlar
Kültür Merkezi’nde TKB Baflkan› Mehmet
Özhaseki’nin oturum baflkanl›¤›nda gerçeklefltirilen
panelde TKB Dan›flma Kurulu üyeleri birer
konuflma yapt›. Tarihi Kentler Birli¤i’nin
kurulufl günlerinden bugüne katetti¤i yolu,
deneyimlerden al›nan dersleri ve gelece¤e
yönelik hedefleri konuk baflkan ve meclis

PANEL: 

“Birikimleri ve Yeni Dönem

Hedefleriyle 

Tarihi Kentler Birli¤i”

Baflkan: Panel, Baflkan Mehmet Özhaseki’nin
aç›fl konuflmas›yla bafllad›: “Tarihi Kentler
Birli¤i’nin faaliyetlerinin bafl›nda Anadolu’da
gerçeklefltirdi¤imiz buluflma ve seminerler geliyor.
Birli¤imizin amaçlar› do¤rultusunda, üyelerimizin
ihtiyaç duyduklar› konular› seçiyoruz ve uzman-
lar›m›z bu konularda de¤erli bilgiler aktar›yor. Bu
defa yenilenen bir Meclis’le bir araya geliyoruz ve
birçok arkadafl›m›z Tarihi Kentler Birli¤i’yle yeni
tan›fl›yor. Çok de¤erli bilim adamlar›m›zdan oluflan
TKB Dan›flma Kurulu ile yapt›¤›m›z toplant›da, bu
nedenle Befliktafl Buluflmas›’n›n ana konusunun
‘tan›flma’ olmas›na karar verdik. Tarihi Kentler Birli¤i’nin
kurulufl ve geliflim sürecini, ilkelerini, hedeflerini
baflkanl›k görevine yeni bafllayan arkadafllar›m›zla

paylaflmak istedik. Bu toplant›n›n yapaca¤›m›z çal›flmalara yol gösterici olaca¤›n› düflünüyorum.” 

üyeleriyle paylaflt›lar. Son bölümüne sürpriz bir
ziyaret yapan Kültür ve Turizm Bakan› Ertu¤rul
Günay’›n yapt›¤› konuflmayla daha renklenen ve
özellikle Tarihi Kentler Birli¤i Meclisi’nin yeni
üyeleri için ayd›nlat›c› bir ufuk turu olan panel,
kalabal›k bir dinleyici toplulu¤u taraf›ndan ilgiyle
izlendi. Panele kat›lan Dan›flma Kurulu üyeleri:

Mithat K›rayo¤lu, ÇEKÜL Vakf› Baflkan Yard›mc›s›
Oktay Ekinci, Mimarlar Odas› eski Baflkan›, yazar
Kayhan Kavas, Uflak eski Valisi
Prof. Dr. Zekai Görgülü, YTÜ Mimarl›k Fak. Dekan›
Dr. Fikret Üçcan, Kültür Bakanl›¤› eski Müsteflar›
Prof. Dr. Ülkü Azrak, Maltepe Üniv. Ö¤retim Üyesi
Prof. Dr. Cevat Geray, Ankara Üniv. Ö¤retim Üyesi
Prof. Dr. Haluk Abbaso¤lu, ‹stanbul Üniv. Ö¤retim Üyesi
Prof. Dr. Ruflen Kelefl, Ankara Üniv. Ö¤retim Üyesi



TKB Dan›flma Kurulu ve ÇEKÜL Vakf›
Yüksek Dan›flma Kurulu Üyesi Oktay Ekinci, 2000
y›l›ndaki ilk toplant›da Türkiye’deki tarihi kentlerle
dünyadaki tarihi kentlerin bir k›yaslamas›n› yapan
bir sunum yapt›klar›n› ve o günden bugüne ‘Biz
de dünyada tarihi dokusunu koruyan kentlere
sahip olmal›y›z’ sözüyle geldiklerine iflaret ederek
sözlerine bafllad›. “TKB, sadece gönüllü
kat›l›mc›lar›, Dan›flma Kurulu üyeleri, uzmanlar›,
encümenleri, meclis üyeleri için de¤il, bu
çal›flmalara kat›lan herkes için bir okul oldu. TKB
okulunda ö¤retmen de, yönetici de ö¤renci oldu.
Bu okul, toplumu da bizimle birlikte farkl› bir
kimli¤e ulaflt›rd›. Öyle bir duruma geldik ki, Metin
Hoca tüm Türkiye’yi ayd›nlatmaya bafllad›. Bir kar
tanesi olarak bafllayan bu hareket, kartopu gibi büyüyerek devam ediyor. Birçok kurum bu kadar büyük
ilerleme gösterme flans›na sahip de¤ilken TKB bunu nas›l baflard›? 2000-2009 aras›ndaki bütün
çal›flmalar›n sonucuna bakt›¤›m›zda ben bu okuldan 5 ders ç›kard›m:

Baflkan Yard›mc›s› Mithat K›rayo¤lu, TKB’nin
kurulufl ve geliflme sürecini flu sözlerle anlatt›:
“2000 y›l›nda Avrupa’n›n tüm kentlerinde Avrupa
Konseyi’nin 50. y›l›, Avrupa Ortak Miras
Platformu’nun 25. y›l› kutlan›yordu. Türkiye
Cumhuriyeti de toplant›ya davetliydi. Dönemin
Kültür Bakanl›¤› Müsteflar› Fikret Üçcan
önderli¤inde kurulan ulusal komitede ben de
ÇEKÜL Vakf›’n› temsil ediyordum. Elliye yak›n
projemizden biri de Türkiye’nin Avrupa Tarihi
Kentler Birli¤i’ne kat›lmas›yd›; fakat önce TKB’nin
ülkemizde kurulmas› gerekiyordu. Az zamanda
büyük ifller baflarmaya al›fl›k bir toplum olarak
hemen harekete geçtik. Bursa Büyükflehir
Belediyesi ve ÇEKÜL Vakf›’n›n giriflimleriyle üç
ayda haz›rl›klar tamamland› ve 54 kurucu kentin belediye baflkan› bu ilk ad›m› att›. Türkiye’de ne kadar
belde, ilçe, il varsa o kadar da tarihi kent vard›. Üyelik kriteri olarak ÇEKÜL’ün ‘Kendini Koruyan Kentler’
projesinin temel ilkesini benimsedik: Tarihi bir kentin TKB’ye üye olabilmesi için kendini korumaya niyetli,
bu niyetinde de samimi olmas› gerekiyordu. Dile¤im, seçim dönemlerinden sonra yeni göreve gelen
belediye baflkan› arkadafllar›m›z›n bu niyeti benimsemesi ve devam ettirmesi… “TKB meclisinin bir araya
geldi¤i toplant›lar›m›za ‘Buluflma’ ismini verdik. Bu sözcük TKB ilkelerini yans›t›yordu, çünkü bu toplant›larda
sadece insanlar› de¤il, kültürleri, bilgiyi, siyaseti, sevgiyi, birikimi da buluflturuyoruz. TKB’yi di¤er birliklerden
ay›ran özelliklerden biri, kuruluflunda sivil toplum örgütlerinin de olmas›. Bu bir zenginliktir. Bu zenginlik, bizi
‘Tan›flmak’ kavram›yla da buluflturdu: ‹nsanlar›n tan›flma s›k›nt›s› çekti¤i öfkeli bir toplumda yafl›yoruz. Yunus
Emre’nin ‘Gelin tan›fl olal›m ifli kolay k›lal›m’ sözünden hareketle, toplant›lar›m›zda tan›flma ö¤esini öne
ç›kard›k ve tan›fl›nca da ifller gerçekten kolaylaflt›. 

“Tarihi Kentler Birli¤i’nde, yedi co¤rafi bölgeyi, yedi kültür bölgesi olarak tan›mlad›k ve yedi ayr›
bölgenin belediye baflkanlar›n› davet ettik. Yani ayr›mc›l›¤› kardefline ödettiren kültürlerin kardeflli¤ini öne
alan ve Türkiye Cumhuriyeti’ndeki toplumsal bar›fl›n ilk ad›mlar›n› atan bir birlik olarak bunu en önemli
ilkemiz olarak belirledik. Ayr›ca küçük kent, büyük kent ayr›m› yapmadan, bu uzun ve zorlu yürüyüflte omuz
omuza yürüyüflümüze devam ediyoruz. ‘Paylafl›m’ da TKB’nin en önemli ilkelerinden birisidir. Burada
Konfiçyüs’un bir sözünü hat›rlatmak istiyorum: Bende iki yumurta var. Birini sana verdim, sende bir yumurta,
bende bir yumurta. Bizler de bilgiyi, birikimi paylaflarak bugüne geldik. Son söz olarak flunu söylemek istiyorum.
TBMM’nin üyelerini 5 y›lda bir Türkiye halk› seçmektedir. Onlar›n seçtiklerini burada biz tekrar seçiyoruz.
Böylece TKB Meclisi büyük bir seçimden elenip süzülerek olufluyor. Bu yeni dönemde biz de ÇEKÜL Vakf›
olarak yeni hedeflere do¤ru ilerlerken katk› koymaya devam etmeye haz›r ve gönüllüyüz.”
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TKB Dan›flma Kurulu Üyesi, Uflak eski Valisi
Kayhan Kavas da 2000 y›l›na geri dönerek flunlar›
söyledi: “TKB kurulurken ben ‹çiflleri
Bakanl›¤›’nda görev yap›yordum. O dönemde
Bakan olan Sadettin Tantan, kamu aya¤›nda beni
görevlendirmiflti. O y›llardan bugüne kadar
bulundu¤um görevlerde, TKB’yi farkl› bir gözle
inceledim. TKB’nin tutkal› Metin Sözen
Hocam›z›n kulland›¤› bir tabir vard›r: ‘Kamu-yerel-
sivil-özel iflbirli¤i’. TKB bu iflbirli¤inin en iyi
örne¤idir. TKB, devletin ya da merkezi hükümetin
yerel yönetimlere ve sivil oluflumlara bak›fl›n›
de¤ifltirmifltir. Özellikle yerel yönetimler alan›nda
ve kültürel miras›n korunmas› konusunda yasal
mevzuat de¤ifliklerinde ve düzenlemelerinde

TKB’nin katk›s› olmufltur. TKB üyelerinden ald›¤› bilgi ve önerileri uzlaflt›rmada çok önemli bir görev

“Birinci ders: Gecen dokuz y›l içinde TKB’nin hem üyelerine, ö¤retmenlere ve siyasetçilere, hem de
halka verdi¤i ders, ‘ulusal mirasa ulusal sahiplenme’ olarak önem kazanmaktad›r. Türkiye gibi siyasetin
polemik k›sm›n› çok seven bir toplumda, partiler üstü bu birlikteli¤in sevgi halesi fleklinde gerçekleflmesi bir
mucize midir? Tabii ki hay›r; çünkü ulusal miras, ulusal olarak sahiplenilmelidir. Bu düflünce ortak bir sorumluluk
ö¤retmifltir. TKB, ulusal kimlik de¤erlerinin, köklerimizin, gelece¤e ›fl›k tutacak bilgilerimizin, kurumlar aras›
ortak sorumlulukla üstlenilmesi gereken bir tarihsel görev oldu¤u bilincini h›zla yayg›nlaflt›rm›flt›r.

‹kinci ders: Kültür yöreseldir, yerinden f›flk›r›r. O yörenin iklimi, tarihi, gelenekleri, co¤rafyas› kültürü
yarat›r. O nedenle kültürel miras›n bir numaral› sahibi yerel yönetimlerdir. Yerele kimlik veren, yerelden
do¤arak ulusallaflan, evrenselleflen bir süreç var. Gaziantep, Tarakl›, Mu¤la olmasayd› baflkanlar›m›z da
olmazd›. Befl, alt› y›l evvel Mehmet Özhaseki, ‘Belediyelerin çal›flma broflürlerinde yol, su çal›flmalar›ndan
baflka bir fley yoktu. fiimdi TKB üyelerinin, hatta tüm belediyelerin yay›nlar›nda önce kültür ve tarih var,’
demiflti. Osmangazi Belediyesi, bu de¤iflimin önemli örneklerindendir. 

Üçüncü ders: Efl sayg›nl›k. Haf›zalar›m›z› yoklayal›m, kültürel miras aras›nda ayr›m yapard›k. Sokak
aras›ndaki sivil mimarl›k örne¤ini o kadar önemsemezdik; ama o çevredeki bir an›tsal yap›y› çok önemserdik.
Kültür, efl sayg›nl›ktad›r. O ev yarat›ld›¤› için bu cami yarat›lm›flt›r. S›radan bir ç›kmaz sokaktaki duvar
olmasayd›, o koca koca külliyeler de olmazd›. Kültür bir bütündür. Yaflam›n içinden ak›p gelen gürül gürül
bir flelaledir. O nedenle tarihin arma¤anlar› aras›nda ayr›m yapamay›z. TKB’nin projelerine bakt›¤›m›zda,
buradaki sergide de göreceksiniz; projeler çok genifl flekilde kabul edilmifltir. ‘Ben çok büyük bir an›tsal
miras› restore ediyorum,’ cümlesindeki heyecan neyse, ‘Bir soka¤›n köflesindeki küçük bir kap›y› restore
ediyorum,’ derken duydu¤umuz heyecan da ayn› olmufltur. Üniversitelerin yapamad›¤›n› TKB yapm›flt›r. 

Dördüncü ders: ‹mar ve koruma bütünleflmelidir. Kars Buluflmas›’nda da, di¤er buluflmalarda da biz
bunun alt›n› çizdik. Bir ülkede hem imar hem koruma yap›s› olmamal›d›r. Özellikle Türkiye gibi bir tarih
ülkesini imar etmek demek, talan etmek, ya¤malamak demektir. ‹mar yasas› ve koruma yasas› efl yasa
haline dönüflmeli, korumay› d›fllayan bir imar, imar› d›fllayan bir koruma olmamal›d›r. ‹kisinin bir bütün
olmas› Türkiye için ileri bir kazan›md›r ve bu TKB’nin baflar›s›d›r. 

Beflinci ders: Bir Cumhuriyet deyimini TKB Türkiye’ye kazand›rm›flt›r. Türkiye kendi köklerinden,
Cumhuriyeti yaratan Anadolu uygarl›klar›ndan kopar hale gelmiflti. Sanki geçmifli yok ederek
ça¤dafllaflacakm›fl›z gibi davrand›k. Tarihi korumay› kalk›nman›n önünde engelmifl gibi gördük. Sanki
mimarl›k miras›n›n korunmas› ça¤dafl kentleflmenin önünde engeldi. TKB Atatürk’ün alt›n› defalarca çizdi¤i
flu üç kavram› yaflama geçirme konusunda çok önemli mesafe alm›flt›r. Atatürk ‘Biz befl bin y›ld›r bu
topraklarday›z’ demifl. fiimdi yaflasayd› 11 bin y›ld›r bu topraklarda yafl›yoruz diyecekti. 1070’lere ba¤l›
kalmadan bu topraklarda üretilen bütün uygarl›klar›n, bütün de¤erlerin sahibi oldu¤umuz bilincini TKB bu
ülkede yaymaya bafllam›flt›r. Bizden önceki ça¤larda üretilen de¤erler de bizimdir ve bunlar› gelece¤e
aktarmal›y›z demeden yurtseverlik olmaz. Bu topraklarda üretilen bütün tarihsel de¤erlerin bizim oldu¤unu,
kimlikli bir Cumhuriyet olarak bu de¤erlerle dünyada dik duraca¤›m›z› ben flahsen TKB’den ö¤rendim.
Atatürk’ün, ‘Türkiye Cumhuriyeti’nin temeli kültürdür’ sözü de TKB taraf›ndan yaflama geçirilmifltir.”



13

üstlenmifltir. Bunun korunmas› ve gelifltirilmesi gerekir. Türkiye’de yüzden fazla birlik vard›r. Ço¤u verimsiz
çal›fl›r. TKB bir mahalli idare biriminin nas›l çal›flmas› gerekti¤inin en iyi örne¤idir. Büyük Menderes Havzas›
Kalk›nma Birli¤i’ni TKB’den ald›¤›m›z feyz ile oluflturduk. Kültürel miras›n korunmas›, sahip ç›k›lmas› yolunda
al›nan yol oldukça uzundur. Kuruluflundan bu yana hep içinde oldu¤um TKB, örnek olmaya devam edecek
bir oluflumdur. Hep birlikte bu örnek birli¤i daha nas›l ileri tafl›yabilece¤imizi düflünmeliyiz.” 

TKB Dan›flma Kurulu Üyesi, Kültür ve
Turizm Bakanl›¤› eski Müsteflar› ve Baflbakanl›k
eski Dan›flman› Dr. Fikret N. Üçcan ise, TKB
toplant›lar›ndaki heyecan›n giderek artmakta
oldu¤u ile ilgili izlenimini paylaflt›ktan sonra, flöyle
devam etti: “TKB’nin bundan sonraki süreçte
proje gelifltirmeye a¤›rl›k  vermesini çok önemli
buluyorum. Projeler düflünce üretmeyi sa¤lar. En
iyi projeleri de gençler üretecektir. 20-25
yafl›ndaki gençlerle çal›fl›n  ve onlar›n fikirlerine
güvenin. Tarihi korumak ile modern kentleflme
karfl› karfl›ya duruyor. Burada mimarlara büyük
görevler düflüyor ve genç mimarlar›n yarat›c›
fikirlerle çok baflar›l› çal›flmalar yapacaklar›n›
düflünüyorum. Tarihi ve do¤al mekânlar›n nas›l
korunaca¤› ve yönetilece¤i de çok önemli. ‹dari yönetimler, kadrolara, yap›lacak ifllere bir bütün olarak
bakarak yol almal›d›r. Uluslararas› iliflkilere de önem vermemiz gerekiyor. Yönetimde, projelerde,
uygulamalarda ortakl›k ve iflbirli¤i kurmam›z gerekiyor. ÇEKÜL ve TKB’de yetiflmifl kadrolar var. Uluslararas›
iflbirli¤i a¤›m›z› gelifltirmemiz gerekiyor. Befleri kaynak gelifltirme konusunda genç arkadafllar›m›z›
desteklemeliyiz. De¤iflim programlar›yla, yeni teknolojileri ö¤renmek ve di¤er ülkelerdeki geliflmeler takip
etmek TKB’nin hedefleri aras›nda olmal›d›r. Tasar›m ve uygulama projelerinde özürlülerimizin hayat›n›
kolaylaflt›r›c› projeler de üretmeliyiz. Örne¤in görme engelliler için haz›rlanan bir müze örne¤i var. TKB,
toplumu bütün olarak alg›layarak herkesi dikkate alan projeleri gelifltirmelidir.”

TKB Dan›flma Kurulu üyesi, YTÜ Mimarl›k
Fakültesi Dekan› Prof. Dr. Zekai Görgülü, genç
yaflta kaybetti¤imiz TKB Dan›flma Kurulu’nun
de¤erli üyesi hukukçu Dervifl Parlak’› anarak
bafllad›¤› sözlerine flöyle devam etti: “Konuflmama
iki tespitle bafllamak istiyorum. Koruma
kavram›n›n hayata geçirilmesi için iki vazgeçilmezi
vard›r: Kamu ve toplum kavramlar›n›n hayata
aktar›lmas› ile para, yani finansman. E¤er bugüne
kadar bu kavramlar› öne ç›karan ad›mlar at›ld›ysa,
bunlar›n ard›nda TKB vard›r. Koruma ilkelerini
yaflama geçirebilmek ad›na TKB güçlü bir
aktördür. Sizlerin ortaya koydu¤unuz örnekler,
de¤iflimin yarat›lmas›na neden olmufltur.
Yar›flmalardaki projelere ve seyahatlerimize
bakt›¤›m›zda, eski ve yeni kentlerin keskin bir çizgiyle birbirinden ayr›lmaya bafllad›¤›n› görüyorum. Kentin
bütününü unutmamak gerekiyor. Ben koruma amaçl› gibi içinde ‘amaç’ kelimesi geçen planlara
inanm›yorum. Bu planlar›n baflar›l› olmas› için bir eylem plan› fleklinde ak›lc› ve bilimsel olmas› gerekiyor.
Ancak o zaman baflar›l› olur. Yanl›fllar yapabiliriz ama bunlar› iyilefltirmek ad›na TKB paylaflmaya devam
edecek. Bizler, birlik olman›n sivil toplum örgütü olman›n ötesine geçtik. TKB kurumsallaflma ad›na
ad›mlar atan bir örgütlenme haline gelmifltir. Bu geliflmeyi görmek hepimiz ad›na sevindiricidir.” 



TKB Dan›flma Kurulu Üyesi, ÇEKÜL Vakf›
Yüksel Dan›flma Kurulu Üyesi Prof. Dr. Cevat
Geray da, Dan›flma Kurulu üyesi olarak bu
etkinliklere kat›l›rken yerelden ald›¤› bir coflku
duymakta oldu¤unun alt›n› çizdi ve sözlerini flöyle
sürdürdü: “Buluflmalarda belediye baflkanlar›n›n
bilinçli, ayd›nl›k ifller yapt›klar›n› görmek bu
coflkuyu artt›r›yor. Türkiye’de hiçbir örgüt bu denli
h›zl› fakat sa¤l›kl› bir büyüme göstermemifltir.
Yerel yöneticilerimiz, yerel halkla birlikte onlar›n
yerel kimli¤i ve kent kültürünü kazanmalar›na
yard›mc› çabalar göstermektedir. Bu da bizim
eskiden bu yana savundu¤umuz yerel kat›l›mc›l›k
ilkesine dayan›yor. K›sa zaman içinde TKB bir
Avrupa Birli¤i’ne Türkiye’den önce girmifltir. Bu

aç›dan de¤erlendirdi¤imiz zaman yapt›¤›m›z çal›flmalar›n uluslararas› bir kabul gördü¤ünü de vurgulamak-
tan gurur duyuyorum. Arkadafllar›m›z›n özel çabalar› takdire de¤er. Bir sosyal bilimci, siyasal bilimci olarak
de¤erlendirirsem, bugüne kadar kent planlamas›nda uygulanan An›tlar Yüksek Kurulu yasas›n›n baflar›l›
sonuçlar verdi¤ini söyleyemem. Öte yandan TKB kurulduktan sonra, bir yerel yönetimler birli¤i olarak h›zl›
fakat sa¤l›kl› bir mesafe al›nmas›n› sa¤lam›flt›r diyebilirim. Burada TKB Kurucu Baflkan› Erdo¤an Bilenser’i
anmak istiyorum. Say›n Bilenser öncülü¤ünde TKB bir ivme kazanm›flt›r. Valiler ve il özel idareler de
bafl›ndan bu yana çal›flmalar›n içinde yer almaktad›r. Kültürel miras›n korunmas› do¤rultusunda il özel
idarelerine de yeni görevler verilmifl olmas›na ra¤men, TKB’ye sadece belediyeler üye olabiliyor. Yerel
yönetim birli¤i olarak TKB’nin il özel idarelerini de kapsamas› ilerde düflünülebilir. ÇEKÜL’ün TKB’ye çok
önemli katk›lar›na da de¤inmeden geçmek olmaz. ÇEKÜL’ün Baflkan› ve Baflkan Yard›mc›s› da TKB
Dan›flma Kurulu üyesi s›fat›yla buradalar. Kurulufl aflamas›nda Mimarlar Odas› da TKB’ye üyeydi, ama
sonradan ç›kan yerel yönetimler yönetmelikleriyle ilgili yasa nedeniyle bu STK’lar art›k genel kurulun üyesi
de¤il. Valiliklerin, ‹l Özel ‹dareleri’nin yan›nda, ÇEKÜL’ün, Mimarlar Odas›’n›n ve fiehir Planc›lar› Odas›’n›n
bu birlikte temsil edilmesinin yollar› aramam›z gerekmektedir. Gerçekten de bu meslek odalar› ve sivil

TKB Dan›flma Kurulu Üyesi ve Maltepe
Üniversitesi Hukuk Fakültesi ö¤retim üyesi Prof.
Dr. Ülkü Azrak da TKB’nin geliflme sürecine
de¤inerek flöyle konufltu: “54 üyeden 250 üyeye
ulaflt›k. Bu sevindirici ve dikkate al›nmas› gereken
bir durum. Tarihi çevrenin korunmas›, iyilefltirme
ve gelifltirme süreçlerinin içinde insan›n insan gibi
olmas› önemlidir. Dünyada 1900’lü y›llar›n
sonlar›ndan günümüze kadar olan süreçte, ‘üçüncü
kuflak insan hakk›’ denen çevre hakk› ortaya ç›km›flt›r.
1992 y›l›ndaki Rio Buluflmas›’nda, 2002’de Helsinki’de
yap›lan uluslararas› toplant›da, çevrenin yeni bir
hak olarak ortaya ç›kt›¤›n› görebilirsiniz. Bizim
Anayasam›zda sadece tarihi ve kültürel çevrenin
korunmas›ndan söz ediliyor; temel hak ve

özgürlükler aras›nda say›lm›yor. Çevre hakk›n›n bir insan hakk› olarak benimsenmesi ve gelifltirilmesi gerekiyor.
Bizim insanlar›m›z›n çevre ile iliflkilerinde sayg›l› davrand›¤›na henüz tan›k olamad›k. Bu hakk›n bireysel
de¤il, baflkalar›yla birlikte kullan›lmas› ve korunmas› gerekti¤i bilincini insanlar›m›za anlatmam›z, bu bilinci
kazand›rmam›z gerekiyor. Eski bir belediye baflkan›m›z bir toplant›da flöyle demiflti: ‘Çevrenin korunmas›
kültürel bir Kuvayi Milliyedir.’ Öte yandan Türkiye, uluslararas› kurulufllara üye olma konusunda hep
engellerle karfl›laflm›flsa da TKB, Avrupa TKB Birli¤ine girmek için ricada bulunmam›flt›r; onlar bizi davet
etmifltir. Bu TKB’nin baflar›s›d›r. Buradaki herkes buraya, mesul oldu¤u siyasi partiyi kap›da b›rakarak giriyor.
Türkiye’de baflka hiçbir düzeyde böyle bir uzlaflma niyeti yoktur. Biz bunu gerçeklefltirmenin onurunu duyuyoruz.
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toplum örgütlerinin Dan›flma Kurulumuzda üye olarak katk›da bulunmalar›n›n yararl› olaca¤›n›
düflünüyorum. Bunlar›n d›fl›nda, özellikle yeni seçilen belediye baflkan› arkadafllar›m›z›n TKB’nin ilkeleri
do¤rultusundaki çal›flmalarda bu coflkuyu sürdürecekleri inanc›yla kendilerine baflar›lar diliyorum.”

TKB Dan›flma Kurulu Üyesi, ÇEKÜL Vakf› Yüksel Dan›flma Kurulu Üyesi Prof. Dr. Ruflen Kelefl
sözlerine yeni göreve seçilen baflkanlar› kutlayarak bafllad›: “TKB’nin 250’nin üzerindeki üyesi, 25 milyonun
üzerinde bir kentli nüfusu temsil ediyor. Türkiye’deki kentli nüfusun yar›s›ndan fazlas›d›r ve bu yüzden çok
önemsenmelidir. 2000 y›l›ndan bu yana birçok valimiz de aram›zda çal›flmalar› takip etmektedir. ‹l Özel
‹dareleri’nden ise üyemiz yoktur ama onlar da
takip etmektedir. 3-4 y›l önce ç›km›fl olan Mahalli
‹dareler Hizmet Birli¤i Yasas›’nda ‹l Özel ‹dareleri’nin
de bir mahalli idare olarak Mahalli ‹dareler
Hizmet Birli¤i içinde olmalar›na bir engel
olmad›¤›n› an›ms›yorum. Valilerimizin ve belediye
baflkanlar›m›z›n bu iflin içinde ve arkas›nda
olmalar› büyük takdir gerektiriyor. Belediye
baflkanlar›n›n siyasi parti ba¤l›l›klar›n› unutarak,
TKB’nin amaçlar›na ulaflmak için iflbirli¤i yap-
malar›n› ben de arkadafllar›m gibi takdirle
karfl›l›yorum. TKB’nin gerçeklefltirmeye çal›flt›¤›
ilkelerden bir k›sm› bizim yasalar›m›zda vard›r.
Bunlar›n bir k›sm› da uluslararas› geliflmelerden
bize yans›yan bir tak›m yükümlülükler ve sorum-
luluklard›r. Örne¤in uluslararas› belgelerde, kültür
varl›klar› çerçevesinde, çevre haklar›na iliflkin birtak›m yeni kavramlar gelifltirildi. Bunlar›n bafl›nda ‘ortak
miras’ kavram› geliyor. Her ne kadar uluslar aras› hukuka yeni girmifl gibi görünse de, Victor Hugo yaflad›¤›
dönemde demiflti ki: ‘An›tlar sahiplerinin ülkesindedir ama an›tlar›n güzelli¤i bütün insanlar›n mal varl›¤›n›
oluflturmaktad›r’. Bu ilke uluslararas› çevre hukukuna girmifltir. Ortak sorumluluk kavram› geliflmifltir. Bu
nedenle ortak miras› koruma ilkesi UNESCO, Avrupa Konseyi ve AB’nin sözleflmelerinde yerini alm›flt›r. BM
anayasas›n›n 74. maddesi uluslar›n bu konuda da iflbirli¤i içinde hareket etmelerini emretmektedir. Yine
son y›llarda, çevre hukukuna ‘Gelecek kuflaklar›n haklar›’ diye yeni bir kavram girdi. Bütün bunlar

TKB Dan›flma Kurulu Üyesi, ÇEKÜL Vakf›
Yüksel Dan›flma Kurulu üyesi Prof. Dr. Haluk
Abbaso¤lu, Oktay Ekinci’nin Türkiye’nin temelinin
kültür oldu¤unu Mustafa Kemal’in sözleriyle
hat›rlatt›¤›na dikkat çekerek devam etti: “Mustafa
Kemal Atatürk’ün vurgulad›¤› gibi, Türkiye pek
çok uygarl›¤›n yaflad›¤› topraklar üzerindedir.
Anadolu uyarl›klar›n› bir bütün olarak ele almak,
hepsine ayn› de¤eri vermek gerekmektedir. Bu
nedenle TKB de, kuruluflundan bugüne kadar bu
temel kavram› benimsemifltir. Yine Oktay Ekinci,
üniversitelerin bu konuda baflar›l› olamad›¤›n›
söyledi. O dönemde hakikaten üniversitelerimiz
bu konuda gerideydi, biraz yaln›z b›rak›lm›flt›.
TKB’nin en önemli özelliklerinden biri de, üniver-
siteleri beraber çal›flmaya teflvik etmesidir. Kültürel miras›n korunmas› çal›flmalar›nda bilim heyetlerinin
büyük bölümü yer almaktad›r. Yerel yönetimlerin verdi¤i destek bilim adamlar›n›n daha baflar›l› olmas›na
katk› sa¤lam›flt›r; çünkü bilim adamlar› desteklendiklerini hissetmeye bafllam›flt›r. Yeni baflkanlar›n efllerine
ve gerçek dostlar›na biraz e¤lenceli bir mesaj vermek istiyorum: Eski eserleri seven ve koruyanlar›n dostlar›
ve eflleri en flansl› dostlar ve efllerdir; çünkü eskidikçe de¤erleri artar.”



Panel konuflmac›lar›n›n ard›ndan söz alan
TKB Dan›flma Kurulu Baflkan›, ÇEKÜL Vakf›
Baflkan› Prof. Dr. Metin Sözen günün bir
de¤erlendirmesini yapt› ve flunlar› söyledi: “TKB,
ülkenin mal varl›¤›n›, kültür varl›¤›n›, insan varl›¤›n›
kucaklayan bir kurulufl. Bu nedenle Türkiye’yi,
de¤erlerine uygun bir flekilde yeniden tasarlamak
için ülke haritas›na yeniden her ölçekte bak›yoruz.
Kent-havza-bölge-ülke ölçe¤inde bakarak
valilerimizle birlikte havza birlikleri kuruyor,
güçlerimizi birlefltiriyoruz. Türkiye haritas›na,
co¤rafyas›na uygun de¤erler yaratmak istiyoruz. 

“Kamu-yerel-sivil-özel birlikteli¤inin
bütünlefltirici etkisini tüm kesimlerde görmek
istiyoruz. Bundan sonra 2010 y›l›n›n sonuna

kadar neler yapaca¤›m›z›n kararlar›n› sizlerle birlikte verece¤iz. TKB onuncu y›l›na girmek üzeredir. Biz on
y›lda neler yapt›k? Neler konufltuk? Neleri de¤ifltirdik? Arkadafllar›m›z bununla ilgili bir çizelge haz›rlad›. Bu
s›radan bir çizelge de¤il; dikkatle inceleyiniz. Bu günlere nas›l geldi¤imizi orada göreceksiniz. 

“Kültür Bakanl›¤› ve di¤er bakanl›klarla bir araya gelinerek gündemin tekrar gözden geçirilmesi
gerekiyor. Bakanl›klardaki insanlar masalar›ndan ayr›lmak zorundad›r. Bilgi, birikim ve deneyimle bize
yeniden cevap verir hale gelmeleri, yani devletin yeniden ifllemesinin sa¤lanmas› gerekiyor. Bunu öncelikle
gündemde tutmam›z gereken bir hedef olarak söylüyorum. Çünkü bizler, yerelden derledi¤imiz bütünlü¤ü
Ankara’ya tafl›rken, Ankara’da dosyalar›n masadan masaya dolaflmas›na art›k tahammülümüz yok. Türkiye
yeniden yap›lanmak zorundad›r. D›fl güçlerin üzerimizdeki ç›karlar›n› nas›l bertaraf edece¤imizi düflünüp,
akl›n çizgisinde yol almal›y›z. TKB say›sal verilerden çok niteliksel, coflkulu ve gelece¤in çocuklar›na karfl›
sorumlu bir harekettir. Özhaseki’nin kendimizi yenileyerek, yeni gelen arkadafllar›m›z› da yan›m›za alarak
merkezi hükümete katk› sa¤lamak do¤rultusunda bir beklentisi var; ama merkezi hükümetin de

TKB’deki çal›flmalar›m›zda bize rehberlik edebilecek önemli belgelerdir. 
“Koruma, arkadafllar›m›z›n da belirtti¤i gibi imara z›t bir kavram de¤ildir. Oysaki imar deyince akl›m›za

y›kmak geliyor. Y›kman›n yan›nda yapman›n, sa¤l›kl› bir yap›laflman›n da koruma ile ba¤daflt›r›lmas›n›n
mümkün oldu¤unu unutmamal›y›z. Koruma-kullanma dengesi her zaman iyi sa¤lanam›yor. Bunun e¤itim
ve bilinçle ilgili oldu¤unu düflünüyorum. Dolay›s›yla önümüzdeki dönemde gündemimize koyaca¤›m›z
konulardan biri de insanlar› yetifltirmek olmal›d›r. Bu nedenle ben flunu öneriyorum: TKB önümüzdeki
dönemde sadece büyük kentlerde de¤il, de¤iflik co¤rafi merkezlerde farkl› gruplara e¤itim vermeyi
gündemine mutlak suretle almal›d›r. E¤itim konular›ndan biri de, insanlar› do¤al bencilliklerinden
uzaklaflt›rmak gibi çok zor bir görevi içermelidir. Atatürk’ün çiftliklerini devlete ba¤›fllarken 1937’de yazd›¤›
dilekçeden bir cümle okuyarak sizlere an›msatmak istiyorum, ‘‹nsanlar›n as›l zenginli¤i manevi varl›klar›nda
olmal›d›r. Mal ve mülk bana a¤›rl›k veriyor. Bunlar› ulusuma arma¤an etmekle büyük bir ferahl›k duyuyorum,’
diyor. Yöneticilerin söylediklerinden çok, örnek davran›fllar› bence önemlidir. Siyaset adamlar›, devlet
adamlar›, politikac›lar, üniversite hocalar›, mimarlar, k›sacas› her fert mal varl›klar›n› art›rma sevdas›ndan
uzak olmal›d›r. TKB’nin e¤itim program›n›n bafl maddesi de bencillikten uzaklaflmak olmal›d›r. 

