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Kale Düflerse Kent Düfler
Tarihi Kentler Birli¤i ve ÇEKÜL Vakf›’n›n Anadolu topraklar›ndaki kalelere iliflkin 

envanter çal›flmas› devam ediyor. 

Mart 2009 tarihinde TKB üyesi kentlerin yerel yönetimlerine yap›lan ça¤r› sonucunda,
62 belediyenin katk›lar›yla veri toplama çal›flmas›nda önemli bir aflama kaydedildi.   

“Kaleli Kentler” envanter çal›flmas›; kalelerin kentin alg›lanmas›n› sa¤layan 
görsel merkezlere dönüfltürülmesi, proje ve acil eylem planlar›n›n haz›rlanmas›, 

kurtarma kaz›lar›n›n yap›lmas›, kale-müzelerin kurulmas›, kaynak yarat›c›
yap›lanma modelleri gelifltirilmesi gibi bir dizi önemli çal›flman›n ilk ad›m›n› oluflturacak. 

Ça¤r›m›z› bir kez daha yineliyor, 
yerel yönetimlerden kentlerindeki kalelerle ilgili verileri bekliyoruz. 

. 

‹letiflim: Eser Çal›kuflu, Sanat Tarihçisi 

Osmangazi Belediyesi - Bursa

Plan Proje Müdürlü¤ü - Tarihi Çevre Koruma Bürosu

Telefon: 224 - 444 16 01 Dah: 7059    Faks: 224-270 70 19    esercalikusu@gmail.com



Kaleli Kentlerin Belediye Baflkanlar›ndan ‹zlenimler

Kaleler kentlerin kalbidir
‹smail ERTEN

Bursa’n›n anlatacak bir hikâyesi vard›…

Kentin Belle¤i O’nun Arflivlerinde

SÖYLEfi‹ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 58
Recep Altepe: “En büyük hedefimiz Bursa’y›, Türkiye’yi dünyaya
tan›tmak”
Nilüfer OKTAY

‹NCELEMELER . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 62
‹pek Yolu ve hanlar
Gökçe GÜNEL

Osmanl›dan Cumhuriyete demiryolu miras›
Sinan POLVAN 

Mardin Kent Müzesi’nin kurulufl öyküsü
fiirin SINGIN YILMAZ

Halit Umar’dan “Birgi Esintileri”
Emin BAfiARANB‹LEK

HABERLER . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 86

‹Ç‹NDEK‹LER

YÖNET‹M DERG‹

GEÇM‹fiTEN GELECE⁄E

yerel kimlik
SUNUfi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2
Kültür odakl› kentsel “Yol Haritalar›” gündemimizde 
Mehmet ÖZHASEK‹

ED‹TÖRDEN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
Yol Haritalar›ndan Kaleli Kentlere 
Handan DEDEHAYIR

KONYA BULUfiMASI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
fiirin SINGIN YILMAZ / Nilüfer OKTAY

Hoflgörünün kenti Konya’da TKB’nin gündemi: Yol Haritas›

“Kültürel Koruma ve Yol Haritas›”

Konya Buluflmas› kat›l›mc›lar›ndan izlenimler

Konyal›lar kültür miraslar›na sahip ç›k›lmas›n› istiyor

Sille Metin Sözen Kent Atölyesi 

BURSA SEM‹NER‹ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32
fiirin SINGIN YILMAZ / Handan DEDEHAYIR / Nilüfer OKTAY

TKB Bursa Semineri, Uluslararas› 19. Kaleli Kentler Sempozyumu
ile ortak yap›ld› 

Uluslararas› 19. Kaleli Kentler Sempozyumu

Birlik Baflkan›
Mehmet Özhaseki
Kayseri Büyükflehir Bel. Bflk.

Encümen
Veysel Tiryaki, Alt›nda¤ Bel. Bflk.
‹smail Ünal, Befliktafl Bel. Bflk.
Ahmet Yenihan, Erbaa Bel. Bflk.
As›m Güzelbey, Gaziantep B. Bel. Bflk. 
Osman Gürün, Mu¤la Bel. Bflk.
Ahmet Eflref Fak›baba, fianl›urfa
Bel. Bflk.

Plan ve Bütçe Komisyonu Üyeleri
Yaflar Bahçeci, K›rflehir Bel. Bflk.
Selim Aflk›n, Kula Bel. Bflk.
Tacettin Özkaraman, Tarakl› Bel. Bflk.

Meclis 1. Baflkan Vekili
Burhanettin Kocamaz-Tarsus
Bel. Bflk.

Meclis 2. Bakan Vekili
Abdullah Demirbafl, Sur Bel. Bflk.
Meclis 1. Katibi
Mustafa ‹ça, Kütahya Bel. Bflk.