“Çevre, kültür, tarihi miras gibi konularda, hem kendi Anayasam›z›n hem de uluslar aras›
sözleflmelerin ba¤lay›c› kurallar›n› yerine getirmek zorunday›z. Anayasan›n 56. maddesi, ‘Her varl›k sa¤l›kl›
ve dengeli bir çevrede yaflama hakk›na sahiptir,’ diyor. Bu hakk›n içinde kültürel de¤erler, mimarl›k
de¤erleri de vard›r. Uluslararas› belgelerde yer alan yükümlülüklerimizle ulusal yasalar›m›z aras›ndaki
çeliflkiler konusunda son Anayasa de¤iflikli¤inde bir aç›kl›k getirildi ve dendi ki, ‘Konu temel hak ve
özgürlüklerle ilgiliyse, o zaman uluslararas› sözleflmelerdeki kurallara öncelik verilir’. Çevre de¤erleri, kültür
de¤erleri TKB’nin çal›flma alanlar›n› ve amaçlar›n› oluflturan de¤erler, Anayasa’da temel hak ve özgürlük
bölümünde yer almasa da, temel hak ve özgürlüklerden say›lmaktad›r; uluslararas› belgeler bu flekilde
de¤erlendirmektedir.”
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Toplant›ya sürpriz bir ziyaret yapan Kültür ve
Turizm Bakan› Ertu¤rul Günay, TKB’nin
çal›flmalar›n› ne kadar önemsedi¤ini bir kez daha
gösterdi ve kat›l›mc›lar›n yo¤un ilgisiyle karfl›land›.
“Birkaç saatlik vaktimi yeni bilgiler edinmek için,
TKB toplant›s›na kat›larak geçirmek istedim. Yeni
seçilen arkadafllar›ma baflar›lar diliyorum.
Yapt›¤›m gezilerde flimdi aya¤a kald›r›ld›¤›n›
gördü¤üm yap›lar›n, bundan 15-20 y›l önce
y›k›lmas› gereken yap›lar olarak konufluldu¤unu
çok iyi hat›rl›yorum. Geç kal›nm›fl bu konu
üzerinde hep beraber çal›fl›yoruz. 

“Yeni düzenlemelerle biliyorsunuz, emlak
vergilerinden ayr›lan paylar valiliklere aktar›l›yor.
Baz› yerlerde az›msanmayacak rakamlara
ulafl›l›yor. Bu imkânlar›n belediye baflkanlar› ve valiler taraf›ndan do¤ru projelerle kullan›lmas› gerekiyor.
Yönetmelikte yeni bir düzenleme yap›yoruz, belediyeler daha az katk› pay› vererek daha yüksek kat›l›mda
bulunabilecekler. Bu imkânlardan buradaki arkadafllar›m›n faydalanmas›n› temenni ediyorum. “Metin
Hocam›n sözlerine kat›l›yorum. Eskiden sadece bir tane An›tlar Kurulu vard›. fiimdi say›lar› otuzu geçti.
Ben göreve bafllad›¤›mda çok say›da uzman ve yard›mc›s› merkeze al›nm›flt›. fiimdi merkeze al›nan
arkadafllar› Anadolu’ya kurullara göndermeye çal›fl›yoruz. Rölöve müdürlüklerine de mimar, flehir planc›s›,
harita mühendisi atamalar› bafllad›. Ücretler çok yüksek de¤il. Bu nedenle elimizdeki eleman› uzun süre
tutmakta zorluk çekiyoruz. Tüm bu sorunlar› hep birlikte aflaca¤›z. 

“Sizlerin yapt›¤› tüm çal›flmalar› yürekten takip etti¤imizi ve destekledi¤imizi bilmenizi istiyorum. Bu
topraklarda ne varsa hepsinin bizim köklerimiz oldu¤unu düflünüyorum. Geçenlerde Samsun’dayd›m. Oradaki
çal›flmalar beni çok heyecanland›rd› ve orada bir hayalimi paylaflt›m. Sizlerle de paylaflmak istiyorum.
Anadolu’ya gelen gemiler Çanakkale Bo¤az›’na girerken, bu topraklar için canlar›n› vermifl binlerce
flehidimizin an›s›na, göklere yükselen görkemli bir Hektor heykelini heyecanla orada görmek istiyorum. Bu
topraklarda yaflayanlar unutulmamal›. Bunlar›n sahibi oldu¤umuzu bütün dünyaya yüksek sesle hayk›rmal›y›z. Ankara’da
Anadolu Medeniyetleri Müzesi var; ama alan› çok s›n›rl›. Biz dünyadaki baflka hiçbir ülkenin topraklar›n›n
eserlerini sat›n almadan, kaç›rmadan, çalmadan kendi zenginliklerimizle büyük çapl› bir müze kurabilir,
günlerce bu müzeyi gezebiliriz. Bunu Ankara’da açmay› düflünüyoruz. ‘Türkiye Uygarl›klar Müzesi’ için
bilim kurulu çal›flmalar› bafllad›. Sizlerle birlikte yaflad›¤›m bu heyecan› paylafl›yor ve yürekten alk›fll›yorum.” 

cevaplar›n›n do¤rulara uzak olmamas› en büyük temennimizdir. 
“De¤ifltirilmesini istedi¤imiz kanunlar›, Bakan›m›z› yaln›z b›rakarak de¤il, Ankara’da bunu hep birlikte

gö¤üsleyerek düzeltmemiz gerekiyor. Kültür Bakanl›¤› kendi içinde yenilenmelidir. Koruma kurullar›nda
gördü¤üm manzara vahimdir. Yerel yönetimler do¤ru projelerle koruma kurullar›na gittiklerinde, onlara aksi
cevap verilece¤ine inanmak istemiyorum; ama gördüklerim eskisi kadar aç›k de¤il. Her bölgede kurul
açarak ifllerin h›zlanmas›n› ve yerinden çözülmesini istememize ra¤men, kurullarda karar vericilerin
ço¤unun yeterli birikime sahip olmad›¤›n› söyleyerek, bilim adamlar› ve uzmanlar› karfl›ma almay›
ye¤liyorum. Çünkü karar yanl›fl ç›kt›¤›nda, uzun sürede ç›kt›¤›nda, belediye baflkanlar› görev süresi içinde
yapaca¤› iflleri yar›m b›rakmak zorunda kal›yor. Kurullarda do¤ru ve h›zl› kararlara ulaflmak gerekiyor.
Kurullara sayg›m sonsuz; ama o kurullarda bizlerin bilgi birikimini tafl›yacak insanlar›n az oldu¤unu
görüyorum. Buradaki pek çok arkadafl›m›z kurullarda görev alm›fl arkadafllar. Bu sorunlar› hep beraber
tart›flmal›y›z.

“Dünya Kaleli Kentler Birli¤i toplant›s› önümüzdeki aylarda Bursa’da yap›lacak. Dünya örgütlerinin,
ülkemizi tercih etmesinde TKB’nin çal›flmalar›n›n pay› büyüktür. Bu ülkenin kültürel de¤erleri ve insan
birikiminin hangi düzeyde ve ne büyüklükte oldu¤unu bilerek, birlikteli¤in getirdi¤i gücün hükümetlerin
temel politikalar›n›n parças› ve altl›¤› olmas›n› istiyoruz. Yeni gelenleri kutluyorum. Birbirimizin yüzüne
bakarak pek çok ifl yapaca¤›m›z› biliyorum.”



TKB’nin yeni üyelerinin, birli¤in on y›ll›k
serüveni ve k›demli üyeleriyle tan›flma f›rsat›
buldu¤u Befliktafl Buluflmas›’n›n “Birikimleri ve
Yeni Dönem Hedefleriyle Tarihi Kentler Birli¤i”
bafll›kl› paneli, çok say›da üyenin kat›l›m›yla
tamamland›. TKB Dan›flma Kurulu üyelerinin on
y›ll›k TKB tarihini ve yaratt›¤› de¤iflimi paylaflt›¤›
panelin ard›ndan Befliktafl inceleme gezisi yap›ld›. 

Tarihi Befliktafl kenti, inceleme
gezisinde anlat›ld›

Befliktafl Belediye Baflkan› ‹smail Ünal,
‹stanbul Bo¤az›, Abbasa¤a Park›, Befliktafl
Çarfl›s›, Akaretler S›raevleri ve fiairler Park›
gezisinde, tarihi ve modern dokuyu nas›l
kaynaflt›rd›klar›n› konuklar›yla paylaflt›. Anadolu
kentlerinden gelen belediye baflkanlar› ve ekipleri
ile Befliktafl Buluflmas›’n› takip eden ilgili valiler,
bilim adamlar›, mimarlar, ÇEKÜL gönüllüleri ve
di¤er davetlilerden oluflan yaklafl›k üç yüz kifli,
kentin tarih kokan sokaklar›nda dolaflt›. 

Birço¤u ilk defa ‹stanbul’a gelen belediye
baflkanlar›n›n, ‹stanbul Bo¤az› gezisiyle kenti
bütün olarak alg›lamalar› sa¤land›. Befliktafl
Belediye Baflkan› ‹smail Ünal, tekne gezisinin

ard›ndan Abbasa¤a Park›’nda yap›lan çal›flmalar›
aktard›: “Abbas A¤a Osmanl›lar dönemindeki
harem a¤alar›ndand›r. Bu bölgede mahalle
mektebini, camisini ve çeflmesini yapt›rm›flt›r.
Sonra 1672 y›l›nda M›s›r’a göç etmifl ve orada
vefat etmifltir. 1940’l› y›llarda buras› park haline
dönüfltürülmüfl. 2000 y›l›nda yerel yönetimler
taraf›ndan otopark yap›lmas› planlanm›fl, ancak
kent direniflçileri bu bölgeyi korumufllard›r.
Kestane, ç›nar, çam ve ladin a¤açlar› olan bu
parka kentliler sahip ç›km›flt›r. Mimar Sinan Güzel
Sanatlar Üniversitesi ile iflbirli¤i yaparak, heykel
bölümüyle haz›rlad›¤›m›z projeyi burada
uygulad›k. De¤iflik dallarda ülkeye hizmet etmifl
ve yaflam›n› yitirmifl insanlar›n heykellerini yapt›k.
Burada Abdi ‹pekçi, Ahmet Taner K›fllal›, As›m
Bezirci, Bedrettin Cömert, Çetin Emeç, Do¤an Öz,
Muammer Aksoy, U¤ur Mumcu ve Ümit Yaflar
Do¤anay’›n heykellerini görebilirsiniz. Ayn›
zamanda bir meydan haz›rlad›k. ‹ki y›ld›r buras›
çok etkin bir biçimde kullan›l›yor. Akflamlar› eski
filmler izleniyor, dans gösterileri, söylefliler yap›l›yor.

“Sizlere Bal›k Pazar›’nda yapt›¤›m›z
çal›flmalar› da aktarmak istiyorum. Befliktafll›l›k
duygumuzdan bafllayarak çarfl› anlay›fl›n› ortaya
koyduk. Çarfl›daki çal›flmalarda sivil toplum
örgütleri ve esnaflarla iflbirli¤i yap›ld›. Ben bu



dayan›flmaya kent imecesi diyorum. Herkes tafl›n
alt›na elini soktu. Özel sektörü temsil eden
turizmciler, otelciler de destek verdi. Belediye
bütçesinden hiçbir kurufl harcamadan Bal›k
Pazar›’n› ortaya ç›kard›k. Tarihi Befliktafl Çarfl›s›’n›n
içinde postmodern bir yap› ortaya koyduk.”

Befliktafl Buluflmas› kent gezisi, Bal›k Pazar›
ve Akaretler S›ra Evleri’nin gezilmesiyle devam
etti. Yap›m› 1875 y›l›nda bafllayan Akaretler S›ra
Evleri, kira konutu olarak infla edilmifl ve geliriyle
Aziziye Camisi yapt›r›lm›fl. Uzun y›llard›r
Akaretler S›ra Evleri’nde devam eden restorasyon
çal›flmalar›n›n son halini gören belediye
baflkanlar›, tarihi dokunun modern kent
yaflam›yla nas›l bütünlefltirildi¤ini inceledi. 

fiairler Park›’nda ise çiçekler ve tarihi
a¤açlar›n aras›nda Behçet Necatigil, Sabahattin
Kudret Aksal, Necati Cumal›, Cahit S›tk› Taranc›,
Neyzen Tevfik ve Melih Cevdet Anday gibi
flairlerin heykelleri aras›nda Befliktafl Belediyesi
Halk Danslar› Ekibi küçük bir gösteri sundu.  

fierifler Yal›s›’ndan
‹stanbul’a veda 

Befliktafl Buluflmas›’n›n son günü, TKB’nin
Emirgan fierifler Yal›s›’ndaki merkezinde

düzenlenen sabah kahvalt›s›yla sona erdi. Kahvalt›da,
‹stanbul’da geçirilen üç günün de¤erlendirmesini
yapan belediye baflkanlar›, kentlerine tafl›yacaklar›
yeni projeleri de paylaflmaya bafllam›flt›. Ev sahibi
olarak TKB Baflkan› Mehmet Özhaseki ve
Befliktafl Belediye Baflkan› ‹smail Ünal
konuklar›yla tek tek ilgilenerek bir sonraki TKB
toplant›s›nda yeniden görüflme sözü ald›.  
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Cacabey Medresemizi yeniden canland›rmak
istiyoruz. Kültür turizminin hareketlenmesini istiyoruz.
Ahilik gelene¤i felsefesini anlatmak, Ahi Evran Külliyesi
yapmak istiyoruz. TKB’nin deste¤iyle pek çok proje
yapmak istiyoruz.

Ahmet Çay›r / Enez Belediye Baflkan› 

33 yafl›nday›m. Yaflad›¤›m kentin sorunlar›na
duyarl› oldu¤um ve kentimde fark yaratmak için
siyasete girdim ve belediye baflkan› oldum. Bu
toplant› benim için çok farkl› bir deneyim oldu.
Enez’de on befl yirmi tarihi alan var. Bu alanlar›n
ören yeri ilan edilmesi için hocalar›m›zdan
destek isteyece¤iz. M.Ö. 5300 y›l›na kadar
dayanan bir tarihi var. Afla¤› Meriç havzas›nda
bulunan Enez, do¤al güzellikleriyle de çok önemli.
Deniz, orman, kufl cenneti, pek çok güzelli¤i olan
flirin bir ilçe. Tarihte çift limanl› ticaret merkezi
oldu¤u biliniyor. Bu limanlar›n birisi denizde, bir
di¤eri Meriç ›rma¤›n›n içindeymifl. Güney’den
gelen de¤erli eflyalar limanlarda toplan›yor, Meriç
nehrinden Bulgaristan içlerine kadar da¤›t›l›yormufl.
Enez’de ayr›ca kilise, katedral, ortaça¤dan
kalan bir kale gibi pek çok tarihi de¤er var. Bu
birli¤in içinde olmaktan çok mutluyum.
Bu toplant›larla yolumuzun daha da
ayd›nlanaca¤›na inan›yorum. 

Mesut Memduho¤lu / Tillo Belediye Baflkan› 

2 bin nüfuslu küçük bir kentin belediye
baflkan›y›m. Buras› tarihi ama çok geri kalm›fl bir
ilçe. Tillo’nun iflsizli¤ini gidermek ve tarihi de¤erlerini
ortaya ç›karmak için baflkan oldum. TKB’nin
Befliktafl Buluflmas› davetiyesini gördü¤ümde böyle
hayal etmemifltim. Bekledi¤imden çok daha büyük
ve verimli bir topluluk oldu¤unu gördüm. Büyük
kentlerimizin küçük kentleri sahiplenmesini
istiyoruz. Kardefl belediye kavram›n› TKB’nin
hedefleri aras›na girmesini istiyoruz. Onlar›n yol
göstericili¤ine ve tecrübelerine ihtiyac›m›z var. 

Mehmet Özmen / Bünyan Belediye Baflkan›

Bünyan’› çok seviyorum. Oradaki insanlar›n hayat
standard›n› yükseltmek için belediye baflkan› olmaya
karar verdim. TKB toplant›s›na ilk defa kat›ld›m. Çok
verimli bir toplant› oldu. Tarihi de¤erlerimize bak›fl
aç›m›z›n de¤iflmeye bafllad›¤›n› hissetmek benim için
çok önemliydi. Bu toplant›da bunu çok iyi hissettim.
Bünyan’da korumam›z gereken yap›lar› önce kay›t
alt›na almak ilk hedefimiz. Bu eserlerle ilgili farkl›
projeleri olan insanlar vard›. Geri döndü¤ümde bu
projelerin yönünü de¤ifltirmeye karar verdim.    

Fügen Selvitopu / ‹zmir Büyükflehir Belediyesi ‹mar ve
fiehircilik Daire Baflkan›, ÇEKÜL Vakf› ‹zmir Temsilcisi

Bu y›l Metin Sözen Koruma Büyük Ödülü’nü ‹zmir
Büyükflehir Belediyesi ald›. O nedenle çok k›vançl›y›z.

Befliktafl buluflmas›
kat›l›mc›lar›ndan görüfller
Yaflar Bahçeci / K›rflehir Belediye Baflkan›

34 yafl›nday›m. ‹l ölçe¤inde en genç baflkanlardan
biriyim. ‹lk defa kat›ld›¤›m TKB toplant›s›nda hocalar›m›z
beni çok etkiledi. Uzman insanlar›n bir arada oldu¤unu
görüyoruz. Biz tarihimizin de¤erini bilmeyen bir ülkeyiz.
TKB’yi çok önemsiyorum. Bizim kentimiz de tarihi bir
kent ve yapaca¤›m›z çok ifl var. K›rflehir Selçuklular
döneminde bilimsel bir merkez olarak kullan›lm›fl.
Bu nedenle bu birlikte olmak bizim için çok anlaml›.
Bundan sonraki bütün toplant›lara kat›lmak istiyoruz.
Biz de neler yapabiliriz, hocalar›m›zdan nas›l destek
alabiliriz bunu düflünmeye bafllad›m. Dünyan›n
ilk uzay araflt›rmalar› merkezi oldu¤u söylenen

Yaflar Bahçeci: 
‹lk kez
kat›ld›¤›m 
TKB toplant›s›
beni 
çok etkiledi

Ahmet Çay›r:
TKB
toplant›lar›yla
yolumuzun
daha da
ayd›nlanaca¤›na
inan›yorum

Mesut
Memduho¤lu: 
Bizim gibi küçük
belediyelerin
büyük
belediyelerin yol
göstericili¤ine
ihtiyac› var 

Mehmet Özmen:
‹lk hedefimiz
korumam›z
gereken
yap›lar› kay›t
alt›na almak
olacak
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Fügen Selvitopu:
Yöneticiler
TKB’de, kentin
eski dokusunu
koruyarak imar
edilebilece¤ini
ö¤reniyorlar

Süleyman Elban:
TKB’nin
çal›flmalar› yeni
seçilen 
baflkanlar› da
etkilemifl,
haz›rl›kl›
gelmifller

Aylin Atilla
Yörükçü:
Kat›l›mc›lar
aras›ndaki
karfl›l›kl›
destek, içtenlik
ve paylafl›mdan
çok etkilendim

‹zzet Taflç›:
Tarihe sahip
ç›kan böyle bir
kadronun
oldu¤unu
bilmek çok
güzel

Kemeralt› cephe yenileme çal›flmas› ve havagaz›
fabrikas› projeleriyle ödül ald›k. ‹zmir kent merkezinin
ana aks›n› oluflturan Kemeralt› Caddesi’nin üç etab›n›
tamamlad›k, dördüncü etab›n kurul onay›n›
bekliyoruz. ‹zmir’in kentsel sit alan›n›n tamam›n›
yenileme alan› olarak ilan ettik. Önümüzdeki on y›l
içinde yapaca¤›m›z bütün projeler haz›r ve bunlar›
bir kitap haline getirdik. Metin Hoca ve ÇEKÜL ile
1996 y›l›nda tan›flt›m. TKB toplant›lar›n› ilk günden
bu yana takip etmeye çal›fl›yorum. Bir yerleri y›karak
imar etme görüflü hâkim pek çok yöneticide,
ancak bir kentin y›k›lmadan da eski dokusunu
koruyarak imar edilebilece¤ini ö¤reniyorlar. Bilim
adamlar› ve uzmanlarla birlikte olmak, onlarla yak›n
iliflki kurmak mümkün. TKB toplant›lar›nda halk ve
bilim adam› aras›nda uçurum yok. Yerel yöneticiler,
memurlar ve uzmanlarla bir eflitlik ortam› var.
Karfl›l›ks›z yard›mlaflmalar gerçeklefliyor. Bir kente
nas›l bak›lmas› gerekti¤i anlat›l›yor. Birkaç toplant›dan
sonra hemen projeler üretilmeye bafll›yor. Art›k
belediye baflkanlar›n›n seçim söylemleri bile de¤iflti.
Kültürel ve tarihi sayg›dan bahsedilmeye bafllad›. Bu
ülkemiz için büyük bir de¤iflim. Bunu TKB baflard›. 

Süleyman Elban / TKB Dan›flma Kurulu Üyesi,
‹çiflleri Bakanl›¤› Mahalli ‹dareler Daire Baflkan› 

Geçti¤imiz aylarda ödül töreni için gelen ürünleri
incelerken, bu ifle gönül vermifl belediyelerimizde
korumac›l›¤›n art›k yerleflmifl ve kurumsallaflm›fl
oldu¤unu gördük. Birden fazla kategoride yar›flan bir
profil gözlemliyoruz. Befliktafl Buluflmas›’nda ilk gün
biraz gözlem yapt›m. Yeni baflkanlar ilk gün gergindi.
Meclis toplant›s›nda seçimler yap›l›p her fley uyum
içinde yürüdü¤ünde onlar da rahatlad›. Ö¤leden
sonra herkesin yüzünde bir rahatlama vard›. Bir gün
içinde baflkanlar›n adapte oldu¤unu gördüm. Baz›
baflkanlarla konufltu¤umda öyle projeler anlatt›lar ki,
herhalde ikinci dönem yeniden seçilmifller diye
düflündüm, ama sordu¤umda yeni baflkan olduklar›n›
ö¤rendim. Baflkan olmadan önce de kendi yörelerinde
yap›lan çal›flmalardan edindikleri bir fark›ndal›kla
buraya gelmifller. S›f›r bilgiyle geldiklerini
düflünmüyorum. Bilinçlenme süreci, on y›ld›r TKB’nin
yapmaya çal›flt›¤› bir fleydi. Bunun oldu¤unu görmek
çok güzel.

Aylin Atilla Yörükçü / Çanakkale Belediyesi 
‹mar ve fiehircilik Müdürlü¤ü Mimar›

Çanakkale olarak biz de Kent Müzesi ile ödül ald›k.
TKB’nin teflvikiyle bu çal›flmada yol alm›flt›k, yine onlar›n
deste¤iyle baflka çal›flmalara devam etmek istiyoruz.
2005 y›l›nda kent müzesi çal›flmalar›n› bafllatm›flt›k.
2008 y›l›nda aç›l›fl›n› yapt›k. TKB toplant›s›na ilk defa
kat›l›yorum. ‹nsanlar aras›ndaki deste¤i görmeniz
mümkün ve insanlar birbirlerini çok iyi tan›yor. Herkes
çok içten ve samimi. Politik ve mesafeli bir dil yok.
Herkes birbirinin ne yapt›¤›n› merak ediyor.

‹zzet Taflç› / Beyflehir Belediye Baflkan›

Ben de yeni baflkan›m ve ilk defa kat›l›yorum.
Bu kadar heyecanl› bir toplant› olaca¤›n› tahmin
etmiyordum. Tarihe sahip ç›kan böyle bir kadronun
oldu¤unu bilmek çok güzel, çok mutluyum.
Panelde hocalar›m›zdan birisi flu ifadeyi kulland›:
“Yak›n zamana kadar yok edelim diyenler, yaflatal›m
demeye bafllad›.” Ben de bu fikre kat›l›yorum.
Bu bilincin oluflmaya bafllad›¤›n› gezdi¤iniz her
yerde görmeniz mümkün. fierifler Yal›s›’n›n bile
bu flekilde korunmas› mutluluk verici. Beyflehir’de
Selçuklu döneminden kalma pek çok eser var.
Eflrefo¤lu Camisi ahflap mimari tarz›nda dünyadaki
tek eser. Kudabadat Saray›m›z var. Baz›
eserlerimizi koruyabilmifliz. TKB toplant›s›ndan
sonra ilk iflimiz bu eseri onarmak için proje üretmek
olacak. Hocalar›m›zdan bu konuda destek
isteyece¤iz. 



Tarihi Kentler Birli¤i

organlar› yenilendi

15 yeni üye birli¤e kat›ld› 

2009 yerel yönetimler seçimlerinin ard›ndan
yenilenen TKB Meclisi, 23 May›s Cumartesi günü
Akatlar Kültür Merkezi’nde yeni çal›flma döneminin
ilk toplant›s›n› yapt›. Toplant›da yap›lan seçimler
sonucunda yeni dönemde Tarihi Kentler Birli¤i’nin
organlar›nda görev alacak üyeler belirlendi. 

TKB tüzü¤üne göre birlik organlar› Birlik
Meclisi, Birlik Encümeni ve Birlik Baflkan›’ndan
olufluyor. Birlik organlar›n›n görev süresi yerel
yönetim seçimleriyle sona eriyor ve Birlik Meclisi,
yerel yönetimler seçimi sonuçlar›n›n ilan›ndan
itibaren ilk toplant›s›nda, iki y›l için birlik
baflkan›n›, birinci ve ikinci meclis baflkan vekilini
ve 2 kâtip üyeyi seçiyor. Ayn› seçimde plan ve
bütçe komisyonu üyeleri de belirleniyor. Meclis
üyeleri aras›ndan seçilen ve Birlik Baflkan›

önderli¤inde Birlik Encümeni’ni oluflturan 6 üye
ise bir y›l için seçiliyor.  

23 May›s 2009 günü yap›lan Meclis
toplant›s›nda yeni çal›flma döneminin Birlik
Baflkan›, Meclis baflkanl›k divan› üyeleri, plan
bütçe komisyonu üyeleri ve Encümen üyeleri
oybirli¤iyle seçildi:
Birlik Baflkan›: Kayseri Büyükflehir Belediye 

Baflkan› Mehmet Özhaseki
Birlik Meclisi
1. Baflkan Vekili: Tarsus Belediye Baflkan› 

Burhanettin Kocamaz 
2. Baflkan Vekili: Sur Belediye Baflkan› Abdullah 

Demirbafl 
1. Kâtip Üye: Kütahya Belediye Baflkan› 

Mustafa ‹ça 
2. Kâtip Üye: Odunpazar› Belediye Baflkan› 

Burhan Sakall› 
Yedek Kâtip Üye: Ordu Belediye Baflkan› 
Seyit Torun 
Yedek Kâtip Üye: Yalvaç Belediye Baflkan›
Tekin Bayram 
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Plan ve Bütçe Komisyonu 
K›rflehir Belediye Baflkan› Yaflar Bahçeci
Kula Belediye Baflkan› Selim Aflk›n
Tarakl› Belediye Baflkan› Tacettin Özkaraman 
Encümen 
Alt›nda¤ Belediye Baflkan› Veysel Tiryaki
Befliktafl Belediye Baflkan› ‹smail Ünal 
Erbaa Belediye Baflkan› Ahmet Yenihan
Gaziantep Büyükflehir Belediye Baflkan› 
As›m Güzelbey
Mu¤la Belediye Baflkan› Osman Gürün 
fianl›urfa Belediye Baflkan› Ahmet Eflref Fak›baba

Tarihi Kentler Birli¤i
üye say›s› 254’e yükseldi

Akatlar Kültür Merkezinde yap›lan TKB
Meclis toplant›s›nda, birli¤e üye olmak üzere
baflvuruda bulunmufl olan 15 belediyenin
üyelikleri de oylanarak kabul edildi. 239 olan
TKB üye say›s› 254’e yükseldi.

Tarihi Kentler Birli¤i’ne Kat›lan Yeni Üyeler
1)Arapgir Belediyesi / Malatya
2)Badema¤ac› Belediyesi / Antalya
3)Bafliskele Belediyesi / Kocaeli
4)Bay›nd›r Belediyesi / ‹zmir
5)Davutlar Belediyesi / Ayd›n
6)Do¤antepe Belediyesi / Amasya
7)Enez Belediyesi / Edirne
8)Gazipafla Belediyesi / Antalya
9)Kalecik Belediyesi / Ankara

10)Konuralp Belediyesi / Düzce
11)Muratpafla Belediyesi / Antalya
12)Silivri Belediyesi / ‹stanbul
13)fiile Belediyesi / ‹stanbul
14)Tavas Belediyesi / Denizli
15)Tepebafl› Belediyesi / Eskiflehir



Tarihi Kentler Birli¤i 2001 y›l›ndan bu yana,
üye belediyeler aras›nda, tarihi kent dokular›n› ve
kültürel miras› korumaya ve yaflatmaya yönelik
projeleri ve uygulamalar› özendiren ve
ödüllendiren bir yar›flma düzenliyor. Tarihi
Kentler Birli¤i Tarihi ve Kültürel Miras› Koruma
Proje ve Uygulamalar›n› Özendirme Yar›flmas›,
“tarihi-kentsel-arkeolojik-do¤al de¤erler”e iliflkin
koruma bilincini yayg›nlaflt›rmay›, koruma
çal›flmalar›na nitelik kazand›rmay› ilke ediniyor. 

Kültürel birikim ve de¤erlerin, süreç içinde
farkl›laflan de¤erlerle bütünleflerek yaflanabilir
çevreler yarat›lmas›n› hedef alan yar›flmaya 2008
y›l›nda, “Proje” ve “Uygulama” alanlar›nda 26
belediye toplam 43 çal›flmayla kat›ld›. Uzun
süren inceleme, de¤erlendirme ve raporlama
çal›flmalar›n›n ard›ndan, jüri olarak görev yapan
TKB Dan›flma Kurulu, Tarihi Kentler Birli¤i’nin
fierifler Yal›s›’ndaki merkezinde yapt›¤› toplant›da

kat›l›mlar› de¤erlendirerek, ödüle uygun görülen
baflvuru sahiplerini belirledi ve TKB
Encümeni’nin de¤erlendirmesine sundu. “Proje”,
“uygulama” ve “süreklilik” kategorilerinde
de¤erlendirilen 14 çal›flman›n ödüllendirilmesi
Encümen taraf›ndan onayland›.   

Koruma Ödülleri, 23 May›s 2009
tarihlerinde TKB Befliktafl Buluflmas› s›ras›nda
Mustafa Kemal Merkezi Ça¤dafl Sanat
Galerisi’nde yap›lan bir tören ve sergi aç›l›fl›yla
sahiplerine verildi. 

Teflekkür Belgeleri
Ödül de¤erlendirmesinin d›fl›nda kalan,

ancak her biri umut ve heyecan verici
çal›flmalar›yla ilgi çeken Alanya, Bergama, Eyüp,
Fatih, Giresun, ‹nebolu, ‹stanbul Büyükflehir,
Karfl›yaka, Kütahya, Polatl›, Talas, Y›ld›r›m
Belediyeleri’ne, çal›flmalar›, kat›l›mlar›,
duyarl›l›klar›, kültürel de¤erlerin korunup
yaflat›lmas› konusundaki u¤rafllar› ve bu anlamda
yaratt›klar› ve yaratacaklar› bilinç için Teflekkür
Belgesi takdim edildi.

Özendirme ve Koruma

Ödülleri sahiplerini buldu
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Proje Ödülleri
• “Ulucanlar Merkez Kapal› Cezaevi Müze,
Kültür ve Sanat Merkezi Dönüflüm Projesi” ile
ödül alan Alt›nda¤ Belediye Baflkan› Veysel
Tiryaki’ye ödülünü, TKB Dan›flma Kurulu Üyesi
Prof. Dr. Ülkü Azrak verdi.
• “Kavaflar Çarfl›s›” ve “Saadet Mirci Evi”
Projelerinin sahibi Konak Belediyesi’nin ödülünü
Konak Belediye Baflkan› Dr. Hakan Tartan,
Konak Belediyesi eski Baflkan› Muzaffer
Tunça¤’dan ald›. 
• “Kozan Kalesi Çevre Düzenlemesi” ile ödüle
uygun görülen Kozan Belediyesi’nin ödülünü
Baflkan› Kaz›m Özgan Karabük Valisi Nurullah
Çak›r’dan ald›.
• “Kurflunlu Cami Sokak ve Mücellit Sokak,
Sokak Sa¤l›klaflt›rma Projesi”’nin sahibi
Odunpazar› Belediyesi’nin ödülünü Belediye
Baflkan› Burhan Sakall›’ya Uflak eski Valisi
Kayhan Kavas verdi. 
• “Sulu Sokak Kentsel Tasar›m Projesi”yle ödül
alan Tokat Belediyesi’nin ödülünü Tokat Belediye
Baflkan› Doç. Dr. Adnan Çiçek, TKB Dan›flma
Kurulu Üyesi Prof. Dr. Cevat Geray’dan ald›.

Uygulama Ödülleri
• “Tarihi Kültürel Merkez” uygulamas›yla
ödüllendirilen Antalya Büyükflehir Belediyesi’nin
ödülünü Antalya Büyükflehir Belediyesi Genel
Sekreteri Prof. Dr. Mehmet R›fk›, Merkez Valisi
Can Direkçi’den ald›.
• “Çanakkale Belediyesi Kent Müzesi ve Arflivi”
çal›flmas›yla ödül alan Çanakkale Belediyesi’nin
ödülü Kültür Varl›klar› ve Müzeler Genel Müdürü
Orhan Düzgün taraf›ndan verildi. 
• “Kaleiçi Mevkii ve Barbaros Hayrettin Pafla
Bulvar› Sokak Sa¤l›klaflt›rma” ve “Çal›kuflu Evi
Restorasyon Uygulamas›” çal›flmalar›n›n sahibi
olan Kufladas› Belediyesi’nin ödülünü TKB
Dan›flma Kurulu Üyesi Prof. Dr. Zekai Görgülü,
Kufladas› Belediye Baflkan› M. Esat Alt›ngün’e
verdi.  
• “‹brahim Hakk› Ayvaz Kent Müzesi ve Bedia
Akartürk Sanat Müzesi” ve “Y›ld›z Oteli ve
Keçecizade Han›” çal›flmalar› nedeniyle
ödüllendirilen Ödemifl Belediyesi’nin ödülünü
Belediye Baflkan› Bekir Keskin, Mimarlar Odas›
Genel Baflkan› H. Bülend Tuna’dan ald›.
• “Zazadin Han Restorasyon Uygulamas›” ile
ödül kazanan Selçuklu Belediyesi’nin ödülünü
Selçuklu Belediye Baflkan› U¤ur ‹brahim Altay,
Kayseri Valisi Mevlüt Bilici’den ald›. 

Süreklilik Ödülleri 
Befl y›ld›r sürdürmekte oldu¤u baflar›l› proje

ve uygulamalar bütünüyle süreklilik ödülüne
uygun görülen Gaziantep Büyükflehir Belediyesi’nin
ödülünü Baflkan Dr. As›m Güzelbey, Gaziantep
Valisi Süleyman Kamç›’dan ald›.

Bart›n Milletvekili R›za Yalç›nkaya da Tarsus
Belediyesi Baflkan› Burhanettin Kocamaz’a,
Tarsus Belediyesi’nin süreklilik ödülünü verdi. 

Osmangazi Belediye Baflkan› Mustafa
Dündar, Osmangazi Belediyesi’nin süreklilik
ödülünü Befliktafl Belediye Baflkan› ‹smail
Ünal’›n elinden ald›. 

Metin Sözen
Koruma Büyük Ödülü

“Kemeralt› Anafartalar Caddesi” ve “‹zmir
Havagaz› Fabrikas› Restorasyon ve Çevre
Düzenleme” uygulama projeleriyle Metin Sözen
Koruma Büyük Ödülü’nü kazanan ‹zmir
Büyükflehir Belediyesi’nin ödülünü, TKB ve
Kayseri Büyükflehir Belediye Baflkan› Mehmet
Özhaseki, ‹zmir Büyükflehir Belediye Baflkan›
Aziz Kocao¤lu’na verdi. 

Törenin ard›ndan, yar›flmaya kat›lan
Belediyelerin çal›flmalar›n›n yer ald›¤› 2008
Yar›flma Projeleri Sergisi gezildi. 



Tarihi Kentler Birli¤i

Befliktafl Buluflmas›

Sonuç Bildirgesi

22-24 May›s 2009 tarihleri aras›nda ‹stanbul,
Befliktafl’ta toplanan Tarihi Kentler Birli¤i, 23
May›s 2009 tarihinde Akatlar Kültür Merkezi’nde
ola¤an genel kurul toplant›s›n› gerçeklefltirmifl ve
TKB Meclisi, afla¤›da belirtilen konular› kamuoyu
ile paylaflmay› kararlaflt›rm›flt›r.

Tarihi Kentler Birli¤i Meclisi öncelikle,
yaklafl›k 400 kiflinin kat›ld›¤› TKB Befliktafl
Buluflmas›’na kusursuz ev sahipli¤i yapan
Befliktafl Belediyesi Baflkan› ‹smail Ünal ile
çal›flma arkadafllar›n›, içtenlikleri ve emekleri için
takdir ve teflekkür duygular›yla anmaktad›r.
Yurdumuzun oldu¤u kadar dünyan›n da benzersiz
çekim merkezlerinden biri olan ‹stanbul
Bo¤az›’n›n üzerinde, Osmanl› döneminin son
150 y›l›nda imparatorlu¤a yönetim merkezi
olmufl, modernleflme çabalar›na ev sahipli¤i
yapm›fl olan Befliktafl, ayn› zamanda Kurtulufl
Savafl›m›z›n ve ulusal ba¤›ms›zl›¤›m›z›n ilk
ateflinin yak›ld›¤› yer olarak, TKB Meclisine
sundu¤u konukseverlikle kat›l›mc›lar›m›zda
unutulmaz izler b›rakm›flt›r.

29 Mart Yerel Seçimleri’nin ard›ndan Tarihi
Kentler Birli¤i üyesi kentlerin yerel yönetimlerinin
yeni seçilen ve göreve devam eden temsilci-
lerinin kat›l›m›yla gerçekleflen Befliktafl
Buluflmas› s›ras›nda yap›lan genel kurul
toplant›s›nda, birli¤in tüzü¤ü do¤rultusunda
yap›lan seçimler sonucunda yeni dönemin
yönetici kadrosu belirlenmifltir. Genel kurul
taraf›ndan baflvurular› onaylanan 15 yeni yerel
yönetimle birlikte Tarihi Kentler Birli¤i Meclisi
254 üyeye ulaflm›flt›r. 

TKB Dan›flma Kurulu üyeleri taraf›ndan
gerçeklefltirilen, birli¤in kuruluflundan bu yana
gerçeklefltirdi¤i çal›flmalar›, kazan›mlar› ve
deneyimlerden ç›kar›lacak dersleri içeren ufuk
turu, onuncu y›l›na girmekte olan bir kurumun
geliflim sürecini ve elde etti¤i sonuçlar› gözler
önüne sermifl, Tarihi Kentler Birli¤i Meclisi’nin
yeni üyelerinin gelece¤e yönelik hedeflerine ›fl›k
tutmufl bulunmaktad›r. TKB Meclisi,
kuruluflundan bugüne bilgi birikimleri, bilimsel
yetkinlikleri ve gönüllü ve özverili katk›lar›yla
birli¤e yol gösteren Dan›flma Kurulu’nun de¤erli
üyelerine teflekkürü borç bilir. 

Bugün aram›zda olmayan geçmifl dönemin
yerel yöneticilerinin, TKB ilke ve hedefleri
do¤rultusunda gerçeklefltirdikleri özverili

çal›flmalarla ülkemizin do¤al, tarihsel ve kültürel
miras›na yapt›klar› katk›lar› ve arkalar›nda b›rakt›klar›
deneyim zenginli¤ini flükranla anmaktay›z. Üye
kentlerin yeni temsilcilerinin yeni hedeflerini
belirlerken, bugüne kadar yap›lanlarla bütünlük
oluflturan, geçmifl deneyimlerin ›fl›¤›nda süreklili¤e
özen gösteren baflar›lar› gerçeklefltirmesi beklenmektedir.

Befliktafl Buluflmas›, kurulufl aflamas›nda
titizlikle belirlenen ve tüm geliflme süreci boyunca
özenle korunan sa¤lam ilkelere ve kal›c›
de¤erlere dayal› bir birlikteli¤in, baflar›l›
geliflmenin ana etkenlerinden biri oldu¤unun da
alt›n› çizmifltir. Kurumun kuruluflundan bugüne
sa¤lam temeller üzerinde infla edilmifl bir
kültürün yaz›ya dönüflmemifl geleneklerinin,
ortak bir amaç birli¤i çerçevesinde ve her türlü
kiflisel ve örgütsel aidiyetlerin üstünde bir
dayan›flma ve iflbirli¤inin, ülkenin gelece¤ine ve
ulusal hedeflere kilitlenmifl bir birlik ortam›n›n
önemi bir kez daha anlafl›lm›flt›r. Böylesi kurumlar
yasa ve yönetmeliklerin ötesinde, paylafl›lan
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amaçlar›n k›lavuzlu¤unda sa¤l›kl› gidifli hedef
almal›d›r. TKB’nin Türkiye’nin bütün koruma plan
ve politikalar›n› içeren, her kesimden kifli ve
kuruluflu saran bir anlay›flla yürüttü¤ü öncü
çal›flmalar› ve elde etti¤i kazan›mlar, yeni
kat›lanlara da yol gösterici bir birikim ve deneyim
zenginli¤i sunmaktad›r. Befliktafl Buluflmas›’na
kat›larak Meclis üyelerine hitap eden T.C. Kültür
ve Turizm Bakan› Say›n Ertu¤rul Günay’›n,
Bakanl›¤›n›n ilk gününden bu yana TKB
buluflmalar›na gösterdi¤i yak›n ilgi de bu gerçe¤in
somut bir iflareti olarak de¤erlendirilmelidir.   

Bilim ve birikime dayal› kimliklerin tasar›m
ve uygulamalar›n›n düzeyli bir yar›flmaya
dönüflmüfl olmas›, Befliktafl Buluflmas›
kapsam›nda yap›lan ödül töreninden yans›yan
somut sonuçlar›n niteli¤i, baflar›n›n somut bir
iflareti olarak görülmelidir. Kuruldu¤undan
bugüne tüm düflünce, tasar›m ve uygulamalar›n
boyutlar›n› gösteren yay›nlar da uygulama konu-
lar›n›n ülke gündeminin gereksinim duydu¤u

noktalarla örtüfltü¤üne iflaret etmekte, al›nan
yolun önemine aç›kl›k kazand›rmaktad›r.
Toplant›lara ev sahipli¤i yapan belediyelerin bütün
bu temel ö¤elerin bilinciyle, paylafl›m› ve verimlili¤i
art›ran, üyelere kendilerini aç›klama olanaklar›
sa¤layan organizasyonlar›, her yeni toplant›n›n
niteli¤ini art›ran bir zemin haz›rlamaktad›r. 

Her evresi bütüncül bir anlay›flla
düzenlenmifl bulunan Befliktafl Buluflmas›’n›n
seçimi de içeren gündemi, baflar›l› bir bafllang›ç
olarak de¤erlendirilmifltir. Buluflma göstermifltir ki
Tarihi Kentler Birli¤i, onuncu y›l›na girerken
kurumsallaflmas›n› tamamlam›fl, erginli¤ini
kan›tlam›fl bir kurum olarak, gelecekte daha
köklü giriflimlere yönelmeye, “imar” ile “koruma”
kavramlar› aras›ndaki ayr›flmalar› aflmaya,
amaca yönelik kapsaml› e¤itimler ve bölgesel
iflbirlikleriyle, bilimsel ve ak›lc› somut
stratejiler gelifltirmeye haz›r olarak gelece¤e
umutla bakmaktad›r. Kamuoyuna sayg›yla
duyurulur. 



müthifl rahats›z etmiflti. Popülist bir yaklafl›mla,
bilinçsizce söylenmifl sözler bunlar… O
arkadafllar›m›z› takibe ald›k, “Ne yaparlarsa
yaps›nlar, daha sonra ceza veririz” gibi bir yol
benimsemedik. Çünkü bizim amac›m›z ba¤c›y›
dövmek de¤il, üzüm yemek. Bu arkadafllar›
hemen aray›p “Oraya ç›nar a¤ac› dikilmez, tarihi
eserleri kapat›r”, “Çat›ya izin vermek do¤ru de¤il.
Bu tak›m elbise giymifl bir adam›n üzerine külah
kondurmak gibi olur” diyerek uyard›k. Befliktafl
Buluflmas›’nda, yeni belediye baflkan›
arkadafllar›m›z›n müthifl bir uyumla eski ekiple
kaynaflt›¤›n›, hocalara “Bunu nas›l yapar›m?” diye
sorduklar›n› gördüm. Arkadafllar›m›z›n gayreti bizi
son derece mutlu etti. Herhalde onlara da biraz
Metin Sözen virüsü girmeye bafllad›. O virüs
bulaflt›ktan sonra, insan kolay kolay iflah
olmaz zaten. Yeni arkadafllar›m›z›n, ayda bir
yap›lacak seminerlerle çok k›sa sürede birli¤e
uyum sa¤lay›p eskileri h›zla geçece¤ine
inan›yorum. 

ayseri Büyükflehir Belediye Baflkan›
Mehmet Özhaseki, Mart 2009 yerel
seçimlerinden sonra yap›lan ilk TKB

buluflmas›nda, yeniden birli¤in baflkan› seçildi.
Özhaseki’ye, TKB ile ilgili sorular›m›z› yönelttik.
Yan›tlar›nda birli¤in bugünü ve gelece¤i kadar,
15 y›l› geride b›rakan deneyimli bir yerel
yöneticinin önemli analizleri de var. 

Son yerel seçimlerde birli¤e üye
kentlerin yüzde 50’den fazlas›n›n baflkan›
de¤iflti. ‹flinizin zorlaflt›¤›n› düflündünüz mü?

Yeni arkadafllar›m›zla ilgili kayg›lar›m›z vard›.
Kula¤›m›za baz› sözler gelmeye bafllam›flt›.
Mesela, bir evvelki dönemde kentte güzel ifller
yap›lm›fl, tarihi eserler aç›¤a ç›kar›lm›fl, bir
meydan oluflturulmufl. Yeni baflkan›n “Oray›
ç›nar a¤açlar› ile donataca¤›m” dedi¤ini duyduk.
Bir baflka beldede, “Çat›lar› istedi¤iniz gibi
yapabilirsiniz, serbest” denilmifl... Bunun üzerine
acilen bir encümen toplant›s› yapt›k; bunlar bizi

söylefli
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Mehmet Özhaseki:

“TKB ile kentlerin bir kimli¤i, bir 

ruhu oldu¤unun fark›na var›yorsunuz”

N‹LÜFER OKTAY 



Belediye baflkanl›¤› ile TKB baflkanl›¤›n›
karfl›laflt›r›rsan›z, sizin aç›n›zdan ikisi
aras›ndaki önemli farklar neler olur? 

Belediye, hizmet alan› daha genifl kapsaml› bir
müessese. Kanun, “Bir bölgede yaflayan
insanlar›n mahalli müflterek ihtiyaçlar›n›
karfl›layan kamu kuruluflu” diye tarif ediyor.
Akl›n›za gelebilecek her tür befleri ihtiyaç
belediyeleri ilgilendiriyor. H›zl› bir de¤iflimin
yafland›¤› günümüzde art›k belediyeler baflka
sorumluluklar da yükleniyor. Vatandafl daha çok
fleyi, kendine yak›n olan müesseseden yani
belediyeden bekliyor. TKB’de ise tek amaca
yönelik bir çal›flma var. Ayr›ca flöyle bir ayr›m söz
konusu: Belediye hizmetlerinin belli bir ömrü
vard›r. En uzun ömürlü ifliniz 40-50 veya 100
sene sürer. TKB’de yap›lan ifl ise yüzlerce y›l
kalacak demektir. Belki binlerce y›l ayakta
kalabilecek bir eseri aya¤a kald›rmak, hem
geçmifli kurtarmak hem de gelece¤e karfl›
sorumlulu¤u yerine getirmek anlam›n› tafl›yor.
Dolay›s›yla TKB’de yap›lan hizmet çok daha uzun
ömürlü…

“Art›k belediyeler baflka sorumluluklar
da yükleniyor” dediniz. Bu yeni sorumluluklar
dikkate al›n›nca günümüzün ideal
belediye baflkan› nas›l olmal›d›r?

Rutin belediye baflkanl›¤›ndan vatandafl›n
bekledi¤i s›radan hizmetler var: Yol, su, ulafl›m,
yeflil alan vs. Bunun d›fl›nda günümüzde ideal
belediye baflkan›n›n iki görevi daha üstlenmesi
laz›m. Belediye baflkanl›¤›nda 15 y›l›n›
doldurmufl biri olarak bu benim flahsi kanaatim.
Belediye baflkan›n›n görevlerinden biri, o
beldenin her fleyi oldu¤unu bilmek. Kanun o
görevi kendisine vermifl ya da vermemifl, böyle
bir ayr›ma tabi tutmadan, o beldenin ve o
beldede yaflayanlar›n ne eksi¤i varsa onu
karfl›layacak flekilde o ifle omuz vermek. Bu
bazen bir cenazeye kat›lmakt›r, bazen bir
do¤um gününde mutluluk paylaflmakt›r, bazen
bir fakirin koluna girmektir… Art›k bir belediye
baflkan› “Bu bakanl›¤›n ifli, beni ilgilendirmez”
diyemez. Böyle diyerek geriye çekilmesi, o
baflkan› sorumluluktan kurtarmaz. ‹kinci görevi
ise, bu bence hepsinden önemli, o bölgenin
kalk›nmas›n› sa¤layacak projelere imza atmas›.
‹stanbul, Ankara gibi avantajl› flehirleri d›fl›nda
tutarak söylüyorum, Anadolu’da birçok il flu
anda ilçe konumuna düflmüfl durumda; zorda.
Objektif bir k›stas getirilse, herhalde 40-50
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kadar vilayet ilçe yap›l›r. ‹lçelerin durumu da
periflan, eski köyler gibi âdeta… Böyle bir
aflamada, devletten gelen paray› harcayarak,
bildi¤imiz belediye baflkanl›¤› yaparak,
“Baflar›l›y›m” diyemezsiniz. Size düflen görev o
bölgeyi aya¤a kald›racak, gelifltirecek projelere
imza atmakt›r. Bunun da bir sürü yolu var: Önce
o bölgenin özelli¤ini ve avantaj›n› tespit etmek,
sonra uyumu sa¤lamak; sivil toplum örgütleri,
kamu kurulufllar›, ileri gelen insanlarla…
Yani yap›lacak iflleri tespit ettikten sonra iç
dinamikleri harekete geçirmek. Bu aflamadan
sonra, e¤er hâlâ ihtiyaç varsa o zaman devlet
erkân›na baflvurup “Bize yard›mc› olun” demek.
Böyle bir gayret içerisinde olurlarsa, belediye
baflkanlar› bana göre hakk›yla görevlerini yerine
getirmifl olurlar. Yoksa zor. Ama bu anlatt›klar›m
yeni ifle bafllam›fl bir arkadafl›n hemen
düflünebilece¤i, baflarabilece¤i fleyler de¤il. Ben
15 senelik birikimden sonra söylüyorum bunlar›.
Ama arkadafllar›n bu iki konuya mutlaka dikkat
etmesi gerekli.

Do¤al ve kültürel miras›n korunmas› da,
belediye baflkanlar›n›n “Bu konu beni
ilgilendirmez” diyemeyece¤i bafll›klar
aras›nda de¤il mi?

Tabii. O bölgede tarihi eserler, kendine has bir
tak›m de¤erler varsa, bunlar› aya¤a kald›rmak
zaten belediye baflkan›n›n öncelikli görevleri
aras›nda yer al›yor. Ama eskiden böyle de¤ildi.
Tarih bilinci belki herkeste vard› ama tarihi eserleri
koruma bilinci yoktu. Kültürümüzü sahiplenme ve
yaflatma bilinci, do¤a bilinci yoktu eskiden. 50
yafl›nda olmama ra¤men ben nice belediye
baflkan› bilirim, “fiu kötü tafllar› ortadan
kald›ray›m” diyerek tarihi eserleri y›k›p gitmifltir.
Yol yapmak için, Mimar Sinan’›n hamam›
y›k›lm›flt›r. Günümüzde öyle mi? Hay›r. TKB’nin
görevi burada ortaya ç›k›yor; 10 y›ld›r belediye
baflkan› arkadafllara, sivil toplum örgütlerine, ilgili
herkese tarihi eserleri koruma-yaflatma bilinci
afl›l›yor. Bu sadece bir bilinçle kalm›yor, eylem
plan›na dönüflüyor. TKB’de arkadafllar, hem bu
koruma bilinci içerisinde davran›yor hem de onlar›
koruma yollar›n› ar›yorlar. Biz de projelendirme
aflamas›nda para veriyoruz, destek oluyoruz. Ki
paradan da önemli olan, aram›zda bu ifli bilen
hocalar›m›z›n bulunmas›. Hocalar›m›z, yeter ki
teklif gelsin, koflmak için adeta acil servis gibi
bekliyorlar. Böyle bir ortamda çal›fl›yoruz, bu en
önemlisi. 



mekân, zaman, imaj yönetimi var… Belediye
baflkanlar›n›n birço¤u dinliyor, dinliyor ve sonunda
flunu soruyor: “Bize bir itfaiye arac› verseniz
olmaz m›?” Ben ona kapanmayacak bir kap›
aç›yorum, kendisine müthifl kaynaklar oluflturacak
yollar›, paray› nas›l bulaca¤›n› anlat›yorum fakat o
dönüyor yine benden itfaiye arac› istiyor. Ben de
flöyle cevap veriyorum: “Kardeflim elden gelen
ö¤ün olmaz, o da vaktinde bulunmaz. Benden
ald›¤›n›z bir itfaiye arac›n›n size faydas› yok, ben
size 100 araç kazand›racak yöntemi
anlat›yorum.” Bir kolayc›l›k var, kesinlikle…
Elbette zorlaya zorlaya bunu de¤ifltirece¤iz. Bunu
baflar›rsak o belde kazanacak, ülkem kazanacak.

TKB Dan›flma Kurulu Üyesi Mimar Oktay
Ekinci, buluflmada TKB’yi bir okula
benzetti. TKB okulu sizi nas›l dönüfltürdü?

Belediye baflkanl›¤›nda önünüze bir sürü problem
ç›k›yor. Finans, imar sorunlar›, projeler… Siz

Siz proje için ça¤r› yapmay›
seviyorsunuz, isterseniz bir kez daha
seslenin baflkanlara…

(Gülüyor) Ben Kayseriliyim; tüccar çocu¤uyum,
para nas›l kazan›l›r az çok bilirim. Böyle birisi
olarak yapt›¤›m ça¤r›ya arkadafllar›m›z›n kay›ts›z
kalmas›n› garip buluyorum. Birli¤in baflkan›
olmasam projeler için ben müracaat eder,
paran›n yar›s›n› al›r›m… ‹stanbul’da benden çöp
tanklar› isteyenler oldu. 10 tank›n maliyeti,
toplasan›z 5 bin lirad›r. Bunu bile ezilerek isteyen
arkadafl, bir baflka taraftan 50-100 bin liral›k bir
kap› gösteriyorum, ona müracaat etmiyor. Bunu
garip buluyorum. fiöyle bir haz›rc›l›k var, bak›n:
Ben siyaset akademisi dersleri için Anadolu’da
birçok ile gittim. Toplant›larda tecrübelerimi
aktarmaya; yöneticilik nas›l yap›l›r, bir belediye
baflkan› ne yönetir, bunu anlatmaya çal›fl›yorum.
Bunun içinde insan, para, bilgi yönetimi var;
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bunlara dal›p gitmiflken, “Bizim tarihi eserlerimiz
var, bunlar› da aya¤a kald›rmal›y›z” gibi bir
fikirle, bulabildi¤iniz bir-iki eseri onarmaya
bafll›yorsunuz. Bu bir klasik belediye baflkan›
anlay›fl›d›r. Fakat TKB’ye geldi¤inizde hayata
bak›fl›n›z, bafltan sona format de¤ifliyor. Tek tek
bir-iki eseri aya¤a kald›rmak, restore etmek gibi
bir basitli¤in d›fl›nda, olaya bütüncül yaklaflmaya,
bölgenin bundan nas›l istifade edece¤ini
düflünmeye bafll›yorsunuz. Önce o kentlerin bir
kimli¤i, bir ruhu oldu¤unun fark›na var›yorsunuz.
O d›flar›da rastlad›¤›n›z siluetlerin, orada yaflayan
insanlar›n haleti ruhiyetisini, yaflant›s›n›, sosyal
iliflkilerini, inanc›n› yans›tt›¤›n› düflünmeye
bafll›yorsunuz. Ve buradan hareket edince biraz
daha farkl› bir yere do¤ru gidiyorsunuz. Sonra en
önemlisi, TKB’de, Metin Sözen baflta olmak
üzere hocalar›m›z, uzmanlar›m›z var. Onlar›n her
anlatt›¤›ndan bir fleyler ö¤reniyorsunuz. Y›llar›n
birikiminden süzülmüfl damlalardan, nasibinize
ne düflüyorsa onu almaya çal›fl›yorsunuz. Ve her
gün yeniden, arkadafllar›n›zla birlikte
gelifliyorsunuz. Bana göre kent kimli¤i ve kültürü
fikrini vermesi, binlerce y›l›n birikimi olan o
kültürün yaflat›lmas› konusunda gösterdi¤i
hassasiyet, belki herkese TKB’nin ö¤retece¤i en
güzel derslerin bafl›nda geliyor. 

TKB’nin baflkanl›¤›n›z dönemindeki
kayda de¤er ad›mlar› neler? 

Birlik 2000 y›l›nda, 52 kent ile yola ç›k›yor ve
üyelerine tarih kültürü, do¤a kültürü, çevre
kültürü bilinci vermeye çal›fl›yor. Benim görevim
bunu bir ad›m öteye tafl›mak oldu. Bunu,
entelektüel ilgiden, kendi içinde kalm›fl bilgiden
ziyade eyleme dönüfltürmek önemli diye
düflündüm. 200 Ortak 200 Eser, böyle ortaya
ç›kt›. Belediyelerin 10 y›l önceki faaliyet
dergileriyle bugünküleri k›yaslad›¤›n›zda çok bariz
bir flekilde flunu görürsünüz: ‹lkinde yol, su,
elektrik vs. vard›r, ikincisinde kent kimli¤i, tarihi
eser, onlar›n nas›l aya¤a kald›r›ld›¤›yla ilgili bir
sürü haber vard›r. Bilinç olufluyor ama
arkas›ndan bunun eyleme dönüfltürülmesi,
benim dönemimde öne ç›kan özelliklerden biri
oldu. fiimdi bir fley daha yapmaya çal›fl›yoruz:
Her flehrin kendine has, somut olmayan bir
kültürü var. Somut olan eserleri onar›yoruz,
yaflat›yoruz. Ama somut olmayan miras yani
geleneksel kültür, baz› yerlerde kayboluyor.
Üzerinde yaflad›¤›m›z co¤rafya dünyan›n en eski
yerleflim yerlerinin bafl›nda geliyor. Burada
onlarca uygarl›k kurulmufl. Her birinin kendine
has yaflant›lar› var; dinlerinden, co¤rafyadan,

iklimden kaynaklanan… Biz o uygarl›klar› kurmufl
insanlar›n hepsinin nesliyiz, mirasç›s›y›z. “1071
y›l›nda geldik, Anadolu’ya oturduk”, hay›r, o
tarihte bafllam›yor her fley. Evet, ondan evveline
ait Türk tarihimiz var ama bir o kadar da k›ymetli
olan ve unutulmamas› gereken nokta, biz,
Anadolu co¤rafyas›nda yaflam›fl bütün
uygarl›klar›n da mirasç›s›y›z. Ben Kayseriliyim,
merkezde do¤dum büyüdüm. Türklerden önce
de burada yaflayan insanlar, kavimler vard›.
Onlarla iç içe yaflamaya bafllad›k, komfluluk,
akrabal›k ettik... Neticesinde birbirimizden
etkilendik; yemek, oturma kalkma kültürümüz,
çarfl›daki al›flverifl kültürümüz birbirine benzedi.
Bütün bunlar›n sonucunda ortaya bir fley ç›kt›:
‹flte bu kültür, ortak kültürdür. Bu ortak kültürün
yaflat›lmas›, korunmas› laz›m. Global kültürün
bask›n oldu¤u bir ortamda, yerel kültürler yavafl
yavafl bozuluyor. Çocuklar art›k McDonalds’dan
yemek yiyor; yan›ndan geçti¤i tarihi eserin
kimlerden kald›¤›n› bilmiyor…

Büyük olas›l›kla bu çocuklar›n
anne-babalar› da bilmiyor ama…

‹flte iflin garip taraflar›ndan biri de bu.
Kayseri’deki kalenin yan›ndan geçiyor, kaleyi
kimler yapm›fl, içinde neler olmufl haberi yok. Bir
türbenin yan›ndan geçiyor, “Eski bir türbe can›m,
içinde birisi yat›yor” diye düflünüyor... Bizi biz
k›lan, di¤erlerinden farkl› k›lan de¤erler
manzumesi kaybolmaya bafllad›. Gitti¤im
flehirlerde bir duyuru yap›yorum: O flehrin akil
insanlar›, yerel yazarlar›, çizerleri, üstatlar›,
gazetecileri bir araya gelip kültürlerini
sahiplensinler. Yaflatamazsak bile -ki gelenekler
de zaman içinde de¤ifliyor, kayboluyor- sabitlenmesi,
bir esere dökülmesi, do¤rusu benim en büyük
arzular›mdan birisi. Bir taraftan somut miras ile
u¤rafl›rken bir taraftan da somut olmayan miras›n
envanterinin ç›kar›lmas›yla bir de¤er daha
kazanm›fl olaca¤›z. Gitti¤im her flehirde bunu
söylüyorum. Hatta teflvik olsun diye, “Masraf›n›
üstlenmeye; kitap, CD haline getirmeye haz›r›z,
yeter ki yap›n” ça¤r›s› yapt›m fakat flu ana kadar
müracaat eden olmad›.

Önümüzdeki aylarda TKB’nin di¤er
gündem maddeleri neler? 

Befliktafl Buluflmas›’ndaki panelde
hocalar›m›zdan geçmifli de¤erlendirmelerini,
gelecek ile ilgili de bize yol göstermelerini
istemifltik. O panelde epeyce not ald›m. Bu
notlar› dan›flma kurulumuzdaki hocalar›m›zla



paylafl›p befl y›ll›k yeni hedefler koyaca¤›z. Bu
befl y›l boyunca ben baflkan olurum ya da
olmam, önemli de¤il. Ara, orta, uzun vadeli
hedeflerimizi tespit ettikten sonra, o yolda ad›m
ataca¤›z. Planlad›¤›m›z çok fley var... TKB’de
sadece belli bir döneme, bir medeniyete has bir
korumac›l›k, yaflatma anlay›fl› yok. Tabii ki
Cumhuriyet dönemi, endüstri miras›, ondan
önceki dönemler de var. Kimi zaman çok
flaflaal›d›r bu miras, kimi zaman sadedir. “Bu
dönem flaflaal› koruyal›m, bu dönem sade yok
edelim” diye bir anlay›fl›m›z yok. Tarihi ve kültürel
miras kadar, do¤al mirasa sahip ç›kmak da önemli
diye düflünüyorum. Yaflad›¤›m›z çevrenin hepimizin
ortak bahçesi oldu¤unu bilmemiz laz›m. Ülkü
Azrak hocam›n söyledi¤i bir fley vard›: “Bu bir
insan hakk›d›r” dedi. Bu ciddi bir anlay›fl fark›,
yeni bir aç›l›m... ‹nsan›n do¤aya karfl› bir tak›m
yükümlülükler üstlenmesi, dikkat etmesi, düflünmesi
laz›m. Bu da bir fluur. O konuda da herhalde
önümüzdeki günlerde ad›mlar at›lacakt›r.

Befl y›l sonra TKB’yi nerede
görüyorsunuz?

Üye say›s› biraz daha artm›fl, üyeleri biraz daha
bilinçlenmifl bir birlik… Ortaya ç›kan ürünlerin de
bolca gözüktü¤ü bir ortam olaca¤›n› tahmin
ediyorum. Befliktafl Buluflmas›’nda da ifade edildi:
Türkiye birliklerin bol oldu¤u bir ülke, hatta birlikler
mezarl›¤› diyebiliriz. Yüzlerce birlik kuruluyor ve
bir müddet sonra kaybolup gidiyor. E¤er siz
do¤ru bir amaç için, do¤ru insanlarla, do¤ru bir
yerde, do¤ru bir birlik kurmuflsan›z o yafl›yor. Ve
TKB’nin do¤ru insanlarla, do¤ru bir yerde, do¤ru
bir amaç için topland›¤›n› düflünüyorum. Do¤ru
yap›lan ifllerin sonu da iyi geliyor. Bu büyüyerek,
geliflerek devam edecektir. Yerel yönetimlerin
yan› s›ra halk›n da bu bilince ortak oldu¤u bir
ortama varmak ise en ideal hedeftir. 

Bu aflamada da e¤itim, devlet politikas›
devreye giriyor... 

Elbette, bu bizimle olmuyor sadece. Eskiden
do¤ay› tahrip ederseniz, tarihi eserleri yok
ederseniz merkezi idare k›zard›, ceza verirdi.
Kültür, kimsenin umurunda de¤ildi. Hatta Bat›
hayranl›¤›yla geleneksel kültür biraz horlan›r,
d›fllan›rd›. Bütün bunlar›n de¤erinin anlafl›ld›¤›
bir ortama geldik. Bu bilincin halk nezdinde
itibar görmesi, en önemli hedef... Bunu sadece
yerel yönetim birli¤inin bafl›ndaki belediye
baflkanlar›yla, valilerle, idarecilerle sürdürebilmek
olas› de¤il. Bunu bir devlet politikas› olarak
götürmek gerekiyor. Milli e¤itimin bir politika
olarak ortaya koymas› laz›m, sosyal ifllerden
sorumlu olan bakanl›klar›n ifl olarak benimsemesi
laz›m. ‹çiflleri Bakanl›¤› valilere, kaymakamlara,
do¤al ve kültürel miras›n korunmas›yla ilgili
çal›flma yapanlar›n takdir görece¤i hissini
uyand›racak yaz›lar gönderdi¤inde, yerel
yöneticilerde bir de¤iflim oluyor. Arkadafllar›m›z
bu ifllerle biraz daha fazla u¤raflmaya bafll›yor...
Biz bir sivil toplum örgütü olarak zaten bu iflin
gönüllüsüyüz. Bakan beye de öyle dedik. Biz bu
iflin misyonerleriyiz, bakanl›¤›n yapmas› gerekenleri
flehirlerde yapan bizleriz. Öyle bir konuma geldik
ki, bir tarafta bu iflleri aya¤a kald›rmak isteyen,
koflturan insanlar var, bir tarafta da engel
ç›karan, yap›lan ifllerin önünü t›kayanlar var.
Bunlar bakanl›k elemanlar› iflin garip taraf›… Ne
yaz›k ki bunu da yafl›yoruz. Sorunuza dönersek:
Bu iflin bir devlet politikas› olarak benimsenmesi,
bizim de sivil toplum örgütü olarak, yerel yönetimler
olarak bu iflin öncülü¤ünü yapmam›z do¤ru.
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Biraz daha açarsan›z: Ankara’dan en
önemli beklenti nedir?

‹lgili bakanl›klar›m›z›n, bu kadar gönüllü insan›
bulmuflken olaya biraz daha s›cak bakmalar›n›
istiyoruz. Engel olmak yerine, ö¤retici veyahut yol
gösterici olman›n tercih edilece¤i bir ortama
do¤ru gidilmesini istiyoruz. Yani “Bu olmaz,
yasak” diyen bir anlay›fltan, “fiöyle yaparsan›z
daha iyi olur” diyen kurumlar›n oldu¤u bir
ortama do¤ru geçmeyi diliyoruz. Bu asl›nda
sadece Kültür ve Turizm Bakanl›¤›’yla ilgili bir
hadise de¤il, bir Türkiye sorunu. Merkezi
idarenin hâkim oldu¤u, Ankara’da bakanl›k
koridorlar›nda oturan arkadafllar›m›z›n hâkim
oldu¤u, direktiflerle idare etti¤i bir Türkiye art›k
kendini tafl›yamaz. Böyle yapan arkadafllar da bu
ülkeye karfl› borçlar›n› ödemifl olmazlar. D›flar›da,
flehirlerde baflka bir hayat var. fiehirlerin,
insanlar›n ihtiyaçlar› ve bu ihtiyaçlar› karfl›lamak
için ç›rp›nan insanlar var. Bütün dünyada kamu
yönetimi anlay›fllar› de¤ifliyor, yerel yönetimler
de¤ifliyor; üye olmak için ç›rp›nd›¤›m›z Avrupa
Birli¤i’nde yerellik ilkeleri esas al›n›yor. Kayseri’de
oturdu¤um yerden ülkenin d›fl politikas›na,
e¤itim, güvenlik politikalar›na yön verecek
de¤ilim. Böyle bir derdim de yok zaten. Sadece
flunu söylüyorum: Müsaade edin de, insanlar›n
günlük yaflam›yla ilgili, çevreden spora akl›n›za
ne geliyorsa, o bölgede yaflayan yerel birimler
olarak, biz daha çok söz sahibi olal›m. Basit bir
örnek: 10 bin ev yap›lm›fl, bir uydu kent ç›km›fl
ortaya. Belediye ne yapacak? Oraya otobüs
ba¤layacak. Siz bunun iznini Ankara’dan
al›yorsan›z, burada bir gariplik var demektir.
Kasaplar›n, f›r›nlar›n denetimini hâlâ Ankara’ya
ba¤l› birimler yap›yorsa, burada gülünecek bir
fley var demektir. Dan›flma kurulundaki
hocalar›m›z›n, üyelerimizin talepleri var. Bu
taleplerin bir paket halinde haz›rlan›p bakanl›¤a
götürülmesi fikri kararlaflt›r›ld›. Bakan›m›z
samimi, gayretli bir insan… Bir önceki bakan da
öyleydi. Bu dertler, üç afla¤› befl yukar› onlar›n
da dertleri… Fakat bürokratik krall›¤›n k›r›lmas›,
epeyce gayret istiyor. Bir misal daha: Ben Erciyes
Da¤›’nda kayak merkezi yapmak istiyorum.
Türkiye’deki merkezler birkaç turistik otelden,
sosyal tesisten ibaret. Oysa dünyada farkl›.
Erciyes için yurtd›fl›nda uzmanlara proje
haz›rlatt›m. 300 milyon Euro’ya yak›n bir para
gerekiyor. Devletten bu ifl için para istemiyorum
ve flu anda tak›ld›¤›m›z nokta nedir, biliyor
musunuz? Erciyes’te 3 bin metrelerde bir kapal›
gölet var. 200-300 metre uzunlu¤unda 100
metre geniflli¤inde bir gölet bu. Bakanl›k, “Buras›
k›y› koruma kanununa tabi” dedi¤i için benim

projem bekliyor. Ben iktidar partisine mensup,
15 y›l›n› doldurmufl bir belediye baflkan›y›m.
Bakanlar›n ço¤u arkadafl›m, siyasi gücüm de var.
Fakat bu sorunu bir senedir aflamad›m. Bir
senedir bunlarla u¤rafl›yorum. Fakat pes etmedim… 

Kamu-yerel-sivil-özel birlikteli¤i, TKB’nin
de¤er verdi¤i ilkelerden biri. Bu birlikteli¤in
özel aya¤›nda aksamalar, eksiklikler var m›?

Yerel ayak çok bilinçli, güçlü bir flekilde devam
ediyor. Hem Metin hocam›n, hem ÇEKÜL Vakf›
hem de TKB’deki arkadafllar›m›z›n gayretiyle…
Merkezi idarenin çok destek olmasa da köstek
olmayan bir tavr› var flimdilik. Özel sektörde, sivil
inisiyatifte ise bilinçlenme konusunda eksiklikler
bulunuyor. Kayseri mesela, hay›rseverler ülkesidir.
Son y›llarda 400’ün üzerinde hay›rseverimize ödül
verdim. Hastane, okul, vs. yapt›rd›¤› için… Ama o
insanlarda henüz, “Bu 2000 y›ll›k bir eser bunu
aya¤a kald›ral›m, bunda benim de katk›m olsun,
gelecek nesillere aktaral›m” gibi bir arzu yok. Sadece
hay›rseverler olarak bakm›yorum, özel sektörün çok
benimsemedi¤ini görüyorum. Burada bir eksik var…



Gaziantep’te ortak akl›n zaferi

ve kültürel kimli¤in uyan›fl›  

seminer fi‹R‹N SINGIN YILMAZ
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TAR‹H‹ KENTLER B‹RL‹⁄‹
GAZ‹ANTEP SEM‹NER‹
PROGRAMI
19 Haziran 2009 
Aç›l›fl Konuflmalar›:
As›m Güzelbey, Gaziantep Büyükflehir Bel. Bflk.
Osman Gürün, Mu¤la Bl. Bflk. / TKB Encümen üyesi
Kayseri Büyükflehir Bl.Bflk.
Süleyman Kamç› / Gaziantep Valisi
Sunum:
“Tasar›mdan Uygulamaya Koruma Süreci:
Gaziantep Örne¤i”
Dr. As›m Güzelbey – Gaziantep Büyükflehir Bld. Bflk.
De¤erlendirme:
Prof. Dr. Metin Sözen, TKB Dan. Kurulu Bflk. /
ÇEKÜL Vakf› Bflk.