Tarihi Kentler Birli¤i ad›na
‹mtiyaz Sahibi:
Mehmet Özhaseki

Yaz› ‹flleri Müdürü: 
Handan Dedehay›r

Yay›n Kurulu:
Oktay Ekinci, Mithat K›rayo¤lu,
Hasan Özgen, Avniye Tansu¤,
Handan Dedehay›r

Foto¤raflar:
ANAR Arflivi, fiirin S›ng›n
Y›lmaz, Yonca Moral›, Ece
Müftüo¤lu Narcy, Nilüfer Oktay

Yönetim Yeri:
Tarihi Kentler Birli¤i 
fierifler Yal›s›, Emirgân Mektebi
Sok. No: 7
Emirgân Sar›yer ‹stanbul

Telefon: 0212 323 31 32
Faks: 0212 277 41 64
info@tarihikentlerbirligi.org
www. tarihikentlerbirligi.org

‹letiflim:
ÇEKÜL Vakf›-
Tarihi Kentler Birli¤i Bürosu
Ekrem Tur Sokak No:8
Beyo¤lu-‹stanbul
Telefon: 0212 249 64 64
tarihikentler@cekulvakfi.org.tr
www.cekulvakfi.org.tr
Grafik Tasar›m:
Erkal Yavi
Grafik Uygulama:
Lora Baytar
Bas›ld›¤› Yer ve Tarih: 
‹stanbul 
Mas Matbaac›l›k A.fi.
Eylül 2009

Meclis 2. Katibi
Burhan Sakall›, Odunpazar› Bel. Bflk.

Meclis Yedek Katipleri
Seyit Torun, Ordu Bel. Bflk.
Tekin Bayram, Yalvaç Bel. Bflk.

Dan›flma Kurulu Baflkan›
Prof. Dr. Metin Sözen

Dan›flma Kurulu
Prof. Dr. Haluk Abbaso¤lu
Prof. Dr. Ülkü Azrak
Nurullah Çak›r
Oktay Ekinci
Süleyman Elban
Prof. Dr. Cevat Geray
Prof. Dr. Zekai Görgülü
Kayhan Kavas
Prof. Dr. Ruflen Kelefl 
Mithat K›rayo¤lu
Hasan Özgen
Dervifl Parlak
Fikret Toksöz
Dr. Fikret N. Üçcan



e¤erli Dostlar›m,
Tarihi Kentler Birli¤i, kentlerimizin
geçmiflten devrald›¤› zengin birikimin

korunmas› ve yaflat›lmas›n› amaç edinirken, bu
de¤erleri ça¤›n yeniliklerinden ve bilimsel
çözümlerden yararlanarak gelece¤e ba¤lamaya
da ayn› oranda özen göstermektedir. Tüm yerel
yöneticilerimizin ortak hedefinin, uzun y›llara
dayanan çözümsüzlükleri aflarak, yar›n›n kentlerini
yeniden infla etmek ve kentlilerin beklentilerini
karfl›lamak oldu¤una yürekten inan›yorum. Bu
do¤rultudaki çabalar›m›za ›fl›k tutacak, dünyada
denenmifl ve baflar›l› sonuçlar vermifl yenilikleri
ve çözüm önerilerini üyelerimizle tan›flt›rmay› da
önemli bir görev olarak görüyorum. 

Eylül ay› sonlar›nda gerçekleflen Konya
Buluflmas›’nda paylaflt›¤›m›z “Kültürel Koruma ve
Yol Haritas›” konu bafll›¤›n› da bu anlay›fl›n bir
gere¤i olarak sizlere sunmufl bulunuyoruz. Sahip
oldu¤umuz do¤al ve kültürel varl›klar›, ekonomik
de¤erleri, insan birikimini, co¤rafi ve bölgesel
özellikleri bütüncül bir anlay›flla ve kentteki tüm
kesimlerin kat›l›m›yla harekete geçirecek “Yol

Haritas›”n›n, üyelerimiz taraf›ndan ilgiyle
karfl›lanmas› sevindirici bir geliflme. Yerel
yönetimlerin yar›n›n kentlerini, yol haritalar›
do¤rultusunda oluflturacaklar› stratejiler ve
planlama faaliyetleriyle infla etmeye
bafllamalar›n›n önemli bir aflama oldu¤unu
düflünüyorum. Günümüzün koflullar›nda say›s›z
gündelik soruna çözüm üretmeye çal›flan, k›t
kaynaklar ve s›n›rl› kadrolarla sonuç almaya
u¤raflan yerel yönetimler için en büyük kaynak
ileriyi görebilmektir. Deneyimli bir yerel yönetici
olarak, bu gerçe¤i önemle vurgulamak isterim.
“Kentsel Yol Haritas›”, bir yerel yöneticinin kentine
ve ileriye bak›fl›na berrakl›k kazand›racak,
uygulamalar›na yön verecek bir yaklafl›m›n ilk ad›m›d›r.