20 Haziran 2009
Kent Gezisi - Kültür Yolu: Kale ve çevresi, Naib

Hamam›, K›r Kahvesi, Cam Müzesi, Butik Otel,
fiirvani Camisi, Kale Savunma ve Kahramanl›k
Panoramas› Müzesi, Emine Gö¤üfl Mutfak Müzesi,
H›flva Han, Budeyri Han, Tahtani Camisi,
B›çakç›lar Çarfl›s›, Millet Han, Uzun Çarfl›, Yeni
Han, Yüzükçü Han, Alaüdevle Camisi, Zincirli
Bedesten (Eski Et Hali), Bak›rc›lar Çarfl›s›, Tütün
Han›, Tahmis Kahvesi, Pürsefa Han›, Mevlevihane
Müzesi, Piflirici Mescidi, fi›ra Han, Yemifl Han.  
“Bayazhan Kent Müzesi” Aç›l›fl›: Kültür ve Turizm
Bakan› Ertu¤rul Günay’›n kat›l›m›yla 
Kent Gezisi: Ömer Ersoy Kültür Merkezi (Aziz
Bedros Kilisesi), Gazi ‹lkö¤retim Okulu, Kurtulufl
Camisi, Metin Sözen E¤itim ve Kültür Evi, Bey
Mahallesi, Kayac›k ‹lkö¤retim Okulu (KUDEB
binas›) 

21 Haziran 2009
Kent Gezisi: Zeugma Müzesi, Yeni Kent, Harikalar
Diyar›, Hayvanat Bahçesi

Gaziantep’i geçmifl y›llardan bilenler, bugün kente
geldiklerinde son befl y›lda yaflanan ak›l almaz
de¤iflimi flaflk›nl›k, hayranl›k ve ibretle seyrediyor.
Tarihi Kentler Birli¤i’nin 2009 y›l›ndaki ilk
semineri için Gaziantep’te buluflan TKB üyesi
belediye baflkanlar›, meclis üyeleri ile teknik
ekipleri, kentten yans›yan kültürel dönüflüme
do¤rudan tan›k oldu, hayranl›k duygular› ve
de¤erli derslerle kentlerine döndü. 

on befl y›ld›r Gaziantep’te flafl›las› fleyler
oluyor...  Yak›n zamana kadar kentin
üstüne çökmüfl olan o a¤›r ve tozlu perde

h›zla aralan›yor... Binlerce y›ll›k bir kimli¤in
tan›klar›, unutulduklar› köflelerden bir bir
bafllar›n› kald›r›yor, bugünün kentlilerine kentlerini
anlat›yor, onlar› geçmiflleriyle bar›flmaya ça¤›r›yor.
Dosta düflmana “Gelin, görün, tan›y›n!” ça¤r›s›
yap›yor. 

S
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alg›lan›r k›lacak ve çekim merkezleri oluflturacak
projelere h›z verdi. Projelere yerel halk›n
kat›l›m›n› sa¤lamay› ilk hedef olarak görerek
çeflitli seminer ve toplant›lar yapt›lar. Befl y›ll›k
süreçte kazand›¤› deneyim zenginli¤iyle
Gaziantep KUDEB, Türkiye’nin her bölgesinden
belediyelere dan›flmanl›k görevi yapacak
yetkinli¤e ulaflt›. Yapt›klar› iflin bir ekip ifli
oldu¤unu unutmadan, bu ekibin içinde yer alan
baflta Baflkan Güzelbey, ÇEKÜL, Mimarlar Odas›
ve yerel halk ile el ele çal›flt›. Bu süreçte,
1890’larda Ermeni K›z Koleji olarak yap›lan eski
Fatih Sultan Mehmet ‹lkö¤retim Okulu’nun
restorasyonunu da gerçeklefltirerek, çal›flmalar›n›
bu güzel mekânda sürdürüyor.

19-21 Haziran 2009 tarihlerinde, 2008 yerel
seçimlerinin ard›ndan görevi devralan yeni
belediye baflkanlar›yla birlikte, Gaziantep’te
“Tasar›mdan Uygulamaya Koruma Süreci:
Gaziantep Örne¤i” bafll›kl› seminerde bir araya
gelen Tarihi Kentler Birli¤i ev sahibi kentten
unutulmaz izlenimlerle ayr›ld›. Seminer, kentlerde
büyük bir ivme kazanan tarihi miras› koruma

Türkiye’de ilk
KUDEB uygulamas›

Gaziantep’teki baflar›n›n ard›nda, hiç
kuflkusuz, Belediye Baflkan› Dr. As›m
Güzelbey’in, Vali Süleyman Kamç›’n›n, ildeki
kamu ve yerel kurulufllar›n temsilcilerinin,
STK’lar›n, meslek odalar›n›n ve halk›n, kentin
tarihi ve kültürel miras›n› yeniden hayata
döndürme konusundaki inançlar› ve kararl›l›klar›
var. Ancak teknik kadrolar›n ve 2004 y›l›nda
yürürlü¤e giren 5226 say›l› yasa ve KUDEB
(Koruma, Uygulama ve Denetim Bürolar›) çal›flma
yönetmeli¤e do¤rultusunda 2006 y›l› bafl›nda
faaliyete geçen Gaziantep Koruma Uygulama
Denetim fiube Müdürlü¤ü’nün pay› da çok büyük.
Gaziantep Büyükflehir Belediyesi Türkiye de ilk
KUDEB’i kuran belediye unvan›n› da tafl›yor.  

KUDEB’in kurulufl günlerinde Gaziantep’te
550’nin üzerinde tescilli sivil mimarl›k örne¤i ve
97 an›tsal han, hamam, mevlevihane, cami,
çarfl›, havra, kilise bulunmaktayd›. KUDEB’de
göreve bafllayan kadro, bu yap›lar›n kurtar›lmay›
beklerken tinerciler taraf›ndan mesken
edinildi¤ini ve kaderine terk edildi¤ini biliyor, bu
çapta bir çal›flman›n gerektirdi¤i destekleri al›p
alamayacaklar›ndan endifle ediyorlard›. Baflkan
As›m Güzelbey onlar› hiçbir gün yaln›z b›rakmad›
ve kentin sahip oldu¤u de¤erleri her f›rsatta
vurgulay›p onlara destek vererek cesaretlendirdi.
Heyecanla ifle koyulan genç KUDEB ekibi, ‹mar
ve fiehircilik Daire Baflkan› Sezer Cihan
önderli¤inde, kentin tarihsel kimli¤ini görünür ve



çal›flmalar›n›n süreklili¤i ve yayg›nlaflmas›
aç›s›ndan önem tafl›maktayd›. Halep Valisi ve
Belediye Baflkan›’n›n da kat›lmas›yla seminer,
s›n›r ötesi bir nitelik ve de¤er kazand›.  

Seminer kalabal›k bir kat›l›mc›
huzurunda aç›ld›

Seminer, Gaziantep Büyükflehir
Belediyesi’nin ev sahipli¤inde, Gaziantep Valili¤i,
fiehitkamil Belediyesi ve fiahinbey Belediye’nin
destekleriyle 19-21 Haziran tarihlerinde
gerçekleflti. fiehir Tiyatrosu’nda yap›lan aç›l›fla,
yerel yöneticilerin yan› s›ra, Halep Valisi, Halep
Belediye Baflkan›, Suriye Baflkonsolosu, ÇEKÜL
Vakf› ve TKB Dan›flma Kurulu Baflkan› Prof. Dr.
Metin Sözen, TKB Dan›flma Kurulu üyeleri,
ÇEKÜL Vakf›’n›n ‹ç Anadolu, Do¤u ve
Güneydo¤u bölgeleri temsilcileri ile TKB üyesi
belediyelerin baflkanlar› ve teknik ekipleri kat›ld›.
Yerel kat›l›mc›larla birlikte semineri takip
edenlerin say›s› befl yüze ulaflt›.

Aç›l›fl›n ilk konuflmas›n› ev sahibi Gaziantep
Büyükflehir Belediye Baflkan› As›m Güzelbey
yapt›. Güzelbey konuflmas›nda, “Halep kent
temsilcilerinin de kat›lmas›yla, TKB toplant›lar›
uluslararas› boyuta tafl›nm›fl bulunuyor. Bugün
size Gaziantep’in bir ‘lahmacun ve baklava’
flehrinden ‘kültür’ flehrine olan de¤ifliminin
hikâyesini anlataca¤›z. Bu hikâye befl y›l önce
Metin Hocam›n kentimizi ziyaretiyle bafllad›. O
gün Gaziantep’in kaderi de¤iflti. Metin hocam
Gaziantep’teki de¤iflimin mimar›d›r. Önce Valilik,
‹lçe Belediye Baflkanlar›, Vak›flar Bölge
Müdürlü¤ü, Mimarlar Odas›, Ticaret ve Sanayi
Odas› ile birçok kuruluflun bir araya gelerek ortak
ak›lda buluflmas›n› sa¤lad›k. 2004 y›l›nda bir
kampanya bafllatt›k: Eski Gaziantep Evlerini
Yaflatal›m Koruyal›m. ‹nsanlar önce korktu;
evlerini ellerinden alaca¤›m›z› düflündü. Oysaki
bizim tek bir amac›m›z vard›: ‹nsanlar› tarihi
de¤erlerin korunmas› için bilinçlendirmek. O
günlerde tarihi evleri y›k›p otopark yapmay›
düflünenler, flimdi bu evleri nas›l koruyabiliriz
diye düflünür hale geldiler. Bugün bu süreci
sizlerle paylaflmak istiyoruz,” diyerek konuklara
hofl geldiniz dedi. 

Gaziantep’e gelemeyen TKB ve Kayseri
Büyükflehir Belediye Baflkan› Mehmet Özhaseki’nin
yerine konuflan TKB Encümen üyesi Mu¤la
Belediye Baflkan› Osman Gürün Gaziantep’teki
birlikteli¤in önemine dikkat çekerek STK’lar,
Valilik ve halk›n Belediye ile el ele yürüdü¤ünü
söyleyerek, “Tarihi, hep birlikte ortaya ç›karmaya
çal›fl›yorlar. Bu birlikteli¤in en do¤rusu burada
gerçeklefltirildi. Bizler de kendi kentlerimizde
ayn› uygulamalar› yapmaya çal›flaca¤›z. Buradan
feyiz alarak ayr›laca¤›z,” dedi.

Gaziantep Valisi Süleyman Kamç› da aç›l›fl
konuflmas›nda flunlar› söyledi: “Ülkemizde
sanayi ve ticaretin geliflmesiyle ad›n› duyuran
kentlerden biri Gaziantep. ‹pek Yolu gibi bir
ticaret yolunun üzerinde olmas› ve pek çok
uygarl›k tarihine tan›kl›k etmesi buray› özel
k›l›yor. Bu topraklarda geliflmifl medeniyetlerin
yaflat›larak gelece¤e tafl›nmas› gerekmektedir.
Gaziantep bu konuda çok yol kat etmifltir. Birçok
eser günlük hayat›n içinde kullan›lacak flekilde
hayata kazand›r›lm›flt›r. Kültürel miras›n› koruyarak
geliflmeyi baflarm›fl birçok Avrupa kenti gibi,
Gaziantep de yerel zenginliklerini koruyarak
kalk›nmaya devam edecektir. TKB’nin yaratt›¤›
dayan›flma ve rehberlik Gaziantep için de büyük
bir motivasyon olmufltur. Gaziantep flehrinin
ruhunu yaflatmaya devam edece¤iz. TKB üyelerini
burada görmekten memnuniyet duyuyoruz.” 

As›m Güzelbey:
Befl y›l önce
Metin Hoca’n›n
ziyaretiyle
Gaziantep’in
kaderi de¤iflti

Osman Gürün:
Bu kentteki 
birliktelikten
feyiz alarak
ayr›laca¤›z

Süleyman Kamç›:
Tarihi eserler
günlük hayat›n
içinde
kullan›lacak
flekilde hayata
kazand›r›lm›flt›r



Bayaz Han Kent Müzesi



han›n, tinercilerin mesken tuttu¤u y›k›k
hamamlar›n da kentiydi … Gaziantep evlerinin
de¤eri befl alt› sene öncesinde 8-10 bin lirayd›;
bugün gerek Gaziantep’te yaflayanlar, gerekse
kentten ayr›lm›fl olanlar evlerinin k›ymetini
anlamaya bafllad›. Emlak vergileri üzerinden
toplanan yüzde on kültür paylar›, bizim koruma
çal›flmalar›na yo¤unlaflmam›za neden oldu.
KUDEB ve proje bürolar›n›n kurulmas› da önemli
itici güçlerden biriydi. KUDEB’te görev alan
arkadafllar›m›z genç, vizyon sahibi, gelece¤e
güvenle bakan arkadafllar. Acele etmeden, önce
ekibimizi oluflturduk. Ciddi planlamalar yapt›k.
Metin Hoca her f›rsatta Gaziantep’e geldi. Biz de
ekibimizle ÇEKÜL Vakf›’n› defalarca ziyaret ettik. 

“Sonra Valimiz Süleyman Kamç›’n›n
gelmesiyle ifllerimiz kolaylaflt›. Çünkü kültür
paylar›n›n aktar›lmas›nda valilerin rolü çok
önemli. Sonra bilinçlendirme seminerlerine
bafllad›k. Dikkat etti¤imiz en önemli konu
vatandaflla kurulan diyalog oldu. Çal›flmalar
bafllad›¤›nda esnaf›n ifli en az üç ay duracakt›;
bunun da bilinciyle, kamu-yerel-sivil-özel
iflbirli¤ini çok iyi gerçeklefltirdik. Uzman
kadrolar›m›z sürekli esnafla birebir görüflmeler yapt›. 

Seminerin ilk günü akflam›nda, aç›l›fl›n
ard›ndan Gaziantep Büyükflehir Belediye
Baflkan› As›m Güzelbey, Gaziantep’te befl y›ld›r
büyük bir titizlikle ve uzman kadrolarla yürütülen
çal›flmalar› anlatt›. Karfl›laflt›klar› sorunlar,
çal›flmaya nereden bafllad›klar›, kurduklar›
ortakl›klar ve kulland›klar› kaynaklarla bugün
geldikleri sonucu de¤erlendirdi. Güzelbey’in
paylaflt›¤› deneyime dayal› bilgiler, özellikle yeni
belediye baflkanlar› taraf›ndan dikkatle izlendi. 

“Araflt›rmalara göre Antep’in geçmifli befl
bin y›l öncesine dayan›yor. 1500 metre kare
geniflli¤inde bir mozai¤in sergilenmeye haz›r
bulundu¤u bir kentteyiz. Ancak bu kent yak›n
zaman öncesine kadar, çürümüfl duvarlar›yla
korumas›z evlerin, otopark olarak kullan›lan bir

SEM‹NER: 

“Tasar›mdan Uygulamaya

Koruma Süreci: 

Gaziantep Örne¤i” 
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“Projenin bafllang›ç noktas› Antep Kalesi
oldu. Kalenin içini gezmeyi b›rak›n, etraf›nda bile
dolaflman›z mümkün de¤ildi. Kale flehrin
kalbidir; bu anlay›flla hem kale içinde hem
d›fl›nda çok ciddi çal›flmalar yapt›k. ‘Gaziantep
Kahramanl›k Panaroma Müzesi’ projesini
gelifltirdik ve uygulad›k. 2004 y›l›nda Avrupa
Birli¤i masas› kurduk; projeler ürettik. Kale ve
çevresinde yapt›¤›m›z restorasyonlar›n paralar›n›
Avrupa Birli¤i’nden hibe olarak ald›k.”  

“Havza turizmine talibiz”
“Yine Metin Hocam›n çizdi¤i bir vizyon ile

havza turizmine talibiz. Antakya, Mardin,
fianl›urfa, Kahramanmarafl’› kapsayacak bir
turizm haritas› üzerinde çal›fl›yoruz. Bu kentlerin
belediye baflkanlar› ve valileriyle bir toplant›
yapmay› ve bu konuyu tart›flmay› hedefliyoruz.
Ayr›ca Halep ve Gaziantep aras›nda bir demiryolu
hatt› konusunda da fikir üzerinde anlaflmaya
vard›k. Tren yolumuzu Halep ile birlefltirmeyi
arzu ediyoruz.”

As›m Güzelbey, paylaflt›¤› bilgilerde, TKB
üyesi belediyelere yol gösterecek ayr›nt›lar
üzerinde de durarak, yapt›klar› restorasyon ve
düzenlemeler hakk›nda aç›klay›c› bilgiler sundu.   

Seminerin de¤erlendirmesini yapan ÇEKÜL
Vakf› ve TKB Dan›flma Kurulu Baflkan› Prof. Dr.
Metin Sözen, konuflmas›nda Gaziantep’te yap›lan
çal›flmalar›n baflar› noktalar› üzende durarak,
TKB üyelerine ileri hedefler için önemli mesajlar
verdi. “Bir toplant›n›n izlenmesi için bir üretimin
olmas›, o üretimin ortak bir paydada buluflmas›
ve herkesi bir yerinden yakalamas› gerekiyor.
Üretilen fleylerin ne kadar çok insan›n ortak mal›
oldu¤unu gösteren bir düzene ihtiyaç var. Tarihi
Kentler Birli¤i’nin içindeki ‘tarihi’ sözcü¤ü, akl›n
tarihten gelen birikimle buluflmas› anlam›na
geliyor. Halep’ten gelen dostlar›m›zla, daha
önce de TKB Suriye gezisinde bir araya
gelmifltik. ‘Ortak akl›’ s›n›r d›fl›na da tafl›mam›z,
dünyadaki beraberli¤in ç›k›fl noktas› olaca¤›n› da
göstermektedir. 

“Biz, her ölçekte yerleflmeyi eflit koflullarda
sayg›de¤er buluyoruz. Siyasi taraf›m›z› hiçbir gün
gündeme getirmeden, devletin valisiyle
kenetlenerek, kaynak kullanma ve proje üretmenin
yolunu açmaya çal›fl›yoruz. Siyasi emelleri
u¤runa üçüncü s›n›f adamlar› birinci s›n›f yerlere
getirerek zengin olman›n peflinde koflanlar da
bizim açmaya çal›flt›¤›m›z yolda ilerlemeli. Bu
seminer, bir kentin öyküsü oldu¤u kadar,
yüreklili¤iyle gelece¤e kap›lar›n› açan önemli bir
geliflme olarak alg›lanmal›.” 

Gaziantep’in koruma öyküsü,
kent gezisiyle devam etti

Seminerin ikinci günü sabah›n erken
saatlerinde otellerinden ayr›lan TKB üyeleri,
kentin öyküsünü görerek ve yaflayarak ad›m ad›m
izlediler. Akflam saatlerine kadar yo¤un bir gezi
program›yla, Gaziantep Kültür Yolu’nu incelediler. 

Kentin kalbi olan Kale’den bafllayan gezi,
Savunma ve Kahramanl›k Panoramas› Müzesi,
Naib Hamam›, K›r Kahvesi, Cam Müzesi, Butik
Otel, fiirvani Camisi, Emine Gö¤üfl Mutfak
Müzesi, H›flva Han, Budeyri Han, Tahtani Camisi,
B›çakç›lar Çarfl›s›, Millet Han, Uzun Çarfl›, Yeni
Han, Yüzükçü Han, Alaüddevle Camisi, Zincirli
Bedesten (Eski Et Hali), Bak›rc›lar Çarfl›s›, Tütün
Han›, Tahmis Kahvesi, Pürsefa Han›, Mevlevihane
Müzesi, Piflirici Mescidi, fi›ra Han ve Yemifl Han›
kapsayan bir güzergâhta gerçekleflti. Ö¤leden
sonra gezi Ömer Ersoy Kültür Merkezi (Aziz
Bedros Kilisesi), Gazi ‹lkö¤retim Okulu, Kurtulufl
Camisi, Metin Sözen E¤itim ve Kültür Evi, Bey
Mahallesi, Kayac›k ‹lkö¤retim Okulu (‹mar Daire
Bflk. KUDEB binas›) ile devam etti.  



Gezi s›ras›nda Gaziantep Mimarlar Odas›’n›n
kendi olanaklar›yla sat›n ald›¤› ve restore ederek
kente arma¤an etti¤i Gaziantep Evi de ziyaret
edildi. Bir meslek odas›n›n kentine karfl›
sorumluluk duygusuyla gerçeklefltirdi¤i giriflim,
konuklar taraf›ndan hayranl›kla karfl›land›. 

Gezi s›ras›nda Tarihi Kentler Birli¤i üyeleri,
Gaziantep esnaf› ve kent halk›yla da sohbet etme
imkân› buldu. Koruma öyküsünü bir de kentlinin
dilinden dinleyen seminer kat›l›mc›lar›, halk/yerel
yönetim iliflkisini ve halk›n çal›flmalara verdi¤i
deste¤i yerinde gözlemledi. 

Restorasyon çal›flmalar›n›n yan› s›ra, yollar,
kald›r›mlar, trafik düzeni, çevre temizli¤i,
ayd›nlatma, çöp depolama alanlar› gibi
belediyelerin asli iflleri aras›nda yer alan kent
düzenlemeleri de ilgiyle incelendi.     

Koruman›n e¤itim merkezi
Restorasyonu devam eden Metin Sözen

E¤itim ve Kültür Evi, ayn› parsel üzerinde biri
büyük biri küçük iki bina ve ocakl›ktan olufluyor.
Ciddi hasar gören ve çat›s› tamamen çökmüfl
olan iki katl› büyük binan›n cephesinde kemerli
ve düz atk›l› pencereler ile dörtgen tepe
pencereleri, oval tepe ve kufl pencereleri oldu¤u
saptanm›fl. Restitüsyon araflt›rma çal›flmalar›
sürecinde elde edilen verilere göre, dörtgen
ç›kmas› (cumba) yang›na ve hava koflullar›na
dayan›kl› olmas› için çinko ile kaplanm›fl, ankastre
merdiven ile ç›k›lan üst kat› da çardak fleklinde
düzenlenmifl.  ‹kinci yap›n›n avluya bakan do¤u
cephesinde bulunan oval pencerenin üzerinde
yer alan kitabede yap›m y›l› olarak 1892 tarihi yer
al›yor. Yap› kompleksi, kesme tafl kullan›larak infla
edilmifl olup alt›nda da bir ma¤ara bulunuyor.
Sözlü kaynaklara dayan›larak derlenen bilgilere
göre, 1892 y›l›nda bir tüccar taraf›ndan
yapt›r›lm›fl, Antep harbi (1921) sonras› devlete
geçmifl ve alt›ndaki ma¤aran›n atlara uygunlu¤u
göz önüne al›narak atl› jandarma birli¤ine tahsis
edilmifl. Daha sonra Antep’in yerli ailelerinden
Ocaklar ailesine sat›lm›fl, 1960 y›l›nda ise evin
ma¤aras›nda koyunlar›n› beslemek amac›yla
Kasap Mehmet Ali Çaprak taraf›ndan sat›n
al›nm›fl. 2008 y›l›nda Gaziantep Büyükflehir
Belediyesi taraf›ndan kamulaflt›r›larak, Gaziantep’e
ve kültürel miras›m›za katk›lar›ndan dolay› Prof.
Dr. Metin Sözen’in ad› verilerek 2009 y›l›nda bir
e¤itim ve kültür evi olarak onar›m›na bafllanm›flt›r. 

Prof. Dr. Metin Sözen E¤itim ve Kültür
Evi, tüm bölge kentlerine hizmet veren ve
korumadan sorumlu kadrolar› donan›ml› k›lmay›
amaçlayan bir e¤itim merkezine dönüfltürülmesi
tasarlanmaktad›r. 

Bayaz Han Kent Müzesi aç›ld›
Bayaz Ahmet Efendi taraf›ndan 1909 y›l›nda

yapt›r›lan ve Kültür Yolu Projesi kapsam›nda
restore edilen ve kent müzesi olarak ifllevlendirilen
Bayaz Han, Gaziantep’in somut olmayan kültürel
miras ürünlerinin, geleneksel yaflam kültürünün
sergilendi¤i bir mekân olarak, Kültür ve Turizm
Bakan› Ertu¤rul Günay taraf›ndan hizmete
aç›ld›. Kent müzesinde etnografik, otantik, özel
koleksiyonerlere yönelik yaz›l› ve sözlü bellek ve
süreli yay›nlar bölümleri, dijital bilgi bankas›,
multivizyon gösterisi, kardefl flehirler teflhir
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salonu, uzun ve k›sa dönem sergi alan›,
araflt›rma laboratuar›, Antep yemeklerini sunan
150 kiflilik restoran, 90 kiflilik bir kafe, 85 kiflilik
pastane, yerel el sanatlar›n›n sergilendi¤i ve
sat›fl›n›n yap›ld›¤› 12 adet sat›fl ma¤azas›, 180
kiflilik toplant›-kokteyl-sergi salonu, turizm
bilgilendirme ofisi, 4 adet atölye ve derslik yer al›yor.

Bayaz Han Kent Müzesi’nin aç›l›fl›nda
konuflan Bakan Günay, Gaziantep’in kültür
turizmi konusunda h›zla ilerledi¤ine dikkat çekti.
Türkiye’yi turizm amaçl› ziyaret edenlerin,
sadece deniz ve günefl için de¤il, yerel ve kültürel
de¤erleri ö¤renmek için gelmeye bafllad›¤›n›

belirterek “Eme¤i geçen herkesi kutluyorum.
Bizler de eme¤inizin yere düflmemesi için
çal›flaca¤›z,” diyerek sözlerini bitirdi.      

Arkeoloji ve Zeugma Mozaik
Müzesi incelendi 

Seminerin son günü, Arkeoloji ve Zeugma
Mozaik Müzesi incelendi ve kentin yeni
yerleflim alanlar› gezildi. ÇEKÜL Vakf› Ankara
gönüllülerinden Kurtulufl Savafl› ve Cumhuriyet
Müzeleri Müdürü Müberra Günel’in katk›lar›yla
ça¤dafl bir müzecilik anlay›fl›yla düzenlenmifl



Beyaz Han Kent Müzesi Bakan Günay taraf›ndan aç›ld›

Gaziantep Mimarlar Odas› Evi
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olan Türkiye’nin bu en büyük mozaik müzesinde,
550 metrekare mozaik sergileniyor. Müzede,
Poseidon ve Euphrates villalar›n›n sütunlu
avlusu, “Pembe Giysili Theonoe”, “Dionysos'un
Dü¤ünü”, “Çingene K›z›” gibi eflsiz eserler yer
al›yor. fiimdilerde inflas› devam eden yeni Mozaik
Müzesi’nin ise birkaç ay sonra tamamlanmas›
planlan›yor. 40 bin metrekare toplam alan› olan
müzenin 20 bin metrekare kapal› alan› olacak. 

Tarihi Kentler Birli¤i Gaziantep Semineri’nin
düzenlenmesinde büyük bir konukseverlik ve
içtenlikle görev alan KUDEB çal›flanlar›, TÜRSAB
Gaziantep yetkilileri, Gaziantep Mimarlar Odas›
temsilcileri, Gaziantep Büyükflehir Belediyesi
‹mar ve fiehircilik Daire Baflkan› Sezer Cihan ile
birlikte havaalan›na kadar gelerek, seminer
kat›l›mc›lar›n› u¤urlad›. Konuklar, Gaziantep
Büyükflehir Belediyesi’ndeki görevi s›ras›nda
Kültür Yolu projesine önemli katk›lar› nedeniyle
Hurflit Arslan’a, ÇEKÜL Vakf› Gaziantep
temsilcisi yüksek mimar Zafer Okuducu’nun
etkinlik boyunca eksilmeyen deste¤i ve
katk›lar›na yürekten teflekkürlerini dile getirdiler.  

Yereldeki kaynaklar›n kullan›lmas›yla ortak
çal›flman›n bir ürünü olan baflar›l› bir çal›flman›n
incelendi¤i Gaziantep Semineri, kamu-yerel-sivil-
özel birlikteli¤inin hedefine uygun flekilde
oluflturulmas›n›n sonuçlar›n› gözler önüne serdi.
TKB üyeleri, güzel hat›ralar, yeni ilhamlar,
ak›llar›nda ve yüreklerinde flekillenmeye bafllayan
yeni projelerle kentlerine döndü.

Metin Sözen E¤itim ve Kültür Merkezi

Piflirici Mescidi





47

Zeugma Mozaik Müzesi



beraberli¤in ç›k›fl noktas› olaca¤›n›n da bir
göstergesidir. Küreselleflme, birileri zengin
olurken yoksullu¤un ço¤almas› anlam›na
gelmemektedir. Baz› ülkelerin sahip olduklar›
birikimlerini yok edercesine hareket etmesi, yar›n
nas›l flaflk›na döneceklerinin habercisidir. Asl›nda
küreselleflme, yarat›lan ve geçmiflten bu güne
aktar›lan akl›n, beraberce namuslu ve diri
kullan›lmas›d›r. As›m Beyin bir saati bulan
konuflmas› bizlere k›sa geldi. Çünkü dünyada
olup bitenlerle, yerelde olup bitenleri ortak bir
paydada buluflturdu. Küreselleflme yerelden bilgi
almad›kça, çeflitlilik ve farkl›l›klardan
kaynaklanan bilgileri dünyaya yaymad›kça, ne
uluslararas› iliflkilerde sa¤l›k, ne ülke içinde
bereket kal›r. 

“Biz, her ölçekteki yerleflmeyi eflit koflularda
sayg›de¤er buluyoruz. Belde, ilçe, il ve
büyükflehirlerimizi eflit de¤erlendiriyoruz.
Baflar›m›z›n s›rr› burada. Siyasi taraf›m›z› hiçbir
gün gündeme getirmeden, kentin seçilmifli
olarak, devletin valisiyle kenetlenerek, kaynak
kullanma ve proje üretmenin yolunu açmaya
çal›fl›yoruz. Siyasi emelleri u¤runa üçüncü s›n›f
adamlar› birinci s›n›f yerlere getirerek zengin

Prof. Dr. Metin Sözen’in

De¤erlendirme Mesaj›

9 Haziran 2009 günü, TKB Gaziantep
Semineri’nde Gaziantep Büyükflehir
Belediye Baflkan› Dr. As›m Güzelbey’in

yapt›¤› sunumun ard›ndan kürsüye gelen ÇEKÜL
Vakf› ve TKB Dan›flma Kurulu Baflkan› Prof. Dr.
Metin Sözen bir de¤erlendirme konuflmas› yapt›.
On y›ll›k bir geçmiflin ard›ndan TKB’nin yeni
dönem çal›flmalar›n›n bu ilk günlerinde önemli
mesajlar verdi. Bu konuflman›n tam metnini
paylaflmak istedik.  

“Bir toplant›n›n izlenmesi için bir üretimin
olmas›, o üretimin ortak bir paydada buluflmas›
ve herkesi bir yerinden yakalamas› gerekiyor.
Üretilen fleylerin ne kadar çok insan›n ortak mal›
oldu¤unu ve bunlara bir misafir gibi
bak›lamayaca¤›n› gösteren bir düzene ihtiyaç var.
Tarihi Kentler Birli¤i’nin içindeki ‘tarihi’ sözcü¤ü,
akl›n tarihten gelen birikimle buluflmas› anlam›na
geliyor. Halep’ten gelen dostlar›m›zla daha önce
de TKB Suriye gezisinde bir araya gelmifltik.
‘Ortak akl›’ s›n›r d›fl›na da tafl›mam›z, dünyadaki
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olman›n peflinde koflanlar da bizim açmaya
çal›flt›¤›m›z yolda ilerlemeli. Bu seminer, bir
kentin öyküsü oldu¤u kadar, yüreklili¤iyle
gelece¤in kap›lar›n› açan önemli bir geliflme
olarak alg›lanmal›. 

“Kültür s›n›rlar›, kentleri
bütünlefltirir”

“Halep’teki dostlar›m›zla kurdu¤umuz iliflki,
iki devlet aras›nda kurulan iliflkiden daha güçlü
temeller üzerinde kurulmaktad›r. Antep kalesine,
Halep kalesine bakanlar, geçmiflin ortak
sanatç›lar›n›, ortak mimarlar›n› ve yöneticilerini
göreceklerdir. S›n›rlar yanl›fl çekilebilir; ama
kültür s›n›rlar› kentleri bütünlefltirir. Gaziantep’te
yola ç›kt›¤›m›z günü çok iyi hat›rl›yorum.
Baflkana, ‘Kente hangi ölçekte yaklaflaca¤›z,
hangi halkla yapaca¤›z?’ diye sordum. Birinci
aflamada yerelde merkezin temsilcisi olan
valili¤in s›n›rlar› içindeki yerleflmeleri planlad›k.
Sonras›ndaysa Suriye, Filistin ve Irak’la olan
iliflkileri, kentler aras› iliflkilerle ebedi k›lma
yolunda ve halklarla birlikte yap›lacak çal›flmalarla
s›n›r ötesine tafl›maya karar verdik. Bafll›klar
alt›nda ifl yapt›¤›n›zda koydu¤unuz hedefin,
vizyonun çok iyi kavranm›fl ve kavramlar›n da
herkes taraf›ndan ayn› anlafl›lm›fl olmas› gerekiyor.

“Burada kuflaklar bulufltu
arkadafllar!”

“Burada kuflaklar bulufltu arkadafllar! fiu
anda KUDEB’in çal›flt›¤› binay› onararak, KUDEB’li
arkadafllara verdik. Gencecik çocuklar somut ve
somut olmayan miras›n saptamas›n› yap›yor. 

Bu toplant› öncesinde TKB Dan›flma Kurulu
ve TKB Encümen üyeleri seminerin niteli¤ini
tart›flt›. Üyelerimizde yüzde elli oran›nda de¤iflme
oldu¤unu saptad›k. Yeni gelen arkadafllar›m›z,
2000 y›l›ndan bu yana ald›¤›m›z yolu görerek
fark› kapatacaklar, hem eflit duruma gelecekler,
hem de gelece¤e dönük büyüklü¤ü yaratmak
için bizimle beraber ayn› çizgide duracaklar.
TKB’nin bir toplumsal e¤itim ortam› oldu¤u
bilinciyle, siyasilerin yanl›fl ve do¤rular›n› somut
flekilde göstererek, seçilmiflleri do¤rular›n
yan›nda buluflturarak, kavramsal bir bütünlü¤ü
sa¤lamay› hedefledik. Dan›flma Kurulu üyelerimizin
engin deneyim ve bilgilerini burada kutlamak
istiyorum. Seçimlerin ard›ndan, yeni gelen
arkadafllar›m›z›n yapt›klar›m›z› ve yapmay›
amaçlad›klar›m›z› anlamalar› için, Antep’in bu

ölçekteki birikimini, sorunlar›n› ve kaynaklar›n›
anlatarak bafllamay› olmazsa olmaz koflul olarak
gördük. 

“fiimdi size soruyorum: As›m beyin
anlatt›klar›ndan kendi yüre¤inize ve akl›n›za neleri
ne kadar ald›n›z? Her fleyin çözülebilece¤ini
gördü¤ünüzü san›yorum. Kayna¤›n sonradan
geldi¤ini anlad›¤›n›z› san›yorum. Birikim ve
bilincin ötesinde buluflman›n en büyük kaynak
oldu¤unu anlad›¤›n›z› umuyorum. Bir ifle
bafllarken bu ülkede ‘Paran ne kadar?’ diye
sorduklar›nda çok k›z›yorum. ‘Akl›n ne kadar?
Birikimin ne kadar?’ diye sorulmas› laz›m. Bu
soruldu¤unda ülkemizin ne kadar zengin
oldu¤unu görüyoruz. Bu ülkede, IMF’ye, Dünya
Bankas›’na çok fazla yüz vermemesi gereken bir
kayna¤›n sahibi oldu¤umuzun görülmesi gerekiyor.
Ve bunun yolu da kentlerden geçiyor. Bugün art›k
dünyada kentler el s›k›flacak. Kentlerin ak›llar›
bulufluyor. Anlatt›¤›m kavramlar içinde
göreceksiniz ki, çevremizdeki bütün komflu
ülkelerle, daha uzak ülkelerle sa¤lad›¤›m›z
iliflkilerden daha s›cak iliflkiler kurulacak.
Halep’ten gelen dostlar›m› bir bafllang›ç olarak
görüyor ve kutluyorum. Bu toplant›n›n benzerini
Tekirda¤’da yapt›k. Bulgaristan ve Yunanistan’dan
gelen kent yöneticileriyle yapt›¤›m›z toplant›da,
flimdi valilerin öncülü¤ünde, iliflkilerin önce kültür
sonra ticarete dönüfltü¤ünü görüyoruz. Bizim en
korktu¤umuz fley, yöneticinin bilinçsiz insana
kadro hareketi içinde yer vermesidir. Antep’in
baflar›s›, Vali beyin önderli¤inde sevecen bir
buluflmay›, kent esnaf›na kadar tafl›d›. Bak›rc›lar
Çarfl›s›’ndaki umutsuzluk umuda dönüfltü.
Beraber çektirilen resimler anlam kazanmaya
bafllad›. Kuflaklar birlefltirilerek haz›rlanan bir
tasar›mla ortaya ç›k›ld›. 

“Belle¤ini yitiren kentin insanlar› birbiriyle
kaynaflmaktan yoksun demektir. TKB, her kentte
bir kent müzesi kurmay› öncelikli görev bilmektedir.
Kastamonu, ‹zmir, Bursa gibi daha nicelerini
kutluyorum. Kent müzelerinin oldu¤u kentlerde,
gelecek kuflaklar kimlikli bir kentte yaflad›¤›n› fark
edecektir. Türkiye kendi varl›k nedenini kendisi
kan›tlad›¤› zaman, topra¤›n alt› da üstü de benim
dedi¤i zaman, kötü bakan co¤rafyalardaki
çirkinlikler, ne kadar sa¤l›ks›z olduklar›n›n
bilincine varacaklard›r. Masa bafl›ndan kurtulamam›fl
kifliler, gelip burada yap›lan iflleri ‘fiuras› olmam›fl,
buras› olmam›fl’ diyerek elefltiriyorlarsa e¤er,
gelsinler burada bu ifllere soyunsunlar. Bu ülkenin
bilim adam› olduklar›n› burada kan›tlas›nlar. Bu
ifller oturarak yap›lm›yor. Biz ayakta dik kalaca¤›z.
Sevgiler sunuyorum.”



hissedebilecek, kent ruhunu yakalayabilecekler. Onun
için önemsiyoruz…

Ahmet Yenihan, Erbaa Belediye Baflkan› 
Gaziantep’e ikinci defa geldim. 2005 y›l›nda gelmifltim.
Gaziantep’in çok de¤iflti¤ini gördüm. Koruma bilinci çok
geliflmifl. Yemek yedi¤imiz yer restore ediliyordu, bugün
orada yemek yedik. Çok duyguland›m. Örne¤in mutfak
müzesi, cam müzesi gibi yeni müzeler aç›lm›fl. TKB
toplant›lar›na kat›l›p da etkilenmemek mümkün de¤il.
Düzenli bir belediye hizmeti var: Trafi¤in düzenlenmesi,
yaya kald›r›mlar›n›n düzenlenmesi. Kalenin önü harabe
gibiydi, k›r kahvesi ve di¤er düzenlemelerle çok güzel
oldu. Gaziantep’in TKB üyesi olmas› buraya çok fleyler
kazand›rm›fl. Biz de Cumhuriyet Meydan›m›z› yeniden
düzenliyoruz. Buradaki eski hükümet kona¤›m›z› Yunus
Emre Kültür Merkezi olarak kullan›yoruz. ‹çinde yöresel
yemek sunumlar› yap›l›yor. Sanat atölyeleri ve flehir
kütüphanesi var. Nikah salonu var. Kad›nlar Erbaa Kültür
Varl›klar›n› Koruma Derne¤i kurdu ve bu merkezi
kullan›yorlar. Litvanya’ya Yunanistan a geziler düzenliyorlar.
Sivil toplum bilinci olufltu. Eskiden çevre günü gibi özel
günlerde resmi törenlerin ötesine geçemiyorduk. fiimdi
ise STK’lar ile yap›yoruz. Yüzlerce insan bir araya gelerek
sokaktaki sigara izmaritlerini temizledik. Bu çal›flmayla
esnaf› etkiledik. fiimdi onlar da izmaritlerini soka¤a
atmamaya özen gösteriyor. Tüm bu çal›flmalar Yunus
Emre Kültür Merkezi aç›ld›ktan sonra oldu. Bu merkezin
bulundu¤u alan› da düzenlemeye bafllad›k. Mustafa Bey
Kona¤›m›z’› restore ettik, restoran olarak hizmet veriyor.
Bu gezi s›ras›nda notlar ald›m. Erbaa’ya döndü¤ümde
restoran olarak hizmet veren Mustafa Bey Kona¤›’n›n bir
bölümünü mutfak müzesi yapmay› hayal ediyorum. Biz
de çal›flmalar›m›z› TKB öncesi ve sonras› olarak
tan›ml›yoruz. Eskiden y›k›k dökük bir yap› gördü¤ümüzde
y›k›ls›n karar› veriyorduk. Halk›n da yaklafl›m› böyleydi.
Bugünse, eski bir yap›ya bir müteahhit musallat olduysa,
vatandafllar gelip beni uyar›yor. TKB üyesi olmak bizim
için bir ayr›cal›k. Çünkü bir sorumluluk yükleniyoruz.
Yerine getirmedi¤imizde de suçluluk duyuyoruz. Geçen
günlerde mimarlar›m›zla bir toplant› yapt›k ve TKB üyesi
olan kentlere ziyaretler düzenlemeye karar verdik.
Belediyemizin baz› teknik çal›flanlar›n› ve mimarlar›m›z›
özellikle Gaziantep’e göndermeyi düflünüyorum. Mutfak
müzesi ve kent müzesini mutlaka görmelerini, buradaki
KUDEB çal›flanlar›yla tan›fl›p onlar›n deneyimlerinden
yararlanmalar›n› istiyorum. 

Mustafa ‹ça, Kütahya Belediye Baflkan› 
Gazintep’e uzun y›llar sonra ikinci geliflim. Buras›
Ortado¤u ile bir köprü ifllevi görmüfl. Bu nedenle çok
fazla tarihi eser var. Ayn› nedenle de Belediye
Baflkan›m›z›n ifli çok zor, ama As›m bey ve ekibi bunu
baflarm›fl. TKB koruma bilincinin yayg›nlaflmas›
anlam›nda bir okul. Burada özellikle flunu gözlemledim:
Sadece kamu kurumlar› de¤il flah›slar da koruma
çal›flmalar›na bafllam›fl, yani bu maya tutmufl. Tarihi
koruma bilinci, restorasyonlar ve yeniden
ifllevlendirilmeler gayet güzel uygulanm›fl. Eserlere çok

Gaziantep, TKB’li
belediye baflkanlar›na
neler düflündürdü? 
TKB Gaziantep Semineri’ne kat›lan üye belediye
baflkanlar›na, kentteki geliflmelerle ilgili
de¤erlendirmelerini, kendi kentlerindeki çal›flmalarla
Gaziantep örne¤i aras›ndaki benzerlikleri ve yanlar›nda
götürecekleri yeni fikirleri sorduk. 

Mehmet Beflir Ayano¤lu, Mardin Belediye Baflkan›
Tarihi Kentler Birli¤i’nin ‹stanbul Buluflmas› daha çok
teoriye yönelikti. Gaziantep Semineri ise daha çok prati¤e
yönelik. Bana bir perspektif kazand›rd›. Kafamda
oluflturdu¤um flablonun hemen hemen büyük bir
bölümünü burada gördüm. Bu bana umut veriyor. Benim
de kafamda bunlar var. Metin Hocam “Mardin’de ortak
akl› oluflturun, kayna¤› sonra buluruz” der. Önemli olan
ortak akl› oluflturmak, ortak yolu bulmak; Antep’te bu
kesinlikle baflar›lm›fl.
Sa¤l›kl› kentler, sa¤l›kl› insana benzer. Ve kentler insana
benzer: Do¤ar, yaflar ve ölürler. fiu an Mardin yaflayan bir
kent fakat hasta, suçiçe¤i ç›karm›fl. Tarihi yap›lar
aras›ndaki beton binalar suçiçe¤i, bunu kurutmam›z
gerekiyor. Mardin’de flu anda say›n valimizle beraber çok
ciddi bir y›k›m çal›flmas› içindeyiz. Tüm beton yap›lar›
y›kt›r›yoruz. Mardin’i sa¤l›kl› yaflayan bir kente
dönüfltürmek için tarihi dokuyu koruyaca¤›z. Valimizin de
büyük katk›s›yla, sokak ›slah çal›flmalar›n› da bütün
Mardin’de yayg›nlaflt›rmak istiyoruz. 5-6 y›l içinde iyi bir
aflamaya gelirsek mutlu olaca¤›z. Kenti beton ve molozdan
temizledikten sonra çanak anten ve kablo kirlili¤ini çözmek
için proje gelifltirmemiz gerekiyor. 
Vak›flar Genel Müdürlü¤ü geçen sene Mardin camilerinin
ço¤unu restore ettirdi. Süryani cemaati de kendi kiliselerini
restore ettirdi. Mardin’de iki tane hamam, Emir ve Savur
Kap› hamamlar›, restore edilmifl durumda. Savur Kap›
Hamam›’n›n çevresinde flu anda sokak sa¤l›klaflt›rma
çal›flmalar› yap›l›yor. Mardinliler art›k dönülmez bir
noktaya vard›klar›n› anl›yorlar. Bence do¤ru bak›fl aç›s›n›
kazan›yorlar. Mardin üçüncü büyük tafl kent. Geçenlerde
bir ziyaretçimizin Mardin’le ilgili ilk izlenimi “Ben flu an
Kudüs’teyim” oldu.
Kent Müzesi: Sak›p Sabanc› Mardin Kent Müzesi’nin
restorasyonu bitmek üzere. Müzenin çevresinde sokak
sa¤l›klaflt›rma çal›flmas› yap›yoruz. Ara sokakta bulunan
baz› beton yap›lar y›k›ld›, su ve kanalizasyon borular›
yenileniyor. TEDAfi ve Telekom’a ait kablolar yeralt›na
al›n›yor. Ondan sonra bazalt tafl döflenecek. Böylece
müzenin etraf› ›slah edilmifl olacak. 
Müzeler bence kentin kalbidir. Atar ve toplar, ana
damarlar›d›r. ‹nsanlar› bir araya getiren, buluflturan, tari-
hi varl›klar› insanlara hat›rlatan mekânlar oldu¤u için
kent müzesi önemlidir. Mardin’in ruhunda farkl›l›klar,
kültürel zenginlikler var; farkl› dillerin, dinlerin bir arada,
bar›fl içerisinde yaflad›¤› ve medeniyetlerin bulufltu¤u bir
mekând›r. Kent müzesi bunu yans›tacak. Mardin’e
gelecek ziyaretçiler, gönül dostlar› Mardin’in kalbini



güzel fonksiyonlar verilmifl. Biz de Kütahya’da bir kona¤›
restore ettik ve kap›lar›n› sanatç›lara açt›k. Bunlar
benzer yanlar›m›z. Çarfl›lar›n bizim kültürümüzde önemli
bir yeri var. Çarfl› esnaf›ndan çok fazla kira al›p zor
duruma sokmamal›y›z. Tek elefltirdi¤im nokta bu.
Yöneticiler, tarihi canland›r›rken bu ince noktalara dikkat
etmeli.

Eflref Ayaz, Savur Belediye Baflkan›   
Alt› dönemdir belediye baflkan›y›m. Gaziantep’e geçen
y›l gelmifltim, çok olumlu bir de¤iflim var; sa¤l›kl› bir
flehirleflme gördüm. ‹flbirlikleri çok belirgin gözlemleniyor.
Gönül vermifl bir kadroyla yola ç›k›ld›¤› görülüyor. Benim
üstünde durdu¤um ve merak etti¤im konu halk›n bu
çal›flmalar› nas›l karfl›lad›¤›yd›. Al›flverifl yapt›¤›m›z
dükkânlar, taksi floförleri herkes çok memnun. Esnaf
sonucu görünce gönülden desteklemeye bafllam›fl. Bu
önemli bir nokta. ÇEKÜL Vakf›’n›n Savur’a da çok katk›s›
oldu. Savur’u anlatan bir kitap haz›rlad›k. Yazar
arkadafllar çok titiz davrand›lar. Bence bir kent için
yay›nlar›n da önemi büyük. Savurlular bazen biz neden
küçük kald›k hay›flan›rlar. Gaziantep’in tarihi dokusu çok
fazla. Buras› büyük bir kent. Bu çal›flmay›
gerçeklefltirmek çok kolay olmasa gerek. 1987 y›l›nda
Bursa’da düzenlenen uluslararas› bir sempozyuma
kat›lm›flt›m. ‹lk karfl›laflt›¤›m afiflte Savur’dan bahsediyordu.
O afifl beni çok etkiledi. Bu benim için bir teflvik oldu.
Ne kadar önemli bir kentte yaflad›¤›m› anlad›m.
Savur’da tafl giydirilme zorunlulu¤u getirdik. Do¤ru bir
anlat›mla, estetik ve ucuz oldu¤unu söyleyince halk
sahiplendi. Gaziantep ve Savur’da yap›lan çal›flmalarda
bu yönde bir kesiflme noktas› oldu¤unu görüyorum. 

Bekir Keskin, Ödemifl Belediye Baflkan›
Yeni dönem belediye baflkan›y›m. Daha önce de ÇEKÜL
Vakf›’n›n Birgi’deki oluflumunun içindeydim. ÇEKÜL ve
TKB’nin harekete geçirmesiyle ülkemizde pek çok
de¤iflimin bafllad›¤›n› görüyoruz. Gaziantep böyle
çal›flmaya devam ederse örnek bir çal›flma yapm›fl
olacak. Biz de Ödemifl’te Y›ld›z Oteli restorasyonuyla
ödül ald›k. Oras› Kent Müzesi ve Arflivi olacak.
Müzelerde objeleri dikkatli seçmek gerekiyor. Bir konuyu
ortaya ç›karan, hikâyesi olan objeleri tercih edece¤iz.
ÇEKÜL Vakf›’n›n deste¤iyle Ödemifl Kent Müzesi ve
Arflivi ile model olma yolunda ilerlemek istiyoruz. Kentin
hikâyesini anlatmak istiyoruz. Koleksiyonculuk
anlam›nda da baz› eklemeler düflünüyoruz. fiükrü
Saraço¤lu Ödemifl için çok önemli bir yöneticiydi. Onun
döneminde kentlilik bilinci geliflmeye bafllam›flt›. Biz de
onun izlerini takip edece¤iz. Gaziantep’in dokusu ile
bizim yörelerin dokusu farkl›. Bizde tafl ve ahflab›n aflk›
var. Duvar ustalar›n›n tafllar›n içine yerlefltirdikleri ahflap
motifler var. Her kentin dokusu farkl› oldu¤u için
restorasyon süreçleri de farkl› bence. Çünkü her yap›n›n
ustas› ve iflçili¤i ayr› bir özen istiyor. Belediye baflkan›
arkadafllar›m, kentlerinin özelliklerine göre projeler
üreteceklerdir. Sadece yap›lan› kopyalamak yerine,
baflar› noktalar›n› bulup kentin özelliklerine göre yeniden
yorumlamak gerekiyor. 
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‹smet ‹flçi, Gaziantepli bak›r ustas›
40 y›ld›r çal›fl›yorum, 30 y›ld›r da ustay›m.

Restorasyonlar güzel oldu. Pek adam geçmezdi
buradan, bir kültürlü insan göremezdik. Kavga
etti¤imiz, can güvenli¤imiz olmad›¤› günler yaflad›k.
Sa¤ olsun Belediye Baflkan› bu konulara el att›...
fiimdi daha iyi, daha güzel… Mesle¤imiz icab›
tarihi fleylerle ilgilendi¤imiz için tarihi yap›lar›n
ortaya ç›kar›lmas› iyi oldu. Gelecek nesillere bir
fleyler b›rakabilece¤iz. Tek sorunumuz, otopark.
Müflterilerimiz bu konuda s›k›nt›l›. Bu restorasyonu
yap›lan yerlerin etraf›na bir park yeri de
düflünülürse her fley daha güzel olur.

Funda Y›ld›r›m, Bak›rc›lar Çarfl›s›’nda esnaf
Benim babam Urfal›, annem Ankaral›.

Dedem, fiirehan’da f›st›k tüccarl›¤› yapard›.
Babam emekli olunca ailece buraya, dedemin
yan›na geldik. Yar› Gaziantepli say›yorum
kendimi. Bak›rc›lar Çarfl›s›’n›n eski halini
biliyorum. Çok kötü bir haldeydi, bir bayan›n
girebilece¤i gibi de¤ildi. fiu anki haliyle o
zamanki aras›nda çok büyük bir fark var. fiimdi
çok otantik, çok güzel… 1,5 y›ld›r çarfl›da bir
dükkân›m var. Çal›flmalar bittikten sonra,
‹stanbul’dan gelen misafirlerimizle çarfl›y›
gezmeye geldik, hatta bir tak› ald›k. Ondan sonra

eski Türkmen tak›lar›na merak duydum, yani
önce müflteri oldum sonra dükkân açt›m. Bu
çarfl›da benden önce sadece bir bayan ebru
ö¤retmeni vard›. Ben de burada çal›flmaya
bafllay›nca di¤er dükkân sahipleri de kendilerine
çeki düzen verdiler. Eskiden çok kar›fl›k bir
çarfl›ym›fl… Gaziantep’teki çal›flmalar› herkes çok
olumlu buluyor. Geçen gün dedemin çal›flt›¤›
fiirehan’›n yeni halini gördüm, çok duyguland›m.
Turizmin canlanmas› çok güzel…

Ad›n› vermek istemeyen Gaziantepli 60 y›ll›k
bir çarfl› esnaf›

Ben mesle¤imi terk ettim. Para kazanamad›¤›m
için bak›rc›l›¤› b›rakt›m. fiimdi çelik imalat›
yap›yorum. Ben dükkanday›m, çocuklar›m
atölyede... Yafl›m 71, 60 sene sa¤lam hizmet
verdim... Buran›n eski hali çok harabeydi, pislikten
geçilmezdi. Bundan 30-40 sene önce, 50 sene
evvel bile, burada büyük tafllar vard›. Onlar›
kald›rd›lar, asfalt ettiler. Sonra onlar› da
kald›rd›lar, As›m bey gelince buras› güzelleflti.
Kepenkler falan hepsi de¤iflti. Görünüflü çok
güzel oldu... Antep evleri güzellefliyor. Harabeydi
bunlar, flimdi çok k›ymetlendi. fiu arkalarda iki
han var, harabe halinde, onlar da yap›labilir.

Gaziantep esnaf› anlat›yor
Nilüfer Oktay
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Salman Ça¤r›l›, bak›rc›
Do¤ma büyüme Antepliyim. 60 y›ld›r

yap›yorum bak›rc›l›¤›. Hep bu çarfl›dayd›m. 8-9
yafl›nda ç›rak olarak bafllad›m, bir daha da
ç›kmad›m. Valla çarfl› de¤iflti de, ifller de¤iflmedi.
Yabanc› gelirse ifl oluyor. Bak›r mutfaktan ç›kt›,
iflimiz epey azald›. Mutfakta mesela kafl›ktan
siniye kadar bak›r kullan›rlard›. fiimdi hiçbir
evde, bir parça bile bak›r yok. Alüminyum, çelik
kullan›l›yor. Gençler heves etmiyor. Bir ç›rak bile
bulam›yorum, gelmiyorlar. Kendi torunum var, o
da olmasa hiç yok. Bu bile “Ya polis, ya subay
olaca¤›m” diyor. Antep evleri güzellefliyor,
hoflumuza gidiyor. Eski Antep evinde oturuyoruz,
ma¤aras› bile var... Çarfl›da çal›flma yaparken
bizimle çok toplant› yapt›lar. Güzel oldu ama
üzerini kapatacaklard›, henüz kapatmad›lar;
ö¤len burada duramazs›z s›caktan. Bir de bir
kap› koysalar iyi olur... Yap›lan ifl kötü olur mu?
Hanlar, camiler y›k›laca¤›na düzeni yap›ld›,
ayakta duruyor.

Mehmet Emin Çak›ro¤lu, yemeni ustas›
Antep’in yerlisiyim. Yaklafl›k 130 y›ld›r, dört

kuflakt›r bu mesle¤i yap›yoruz. 1990-91
y›llar›nda bu meslek bizim için bitmek üzereydi.
Geliri azd›, babam›n yapmaya takati
kalmam›flt›… Farkl› bir ifl aray›fl› içine girmifltik
fakat yemenicilik bizi b›rakmad›. Biz de yeni
tasar›mlarla devam ettik. Renkleri, modelleri
de¤ifltirdik. Eskiden müflterilerimiz yafll›lar ve
köylülerdi. fiimdi gençlere de hitap ediyoruz.
Babam de¤ifliklik yapmak istedi¤imizde çok
rahats›z oldu. “Böyle ifllere kafa yoruyorsunuz”
dedi. Ama kendisi de de¤iflmesi gerekti¤ini
anlam›flt›. Önce babamla geçmiflte kullan›lan
ama zamanla unutulmufl modelleri ortaya
ç›kard›k, sonra onlar› modernize ettik, geçmiflle
günümüzü birlefltirip yeni bir konsept yaratt›k.
K›rm›z› ve siyah renkli modeller vard› sadece,
yeflil, mor gibi renkleri de denedik ve hepsinde
farkl› bir ilgiyle karfl›laflt›k. Ayr›ca sandalet
üretmeye bafllad›k, bu arada eski modellerimizin

üretimi de devam ediyor… Zamanla yerli dizi ve
film yap›mc›lar› bizi keflfettiler, ard›ndan “Truva”,
“Harry Potter” gibi yabanc› filmler için yemeni
yapt›k… Bu da bizi biraz medyatik hale getirdi.
‹yi yemeninin özelli¤i aya¤› terletmemesidir.
Terlemeyen ayak kötü kokmaz, mantar türü
hastal›klar da olmaz. Art›, yemeniyle ç›plak
ayakla toprakta yürüyor gibi, hafif ve rahat
hissedersiniz. Böylece vücuttaki elektrik at›l›r.
Bütün bunlar›n nedeni, yemeninin iç taban ve iç
yüzeyinde kulland›¤›m›z boyas›z, do¤al deridir.
Biz malzemeyi al›r, özel olarak iflletiriz.

Ben ç›rakl›k yapt›m ama “Bu meslekte ifl
yok” diye babam beni bir türlü dükkâna almad›.
Okulu b›rakt›ktan sonra oto tamircili¤i yapt›m,
k›rtasiyecilik yapt›m, 15 sene böyle geçti. Biz
babaya mesle¤i b›rakt›rmaya gelmifltik fakat bizi
de içine çekti. 30 yafl›ndan sonra ç›rakl›¤a
bafllad›k baban›n yan›nda, 40 yafl›ndan sonra da
dünyaya tan›tt›k. Biz babay› biraz geçtik…

Elmac› Pazar›’nda iki dükkân›m›z var. Ana
merkezimiz 130 y›ll›k mekân›m›z. Bayazhan’da
da flube açt›k. Bu mesle¤i tan›tmak için
elimizden geleni yap›yoruz. ‹flçi s›k›nt›s›
yaflam›yoruz ama bir projemiz var: El dikifli
olay›n› ev han›mlar›na ö¤retmeyi düflünüyoruz.
Önce atölyemizde dikifli ö¤renecekler, sonra
evlerinde çal›flabilecekler.

Benim dört çocu¤um var, hepsi okuyor.
Bir tanesi çok güzel tasar›mlar yap›yor. Baz›
modellere boncuk yap›yor. Dükkâna girse elinden
ifl gelir. Yemenicilik beceri ifli, 10 kifli yetifltirirsin
bir tanesi usta olur. 

Kesinlikle çok de¤iflti, güzelleflti Gaziantep.
Yerel idaremizin büyük bir çabas› var, biz de bu
çabaya destek veriyoruz. Bak›rc›s› bak›r
tasarl›yor, yemeni ustas› yemeni yap›yor…
Sadece yerel idare yapsa havada kal›r. Bu
kolektif bir ifl, ustalar da gerekir. Biz de elimizden
geleni yap›yoruz. Biz s›k s›k flehir d›fl›na
gidiyoruz. Antepli oldu¤umuzu ö¤renince, “Antep
çok de¤iflmifl, çok güzel olmufl” diyorlar. Çok
h›zl› de¤iflim var. 

Funda Y›ld›r›m Salman Ça¤r›l› Mehmet Emin Çak›ro¤lu



ye belediyelerin “baflar›l›” koruma
projelerini ödüllendiren Tarihi Kentler
Birli¤i (TKB), ayn› baflar›y› her y›l

gösterenlere “süreklilik ödülü” vermeye bafllad›.
Bunu ilk hak eden Gaziantep, Tarsus ve
Osmangazi’ye 23 May›s’taki “Befliktafl
Buluflmas›”nda “teflekkür” edilmiflti.

Koruma projelerini “kesintisiz” sürdürmenin
“üyelik koflulu” oldu¤unu vurgulayan TKB, ödül
alan Gaziantep uygulamalar›n› 19-21 Haziran’da
“seminer konusu” yapt›. Üye belediye baflkanlar›
ve yerel yöneticilerinin kat›l›m›yla gerçekleflen
seminere konuk olarak Halep Valisi Tamer
Hacce de gelmiflti.

Seminer, “Tasar›mdan Uygulamaya Koruma
Süreci” bafll›¤› alt›nda Büyükflehir Belediye
Baflkan› Dr. As›m Güzelbey’in kültürel çevreyi
koruma çal›flmalar›n› anlatmas›yla bafllad›.
TKB’nin 10 y›lda yaratt›¤› “yerel koruma bilinci”ni
kan›tlad›¤›n› belirten Prof. Dr. Metin Sözen de
belediyelerin kentlerine sahip ç›kt›klar›n›
gösterebilmeleri için “önce tarihi yaflatma”lar›
gerekti¤ini an›msatt›. 

Sahiplerinin olumlu yaklafl›m›yla Büyükflehir
Belediyesi’nce al›nan ve TOK‹’nin katk›lar›yla
onar›lan 1909 yap›m› Bayaz Han’›n “Kent
Müzesi” iflleviyle aç›l›fl›na ise Kültür ve Turizm
Bakan› Ertu¤rul Günay da kat›ld›. Kalk›nmada
kültürel zenginli¤in önemine de¤inen Günay;
“fiimdiye dek sanayileflmesiyle övündü¤ümüz
Gaziantep, kültür turizmini gelifltirecek bu
projelerle daha da ilerleyecektir” diyordu.

Mimarlar›n evi
‹lk gün Mimarlar Odas›’n›n, eski sahibinin

ad›yla “Hüseyin Enç Kültür Evi”ne dönüfltürdü¤ü
tarihi konak ziyaret edildi. Avlulu tafl ev, an›tsal
duruflu, iç mekân zenginli¤i, yöresel bezemeleri
ve bodrumundaki ma¤aralar›yla, Antep sivil
mimarisinin özgün bir örne¤i... Aç›l›fl›na kat›lan
“komflu nine” mimarlardaki sevinci görünce
demifl ki: “Ama bu t›pk› eskisi gibi olmufl; yeni
ne var ki böyle toplanm›fls›n›z?”

Tarihi Kentler Birli¤i’nin “süreklilik
ödülü”nü alan koruma projeleri ve
uygulamalar› tan›t›ld›

Gaziantep’te

‘tasar›mdan uygulamaya’*

Ü

OKTAY EK‹NC‹
Yük. Mimar, Yazar, TKB Dan›flma Kurulu üyesi

Kimlik de¤erlerini göz ard› eden imar
anlay›fl›n›n yabanc›laflmaya neden oldu¤unu
gösteren bu söz için “Restorasyonun
do¤rulu¤unu kan›tlad›¤›ndan hoflumuza gitti”
diyen fiube Baflkan› As›m Güzel, bitiflik parselde
de toplant› salonu yapmak istediklerini belirtiyor.

Biz de Antepli mimarlar› “meslek miras›”na
sahip ç›kt›klar› için kutlarken, komflu ninenin
flaflk›nl›¤›n› “kültür yoksunu imar politikalar›”n›
sürdürenlere havale ediyoruz...
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‘Kültür Yolu’nda...
Yaklafl›k 300 kiflinin kat›ld›¤› teknik gezide

2007 TKB ödülünü de alan “Kültür Yolu” proje
uygulamalar›ndan Kale ve çevresi ile Naib
Hamam›, Butik Otel, K›r Kahvesi, fiirvani, Tahtani
ve Âlâüdevle camileri; Kale’de Savunma ve
Kahramanl›k Panoramas›, Cam ve Emine Gö¤üfl
Mutfak müzeleri ile Mevlevihane; Yeni Han ile
H›flva, Budeyri, Yüzükçü, Millet, Tütün, fi›ra ve

Pürsefa hanlar›; B›çakç›lar ve Bak›rc›lar çarfl›lar›
ile Uzun Çarfl›, Zincirli Bedesten (eski Et Hali),
Tahmis Kahvesi ve Piflirici Mescidi’ndeki koruma
ve yenileme çal›flmalar› incelendi.

18 Han, 9 cami, 4 hamam, Mevlevihane ve
çok say›da özgün sivil yap›yla bezeli “Kültür
Yolu”nda yaklafl›k 5.5 km. cephe düzenlemesi,
3.5 km. yol, kald›r›m, altyap› ve peyzaj
çal›flmalar› yap›larak, kentin tarihiyle birlikte
yaflamas› sa¤lanm›fl...



Tarihi fiire Han’da “yöresel yemekler
lokantas›”ndaki ö¤le yeme¤i ne kadar
etkileyiciyse, Prof. Dr. Metin Sözen’in ad›n›n
verildi¤i kültür merkezi inflaat›n› “denetlercesine”
incelemesi de o kadar anlaml›yd›. Mimarlar
Odas› evini de yapan inflaat mühendisi Mehmet
Kulak’›n ise restorasyona gösterdi¤i “mimari
duyarl›l›k” övgü toplad›.

Kentin kalbi çarfl›lar
Özellikle eski çarfl›lar›n canland›r›lmas›,

günlük yaflam›n da zenginleflmesine neden oluyor...
Örne¤in 8 soka¤a yay›lan 280 dükkânl› Bak›rc›lar
Arastas›’n›n 500 y›ll›k geçmifli var. Çarfl›n›n özgün
kimli¤inin korunarak düzenlenmesi sonucunda
hem bak›rc›l›k yeniden geliflmeye bafllam›fl hem
de al›flverifl canlanarak esnaf ile sanatkârlar›n
yüzleri güler olmufl... 1890’larda Ermeni K›z
Koleji olarak yap›lan eski Fatih Sultan Mehmet
‹lkö¤retim Okulu restore edilerek “Tarihi Çevre
Koruma fiube Müdürlü¤ü” ve “Koruma

Uygulama Denetleme Bürosu” olarak hizmet
veriyor. Türkiye’nin ilk yöresel “gastronomi”
müzesi olan Emine Gö¤üfl Mutfak Müzesi, eflsiz
lezzetteki yemeklerin “geleneksel emektarl›¤›”n›
sergiliyor. 17. yy ortalar›na tarihlenen Naib
Hamam›’n›n restorasyonu, Osmanl› hamam
kültürünü gelecek kuflaklara da aktar›yor. Yol
çal›flmas› s›ras›nda aç›¤a ç›kan eski kilise “Ömer
Ersoy Kültür Merkezi” olarak kullan›l›yor.

1578’den kalma camisini Frans›z
sald›r›lar›nda yitiren “Bey Mahallesi” ise sokak
sa¤l›kl›laflt›rma çal›flmalar›yla ve “bak›ml›
kullan›m”›n örneklerini sergilemeye bafllayan sivil
mimarl›k yap›lar›yla “kentsel koruma”n›n ne denli
etkileyici oldu¤unu kan›tl›yor...

Sözün k›sas›, TKB’nin “süreklilik ödülü”nü
alan Gaziantep, kentlerin geçmifllerini kucaklayarak
ça¤dafllaflmas› konusunda “seminer verecek”
düzeye gelmifl. Art›k sadece “cartlak kebap ve
f›st›kl› baklava” yemek için de¤il, “Taymis
Kahve”de çay›n›z› yudumlarken tarihle buluflmak
için de Gaziantep’e gitmelisiniz...

* 2 Temmuz 2009 tarihli Cumhuriyet gazetesinin 16. sayfas›nda, Oktay Ekinci’nin “Uygarl›klar›n ‹zinde” köflesinde yay›nlanm›flt›r. 

Bayaz Han Kent Müzesi
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Zincirli Bedesten



Gaziantep:  Kültürel
miras›n› paylaflan kent...

MEHMET ATA TANSU⁄
ÇEKÜL Vakf› Y. Dan›flma Kurulu üyesi, Turizm Dan›flman›

riz” den oluflan gündemin ötesine
geçme konusunda kiflilerin, kentlerin
veya ülkelerin çabalad›¤› günümüzde

çözüm örne¤i, Gaziantep... 
Gelece¤e iyimser bakma insano¤lunun

yap›s›nda var, ekonomistlerin genellenebilir
davran›fllar›n›n aksine. Gaziantep “Tarihi Kentler
Birli¤i 19-21 Haziran 2009” ziyaretinde
gördüklerimizle, krizden önce yola ç›kan kent
yönetimi, kriz sonras› günlere yepyeni f›rsatlarla
“merhaba” diyebilecek...

Gaziantep’in 1950’lerin milli kurtuluflçuluk
anlay›fl›n› sürdüren kent olma özelli¤i, daha
sonra, 1990’larda endüstri ve yo¤un göç
etkisinde yayg›n modern yap›l› bir “büyük flehir”e
dönüfltü... Gaziantep, önümüzdeki y›llarda ise
kimli¤inin yak›n geçmiflte ihmal edilmifl
çarfl›lar›n›, tarihi mahallelerini elden geçirip,
kültür yollar› uygulamalar› ve oluflturdu¤u
müzeleri ile gün yüzüne, “el içine” ç›kmaya
haz›r.

Ülkemizde de kentliler, kentlerinin
özelliklerinin kimlikli varl›klar›yla an›ld›¤›,
farkl›l›klar›n›n “yerinde keflfedildi¤i” günlere
varmak istiyor. Gaziantep hemflehrisi , “‹ki park
yapar›m daha fazla oy al›r›m” zihin yap›s›na
sahip yerel yöneticilerin prim yapmad›¤›
günlere do¤ru yol almakta. Kentlilerin, kent
kimli¤inin geçmifl kültür izleriyle, yeme-içme
yaflam›yla ve kentin bulundu¤u bölgede kültürel
geçifllerin hissedilmesini sa¤layan olanaklar›yla
an›lmaktan gurur, de¤erlenebilir varl›klara sahip
olmaktan da güvence duymas› önemlidir.
Kentlinin ve kentin, kültürü ve kültürel miras›n›
paylaflma iste¤i “Kültür Yolu”, “Bey Mahallesi” ve
“Müzeler” uygulamalar›n› gün yüzüne ç›kararak
sonuçlanm›flt›r. Yerel yönetimin öncü ç›k›fl›
zaman içinde Gaziantep hemflehrisi taraf›ndan
içsellefltirilecektir. 

Kentin kimli¤ini içeren kültürü ve kültürel
miras› paylaflman›n hayat bulmas› için, önce
“endüstri toplumu kültürünün” geride kald›¤›n›n
kabul edilmesi gerekmektedir. Bu gerçek, bizi
“turizm” olgusunun irdelenmesine götürecektir.
Turizm, endüstri toplumu evresinin bir
kavram›d›r. Turizm son dönemlerde zorlanmaya
bafllad›¤›nda “kültür turizmi” alt bafll›¤›n›

yaratmaya s›vanm›flt›r. Endüstri toplumu döneminin
anlay›fl›na uyan “grup” ve ”kitle” turizmi
çözümleri, bir süre daha yaflamaya devam
edecektir. Belirli bir dönemin al›flkanl›k ve
davran›fl biçimlerinin, k›sa sürede kesin ve
keskin biçimde terk edilmedi¤i bilinir. Geçmifl
dönemin davran›fl tipini sürdüren insanlar “grup”
olarak gezmeyi, mahallelerindeki veya tan›d›klar›
turizm acentalar›ndan rezervasyon yapmay›
sürdüreceklerdir. 

Günümüzün gezme ve görme kültürü,
medyadan veya Internet’ten bilgilenme, daha
sonra kendi bafl›na planlama ve yaflama flekline
dönüflmektedir. Günümüz insan›, genellikle ve
basit anlat›mla, kendi bafl›na ö¤renme, e¤lenme
ve keflfetme üzerine kurulu bir gezi anlay›fl›na
sahip olmaktad›r. Bir kenti gezme iste¤i uyand›ran
üç ana unsur, “3E” olarak adland›r›lan: “education”
- e¤itim, “entertainment” - e¤lence ve
“excitement”  - keflfetme heyecan›”d›r.  

“‹letiflimin” günlük yaflam içinde yer alma
biçimi, davran›fllar› büyük bir h›zla
de¤iflim/dönüflüme u¤ratmaktad›r. Böylece,
“turizm” kavram›n›n “kitlesel/sürü” yaklafl›m›na
dayal› çözümlerinin yetersizli¤i de ortaya
ç›km›flt›r. “Marka flehir” olma istekleri, ”tur
operatörüne baflvurma“ üzerine kurulu strateji
veya taktikler zaman kayb›ndan baflka bir ifle
yaramayacakt›r. Bu gerçe¤in kavranmamas›,
kentin günümüz koflullar›nda tan›nma, bilinme
ve insanl›¤a ve kendine yararl› olma olas›l›¤›n›
bilinmeyen bir zamana ertelemektir. 

“Medya ve sanal ortamda (Internet) var
olman›n koflullar› bilinmeden, kavranmadan
günümüz dünyas›nda bir kentin varl›¤›ndan söz
etmek mümkün de¤ildir” demek yanl›fl olur, ama
kentimiz “olay oldukça an›lan kenttir” tarifi de,
herhalde hofl gelmeyecektir kula¤a. Dünyada
olumlu anlamda varolman›n yolu, “farkl›l›¤›n”,
”fark›ndal›k” yaratacak biçimde yönetilerek
tan›t›lmas›d›r. Bu durum için öncelikle “tan›ma”
iste¤i uyand›ran, cazibesi olan özelliklerin kolay
ulafl›labilir ve anlafl›labilir tarzda düzenlenmifl
olmas› gerekir. Gaziantep, bu konuda önemli
ölçüde yol alm›flt›r. Hak etti¤i ilgiyi görebilmesi
için, do¤ru yönetilen, sürekli ve haf›zalarda iz
b›rakan tan›t›m faaliyeti bafllat›lmal›d›r. 

Tan›t›m alanlar›, hem “yak›n çevreden” hem
de “dünyan›n bir ucunda” oldu¤u varsay›lan
ülkeleri de kapsamal›d›r. Tan›t›m, hedef kiflilerin
ilgisini çekecek tarzda “kodlanarak” yürütülmeli
ve süreklili¤i olmal›d›r. “Bir gelende bir daha
gelme” arzusu ve gördüklerini baflkalar›na
tavsiye etme heyecan› uyand›ran yaklafl›mlar ve
düzenlemeler gerekir. Do¤a, tarih, kimlik ve
yaflam tarz› gibi özellikleri öne ç›karan, kültürel

“K
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miras› paylaflma amac› ve duygusu tafl›yan
yaklafl›mlar›n baflar› flans› büyüktür. Bu yaklafl›mla
ilgili baflar›l› en son örnekler ‹spanya’n›n
Barselona’s› ve Endülüs bölgesidir. Buralar “kitle
turizmi” afetinden uzak, “kültürel miras” nimetini
paylaflma gururunu yaflayan örneklerdir...

Gaziantep’te art›k 2004 y›l›nda “tinerci
gençler”in kulland›¤› mekânlar, günümüzde bir

uygarl›k simgesi olarak insanlar›n hizmetindedir;
yar›nlar›n Gazianteplisinin ziyaretçilerini gururla
gezdirece¤i “Kültür Yolu”,”Bey Mahallesi”,
“Bayaz Han Kent Müzesi”nden “Zeugma
Müzesi”ne birçok paylafl›m alan› olan kentin bu
sonucu yaratan yönetimini de kutlamak gerekir...

Beyler Soka¤›



Gaziantep Kültür
Yolu’nda yürümek… 

AYFER YAV‹
Slow Food Türkiye, “Ya¤mur Böre¤i” Konvivium Lideri
Foto¤raflar: Ayfer Yavi

inlerce metre yukarday›m. Gaziantep için
alçalmaya bafllad›k, sapsar› topraklar ve
yeflil top top noktalar görüyorum. F›st›k

a¤açlar› binlerce dönüme ekilmifl, yeflile boyam›fl
flehri. Tarih öncesi ça¤lardan beri medeniyetlerin
yerleflim ve u¤rak yeri olan flehre ilk bak›fl›m.
“GAP’›n girifl kap›s›”, y›llard›r duydu¤um
“Güneydo¤u’nun Paris”i tan›mlamalar›n›
yak›ndan inceleme f›rsat› bulaca¤›m bu gezide;
ÇEKÜL Vakf› ekibi ve hocam›z Metin Sözen ile
dolaflmak büyük zevk. 

Türkiye kültür miras› aç›s›ndan çok de¤erli
çal›flmalar›yla Tarihi Kentler Birli¤i örgütlenmesini
oluflturan Çekül Vakf› ve 400’ü aflk›n kat›l›mc›
19-21 Haziran tarihlerinde Gaziantep
Belediyesi’nin misafiriydi. Befl y›ll›k disiplinli bir
çal›flma sonucunda ÇEKÜL dan›flmanl›¤›nda
Gaziantep Büyükflehir Belediyesi, Kültür Yolu
Projesi’ni hayata geçirdi. Baflkan Dr. As›m
Güzelbey, “Ortak akl›n gücü ile tarihi ve kültürel
miras›m›za sahip ç›kan modern bir flehir olma
yolunda büyük mesafe ald›k. Tarih, kültür ve
turizm de¤erleri ile birleflen marka flehir
Gaziantep, art›k daha güzel” diyor. 

Tarihi ve kültürel miras›n yaflat›lmas›nda
bütüncül bir korumay› hedeflemifl Gaziantep.
Kale ve çevresi biliyoruz ki hayat›n merkezidir.
fiehrin gelifliminde kale kalp görevi görür, ticaret,
sosyal hayat, kültür hep bu ana merkezden
yay›l›r, geliflir, büyür. Belediye’nin planlad›¤›
Kültür Yolu Projesi de, kale çevresinden
bafllayarak örülmüfl 5.5 kilometrelik bir aks
üzerinde, 18 han, 9 cami, 4 hamam,
mevlevihane dahil birçok tafl›nmaz kültür varl›¤›
ile unutulmaya yüz tutmufl, yöresel el sanatlar›,
birçok sanat ve zanaat da canland›r›lm›fl.
Bak›rc›lar Çarfl›s› örnek bir çarfl› olmufl, tertemiz,
düzenli. Bir köflede bak›r iflleyen çocuk
babas›ndan el alm›fl, desenini oluflturuyor, di¤er
köflede b›çaklar bileniyor, toplam 280 dükkan ile
Çarfl› geçmifli yaflatan canl› bir örnek oluflturmufl. 

Kültür yolu sizi nerelere götürecek bir bakal›m:
Kale “Kahramanl›k Panorama Müzesi” olarak
düzenlenmifl. 14 flehir an›t›, Tarihi Naib Hamam›,
K›r kahvesi, Butik otel, fiirvani Camii, Handaniye
Camii, Pafla Hamam›, Zincirli Bedesten, hanlar,
çeflmeler, Tarihi Tahmis Kahvesi, Bey Mahallesi,

Ömer Ersoy Kültür Merkezi, Emine Gö¤üfl
Mutfak Müzesi, Bayazhan Kent Müzesi ile
say›s› 40’lara uzayan müthifl bir çal›flma ve
azmin eseri Gaziantep Kültür Yolu Projesi. Ve
beni en duyguland›ran olay Gaziantep
Büyükflehir Belediyesi taraf›ndan gelecek

B
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y›l hizmete aç›lacak ve flu anda restorasyon
çal›flmalar› devam eden Metin Sözen
E¤itim ve Kültür Evi sürprizi. Bu güzel jest hem
eme¤i geçen tüm ÇEKÜL ailesi, hem Hocam›z
hem de misafirler için flafl›rt›c› ve gurur
vericiydi. 

Gaziantep mutfa¤›
Gaziantep kültüründen Gaziantep mutfa¤›n›

ay›rmak mümkün mü? Gaziantep yemekleri Türk
mutfa¤›nda hatta Dünya mutfaklar› içinde
ayr›cal›kl› bir yere sahip. Bir flehrin etraf›ndaki

Gaziantep Çarfl›s›



biyoçeflitlili¤in yans›mas›d›r g›da çeflitlili¤i, o
flehrin mutfak zenginli¤i buna ba¤l›d›r. Burada
üretilen bitkisel ve hayvansal ürünlerdeki yüksek
aroma ve tad yöre mutfa¤›na hakl› bir itibar
kazand›rm›fl. Gaziantep mutfa¤› kuzu eti
kullan›m›, sebze, yeflillikler ve meyvenin sofralarda
önemli yer tutmas›yla sa¤l›kl› Akdeniz beslenme
modeli ile örtüflmektedir. Bulgur çorba, dolma,
pilav ve köfteler de fazlaca tüketildi¤inden
mutfaktaki yeri eflsizdir. Sebze de taze fasulye,
kabak, domates, semizotu, bamya, haylan
kaba¤›, k›fl kaba¤›, acur sofralar›n vazgeçilmezi
olsa da patl›can›n Gaziantep mutfa¤›ndaki yeri
bambaflkad›r. Ayva, viflne, erik, kuru zerdali,
çi¤dem, elma, ça¤la, incir gibi meyveler de
Antep yemeklerinde kullan›l›r. Gaziantep
mutfa¤›nda yo¤urtlu yemekler zengin bir çeflitlilik
gösterir. Alenazik, cac›k, fliveydiz, yuvarlama,
yo¤urtlu bakla, dü¤ün çorbas›, börek çorbas›
yo¤urtla tatlanm›fl yemeklerden baz›lar›d›r.
Gaziantep mutfa¤›nda yemeklerde kullan›lan
tarhun, toz biber, nane, haspir, zahter, karabiber,
yenibahar, kimyon, tarç›n, karanfil, sumak,
mayana, nar ve koruk ekflisi yemeklerin lezzetine
lezzet katar. Mevsiminde bol olan ürünler k›fl için
haz›rlanarak de¤iflik saklama yöntemleri ile

muhafaza edilir. Peynir ve yaprak basma,
dolmal›k kurutma, fl›ra, salça, kuru biber, nar,
sumak ekflisi haz›rl›klar›n› sayabiliriz. 

Gaziantep mutfa¤›nda her tür piflirme
yöntemi kullan›l›r. Kavurma, hafllama, közleme,
bu¤ulama, kömürde, f›r›n ateflinde piflirme…
Gaziantep mutfa¤›nda “her han›m do¤ufltan iyi bir
aflç›d›r” denir. Piflen yemekler hem malzemenin
etkisi hem de el becerisi ile bir sanata dönüflür
sofralarda. Gaziantep mutfa¤›n› gelin beraberce
gezelim, çeflit ve lezzet bollu¤u içinde kaybolal›m. 

Emine Gö¤üfl Mutfak Müzesi

Kent Müzesi’nde f›st›k k›ran aile
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Sebzeli etli yemekler: Kabaklama, pimpirim afl›,
sar›msak afl›, türlü, marul afl›… 
Meyveli yemekler: Elma, erik tavas›, ça¤la afl›,
ayval› ekfli tarakl›k, incir afl›… 
Dolmalar ve sarmalar: Taze kabak, haylan
kaba¤›, patl›can, biber, domates, kar›fl›k Antep,
frikli acur, havuç dolmas› ve taze yaprak, paz›
lahana sarmalar›… 
Köfteler: ‹çli köfte, çi¤ köfte, ekflili ufak köfte,
malh›tal› köfte, sini köfte, ya¤l› köfte… Çorbalar:
Öz, alaca, mafl, malh›ta, börek, tarhana, fliveydiz,
yo¤urtlu çorba… 

Pilavlar: K›ymal› frik, kapamal› pirinç, börülceli
bulgur, mercimekli, nohutlu, Özbek, buhara, etli… 
Yo¤urtlu yemekler: Yuvarlama, siveydiz, yo¤urtlu
patates, çi¤dem afl›, ale nazik… 
Kebaplar: Kuflbafl›, k›yma, sebzeli, simit,
patl›can, so¤an, sar›msak, keme, yeni dünya,
ayva, elma, ci¤er, böbrek, dalak, yürek,
ça¤›rtlak… 
Özel kahvalt›l›klar ve mezeler: Katmer, kaymak,
muhammara, yeflil zeytin ekflilemesi, tarhana
eritmesi, do¤rambaç, mafl piyaz›, aflotu piyaz›,
Antep salatas›… 

Gaziantep’te kuru sebzeler

Patl›can Kebab›Yuvarlama



Hamur iflleri: Lahmacun, flekerli peynirli börek,
zeytinli, pirinçli börek, kak›rdak böre¤i, puf,
bifli… 
‹çecekler: Menengiç, sütlü-sade kahve, koruk,
limon, portakal, gül ve viflne fluruplar›, meyan,
pekmez, lo¤usa, tah (a¤ac›nda çürümüfl ve
ekflimifl üzümden yap›l›r) flerbeti, ayran… ve
daha niceleri.

Antep f›st›¤› önemli bir ihraç girdisi
sa¤lamas›n›n yan› s›ra lezzetli ve besin de¤eri
yüksek bir çerezdir. Ayr›ca birçok tatl›n›n ana
malzemesidir ve tuzlu yemeklerde de kullan›l›r.
Gaziantep mutfa¤›nda Antep f›st›¤› ile yap›lan
yiyecekler zaman içinde çeflitlenmifl. F›st›k ezmesi,
f›st›kl› un helvas›, f›st›kl› kurabiye, f›st›kl› ac›
badem, katmer ve tabii tatl›lar. Antep
baklavas›n›n tüm dünyada bilinmesinin en
önemli nedeni, içine konulan malzemenin kalitesi
ve baklava yufkas›n›n arkas› görünecek kadar
ince olmas›d›r. Gaziantep’in ayr›ca flöbiyet, havuç
dilimi, f›st›kl› dolma, sar› burma, a¤›zl›, f›st›kl› ve
peynirli künefesi de ünlüdür. 

Gaziantep mutfak kültürünü daha yak›ndan
görmek ve tan›mak isterseniz yolunuz flehre
düfltü¤ünde bu konuda iki önemli merkezi
mutlaka gezmenizi öneririm. Emine Gö¤üfl
Gaziantep Mutfak Müzesi ve Bayaz Han
Gaziantep Kent Müzesi. Emine Gö¤üfl Mutfak
Müzesi Türkiye’nin ilk mutfak müzesi olarak sizi
Gaziantep’in geleneksel mutfak kültürü ile
buluflturacak. Mutfak malzemeleri, sofra düzeni,
yöreye özgü kullan›m flekilleri ve adlar›,
kullan›lan malzemeden kap-kaca¤a ve yemek
çeflitlili¤ine kadar zengin bir sunu ile
karfl›laflacaks›n›z. Bayaz Han Kent Müzesi de
size; yöresel el sanatlar›, baklavac›l›k, yemek kültürü,
f›st›k tar›m› konular›nda bilginizi zenginlefltirecek
görsel materyaller ve modellemelerle detayl› bir
anlat›m sunmaktad›r. ‹ki müzede de flehrin
turizmi, ekonomisi, mekânlar›, yiyecek ve içecek
kültürü konular›n› tan›t›m filmleri ve modellemelerle
yaflay›p, görüp, hissederek, donan›ml› olarak
ayr›lacaks›n›z Gaziantep’ten.

Gaziantep Kültür Yolu’nda yürürken,
geçmiflten gelece¤e uzanan miras›na sahip ç›kan
bu güzelim flehirde dolafl›rken, y›llarca
harcanm›fl eme¤in karfl›s›nda sayg›yla e¤ilmek
geldi içimden. Her bir yap›n›n, her bir
zanaatkar›n önünde... Tarihi Kentler Birli¤i’nin
flehirlere ve flehirlilere, ülkemizde kentsel
korumaya katt›¤› de¤erlerin ve sa¤lad›¤› katma
de¤erin gururuyla ayr›ld›m Gaziantep’ten.

Havuç dilimi baklava

Gaziantep mezeleri

Frik Pilav›
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Bayaz Han Kent Müzesi’nde aflç›lar



a¤lar boyu büyük küçük dinlemekten
usanmad›¤›m›z, hayvanlar aleminden
yaflam›n çeliflkilerine ayna tutan, ibret

verici dersler ç›karan masalc› Aisopos (Ezop),
ünlü tarihçi Heredot’a göre, M.Ö. 620 ile 560 y›llar›
aras›nda bugünkü Kütahya’da yaflam›fl Frigyal›
bir köle imifl ve bir uçurumdan at›larak burada
öldürülmüfl. “Fabl” türünün en güzel örnekleriyle
dünya klasikleri aras›nda önemli bir yeri olan
Aisopos’un yaflam›yla ilgili rivayet her ne kadar
muhtelif ise de, Kütahyal›lar masallar›n babas› bu
bilge kifliyi sahiplenmekten gurur duyarlar.

Kütahyal›lar›n gurur kayna¤› bununla bitmiyor.
Yedi bin y›ll›k geçmifliyle Kütahya, Anadolu
co¤rafyas›n› yurt edinmifl say›s›z uygarl›klar›n

inceleme

Ç

Masal flehri 
Kütahya

MET‹N TÜRKTÜZÜN 
Kütahya Müzesi Müdürü, ÇEKÜL Vakf› Kütahya Temsilcisi

miras›n› bar›nd›ran tarihi kentlerden biri. Frigya
Vadileri ve Aizanoi Antik Kenti bu uzun geçmifli
yans›t›yor. Kütahya Osmanl› Devleti’nin kurulufluna
da tan›kl›k etmifl; Domaniç ilçesinin Domur
köyünde, Osman Gazi’nin ninesi Hayme Ana
taraf›ndan befli¤inin kuruldu¤una inan›lan ve
koruma alt›na al›nan “M›z›k Çam›” y›k›lm›fl olsa
da ziyaretçilerini bekliyor. “Devlet Ana” olarak
bilinen Hayme Ana’n›n türbesi de bu ilçeye ba¤l›
Çarflamba köyünde. As›rlard›r bir gelenek halinde
sürdürülen “Hayme Ana’y› Anma ve Göç
fienlikleri”, her y›l Eylül ay›n›n ilk haftas›n›n Pazar
günü gerçeklefltiriliyor. 

Kütahya 14.yüzy›lda da Germiyano¤ullar›
Beyli¤inin baflkenti, Anadolu Beylerbeyli¤inin

Ulu Camii

Aslan ile eflek bir olmufl, ava ç›km›fllar. Yaban keçileriyle dolu bir ma¤aran›n önüne gelmifller. Aslan
d›flar›da pusu kurmufl, eflek de içeri girip bafllam›fl keçilerin aras›nda s›çray›p an›rmaya. Keçiler korkup
d›flar› f›rlam›fllar, aslan da birço¤unu yakalam›fl. En sonunda eflek de ç›km›fl: “Nas›l, yi¤itçe savaflmad›m
m›? Hepsini de korkutup kaç›rmad›m m›?” diye kurum kurum kurulmufl. Aslan: “Do¤rusu ya, senin bir
eflek oldu¤unu bilmesem ben bile korkacakt›m.” demifl.

Bizi tan›y›p ne oldu¤umuzu bilenlerin yan›nda övünmeye, böbürlenmeye gelmez, kendimizle hakl›
olarak alay ettiririz.



merkezi ve Osmanl› sultanlar› Y›ld›r›m Bayezid ve
II. Selim’in flehzadeliklerinde valilik yapt›¤› ve
devlet yönetmeyi ö¤rendi¤i yer. Osmanl› saray›na
gelin giden Germiyano¤lu II. Yakup’un k›z
kardefli Devlet Hatun sayesinde ‹mparatorlu¤un
sürekli himayesini görmüfl. Kütahya’dan yetiflen
çok say›da bilim adam› ve sanatkâr, flehzadelere
hocal›k yapm›fl. Bu durum, saray kültürünün
Kütahya'da da yaflanmas›n› sa¤lam›fl.
Kütahya’n›n ayn› zamanda ünlü gezgin Evliya
Çelebi’nin memleketi oldu¤unu da an›msamadan
geçmemek laz›m…

Kütahya, Osmanl›’n›n kurulufl dönemine
tan›kl›k etti¤i gibi Kurtulufl Savafl›’n›n kazan›ld›¤›
topraklar›n da sahibidir. Sakarya Savafl›’nda
durdurulan düflman› Anadolu’dan sürmek için
Baflkomutan Mustafa Kemal Pafla, 26 A¤ustos
1922’de Büyük Taarruzu Dumlup›nar’da
bafllatm›fl ve bugünkü Alt›ntafl ilçesine ba¤l›
Zafertepe Çalköy’den bizzat yönetmiflti. O
günlerde Çalköy’de k›r›k bir ka¤n› üzerinde ‹smet
ve Fevzi Paflalarla durum de¤erlendirmesi yapan
Mustafa Kemal, “Ordular, ilk hedefiniz Akdenizdir,
ileri” emrini Dumlup›nar’da verdi. Bugün Zafertepe
Çalköy ve Dumlup›nar’da bulunan flehitliklerin yan›
bafl›nda zafer an›tlar› yükseliyor. 

Kütahya’n›n gurur kaynaklar›ndan biri de 14.
yüzy›ldan bu yana sürdürülen ata sanat› çinicilik.
Zengin do¤al kaynaklar› ve madenleriyle,
kapl›calar› ve termal sular›yla, geleneksel ticaretin
hâlâ yaflat›ld›¤› çarfl›lar›yla, ço¤u bugüne ulaflabilmifl
olan dini, sosyal, sivil mimari örnekleriyle,
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Çini Müzesi

geleneklerine ba¤l› kent insan›n›n yaflam biçimiyle
Kütahya, korunup yaflat›lmay› ve gelecek kuflaklara
sunulmay› hak eden tarihi bir Bat› Anadolu kenti.  

Kütahya’da ilk yerleflimler
Roma kaynaklar›nda Kotiaeon olarak an›lan

Kütahya topraklar›na yerleflen en eski halk›n
Hititler ve sonras›nda Frigler oldu¤u bilinir.
A¤›zören köyü Nekropol kaz›lar›nda bulunan,
M.Ö. 17. yüzy›la ait sand›k mezarlar ve kap
örnekleri ile Seyitömer Höyükten ç›kar›lan
seramik yap›m›nda kullan›lan kal›plar ve üretim
atölyeleri, bize kentin ilk sahipleri olan Hitit ve
Orta Tunç yaflayanlar› ile ilgili öyküler anlat›r.
Tavflanl›-Harmanc›k karayolunun Köprücek köyü
sapa¤›ndaki Deliktafl’ta ise M.Ö. 8. yüzy›ldan,
Frig’ler döneminden kalma kutsal kaya an›t› bütün
haflmetiyle görülür. Da¤l›k Frigya’n›n Kütahya
bölümünde pek çok yerde kaya yerleflimleri ve
s›¤›naklarda Roma ve Bizans dönemlerine ait
kaya mezarlar›, flapeller ve iskân alanlar›, iç içe
geçmifl uygarl›klar›n izlerine tan›kl›k eder.   

Bölgedeki Hitit ve Friglerin hakimiyetinden
sonra, M.Ö. III. ve II. yüzy›llarda ilkin Bitinya kral›
I. Prusias, Frigya’n›n büyük bir bölümünü
zaptederek güneyde Aizanoi ve Kad›’ya kadar
uzanan topraklar› ülkesine katm›flt›. M.Ö. 184-
183 y›llar›nda ise Bergama ve Bitinya krall›klar›
aras›ndaki savafl sonucunda Frigya, Bergama
Krall›¤›na kat›ld›. Ünlü tarihçi Strabon,



günümüz Kütahya il merkezi (Kotiaeon) ve Simav
(Synaus), Gediz (Kadoi), Alt›ntafl (Soa),
Çavdarhisar (Aizanoi) gibi ilçeleri Bizans
döneminde önemli dinsel merkezler olmufltur [1].

H›ristiyanl›¤›n ilk devirlerden itibaren
Kütahya’da rahatl›kla yay›lmas›, Roma dönemi
s›ras›nda bir dönem flehrin gözden düflmesine
neden olsa da, [2] I. Constantius döneminde eski
önemine kavuflmufl ve bir piskoposluk merkezi
olmufl, 9. yüzy›l bafllar›nda Metropolisli¤e
yükselmifltir [3]. 11. ve 12. yüzy›llar aras›nda
Bizans ve Selçuklular aras›nda birkaç kez el
de¤ifltirmifl olan Kütahya ve çevresi 1233’de
tamamen Selçuklular›n hâkimiyetine geçmifltir.

Sanatsal de¤eri yüksek kaliteli seramikleriyle
ünlü Hititlerin, bar›flç› bir toplum olduklar› ve
sanatç›lar› koruduklar› bilinen Friglerin,
heykelt›rafllar›yla ünlü Roma ve Bizansl›lar›n,
an›tsal mimaride ileri gitmifl, edibi, flairi, mutasavv›f›
bol Selçuklu, Germiyanl› ve Osmanl›lar›n
birikimini yans›tan Kütahya, tarihinin her döneminde
önemli bir bilim ve kültür merkezi olma özelli¤ini
sürdürmüfltür.

Bergamal›lar›n yeni kazan›lan bu bölgeyi
“Phrygai Epiktetos”, yani ilaveten kazan›lan
Frigya olarak tan›mlad›¤›n› yazar. 

Anadolu’da Persleri yenerek üstünlü¤ü ele
geçiren ‹skender’den sonra Kütahya ve
çevresinin yönetimi M.Ö. 133’te, onun
komutanlar›ndan Antigonas’a geçmifl, Roma
hakimiyeti alt›na girmifltir. Bu dönemde
Kotiaeion, çevresindeki kendi ad›na sikke
basan flehir devletleri Tiberieopolis (Hisarc›k-
Hasanlar), Synaus (Simav), Kadoi (Gediz),
Ankyra (Simav-Kiliseköy), Abya (Alt›ntafl-
P›narc›k), Soa (Alt›ntafl) gibi Roma kentleri
ile s›k› bir ticari ve ekonomik iliflki içinde
bulunmufltur. 

Bizans Döneminde Kütahya 
Frig ve Roma dönemlerinde önemli bir

merkez olan Kütahya Bizans döneminde de
dinsel ve siyasal yönden önemini korumufltur.
Ege ve ‹ç Anadolu bölgeleri aras›nda, stratejik yol
güzergâhlar›na sahip bir eyalet olan Frigya’n›n

Kale
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Germiyano¤ullar› Döneminde
Kütahya

Kütahya’da Germiyan Beyli¤’ni kuran Yakup
Bey, Anadolu Selçuklu devletinin ileri gelen
emirlerinden olan, Malatya’da yerleflik Germiyan
sülalesinden Kerimüddün Aliflir Bey’in o¤ludur.
Babas›n›n Mo¤ollar taraf›ndan öldürülmesinden
sonra Bat› Anadolu’ya gelmifl, 1300’de
ba¤›ms›zl›¤›n› ilan ederek, Kütahya’da beyli¤ini
kurmufltur. Germiyano¤ullar›’na en güçlü dönemini
yaflatan Yakup Bey’den sonra 1361’de bafla
geçen Süleyman fiah, k›z› Devlet Hatun’u
Osmanl› fiehzadesi Bayezid’le evlendirirken,
Kütahya, Simav, Emet ve Tavflanl›’y› Osmanl›’ya
çeyiz olarak verdi. Ancak Ankara Savafl›
yenilgisinin ard›ndan Kütahya, II. Yakup Bey
önderli¤inde bir kez daha Germiyano¤ullar›’n›n
hakimiyetine geçti, ancak onun vasiyeti üzerine
1429 y›l›nda Osmanl›’ya kat›ld›. 

Germiyano¤ullar› zaman›nda Kütahya,
tarihinin en parlak devirlerinden birini yaflam›fl,
iktisadi ve fikri bak›mdan büyük geliflmelere
sahne olmufltur. Kütahya’da birçok mimari eserler
infla edilmifl, flair, edip ve fikir adamlar› bu
flehirde toplanarak eserler kaleme alm›fllard›r.

Kütahya eski kent dokusu
Kütahya Kalesi’nin eteklerinde oluflan eski

kent dokusu, kentteki Türk döneminin
çekirde¤ini oluflturur. Bal›kl›, Paflam Sultan, Servi
ve Pirler Mahalleleri en eski kale d›fl›
yerleflimlerdir. Kalenin bulundu¤u Maruf
Mahallesi yine en eski yerleflim yerlerindendir. O
dönem yap›lar›n›n temel izleri hâlâ
görülebilmektedir. Kalenin güneyindeki karfl›
tepede Selçuklulardan kalma H›d›rl›k Mescidi ve
mesire alan› bulunur. 

Kütahya son zamanlarda ovaya do¤ru
geliflmifl, yeni yap›laflma tarihi dokunun d›fl›na
kaym›flt›r. Kale ve çevresindeki eski kent dokusu,
1905’te infla edilmifl olan Eski Hükümet
Kona¤›’n›n bulundu¤u Saray Mahallesi, Vilayet
önündeki Vazo’dan afla¤›da eski kent dokusu
bulunmay›fl›, Kütahya’n›n eski yerlilerinin flehircilik
aç›s›ndan ne kadar bilinçli olduklar›n›n bir
kan›t›d›r. Ancak yeni yerleflimlerin ovaya
kaymas› geleneksel mimari miras›n afl›r›
tahribat›n› bir nebze de olsa önlemifltir.
Sadettin Camisi ve Bedestenler civar›ndaki eski
ticaret merkezi günümüzde de canl›l›¤›n›
korumaktad›r. 

Eski Hükümet Kona¤›

H›d›rl›k Mescidi

Germiyan Konak

Kütahya



Kütahya konut mimarisi bak›m›ndan
Anadolu’nun ahflap bölgesi içinde yer almaktad›r.
Yap› sistemi tümü ile ahflap malzeme kullan›m›
ile gerçekleflti¤inden, korunmas› da oldukça zordur.
En eski sivil mimari örneklerinden birisi, bugün
Lajoss Kossuth Müzesi olarak kullan›lan 17. yüzy›l
Türk evidir. 18. yüzy›l evlerinin plan flemalar›
genellikle iki ve üç katta geliflir. Ço¤u örneklerde
bir yemek piflirme köflesinin de bulundu¤u tafll›k
olarak planlanm›fl olan girifl kat›, at ah›rlar›, tar›m
araçlar› deposu, çamafl›rl›k, odunluk gibi
gereksinimler için ayr›lm›flt›r. Girifl kap›lar›, atlar›n
girifline de olanak verecek flekilde genifl tutulmufltur.
Pencereler az say›da olup yar›m ölçülerindedir.
Ana sokak kap›s›ndan baflka arka bahçeye
aç›lan ikinci bir kap› mutlaka vard›r. Yaz aylar›nda
bahçe kap›s› sürekli aç›k tutulur. Arka bahçe
zemin katla bütünleflmifl ve onun bir parças›
olmufltur. Üst katlar ise hane halk›n›n özel yaflam›na
ayr›lm›flt›r. 

17. ve 18.yüzy›l örnekleri aç›k sofal›d›r. Sofa
genellikle manzara yönündedir. Sofalarda seki ya
da köflk ad› verilen döflemesi yükseltilmifl oturma
köfleleri de bulunmaktad›r. Tand›r›n yer ald›¤›
zemin kattaki piflirme köflesinden ayr› bir mutfak
yoktur. Günlük kullan›m odas› yemek piflirmek ve

oturma için kullan›l›r. Kad›nlar günlerini burada
geçirir, erkekler ise baflodada otururlar. Odalar
oturma, yatma, yemek yeme ve hatta y›kanma
için kullan›lmaktad›r. Yatak odalar›ndaki gusülhane
denen y›kanma yerleri dolab›n bir köflesinde yer
al›r. Odalarda oturma sedirleri ve ocak mutlaka
yer al›r. Dolaplar, tavan ve davlumbazlar ahflap
olup, süslemeleri sadedir. Sadece bafloda tavanlar›
ifllemelidir. Ocaklar alç› kaplamal›d›r. 19. ve 20.
yy bafllar›ndan örneklerde, d›fl sofa yerine iç ve
orta sofa yayg›nlaflm›flt›r. ‹ç mekânlar alabildi¤ine
yal›n hale gelmifl, buna karfl›l›k d›fl yüzeylerde pencere
pervaz› ve saçaklar, cumba payandalar› ve kafesler
süslenmeye bafllam›flt›r.

Kütahya evlerinde ç›kmalar mimari üslubun
en önemli ö¤esidir. Ço¤unlukla evler birbirine
bitiflik olup sokaklar dard›r. Üst kat ç›kmalar›nda
köfle yan kenarlar›ndaki pencereler sokak
manzaral›d›r. Ç›kmalar payandal›, üç katl› evlerde
kademelidir. Evlerin d›fl yüzeyleri beyaz, kirli sar›,
çivit mavisi, afl› boyas› rengi ile boyanm›fl
ba¤dadi s›val›d›r. Karakteristik Kütahya evi
genellikle büyük olmas›na ra¤men, sonralar›
arazinin afl›r› bölünmesi ve parasal olanaklar›n
azalmas›yla bitiflik düzende daha küçük evler
yap›lmaya bafllanm›flt›r.    

Vak›f Kona¤›
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‹rvasa Kona¤›



Kütahya’da son dönem koruma
çal›flmalar›

‹ç Bat› Anadolu’nun önemli merkezlerinden
olan Kütahya’da çeflitli eski uygarl›klar›n yan› s›ra
Germiyan ve Osmanl› dönemine ait çok say›da
kültürel miras örne¤i bulunuyor. Kütahya
Belediye Baflkan› Mustafa ‹ça göreve geldi¤i
günden bu yana, kentin kimli¤ini yans›tan sivil
mimari örne¤i evleri ile an›tsal yap›lar›n›
onartmak için yo¤un bir çal›flma yürütüyor.
Belediyenin s›n›rl› bütçesiyle onar›lan bu yap›lar,
turizme kazand›r›larak kentin ekonomik yarar›na
hizmet ediyor. Nüfusu 200.000’i aflan kentte,
30.000 ö¤rencisi ile Dumlup›nar Üniversitesi,
10.000 askeri ile Hava Er E¤itim Tugay›’n›n
bulunmas› da göz önüne al›narak, de¤iflik
mahallelerdeki örnek yap› restorasyonlar› ve
sosyal ve kültürel amaçl› ifllevlendirmeler
yap›l›yor. Geçti¤imiz y›llara oranla kente gelen
turist say›s›ndaki art›fl ve canlanma, yap›lan
çal›flmalar›n meyvelerini vermeye bafllad›¤›n›, bu
hareketin artarak geliflece¤i umudunu veriyor.  

De¤erli mimar ve yazar Oktay Ekinci’nin s›k
s›k dile getirdi¤i gibi, bizim kentlerimiz Avrupa
co¤rafyas› içindeki “en tarihi” kentlerdir.

Avrupa’n›n bugün en ünlü ve en eski kentlerinin
kuruldu¤u ça¤larda, Anadolu’daki çok say›da
kent birkaç bin yafl›ndayd›. Yerel kimlik
de¤erlerimizin fark›nda olmadan yaflaman›n ac›s›n›
aflmak ve gelece¤imizi “kimlikli bir evrenselli¤e”
tafl›mak için kültürümüzün zenginli¤ini koruyarak
yaflatmal›y›z. “Kütahya Evlerini Yaflatma Projesi”
kapsam›nda Kütahya Belediyesi ve Kütahya
Valili¤i taraf›ndan yürütülen çal›flmalar bu
anlay›fl›n bir sonucu olarak önem kazanmaktad›r.

Kütahya Germiyan Sokak’ta, Kütahya
Valili¤i, ‹l Özel ‹daresi, Belediye ve Dumlup›nar
Üniversitesi Vakf› taraf›ndan sat›n al›narak
onar›lan konaklar›n büyük ço¤unlu¤u bugün
tamamlanm›fl bulunuyor. Herkesin ve her kesimin
bu evlere sahip ç›karak, gelecek nesillere
aktar›lmas›na katk›da bulunmas› öncelikli dile¤imizdir. 

Kültürel miras, insano¤lunun tüm insan
özellikleriyle varl›¤›n› ve soyunu sürdürebilmesi
için temel kaynakt›r. Tarihi yap›lar restore edildikçe
geçmiflte atalar›m›z›n uygarl›k birikimlerini nas›l
yaratt›klar›n› ö¤renece¤iz. Onlardan esinlenerek,
hem kendimize özgü kimlikli bir ça¤dafl uygarl›k
yaratabilme olana¤› bulaca¤›z, hem de gelecek
kuflaklara geçmiflin de¤erleriyle bar›fl›k yeni de¤erler
iletebilme flans› kazanaca¤›z. Unutmayal›m ki
geçmiflimiz gelece¤imizin temelini oluflturmaktad›r.

Ispartal›lar Kona¤›
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Kütahya’da yap›lan restorasyon
çal›flmalar› 

Kütahya’da hâlâ ayakta kalmay› baflarabilen
tarihi yap›lar, Kütahya Belediyesi, Valilik ‹l Özel
‹daresi ve Dumlup›nar Üniversitesi Vakf› ile baz›
duyarl› vatandafllar›n çabalar›yla restore edilerek
yeniden ifllevlendiriliyor. 
1-  Pirler Mahallesi, Germiyan Sokak çal›flmalar›

- Germiyan Kona¤›: ‹l Özel ‹daresi taraf›ndan
sat›n al›nan sivil mimarl›k örne¤i yap›, yine ‹l Özel
‹daresi kaynaklar›yla restore edildi ve yöresel
yemeklerin sunuldu¤u restoran ve kafe olarak
kullan›lmaya bafllad›. 

- Vak›f Kona¤›: Yine ‹l Özel ‹daresi ve
Belediye taraf›ndan sat›n al›nd› ve restorasyonuna
baflland› ancak mülkiyet sorunu nedeniyle
restorasyon kesintiye u¤rad›. Mülkiyet sorunu
yak›n zaman önce çözüldü ve restorasyona katk›
pay› ayr›lm›fl bulunuyor. Etnografya Müzesi olarak
Kültür ve Turizm Bakanl›¤›na tahsisi gündemde. 

- ‹rvasa Kona¤›: Kütahya Belediyesi
taraf›ndan sat›n al›nd› ve Belediye taraf›ndan
restore edilerek El Sanatlar› üretim atölyesi ve teflhir
sat›fl yeri olarak kullan›lmak üzere kiraland›. 

- Ispartal›lar Kona¤›: Dumlup›nar

Üniversitesini Güçlendirme Vakf›nca sat›n al›nd›
ve restore edildikten sonra Butik Otel ve
Restoran olarak kullan›l›yor. 

- Seyhan Kona¤›: Ispartal›lar Kona¤›
bitifli¤inde bulunan konak, yine Dumlup›nar
Üniversitesini Güçlendirme Vakf›nca sat›n al›nd›,
Butik Otel olarak kullan›lmak üzere restore
edildi. 

- fiapç› Kona¤›: Belediye taraf›ndan sat›n
al›nd› ve restore edildi. Kültür ve Turizm
Bakanl›¤›ndan al›nan izinle “Kent Tarihi Müzesi”
olarak düzenlemesi için çal›flmalara baflland›. ‹ç
düzenlemeleri sürüyor. 

- Tescilsiz Kütahya Evi: fiapç› Kona¤›
yan›nda tescili bulunmayan metruk ev
Belediyece sat›n al›nd›, y›k›larak Kütahya
Geleneksel Evleri tarz›nda yeniden infla edildi.
Kent Tarihi Müzesi ‹dare binas› olarak
kullan›lacak. 

- Y›lmazlar Kona¤›: Ispartal›lar Kona¤›
bitifli¤indeki yap› ‹l Özel ‹daresi taraf›ndan
restore edilerek Kütahya Genç ‹fl Adamlar›
Derne¤i’ne kiraya verildi.  

- fiükrü fieker Evi: Pirler Mahallesi
Karadonlu Sokak’ta mülkiyeti Belediyeye ait
olan ev restore edildi. 

Seyhan Kona¤›



fiapç› Kona¤› Kent Tarihi Müzesi

fiükrü fieker Evi



75Kurtulufl Kona¤›

Sar› Konak



Bedesten
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2- Saray Mahallesi
- Kurtulufl Kona¤›: ‹l Özel ‹daresince sat›n

al›nd› ve restore edildi. Halen Gençlik Merkezi
olarak kullan›l›yor.  Foto 15

- Sar› Konak: Onar›larak pansiyon olarak
kullan›l›yor. Foto 16

- Atalay Y›ld›r›m Evi: Sar› Konak’›n
bitifli¤indeki ev sonradan tescil edilerek, mülk
sahibi taraf›ndan restore edildi.
3- Paflamsultan Mahallesi

- Kütahya Kona¤›: Kurflunlu Sokak’ta
bulunan yap› mülk sahibi Mehmet Atakan
taraf›ndan onar›ld› ve yöresel yemeklerin
sunuldu¤u bir konak olarak faaliyet gösteriyor. 

- Defterdar Kona¤›: Osmanl› Caddesi’nde
bulunan y›k›k ve harap yap› Belediye taraf›ndan
sat›n al›nd› ve restore edildi. Çini üretim atölyesi
ve teflhiri amac›yla kullan›lmaktad›r. 

- Yahya Efendi Kona¤›: Osmanl› Caddesi
üzerinde, yanm›fl ve y›k›lm›fl haldeki yap›
Belediye taraf›ndan sat›n al›nd›, restore edildi ve
ÇEKÜL Çevre Kültür Evi olarak kullan›l›yor. 
3- Özekmekçi Kona¤›: Evliya Çelebi
Mahallesi’ndeki yap›n›n restorasyonu Belediye
taraf›ndan tamamland›. Atatürk ve Milli
Mücadele Evi yap›lmas› düflünülmektedir. 
4- fiengül Hamam›: 14. yüzy›ldan kalma bir yap›
olan hamam sahibinden sat›n al›narak restore
edildi. Kültür ve Turizm Bakanl›¤›ndan al›nan
Özel Müze izniyle ‘’Jeoloji Müzesi’’ olarak
faaliyete geçmifl bulunuyor. 
5- Büyük Bedesten: 15. yüzy›l bafl›na tarihlenen
ve 2008 y›l› ortalar›na kadar sebze meyve sat›fl
yeri olarak kullan›lmakta olan çarfl›, Kültür ve
Turizm Bakanl›¤›ndan sa¤lanan ödenekle restore
edildi ve 2008 sonunda tamamland›. Büyük
Bedesten hediyelik eflya sat›fl ve teflhir yeri
olarak yak›nda kullan›lmaya bafllanacak. 
6- Küçük Bedesten: 2008 y›l› ortalar›na kadar
Bitpazar› olarak kullan›lan Küçük Bedesten de
bir 15. yüzy›l eseri. Belediye taraf›ndan
restorasyonu tamamland› ve Kuyumcular Çarfl›s›
olarak kullan›lmaya bafllanacak. 
7- Mecidiye Mahallesinde bulunan sivil mimarl›k
örne¤i ev: Belediye taraf›ndan restore edilmek
üzere sat›n al›nd›. 
8- Saat Kulesi: Kütahya’da Belediye ‹fl Han›’n›n
yerinde bulunan ancak iflhan› yap›l›rken 1974
y›l›nda y›kt›r›lan saat kulesi, eski foto¤raflardan
yararlan›larak, asl›na uygun olarak Azerbaycan
Park› içinde yeniden yapt›r›ld›. 
9- Rüstem Pafla Medresesi: Tarihi medrese
onar›larak geleneksel a¤›r elbiseler ve el sanatlar›
üretim ve sat›fl merkezi olarak kullan›lmaktad›r.
10- Küçük Hamam: Saray Mahallesi Cumhuriyet
Caddesi üzerindeki hamam, kiralayan taraf›ndan

Atalay Y›ld›r›m Evi

Kütahya Kona¤›

Defterdar Kona¤›

Yahya Efendi Kona¤› ÇEKÜL Evi



“restore et ifllet devret” modeliyle restore
edilmektedir.
11- Ulucami: Börekçiler Mahallesi’ndeki caminin
restorasyonu tamamland› ve çevre düzenlemesi yap›ld›.

2009 y›l› hedefleri 
2009 y›l›nda ‹l Özel ‹daresi’nce Tafl›nmaz

Kültür Varl›klar›n›n Korunmas›na Ait Katk›
Pay›ndan ayr›lan fonlarla kamulaflt›r›lacak olan
yap›lar ise belirlenmifl bulunmaktad›r. Maruf
Mahallesinde Yozgatl›o¤lu Kona¤›, Yüksek Kahve
(fiairler ve Edebiyatç›lar Buluflma Mekân› olarak
düzenlenecektir) ve Kemer Hamam›, Pirler
Mahallesinde Karaa Kona¤› ile Cedit
Mahallesinde fiekercio¤lu Kona¤› bu yap›lar
aras›nda yer almaktad›r. 

Sonuç
Tüm bu çal›flmalar, Kütahya’n›n tarihin

çeflitli dönemlerinden miras kalan varl›klar›n›
hayata kazand›rma çabas›n› yans›t›yor. Geçmiflin
sivil mimari örneklerini yaflatman›n yan› s›ra,
geleneksel yaflam kültürü ürünlerini de
de¤erlendiren, kentte müze çeflitlili¤ini art›ran ve
kültür turizmine yönelik güncel ifllevlendirmelerle
kent ekonomisine art› de¤er sa¤layan giriflimler,
Kütahya’da bafllayan hareketi güçlendiriyor.   

............................................................................................

1 Parman, E. age, 49-52.
2 Hakk› Dursun Y›ld›z, “Kütahya’n›n Tarihçesi”, Atatürk’ün
Do¤umunun 100. Y›l›na Arma¤an Kütahya, ‹stanbul 1981-
1982, 35.
3 Clive Foss, “Kotyaion”, The Oxford Dictionary of
Byzantium, II, Oxford 1991, 1154.

fiengül Hamam›
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on on y›lda koruma kavram›n› gündemine
alan ve bu do¤rultuda proje gelifltiren ve
uygulama yapan yerel yönetimler, önemli

bir farkl›l›k ve fark›ndal›k yaratt›lar. Bu süreç
büyük ölçüde ÇEKÜL Vakf› ile iflbirli¤i içinde ve
Tarihi Kentler Birli¤i’nin çat›s› alt›nda geliflti.
TKB’nin 2000 y›l›ndan bu yana gerçeklefltirdi¤i,
k›saca 5B olarak niteledi¤imiz “bilgilendirme,
bilinçlendirme, buluflma, baflar›, bak›fl” bafll›klar›
alt›nda yer alan kapsaml› çal›flmalar, gelecekteki
baflar›n›n da ipuçlar›n› içeriyor. 

Tarihi Kentler Birli¤i’nin son on y›ll›k baflar›s›n›n
ard›nda; kentsel sorunlar›n büyüklü¤ü karfl›s›nda,
valilik, belediye, özel sektör ve sivil toplum örgütlerini
bir araya getirerek yeni çözüm önerileri gelifltirme
çabas› yatmaktad›r. Gerçekten de TKB çat›s›
alt›ndaki do¤al birliktelik, kentlerin bereket, birikim
ve beceri kaynaklar›n› de¤erlendirerek yeni kent
kurgular›n› oluflturmalar›n› sa¤lamaktad›r.

inceleme

S

Kentsel gündemin parlayan y›ld›z›:

Koruma Sektörü ve 
Yol Haritalar›

A. FARUK GÖKSU
fiehir Planc›, ÇEKÜL Vakf› Yönetim Kurulu Üyesi

Art›k kentlerimizde, rekabet avantaj› yaratan,
farkl›l›klar›n› görünür k›larken yeni kalk›nma
f›rsatlar› yaratan, yaln›zca tek bir kentin de¤il tüm
bölgenin birikimini de harekete geçiren stratejileri
oluflturmak zorunday›z. Kentler ancak bu sayede
kendi geleceklerini kurgulama imkân› elde
edebilecektir.   

Kentsel korumada ça¤dafl
yaklafl›mlar 

Günümüzün dünya koflullar› ve yaflanan deneyimler,
kentlere yeniden yap›lanma çabalar›nda yol gösteren
bir dizi yeni yaklafl›m› ve yeni kavramlar› gündeme
getirmifl bulunuyor. Yeni f›rsatlar ve yeni bir gelecek
aray›fl› içindeki kentlerin oluflturdu¤u stratejilerde, bu
yeni anlay›fl ve ilkelerin öncelikle gözetildi¤i, “insan” ve
“vizyon” odakl› bir planlama ve yönetim anlay›fl›n›n
giderek egemen oldu¤u görülüyor. Bu ba¤lamda,
uluslararas› ölçekte kabul gören baz› kavram ve
yaklafl›mlar› flöyle özetlemek mümkün:

Ulusal ölçekte ise, özellikle Tarihi Kentler Birli¤i ve
ÇEKÜL Vakf›’n›n söylem ve eylemlerinde aç›k ifadesini
bulan anlay›fl ve ilkeler, flu bafll›klar› içeriyor: 

• Tarihi ve kültür öncelikli kentsel dönüflüm ve
geliflim, 

• Havza ve bölge ölçe¤inde bütüncül yaklafl›m,

• Kamu, yerel, özel ve sivil iflbirli¤i, 

• Yap›, sokak, doku, mahalle, kent, havza ve
bölge ölçe¤inde proje gelifltirme anlay›fl›, (7 Bölge
7 Kent, Kendini Koruyan Kentler, Havza Birlikleri)

• ‹fl odakl› proje gelifltirme anlay›fl› (Kent Atölyeleri), 

• Kat›l›mc› karar alma süreçlerine dayal› yönetim
anlay›fl›, 

• Kültürel miras e¤itim programlar›yla
gerçeklefltirilen toplumsal bilinçlendirme (Kentler
Çocuklar›nd›r, Yaz Okullar›)

• Geçmifl ile bugünün gelecekte bar›flmas›
(Bar›flan Kentler)

• Kentsel geliflmenin kontrolsüzce yay›lmas›n›
önleyen, büyümenin kent merkezine odaklanmas›n›
sa¤layan bir planlama teorisi olan “Ak›ll› Büyüme”
(Smart Growth),

• Kentsel çevrenin ve mevcut konut stokunun
iyilefltirilmesi, sosyal ve kültürel olanaklar›n
art›r›lmas›, toplumsal kalk›nma ve halk kat›l›m›n›n
özendirilmesini öngören “Avrupa Kentsel fiart›”
(European Urban Charter),

• Kent merkezlerini çekici ve ifller k›lacak tasar›mlarla
yeniden canland›r›lmas›n› ve dönüflümünü ele alan
“Kentsel Rönesans” (Urban Renaissance),

• Kentlerin mekânsal, toplumsal ve ekonomik
geliflimini bütüncül bir flekilde alan, yat›r›mc›lara
f›rsat alanlar› yaratan bir vizyonla öncü projeler
sunan “Kentsel Geliflim Strateji Çerçevesi” (Urban
Development Strategy Framework).
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Ulusal ve uluslararas› düzeylerde öne ç›kan bu
bafll›klara yak›ndan bak›ld›¤›nda, kentlerimizi
gelece¤e haz›rlayacak yeni yol haritalar›n›n strateji
ve önceliklerinin temel hedefleri belirgin hale geliyor: 

• Kentsel geliflimin kontrollü ve denge içerisinde
gerçeklefltirilmesi, 

• Koruma, geliflme ve dönüflüm iliflkisinin
bütüncül bir anlay›flla ele al›nmas›,

• Ulafl›m olanaklar›n›n ve çeflitlili¤inin art›r›lmas›,

• ‹flbirliklerinin teflvik edilmesi, 

• Kent kimli¤inin güçlendirilmesi, 

• Toplumsal ve ekonomik bütünleflmenin sa¤lan-
mas›, 

• Kentsel ve bölgesel bütünleflme ortamlar›n›n
yarat›lmas›,

• Tarihi ve kültürel miras›n kentsel geliflim ve
dönüflüm sürecinde öncelikli gündem olarak ele
al›nmas›

Koruma sektörünün parlak
gelece¤i

Kentleri kimlikli bir gelece¤e tafl›yacak
yaklafl›mlar ve bu do¤rultuda gelifltirilen projeler,
koruma sektörünün gelecek y›llar›n parlayan
y›ld›z› olaca¤›n› ortaya koymaktad›r. Bir baflka
deyiflle gelecek on y›l, kentlerin yeniden

yap›lanmas›nda inflaat sektörü yerine koruma
sektörünün, klasik planlama yaklafl›m› yerine
stratejik planlama yaklafl›m›n›n önemli olaca¤›n›n
göstergeleridir.  Bu aç›dan bak›ld›¤›nda, TKB ve
ortaklar› olan kentler, gelecek 10 y›ll›k
planlamalar›nda iki gündem maddesini flimdiden
ele alma zorunlulu¤u ile karfl› karfl›yad›r: 
1. Koruma Sektörü
2. Yol Haritalar› (Stratejik Planlar)

1) Koruma Sektörü
Günümüzde inflaat ve gayrimenkul sektörü

ekonominin en dinamik ve katma de¤eri yüksek
sektörlerinin bafl›nda gelmektedir. Her iki
sektörün geliflimi, son y›llarda finans sektörü ile
kurulan çözüm ortakl›klar› sonucunda zirveye
ç›km›fl bulunuyor. Son küresel kriz her iki sektörü
dura¤an hale getirse de gelecek beklentisi
yüksektir. Öte yandan TKB üyesi 254 yerel
yönetimin son on y›ll›k performanslar› ve
uygulamalar› göz önüne al›nd›¤›nda, bu sektörlerden
koruma sektörünün gelecek 10 y›ll›k süreç içinde
öne ç›kaca¤› rahatl›kla öngörülebilir. Anadolu
co¤rafyas›ndaki; antik kentler, an›tsal yap›lar, sivil
mimarl›k miras›, geleneksel yaflam kültürü ve
do¤al yaflam alanlar›ndaki kültürel zenginlik ve
çeflitlilik, koruma sektörünün en önemli
potansiyelini oluflturmaktad›r.

ÇEKÜL Vakf›, TKB ve ortaklar›n›n kendi
kaynaklar› ve ‘200 Ortak 200 Eser’ program›
çerçevesinde gerçeklefltirdikleri projelerin de,
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‹flbirli¤inin
Gücü

Kültürel 
Zenginlik
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koruma sektörünün önemli alt bafll›klar›n›
oluflturduklar› görülmektedir: 
• Rölöve, restorasyon, restitüsyon,
• Sokak sa¤l›klaflt›rma,
• Geleneksel çarfl›lar› canland›rma,
• Havza birlikleri, 
• Kendini Koruyan Kentler,
• Köyler Yaflamal›d›r,
• Bar›flan Kentler,
• Kent Atölyeleri,
• Kaleli Kentler program ve projeleri gibi.

Bunlar›n yan› s›ra, özellikle 5366 say›l›
Yenileme Yasas› çerçevesinde gelifltirilen ya da
gelifltirilecek projeler dikkate al›nd›¤›nda,
yenileme projeleri de sektörün potansiyelini
ortaya koymaktad›r.

2) Yol Haritalar› (Stratejik Planlar)
Kentlerin geleceklerinin kurgulanmas›nda

Yol Haritalar›’n›n önemi gittikçe artacakt›r. Yol
Haritas› sistemati¤i, halk›n planlamadaki karar
süreçlerine kat›lma yöntemlerinin belirlenmesini
zorunlu k›larken, halk›n yaflam alanlar›n›n
yeniden tasarlanmas›nda söz sahibi olmas›n› da
beraberinde getirmektedir. Bu nedenle, ortak
de¤erlerin bir vizyon etraf›nda ele al›nmas› ve
ortaya konulan stratejik hedeflerin taraflar
taraf›ndan benimsenmesi için stratejik iletiflim
yönetiminin do¤ru yap›lmas› gerekmektedir. Bu
yeni planlama ve yönetim anlay›fl› çerçevesinde;
o ‹nsan ve vizyon odakl› kentsel geliflme, 
o Kentsel, kurumsal ve kültürel dönüflüm, 
o Yerel ekonominin canland›r›lmas›, 
o Çevre ve kültür de¤erlerinin korunmas›, 
o Planlama ve altyap› iliflki sistemi,
o Kamu, yerel yönetimlerle özel sektör ve sivil
toplum örgütlerinin iflbirli¤i, 

o Eflitlik f›rsatlar›n›n yarat›lmas›, 
o Disiplinleraras› çal›flma ortamlar›n›n sa¤lanmas›, 
o Proje yönetimi gibi konular, yol haritalar›n›n
haz›rlanmas›nda önem kazanacakt›r.

Kentsel koruma, geliflme ve dönüflüm
süreçlerinde, bütüncül bir yaklafl›m›n sa¤lanmas›
için kentlerin yol haritalar› haz›rlan›rken; “Kent
Ekonomisi”, “Kültür ve Turizm”, “Dönüflüm ve
Geliflim” ve “Bütünleflme” ana temalar›
çerçevesinde stratejiler, program ve projeler ile
eylem alanlar› ortaya konulmal›d›r.

Örnek Çal›flma: Denizli Yol Haritas›
Denizli Belediyesi’nin koordinatörlü¤ünde,

ÇEKÜL Vakf›’n›n gönüllü deste¤i ve Denizli Dan›flma
Kurulu üyelerinin etkin kat›l›m› ile haz›rlanan Taslak
Yol Haritas› kamuoyu ile paylafl›lma aflamas›na
gelmifltir. Denizli Yol Haritas›; hedeflerin ve eylem
alanlar›n›n ortaya koydu¤u program ve projelerin
uygulanmas› için kamu, yerel, özel ve sivil
iflbirli¤inin oluflturulmas›n› amaçlamaktad›r.

Denizli Yol haritas›, son on y›lda kentin
sanayi alan›ndaki geliflimi, uluslararas› giriflimcilik
baflar›s› ve sahip oldu¤u çeflitlili¤in üzerine
kurguland›. Temel stratejinin uygulanmas› için
belirlenen amaçlar ve öncelikli gündem maddeleri;
kentsel ve bölgesel dinamiklerin ortaya
ç›kar›lmas›, birikim ve becerilerin yeni baflar›lara
dönüfltürülmesi, birikimlerin birlefltirilmesi ve
yeni f›rsatlar›n de¤erlendirilmesi olarak belirlendi. 

Denizli’nin bugüne kadar ortaya koydu¤u
beceri ve baflar› ile co¤rafyan›n sundu¤u bereket
dikkate al›narak seçilen anahtar kelimeler, hedef
ve eylem alanlar›n›n oluflturulmas›n› sa¤lad›: 
o “7T” : Tar›m, tekstil, turizm, tarih, termal,
teknoloji ve traverten 
o Çeflitlilik yönetimi 
o Markalaflma 
o Öncülük
o Uluslararas› iliflkiler 
o Giriflimcilik

“Giriflimci birikim ve baflar›n›n, bölgenin
bereketi ile çeflitlendirildi¤i, sürdürülebilir dinamik
bir kent” olarak belirlenen Denizli’nin vizyonunu
hayata geçirmek için Dan›flma Kurulu ile yap›lan
toplant›lar sonucunda, dört temel stratejik hedef
kurguland›: 
Stratejik Hedef 1: Kent Ekonomisinin Yeniden
Kurgulanmas›
Stratejik Hedef 2: Kültür ve Turizm Öncelikli Yeni
Yaklafl›mlar›n Ortaya Konulmas›
Stratejik Hedef 3: Dönüflüm ve Geliflim
Kurgusunun Yeniden Tasarlanmas›, 
Stratejik Hedef 4: Bölgesel ve Kentsel
Bütünleflmenin Sa¤lanmas›, 



83Stratejik hedeflere ulaflmak üzere 16 hedef,
44 eylem alan› ortaya konuldu.  
Denizli Geliflim Strateji Çerçevesi iki boyutlu tasarland›: 
1. Kentsel A¤ Sistemati¤i: Bir yandan merkez
ilçeyi di¤er ilçelere, bir yandan da kenti bölgedeki
di¤er kentlere ba¤layan bölge ölçe¤inde yeni
Kentsel a¤ sistemati¤i, kent ve bölge
ekonomisinin gelifltirilmesi yönünde önemli
f›rsatlar sunmaktad›r.
2. Kentsel Doku Sistemati¤i: Kent Sapan›,
Koridorlar (kentsel geliflme ve do¤al yaflam),
Odaklar (noktasal ve grup odaklar), Akslar (kent
merkezi aks› ve stratejik akslar), Kenarlar (‹zmir,
Ankara, Antalya yol kenarlar›) ve Üçgen
(Kiriflhane, Kaleiçi, Hükümet Kona¤›) olmak
üzere 6 önemli alt bileflen ortaya konulmufltur. 

Denizli Geliflim Strateji Çerçevesi’nin ana
omurgas›n› ise,
• Kentsel Geliflme 
• Kentsel Dönüflüm ve Geliflim 
• Do¤al Bölgeler 
• Tarihi ve Kültürel  
• Sanayi olmak üzere 5 bölge oluflturmaktad›r.

Sonuç
Tarihi Kentler Birli¤i’nin 10 ve ÇEKÜL

Vakf›’n›n 20 y›ll›k deneyimi dikkate al›nd›¤›nda,
iki önemli sonuçla karfl›laflmaktay›z:

• Gelecek y›llarda koruma sektörünün önemi
artacak ve inflaat sektöründen daha fazla katma
de¤er yaratacakt›r.
• Yol haritalar› kentlerin gelece¤inin kurgulan-
mas›nda önemli bir stratejik belge olacakt›r.
Bu öngörülerden hareketle, her iki sivil toplum
örgütünün elde etti¤i birikim ve baflar›n›n, yeni
bir bak›fl aç›s› ile de¤erlendirilmesi ve afla¤›daki
önerilerin kamu, yerel, özel ve sivil ortamlarda
tart›fl›lmaya bafllanmas› zorunlu bir hedef olarak
ortaya ç›kmaktad›r. 
• Tarihi Kentler Birli¤i Yol Haritas›
• Koruma Odakl› Yol Haritalar›
• Kent Yol Haritalar›
• Koruma Sektörü Gündemi
• Koruma Fonu kurulmas›
• Koruma E¤itimi çal›flmalar›

Bugün gelinen aflamada, yap›lacak tüm
çal›flmalar›n “Ulusal Koruma Stratejik Plan›”
çerçevesinde olmas› gerekmektedir. H›zla
geliflen koruma sektörünün, plana, programa,
yasal düzenlemelere, kurumsal iflbirli¤i yap›lar›na,
yetiflmifl iflgücüne ve en önemlisi de proje
finansman›na gereksinimi olacakt›r. Bu nedenle;
• TKB Kurumsal Yol Haritas›
• TKB orta¤› kentlerin Koruma Odakl› Yol Haritalar›
• Ulusal Koruma Strateji Plan›
haz›rlanmal›, Tarihi Kentler Birli¤i koruma
sektörünün h›zl› geliflmesine önder olmal›d›r.
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nadolu ve Mezopotamya gibi dünyan›n en
eski uygarl›klar›n›n kesiflti¤i geçifl
bölgelerinden biri olan Kilis ve çevresi;

Babil, Hitit, Hurri, Mitanni, Arami, Asur gibi
bölgesel uygarl›klar yan›nda Pers, Makedon,
Roma, Bizans, Emevi, Abbasi, Selçuklu,
Memluk, Osmanl› gibi büyük uygarl›klar›n da
izlerini tafl›yan bir kültür co¤rafyas›…   

Son dönemde Kilis Valili¤inin deste¤i ve ‹l
Kültür Müdürlü¤ü’nün giriflimleriyle, Kilis’in tarihi
ve kültürel miras›n› de¤erlendirme ve kültür
turizmine yönelik düzenleme çal›flmalar› dikkat
çekiyor. Kilis eski Valisi Nevzat Turhan ve Kilis
Kültür ve Turizm Müdürlü¤ü’nün önderlik etti¤i
çal›flmalar proje aflamas›ndan uygulama
aflamas›na do¤ru h›zla gelifliyor. 

Tarihte pek çok kavme ev sahipli¤i yapan
Kilis ve yöresi, Bereketli Hilal ad› verilen bölgenin
kuzeybat› kesiminde, Anadolu’yu Ön Asya’ya
ba¤layan tarihsel yollar üzerinde yer al›yor.
Küçük Kilis co¤rafyas›nda (10.521 km2)
tafl›nmaz kültür varl›¤› olarak tescil edilen ve her
biri “arkeolojik sit” olan toplam on sekiz adet
höyük, 147 adet arkeolojik merkez bulunuyor. 

Güneydo¤u Anadolu step örtüsüyle Akdeniz
bitki örtüsü aras›nda bir geçit alan› durumunda
kalan Kilis topraklar›, yeryüzünün en eski

A tar›msal ürünlerinden bu¤day›n, arpan›n,
zeytinin, üzümün de anavatan› ve bugün yörede
ba¤c›l›k, zeytincilik ve tah›l ekimi hâlâ en temel
tar›msal u¤rafllar aras›nda. 

Yörede bulunan ve yerleflik yaflam izlerine
göre yaklafl›k bin y›ll›k bir yaflam öyküsüne sahip
olduklar› tahmin edilen dört adet an›t a¤aç da
Kilis’in do¤al ve tarihsel zenginliklerinin birer
simgesi olarak bugün hâlâ ayakta. Belenözü
Köyü’ndeki iki ç›nar ve bir çam ile Kilis Hac› ‹lyas
Mahallesi’ndeki bir ç›nar, tarihin yaflayan tan›klar›
olarak 1999 tarihinde “Do¤al An›t, An›t A¤aç”
olarak tescil edilmifl. 2008 tarihinde Valilik ve ‹l
Kültür Müdürlü¤ü taraf›ndan çevre peyzaj
düzenlemesi gerçeklefltirilmifl.

Kilis’in henüz gün yüzüne ç›kar›lmay›
bekleyen tarihsel ve arkeolojik eserleri, ören
yerleri, dinsel amaçl› yap›lar›, sivil mimarl›k örnekleri,
geleneksel el sanatlar› ve yöresel mutfa¤› önemli
kültürel varl›klar› aras›nda yer al›yor.  

Oylum Höyük Anadolu’nun en
büyük höyüklerinden 

Kilis’in kültür miras›ndan günümüze kadar
ulaflanlar›n bafl›nda “höyükler” geliyor. Arkeolojik

An›t A¤aç
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araflt›rma sonuçlar›na göre, bunlar›n içinde en
önemlisi, M.Ö. 3500-3000 y›llar› aras›na rastlayan
Geç Kalkolitik Dönem’den bu yana, sürekli iskan
yaflayan Oylum Höyük. Oylum Höyük biri 22
metre di¤eri 37 metre olmak üzere iki farkl›
yüksekli¤i; 460 metre uzunlu¤u ve 370 metre
geniflli¤i ile Anadolu’nun en büyük höyüklerinden.

1989 y›l›nda Hacettepe Üniversitesi’nden
Prof. Dr. Engin Özgen’in baflkanl›¤›nda bafllayan
ve Cumhuriyet Üniversitesi’nden Yrd. Doç. Dr.
Atilla Engin, Yrd. Doç. Dr. Erdal Eser, Yrd. Doç.
Dr. Meryem Acara Eser’den oluflan bir ekip
dan›flmanl›¤›nda yürüyen Oylum kaz› çal›flmalar›
kesintisiz olarak sürüyor. Kaz›larda ele geçen
buluntular Kilis’te müze olmad›¤› için Gaziantep
Müzesi’nde sergilenmekte. Kilis Kültür
Müdürlü¤ü’nün giriflimleriyle onaylanan “Kilis
Müzesi Projesi”, Türkiye-Suriye Bölgeleraras›
‹flbirli¤i Program› kapsam›nda yürütülüyor. 2009
y›l›nda tamamlanmas› planlanan proje sonucunda,
yöreden ç›kan arkeolojik de¤erler Kilis
Müzesi’nde sergilenecek. Ayr›ca arkeolojik kaz›
çal›flmalar›n›n yap›ld›¤› Oylum Höyük ve yak›n
çevresi de Arkeo Park olarak projelendirilecek. 

Y›llard›r ‹l Kültür ve Turizm Müdürlü¤ü ile ‹l
Halk Kütüphanesi olarak hizmet veren tarihi Neflet
Efendi Kona¤›’n›n “Kilis Müzesi” olarak

de¤erlendirilmesi tasarlan›yor. fi›habdullah
Mahallesi’nde yer alan Neflet Efendi Kona¤›,
kentin “konak tipi” yap›lar›n›n en güzel
örneklerinden. Kilis eflraf›ndan Neflet Efendi
taraf›ndan 1925 y›l›nda yapt›r›lm›fl olan konak,
bahçe içinde bodrum üzeri iki katl› tafl bir yap›.
Haremlik ve selaml›k olmak üzere iki girifli olan
yap›, yörede “kesmelik” ad› verilen tafl ocaklar›ndan
getirilmifl kesme tafllar ve renkli ‹talyan ve
Gaziantep mermerleriyle infla edilmifl, do¤ramalarda
“gomalak” a¤ac› kullan›lm›fl. Yap›n›n zemin
kat›nda yöresel el sanatlar› ifllikleri ile geleneksel
ürünlerin sergi ve sat›fl alanlar› bulunacak; di¤er
katlarda folklorik ve etno¤rafik araç ve gereçler
sergisine, arfliv ve dokümantasyon ile yönetim
birimlerine ayr›lacak. Yap›n›n bahçesi, yöreden
ç›kan tarihsel ve kültürel de¤eri olan arkeolojik
eserlerle düzenlenecek.

Mozaikli Bazilika
Üç tek tanr›l› dinin yay›lma alan› içinde

bulunan Kilis’te havra ve kilise kal›nt›lar› yan›nda
19 cami, 3 türbe, 2 minare, 2 tekke, 1 mevlevihane,
1 bazilika kal›nt›s›, 1 an›t mezar ve 1 nekropol bulunuyor.

Oylum Höyük’te yap›lan kaz› çal›flmalar›
s›ras›nda 1999 y›l›nda ortaya ç›kar›lan ve

Oylum Höyük
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höyü¤ün 200 metre güneybat›s›nda bulunan
Mozaikli Bazilika kal›nt›s›n›n bugüne ulaflan
sa¤lam k›sm› taban›ndaki döfleme mozaikleridir.
Kaz› sonuçlar›na göre bir deprem sonucu y›k›ld›¤›
belirlenen bazilikan›n çevresinde Ortaça¤a ait
iki farkl› yerleflim evresinin izleri saptanm›fl;
mezar, lahit ve çeflitli kaplara ait seramik
parçalar, ayd›nlanma araçlar› ile ilgili cam
k›r›klar›, Roma ve ‹slami dönemlere ait süs
eflyalar› ve bak›r, bronz, gümüfl sikkeler
bulunmufl. M.S. VI. yüzy›la tarihlenen bazilikan›n
üzeri beflik ve e¤ik çat› ile örtülü oldu¤u san›l›yor;
iç mekan›, iki s›ra sütunla üç nefe ayr›lm›fl.
Geometrik biçimlerin yan›nda Malta Haç›, kemer
içinde yaprak ve bitkisel örgelerden oluflan
mozaikler Erken Bizans Dönemi’nin izlerini
tafl›yor. Yaklafl›k 800 metrekarelik bir alanda yer
alan, kenarlar› 1 cm. boyunda siyah, gri ve beyaz
renkli tafllardan oluflan mozaik taban›n üzeri kaz›
kurulunca kapat›lm›fl bulunuyor. Kilis ‹l Kültür ve
Turizm Müdürlü¤ü’nün Oylum Höyük için
tasarlad›¤› Arkeo Park ile birlikte, mozaikli
bazilika için de bir “Aç›k Hava Müzesi” ve
çevresinde rekreasyon alan› planlanmaktad›r. 

Ravanda Kalesi
Afrin Çay›’n›n do¤usunda Belenözü Köyü

s›n›rlar›nda bulunan Ravanda Kalesi, yüksek
konik bir tepe üzerine kurulmufltur. Kaleye ait
yap›lar, zirvedeki düzlüktedir. Surlar ile birbirinden
farkl› uzakl›kta köfleli ve yar›m yuvarlak biçiminde
olan burçlar›n›n bir k›sm› hâlâ ayaktad›r. Kalenin
içinde iki büyük su sarn›c› ve büyük bir yap›ya
ait oldu¤u san›lan kesme tafllardan yap›lm›fl
duvar kal›nt›lar› bulunuyor. Yörede arkeolojik bir
çal›flma yap›lmad›¤›ndan, kalenin ilk sahipleri
hakk›ndaki bilgiler tahmine dayanmaktad›r.
Yesemek yerleflimi yöreye yak›n oldu¤undan Hitit
yap›s› ya da Hititler taraf›ndan kullan›ld›¤› görüflü
oldukça yayg›nd›r.

Kaleye ait kesin bilgiler XI. yüzy›la ve bu
y›llardaki Haçl› Seferleri’ne dayanmaktad›r. 1097
y›l›ndan itibaren ad›ndan s›kça söz edilen kale, I.
Haçl› Seferi’ne kat›lan Baudouin’le öne ç›kt› ve
ünlendi. ‹slam kaynaklar›nda “er-Ravendan”,
Haçl› kaynaklar›nda “Ravendel / Ravandal /
Ravenel” , Ermeni kaynaklar›nda da “Aréventan”

Oylum Höyük
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olarak geçen kale, XII. yüzy›ldan XVI. yüzy›l›n
bafllar›na kadar çeflitli beylik ve devletlerce
(Selçuklu, Artuklu, Eyyübi, Memluk) kullan›lm›fl,
1516 y›l›ndan sonra Osmanl› ‹mparatorlu¤u’nun
eline geçti.

Kilis Kültür Müdürlü¤ü’nün Ravanda
Kalesi’nin “koruma-kullanma dengesi” içerisinde
projelendirilmesi önerisi, Bakanl›kça kabul edilmifl,
“Rölöve, Restorasyon, Restitüsyon, Ayd›nlatma
ve Çevre Düzeni Projeleri”nin ihalesi 2006 tarihinde
gerçeklefltirilmifltir. Koruma Kurulu taraf›ndan da
onaylanan projelerden sonra onar›m uygulama
ihalesi dosyas› haz›rlanmaktad›r.  

Kilis Tekke Mevlevihanesi 
Tekke Mahallesi, Cumhuriyet Alan›’nda

bulunan yap›, Adliye Saray› (eski Hükümet
Kona¤›) ile karfl› karfl›ya olup; ülkemizde ayakta
kalabilen 32 mevlevihaneden biridir.

Evliya Çelebi’nin “Asitane-i Hazret-i
Mevlana” olarak tan›mlad›¤› “Kilis Mevlevihanesi”
fleyh ve dervifl yetifltiren büyük bir tekkedir.

Günümüze sadece mescit ve semahanesi kalan
tekkenin Hurufat Defterleri’ndeki ad› Kilis Mevlevihane
Mescidi’dir. Düzgün, beyaz, sar›, ve sar›mtrak
renkli kesme tafllardan yap›ld›¤› için yöre halk›
aras›nda “Ak Tekke (Ak Tekye)” olarak bilinir.

Kare planl› olan yap›, “L” biçimli dört aya¤›n
üzerine oturan bir merkezi kubbe ile köflelerdeki
köfle kubbelerinden oluflmufltur. Dört y›¤ma
aya¤a binen merkezi kubbenin ayak tablalar›
mukarnasl›d›r. Onikigen bir kasna¤a oturan bu
kubbe, d›flar›dan payandalarla desteklenmekte
olup, kurflun kapl›d›r.

Semahanenin do¤u ve bat› cepheleri di¤er
cephelere göre daha farkl›d›r. Örne¤in bat› cephesinde
kap›, kap› üstünde bir tane yuvarlak pencere yan›nda,
altl› üstlü s›ralanm›fl toplam sekiz pencere vard›r.
Altlar› düz atk›l›, üstleri sivri kemerli olan bu
pencereler ile kap›, yüzeysel bir nifl içinde ve düz
mukarnas korniflle sonlanmaktad›r. Yap›n›n
güney cephesinde de ayn› özellikleri tafl›yan altl›
üstlü s›ralanm›fl dörder pencere; do¤u cephesinde
nifl içinde olmayan alt› pencere bulunmaktad›r.
Kuzey cephesi ise süssüz ve penceresizdir. 

Ravanda Kalesi



Yap›da sivri, at nal› kemerli mihrap nifli
yan›nda do¤udaki duvarda iki, kuzeydeki
duvarda dört adet dolap nifli vard›r.
Mukarnaslarla doldurulmufl olan mihrap nifli,
çeflitli boyutlarda bitki motifleri ile süslenmifltir.
Ayr›ca mihrap kemerinin yan dolgular›nda kandil
koymaya yarayan konsollar, kaval, silme, silme ile
mihrap aras›ndaki yüzey de, bitkisel ve geometrik
desenlerle süslüdür.  

Günümüzde de kullan›lan Mevlihane
Mescidi iki yan duvar›ndaki nifller, üstlerindeki
mukarnaslar ve mihrab›ndaki desenli kalem
iflçili¤i ile iki döneminin özelliklerini yans›tan
güzelliklerdir. Restorasyon projesi Koruma Kurulu
taraf›ndan 2006 tarihinde onaylanan bu tarihsel
yap›n›n, ‹l Kültür ve Turizm Müdürlü¤ü’nce
inanç turizmi kapsam›nda de¤erlendirilmesi
planlanmaktad›r.                                                

Eski Çobanbey ‹stasyonu
Elbeyli ilçesinde bulunan Eski Çobanbey

Tren ‹stasyonu, ‹stanbul’u Ba¤dat’a ba¤layan
Ba¤dat Demiryolu’nun Suriye’ye aç›lan
“Karkam›fl – Çobanbey – Halep” hatt› üzerinde
bulunmaktad›r. Yap›ld›¤› tarihten sonra bak›m ve
onar›m görmemifl, demiryolu 1980 y›l›ndan sonra
kullan›lmad›¤› için de yazg›s›yla bafl bafla
kalm›flt›r. ‹l Kültür ve Turizm Müdürlü¤ü’nün
giriflimleri sonucunda tafl yap› 2007 tarihinde
tescil edilmifltir.

Daha sonra TCDD Genel Müdürlü¤ü
taraf›ndan haz›rlanan “Eski Çobanbey Tren
‹stasyonu Restorasyon ve Statik Güçlendirme
Projesi”, istasyon alan› I. Derece Askeri Bölge
içinde bulundu¤undan Genel Kurmay
Baflkanl›¤›’n›n izniyle 2007 tarihinde tamamlanm›fl,
2008’de Koruma Kurulu’ndan geçmifltir.
Çobanbey ‹stasyonu’nun restore edilerek “DDY
Evi” olarak 2009 y›l›nda hizmete aç›lmas› planlanm›flt›r.

Sokak sa¤l›klaflt›rma
çal›flmalar›

Kilis’in tarihi kent dokusunu korumak ve
yeniden canland›rmak, geçmiflin kültürel
dokusunu günümüz insan›na sunmak
amac›yla Kilis ‹l Kültür Müdürlü¤ü taraf›ndan
“Sokak Sa¤l›klaflt›rma” projesi bafllat›ld›.
Kilis’in toplumsal, ticari ve kültürel yaflam›n›n
kalbi olan mahalle, sokak ve caddelerden Salih
Efendi Sokak, Hac› Haf›z Sokak, Ömer Efendi
Sokak, Akcurun Caddesi ve Abidin A¤a
Caddesi’nin bu proje kapsam›nda
de¤erlendirilmesi 2006 y›l›nda Bakanl›¤a
önerildi ve 2007 y›l›nda kabul edilerek ihalesi
yap›ld›. 

Bakanl›kça onaylanan mekânlardan; Salih
Efendi Sokak’taki 29, Ömer Efendi Sokak’taki 3,
Abidin A¤a Caddesi’ndeki 2 olmak üzere,
toplam 34 yap› ve yöresi proje kapsam›na al›nd›.
Toplam 34 yap›n›n 21’i tescilli, 2’si geleneksel
özellik tafl›yan tescilsiz, 11’i de yeni olan
yap›lar onar›ma al›nd›.    

Proje kapsam›ndaki sokaklara girifli
sa¤layan ve tarihi kent dokusunu tamamlayan
Maarif Sokak, restore edilmifl olan Çal›k Camisi
ve yine tescilli bir yap› olan Çocuk
Kütüphanesi’nin bulundu¤u bölge de, Kültür
Müdürlü¤ü’nün giriflimleriyle proje kapsam›na
al›nd›. 

“Sokak Sa¤l›klaflt›rma Proje”sinin amac›
bölgedeki geleneksel mimari de¤erleri
koruma alt›na almak; gelenekleri,
görenekleri ve komfluluk iliflkilerini, somut
olmayan kültürel de¤erleri yaflatarak, eski
dokuyu canland›rmak ve günümüz insan›yla
buluflturmakt›r. Uygulaman›n ayr›ca yörede
kültür turizmine de katk› sa¤lamas› ve
Kilis’te yeni olanaklar›n kap›s›n› aralamas›
beklenmektedir.

Neflet Bey Kona¤› Çobanbey ‹stasyonu
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Onar›m yard›mlar› 
Toplam 292 adet tafl›nmaz kültür varl›¤› olan

Kilis’te restorasyon çal›flmalar› bugüne kadar
yeterli düzeyde yap›lamam›flt›r. Bu çal›flmalara
ivme kazand›rmak amac›yla ‹l Kültür Müdürlü¤ü,
2005 tarihinde yürürlü¤e giren “Tafl›nmaz Kültür
Varl›klar›n›n Onar›m›na Yard›m Sa¤lanmas›na
Dair Yönetmeli¤in” 9. maddesi ile ilgili olarak
önce halk›n bilinçlendirilmesine öncelik tan›m›fl,
ard›ndan Müdürlü¤ün kay›tlar›ndaki tescilli
yap›lar›n envanter listesini gözden geçirdi. 2006
tarihi itibar›yla toplanan 22 baflvuru, Bakanl›¤a
iletildi. Baflvurulardan dokuzunun “Sokak
Sa¤l›klaflt›rmas› Projesi” kapsam›na al›nan
bölgede oldu¤u saptand›. 2006’da sekiz
tafl›nmaz›n projelerine Bakanl›k taraf›ndan katk›
sa¤land›. 

Onaylanan tafl›nmazlar›n biri de, “Atatürk
Evi” olarak bilinen yap›. I. Dünya Savafl› y›llar›nda
Suriye Cephesi’nde VII. Ordu Komutan› olarak
görev yapan Tümgeneral Mustafa Kemal,
27.10.1918 günü Kilis’e gelmifl ve Kaymakam
‹brahim Bey’in konu¤u olarak bu konakta bir
gece kalm›flt›. Burada Kaymakam, Belediye
Baflkan› ve yöredeki ‹ngiliz iflgaline karfl›
mücadele yürüten halk önderleriyle görüfltükten
sonra düflüncelerini: “‹lk ayak bast›¤›m Türk
flehrindeki bu uyan›kl›¤a cidden hayran kald›m

ve bir daha iman ettim ki, bu millet asla ölmeye-
cektir! Var olun aziz Kilisliler! Kahraman
Kilislilerin gösterdikleri flecaat her zaman
iftihar›m›zd›r,” sözleriyle aç›klayarak; 28.10.1918
günü Kilis’ten ayr›lm›flt›. 

Yörede “kesmelik” ad› verilen yerel tafltan
1880’li y›llarda yap›ld›¤› tahmin edilen yap› iki
katl› ve avluludur. Yap›ya bas›k kemerli bir kap›
ile girilmekte; birinci kat moloz di¤er katlar
kesme taflt›r. ‹kinci kat›n tüm yüzlerinde oldukça
büyük dikdörtgen pencereler bulunmaktad›r. Bu
pencerelerin üzerindeki üçgen al›nl›klar ile çat›
kat›ndaki bas›k kemerli pencereler yap›n›n dikkat
çeken fiziksel özellikleridir. Kona¤›n Abidin A¤a
Caddesi’ne bakan yüzünün girifl kat›nda, her
birinin alt›nda, alt› dükkân olan üç yuvarlak
kemer, ortadaki kemerin üzerinde de ikinci kata
ait demir parmakl› bir balkon bulunmaktad›r.

Sonuç
Yüzölçümü bak›m›ndan küçük, tarihsel

birikimi aç›s›ndan derin ve kültürel miras›yla
zengin bir kent olan Kilis, son dönemde sahip
oldu¤u varl›klar› korumak, de¤erlendirmek ve
tan›tmak için çaba sergiliyor. Kilis Valili¤i ve ‹l
Kültür Müdürlü¤ü’nün bu do¤rultudaki
çal›flmalar› bu güzel s›n›r kentimizi farkl›
boyutlara tafl›maya haz›rlan›yor.  

Mevlevihane
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lk kafile 28 Haziran pazar gecesi vard›
‹stanbul’a… Toplam 300 çocuktan oluflan
gruplar, kimi uçak, kimi otobüslerle

Anadolu’nun uzak yak›n dört bir köflesinden yola
ç›kt›lar… Yanlar›nda ö¤retmenleri, küçücük
yürekleri biraz heyecan, biraz korkuyla çarparak,
ailelerinden belki de ilk kez ayr›larak, rüyalar›n›n
kenti ‹stanbul’a uzand›lar. Birörnek tiflörtleri ve
flapkalar›, yol yorgunu ama merakl› gözleriyle itifle
kak›fla topland›lar Bo¤aziçi’nin ‹stinye tepelerindeki
Darüflflafaka Lisesi’nin spor salonunda. 

Ad›yaman’›n, Ahlat’›n, Alanya’n›n,
Avanos’un, Bergama’n›n, Giresun’un,
Osmangazi’nin, Safranbolu’nun, Sinop’un,
Sivas’›n, Taflucu’nun, Tekirda¤’›n, Trabzon’un ve
Van’›n Kültür Elçileri onlar. 2008-2009 ö¤renim
y›l›nda ÇEKÜL Vakf›’n›n 2003’ten beri yürüttü¤ü
kültürel miras e¤itim program›na kat›lm›fllard›.
Do¤up büyüdükleri kentlerde, her gün habersizce
önünden geçip gittikleri konaklar›, camileri, han
hamam kervansaraylar› tan›y›p sevmifllerdi…

Ninelerinden dinledikleri türküleri, manileri,
annelerinin marifetli ellerinden tatt›klar›
yemekleri, dedelerinden duyduklar› destanlar›,
menk›beleri, teyzelerinden gördükleri el ifli göz
nuru ifllemeleri, dokumalar›, kilimleri, amcalar›n›n
bak›r, tafl, ahflap usta ifli hünerlerini art›k baflka
bir gözle görüyorlard›. 

‹stanbul Buluflmalar› giderek bir gelene¤e
dönüflüyor. ÇEKÜL Vakf›’n›n 2005’ten bu yana
Tarihi Kentler Birli¤i üyesi kentlerde uygulad›¤›
“Kentler Çocuklar›nd›r” projesi kapsam›nda, 2008
y›l›ndan bu yana ET‹’nin deste¤iyle yürüttü¤ü
“ET‹ ÇEKÜL Kültür Elçileri” projesine kat›lan
ö¤renciler, her y›l Temmuz ay›nda ‹stanbul’da
bulufluyor, büyüleyici koca kentin tarihi
mekânlar›n› ve Bo¤aziçi’ni geziyor, birbirlerine
kentlerini anlat›yorlar. Yeni dostluklar kazan›yor,
doyamad›klar› paylafl›mlar›n ard›ndan unutulmaz
an›lar ve gözyafllar›yla dönüyorlar kentlerine.
‹çlerine sinen do¤a, tarih ve kültür bilincini aileleri,
arkadafllar› ve çevreleriyle paylaflmak için…

‹

TKB üyesi 14 kentin Kültür

Elçileri ‹stanbul’dayd›

haberler
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Kültür Elçileri Darüflflafaka
E¤itim Kurumlar›’nda…

Bu y›l da 29 Haziran-3 Temmuz tarihleri
aras›nda Tarihi Kentler Birli¤i üyesi 14 kentten
‹stanbul’a gelen 300 alt›nc› s›n›f ö¤rencisi,
Türkiye’nin en köklü e¤itim kurumlar›ndan
Darüflflafaka E¤itim Kurumlar›’n›n Maslak
yerleflkesinde dolu dolu befl gün geçirdi.
Etkinli¤e TÜRSAB Baflkan› Baflaran Ulusoy ve
Befliktafl Belediyesi de destek verdi. 

Tan›flma toplant›s›nda yazar Bilgin Adal›
çocuklara Çatalhöyük’ü anlatt›, insano¤lunun
binlerce y›ll›k var olufl serüveni boyunca
gelifltirdi¤i kültürel birikimi ve yarat›c›l›¤›n›
aktard›. Küçük bulufllar›n› Kültür Elçileri ile
paylaflarak onlar› yarat›c› bulufllara özendirdi.
Fatih Sultan Mehmet ve ‹stanbul’un fethinin
öyküsünü anlatan “Kariye Hazinesi” isimli kitab›n›
imzalayarak Kültür Elçileri’ne arma¤an etti.  

Geleneksel yaflam kültürü ve
yöresel müzik

Tarihi Yar›mada ve Bo¤aziçi gezisiyle devam
eden ‹stanbul Buluflmas›’n›n son gününde Kültür
Elçileri, tarihi Galatasaray Lisesi’nin bahçesinde
kentlerinin geleneksel yaflam kültürünü yans›tan
standlar kurdu, davetlilere ve bas›n mensuplar›na
kentleri hakk›nda bilgi verdi. Projeye destek veren
gezi yazar› ve TV program yap›mc›s› Fatih
Türkmeno¤lu’nun, 14 kentte yap›lan e¤itimleri
belgeleyen filmi ise konuklar taraf›ndan ilgiyle
izlendi. Yine projenin destekçisi sanatç› Candan
Erçetin de “Kültür Elçileri Türkü Korosu” ile
birlikte 7 bölgenin türkülerini seslendirdi.  
Bas›n toplant›s›nda konuflan Prof. Dr. Metin
Sözen, “Bilinçli, bilgili, kimlikli olan çocuk yar›n›n
bilinçli, bilgili, kimlikli yurttafl› olacakt›r. E¤itimden
geçmeyen yol, gelece¤i umutsuz ve hüsran dolu
k›lar. Türkiye’nin yar›n›n›n güçlü ellerde olaca¤›
inanc›yla ben bu toplant›n›n biraradal›¤›ndan çok
mutluyum” sözleriyle etkinli¤in amac›n› dile getirdi.

‹stiklal Caddesi’nden 300
Kültür Elçisi geçti

Bas›n toplant›s›n›n ard›ndan Kültür Elçileri,
Arhan Kayar ve Sabine Buchman’n›n deste¤iyle
yap›lan atölye çal›flmas›nda haz›rlad›klar› kent
panolar› ile do¤al ve kültürel miras›n
yaflat›lmas›yla ilgili mesajlar içeren afifl ve dövizler
eflli¤inde, ‹stiklal Caddesi’nde “Kültür Yürüyüflü”
yapt›. Davullar, ziller, tefler, marakas ve kafl›klar

eflli¤inde, bir flenlik havas›nda yürüyen Kültür
Elçileri, birlikte haz›rlad›klar› ‹stanbul Buluflmas›
Bildirgesi’ni kent halk›na da¤›tt›. Taksim
Meydan›’nda son bulan yürüyüflten sonra
Atatürk An›t›’na çelenk b›rakan Kültür Elçileri,
ortak ça¤r›lar›n› ‹stanbul’dan tüm yurda duyurdu:
“Geleneksel yaflam kültürümüzü koruyal›m ve
gelecek kuflaklara aktaral›m. Yeni türküler
söyleyebilmek için türkülerimizi birlikte
yaflatal›m.”

Gözyafllar›yla veda ettiler 
300 çocu¤un hayat›na yeni arkadafllar ve

unutulmaz deneyimler katan ‹stanbul Buluflmas›’nda
Kültür Elçileri, etkinlik süresince birlikte oynad›lar,
ürettiler, dans ettiler, flark›lar söylediler,
paylaflt›lar… ‹stanbul’u televizyon ekranlar›ndan
yans›yan karmafl›k yüzüyle de¤il, kültürel
miras›n›n zenginli¤iyle tan›d›lar. Birlikte hareket
etmeyi, kentlerini birbirlerine anlat›rken kendilerini
ifade etmeyi ve birbirlerini dinlemeyi ö¤rendiler.
‹stanbul’a geldikleri gün özlem ve mutlulukla
kucaklaflt›klar› ÇEKÜL e¤itmenlerine ve yurdun
dört bir yan›ndan edindikleri yeni arkadafllar›na
hüzün ve yafll› gözlerle veda ettiler.



enizli Valili¤i, Buldan Kaymakaml›¤›,
Buldan Belediyesi ve ÇEKÜL Vakf›’n›n
iflbirli¤i ile yürütülen “Buldan’› Koruma ve

Yaflatma Program›” kapsam›nda, 18–29 Temmuz
2009 tarihlerinde Buldan’da bir yaz okulu
gerçeklefltirildi. Bahçeflehir Üniversitesi Mimarl›k
Bölümü ö¤rencileri ile Buldan 4 Eylül ‹lkö¤retim
Okulu ö¤rencilerini ayn› program çerçevesinde
bir araya getiren bu özgün e¤itim s›ras›nda
üretilen çal›flmalar bir sergiyle Buldanl›lara
sunuldu. Yerel kaynaklar›n deste¤i ve ortakl›¤›yla
düzenlenen yaz okulu, Buldan’›n tarihi
dokusunun korunmas› ve kentlilik bilincinin
geliflmesi yönünde at›lan önemli ad›mlar aras›nda
yerini ald›.  

‹lk gün yap›lan tan›flma etkinli¤inde Buldan
Kültür Elçileri ile Bahçeflehir Üniversitesi
Mimarl›k Fakültesi ö¤rencileri birlikte e¤lenceli
dakikalar geçirdiler. “Kentin Mimari Özellikleri”
oturumunda; mimarl›k, koruma ve restorasyon,
yap›larda kullan›lan malzemeleri tart›flan
ilkö¤retim ö¤rencileri, daha sonra mimarl›k
ö¤rencileriyle bir araya gelerek, yap›lar›n
özellikleri hakk›nda bilgi ald›lar. 

Kentte yap›lan gezide Beyler Soka¤›,
Dokuma Pazar› ve Zehrenti Soka¤› incelendi.
Kültür Elçileri, mimarl›k adaylar›n›n gözetiminde
Beyler Kona¤› ve Eklemeli Konak’›n eskizlerini
yaparken büyük keyif ald›lar. “Düflümdeki
Buldan” temal› resim atölyesinde hayallerindeki
kenti anlatt›lar, önce “Buldan Kent Haritas›”n›

oluflturdular, sonra maket ev atölyesinde Buldan
evlerinin özelliklerini üçüncü boyuta tafl›d›lar. 

E¤itim boyunca Bahçeflehir Üniversitesi
Mimarl›k Fakültesi ö¤retim görevlilerinden Yrd.
Doç. Dr. Mehmet Bengü Uluengin ve Mimar
Sinan Polvan ile asistan Zehra Soran
önderli¤inde 16 kiflilik bir ö¤renci grubu,
Dokuma Pazar› Caddesi’ndeki Beyler Kona¤› ve
bir dükkan›n, Beyler Soka¤›’ndaki Eklemeli Konak
ve Zehrenti Sokak’taki bir evin rölöve-restitüsyon
çal›flmalar›n› baflar›yla tamamlad›. Kültür Elçileri
de mimar adaylar›n›n yapt›klar› rölöve
çal›flmalar›n› yak›ndan izlediler. Buldan
Belediyesi ‹mar ‹flleri Müdürü A. Adil Cabaro¤lu,
Proje Etüd ve Restorasyon Birimi Müdürü Ekrem
Uluda¤ ve proje ekibinden Deniz Baflo¤lu ve Esin
fienel’in destekleriyle yürütülen restorasyon
çal›flmalar›n›n yan› s›ra mimarl›k ö¤rencilerinin
BELSAM Binas›’n›n bulundu¤u meydan için
haz›rlad›klar› kentsel tasar›m projeleri de Buldan’da
farkl› fikirlerin tart›fl›ld›¤› bir ortam yaratt›.

“ÇEKÜL Vakf› Buldan Yaz Okulu” 29
Temmuz tarihinde, Bahçeflehir Üniversitesi
mimarl›k ö¤rencileri ile 4 Eylül ‹lkö¤retim Okulu
ö¤rencilerinin e¤itim boyunca yapt›klar›
çal›flmalar›n birlikte izlenebilece¤i bir sergiyle son
buldu. Kapan›fl sergisi ve Kültür Elçileri sertifika
töreni, Denizli Valisi Yavuz Erkmen, Buldan
Kaymakam› Ahmet Erdo¤du, Buldan Belediye
Baflkan Vekili Musa Yurdasever, Tavas Belediye
Baflkan› Mehmet Karabay ve Buldanl›lar›n
kat›l›m›yla yap›ld›. Bahçeflehir Üniversitesi
ö¤retim görevlileri, Buldan Belediyesi Proje Ekibi,
Pamukkale Ö¤renci Yurdu Müdürü Özcan
Durusoy, Milli E¤itim Müdürlü¤ü ve 4 Eylül
‹lkö¤retim Okulu yetkilileri, ÇEKÜL Vakf›
yetkilileri, Yüksek Mimar Metin Keskin ve Yüksek
Mimar Kayhan Çakanel baflta olmak üzere
ÇEKÜL gönüllüleri de törende haz›r bulundu. 

D

Buldan’› koruma 
çal›flmalar› Yaz Okulu 
ö¤rencileriyle 
ivme kazand› 
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Sille Kent Atölyesi aç›ld› 

EKÜL Vakf› taraf›ndan bafllat›lan “Kent
Atölyeleri” hareketi kapsam›nda, Konya
Sille'de 175 yap› ustas›n›n e¤itim alaca¤›

Sille Kent Atölyesi’nin aç›l›fl› 29 Temmuz
tarihinde yap›ld›. Sille Kent Atölyesi, yerel
kaynaklar›n örnek ortakl›¤›yla Konya Büyükflehir
Belediyesi, ‹fiKUR, Milli E¤itim Bakanl›¤› ve
ÇEKÜL Vakf› taraf›ndan kuruldu.
“Kent Atölyeleri” giriflimi, ÇEKÜL Vakf›’n›n tarihi
ve kültürel dokunun korunmas› için yirmi y›ld›r
att›¤› somut ad›mlardan biri. Geleneksel yap›lar›n
onar›m› aflamas›nda, yap› ustalar›n›n donan›m ve
beceri yetersizli¤i dikkat çekmekteydi. Eski
ustalar›n yitirilmesi, geleneksel hünerlerin ve yap›
malzemelerinin giderek unutulmas›na neden
olmaktayd›. Bu nedenle aç›lan Gümüflhane,
Söke, Tarakl› ve A¤›rnas, Vezirköprü Kent
Atölyeleri’nin ard›ndan Sille Kent Atölyesi’nde
daha çok ustaya kapsaml› bir e¤itim verilecek
olmas› önemli bir ad›m olarak de¤erlendiriliyor.

Ustalar e¤itim almaya bafllad›
Sille Kent Atölyesi’nde 175 usta restorasyon

e¤itimi almaya bafllad›. Atölyede dülger ustal›¤›,
a¤aç, so¤uk demir, duvar, tafl ve kerpiç, s›va ve boya
iflçili¤i konular›nda 6 ay boyunca e¤itim verilecek. 

E¤itimi tamamlayan ustalar,  Konya
Büyükflehir Belediyesi, Selçuklu Belediyesi ve
ÇEKÜL Vakf› iflbirli¤iyle yürütülecek olan “Sille
Koruma Yaflatma Çal›flmalar›”nda Konya

Ç

Büyükflehir Belediyesi taraf›ndan istihdam
edilerek, “Mevlana Kültür Vadisi” projesinde
ustal›klar›n› sergileyecek. Kaz›m Karabekir
Caddesi’yle Mevlana Kültür Merkezi aras›ndaki
tarihi dokunun restorasyonu, Sille Kent Atölyesi
ustalar›na emanet edilecek.

Sille Kent Atölyesi aç›l›fl›na, Konya
Büyükflehir Belediye Baflkan› Tahir Akyürek,
Selçuklu Belediye Baflkan› U¤ur ‹brahim Altay,
Konya Büyükflehir Belediye Meclis üyesi flehir
planc›s› Fatih Y›lmaz, Konya Mimarlar Odas›
temsilcileri, ÇEKÜL Konya temsilcisi mimar
Osman Nuri Dülgerler, Konya ‹fiKUR yetkilileri,
Milli E¤itim ‹l Müdürlü¤ü yetkilileri, usta ö¤reticiler,
e¤itimciler ve kursiyerler ile ÇEKÜL Vakf› Baflkan›
Prof. Dr. Metin Sözen, ÇEKÜL Vakf› YDK Üyesi
Faruk Göksu, ÇEKÜL Vakf› Genel Sekreter
Yard›mc›s› Ece Müftüo¤lu Narcy kat›ld›. 

Aç›l›fl töreninde bir konuflma yapan ÇEKÜL
Vakf› Baflkan› Prof. Dr. Metin Sözen, Kent
Atölyeleri hareketinin Türkiye’nin çeflitli
yerlerinden geliflerek bugünlere geldi¤ini
belirterek, “Burada gördü¤ünüz Kent Atölyesi
örne¤i, en geliflmifl örnektir. Koruma alan›nda
görev alan kadrolarda görülen bofllu¤u
doldurdu¤umuzda Türkiye’de düzeyli bir yaflam
alan› oluflacak ve Konya farkl› bir yer olarak
karfl›m›zda duracakt›r. Buradan yetiflenlerin
gücüyle 30 Haziran 2010’da Sille’nin aya¤a
kalkt›¤›n› görmek istiyorum. Sille’nin Türkiye’nin
kültürel ortam›na arma¤an edilmesini istiyorum.
Ortaça¤’›n ayd›nl›k yüzü Konya bu alanda
de¤iflim ve dönüflümün odak noktas› olmal›d›r,”
diyerek yap› ustalar›na baflar›lar diledi.



Hac›ilyas Meydan›, Tabakhane Meydan› ve
Caddesi’ni, Uzunyuva ve çevresi ile y›k›lan Aslanl›
Ev’in bulundu¤u alan› gezdi. 

De¤erlendirme toplant›s› 
15 Temmuz 2009 günü Milas Ticaret ve

Sanayi Odas› Konferans Salonu’nda düzenlenen
toplant›da Milas Belediye Baflkan› Muhammet
Tokat, Milas’›n ruhunu ve kent kimli¤ini kazanmas›
için, kamu-sivil-yerel-özel tüm paydafllar› ortak
ak›lda buluflmaya davet etti. Prof. Dr. Metin Sözen,
Beçin Kalesi’nin kentle iliflkisinin kurulmas›, Hadi
Bey Kona¤›’n›n kent müzesine dönüfltürülmesi,
Çöllüo¤lu Han›’n›n aya¤a kald›rmas›, Arasta’n›n
canland›r›lmas› çal›flmalar›n›n Aral›k 2010 tarihine
kadar bitirilmesini istedi. Milas Kaymakam› fiahin
Aslan, art›k ifl yapma zaman› oldu¤unu söyleyerek
Milas’› tarihine yak›fl›r biçimde ele almakta kararl›
olduklar›n› belirtti. TKB Dan›flma Kurulu üyesi
Mimar Oktay Ekinci de, Milas’›n ola¤anüstü insan
potansiyelinin alt›n› çizerek, Heraklia’n›n
unutulmamas› gerekti¤ini, Arasta’n›n Çöllüo¤lu Han
ile birlikte yaflayan bir mekân olabilece¤ini, Aslanl›
Ev’in de efsane bir ev olarak kazan›lmas› gerekti¤ini
vurgulad›. ÇEKÜL Vakf› Yönetim Kurulu Üyesi
Hasan Özgen ise, Milas’›n bunca y›l ihmal
edilmesinin büyük bir suç oldu¤unu, yaln›zca
tarihimizi de¤il, insan›m›z› kurtarmay› da
hedeflemek gerekti¤ini, yap›lacak çal›flmalar›n
insana emek, kente estetik, halka egemenlik
kazand›raca¤›n› belirtti. 

Toplant› Baflkan Tokat’›n, Milas’›n tarihi
miras›n› k›sa zamanda aya¤a kald›rmak için tüm
taraflarla birlikte çal›flmaya kararl› olduklar›n› dile
getiren sözleriyle son buldu. 

entteki ortak akl› ve sorumluluklar› harekete
geçirerek küllerinden do¤an tarih ve kültür
kenti Gaziantep’te geçti¤imiz günlerde

yap›lan Tarihi Kentler Birli¤i semineri, birçok kent
yöneticisine esin kayna¤› oldu. Milas Belediye
Baflkan› Muhammet Tokat, Milas’›n zengin tarih ve
kültür potansiyelini somut sonuçlara ulaflt›rmak
amac›yla yeni bir hareket bafllatt›. 

1975’lerde ÇEKÜL Vakf› önderli¤inde
bafllat›lan, 1997’de bir kez daha gündeme gelen
at›l›m›n kesintiye u¤ramas›ndan 12 y›l sonra Milas,
bu yeni giriflimi heyecanla karfl›lad›. ÇEKÜL Vakf›
Baflkan› ve TKB Dan›flma Kurulu Baflkan› Prof. Dr.
Metin Sözen, ÇEKÜL Vakf› Yönetim Kurulu üyesi ve
TKB Dan›flma Kurulu üyesi Hasan Özgen ve TKB
Dan›flma Kurulu üyesi Oktay Ekinci, çal›flmalara
destek vermek amac›yla 14-15 Temmuz 2009
günlerinde Milas’tayd›lar.  

Belediye Meclis Salonu’nda yap›lan ilk
toplant›ya Mu¤la Vali Yard›mc›s› Faruk Bekarlar,
Milas Kaymakam› fiahin Aslan, Milas Ticaret ve
Sanayi Odas› Baflkan› Enver Tuna, Belediye Meclis
üyeleri, ÇEKÜL Vakf› Milas Temsilcisi Fatih Abban,
M‹ÇEV Baflkan› Nevzat Ça¤lar Tüfekçi, Milas Kent
Konseyi’nin ilgili komisyonu üyeleri kat›ld›. Baflkan
Tokat aç›fl konuflmas›nda, TKB’nin Gaziantep
Buluflmas›’ndan, kent ruhunun yaflat›lmas›nda
ortak akl›n önemine iliflkin önemli bir mesaj
ald›klar›n›, bu ilhamla harekete geçmekte kararl›
olduklar›n› belirtti. Prof. Dr. Metin Sözen de,
“Milas’ta kent dokusunu aya¤a kald›rmak, uyan›fl›
sa¤lamak ortak hedefimiz olmal›d›r. Pek çok
zorlukla, k›s›r çekiflmeler karfl›laflaca¤›z, bunlara
tak›lmamal›y›z. Milas’› önümüzdeki sene çok farkl›
bir noktaya getirebiliriz,” dedi. Daha sonra kentte
incelemeler yapan heyet; Hac› Ali A¤a Evi, Hadi
Bey Kona¤›, Sefa Oteli, Çöllüo¤lu Han, Arasta,

K

Milas’ta ortak ak›l,
kentin tarihi miras›na
sahip ç›k›yor

Düzeltme

Geçmiflten Gelece¤e Yerel Kimlik
Dergisi’nin 17. say›s›nda yay›mlanan “Mu¤la’da
Cumhuriyet Dönemi” bafll›kl› yaz›da yer alan,
“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 Ziraat Bankas› yap›ld›” cümlesi
afla¤›daki gibi düzeltilmifltir;

“Bu çok nadide Mu¤la köflesi, henüz
korumac›l›k bilincinin yerleflmedi¤i 70’li y›llar›n
bafl›nda, dönemin belediye yönetimi taraf›ndan
y›k›larak Belediye Oteli yap›lmak üzere arsa
haline getirildi; daha sonra 1973’te göreve
gelen yerel yönetim, kaynak yetersizli¤i
nedeniyle, arsan›n 1976’da Ziraat Bankas›’na
sat›lmas›n› uygun gördü.” 
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