Hiç kuflkusuz her kentimiz farkl› bir
co¤rafyada, kendine özgü bir kültür zenginli¤ine,

farkl› bir ekonomik altyap›ya, farkl› insan beceri
ve birikimine sahiptir. Ancak zaman›n en k›t
kaynak oldu¤u günümüzde, kentlerin kendi
koflullar›na uyarlayabilecekleri, esnek ve dinamik
bir kentsel yol haritalar› modeline, h›zla ifllerlik
kazand›rmay› hedeflemekteyiz. Do¤al ve kültürel
varl›klar›m›z› kentin ekonomisine katmak, bu
varl›klar› kentlinin yaflam standard›na katk›
sa¤layacak bir de¤ere dönüfltürmek istiyoruz.
Tarihi Kentler Birli¤i’nin on y›lda “bilgilendirmeden
bilinçlendirmeye uzanan, buluflmalarla baflar›y›
tetikleyen, edinilen birikimlerin ›fl›¤›nda kente ve
kültüre farkl› bir bak›fl kazand›ran” çal›flmalar›,
somut sonuçlar yaratma aflamas›na gelmifltir.
Art›k kentlerin bereket, birikim ve beceri
kaynaklar›n› de¤erlendirerek 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 hayata geçirme zaman›d›r. Kentler
ancak bu sayede kendi geleceklerini kurgulama
imkân› elde edebilecektir.   

Sayg›lar›mla...

sunufl

D

Kültür odakl› kentsel “Yol

Haritalar›” gündemimizde 

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





arihi Kentler Birli¤i ve ÇEKÜL Vakf›,
ülkemizin tarihi ve kültürel miras›n›n zenginli¤i
içinde, hiçbir da¤›n›kl›¤a düflmeden, emin

ad›mlarla, uçsuz bucaks›z bir çeflitlili¤in hiçbir
boyutunu ihmal etmeden yol almaya devam
ediyor. Geçmiflten Gelece¤e Yerel Kimlik, 19.
say›s›nda da bu çeflitlili¤i yans›tmay› sürdürüyor.
Tarihi kentlerin kültür varl›klar›n› kentlinin
hayat›na katarak, gelece¤in kimlikli ve müreffeh
kentlerini infla etmek üzere oluflturulacak yol
haritalar› ile Anadolu topraklar›ndaki ilk insan
yerleflmelerinin savunma duvarlar›ndan yak›n
tarihlere kadar ayakta kalmay› baflarm›fl 550
kalenin serüveni bu say›n›n ana konular› aras›nda.

Eylül ve Ekim aylar›nda gerçekleflen iki
büyük ve önemli toplant› 19. say›n›n omurgas›n›

Yol Haritalar›ndan

Kaleli Kentlere 

oluflturuyor. Konya Buluflmas› TKB üyelerini,
Anadolu’nun on binlerce y›ll›k tarihinin dönüm
noktalar›ndan birine götürdü. Selçuklu dönemi-
nin doruklar›na, siyasal ve ticari egemenlikle
koflut geliflen sanatsal ve düflünsel bir dönüflüme
tan›kl›k etmifl, “planl› kentsel geliflme”nin de bir
örne¤i olan Konya’ya tafl›d›. Konya Buluflmas›’n›n
kat›l›mc›lar›, bu özgün kimlikli kentte, “kültür
odakl› kentsel yol haritas›” kavram›yla tan›flt›lar.
Yol haritalar›n›n amaçlar›n›, yararlar›n›, haz›rlan-
ma yöntemlerini ve sonuçlar›n› dinlediler. Konya
dosyas›nda fifiiirriinn  SS››nngg››nn  YY››llmmaazz’›n kaleminden
panelin bir özeti ile NNiillüüffeerr  OOkkttaayy’›n konuk
belediye baflkanlar›ndan derledi¤i izlenimlerin
yan› s›ra Sille Kent Atölyesi ile ilgili söyleflileri de
bulacaks›n›z. 

19. say›n›n ikinci dosyas›, Ekim ay›nda
Bursa’da gerçeklefltirilen, Dünya Kaleli Kentler

ve bu çal›flmalardan edinilen deneyimlerle
büyükflehire yönelik projelerini paylafl›yor. 

ÇEKÜL Vakf›’n›n Anadolu’daki Selçuklu
kervansaray ve hanlar› ile ilgili envanter ve harita
çal›flmas› sürerken, ÇEKÜL’ün Ankara ekibinden
sanat tarihçisi GGöökkççee  GGüünneell’in belli bafll›
kervansaray ve hanlar› tan›tt›¤› incelemesi, ilgi
çekici bir panorama sunuyor. Endüstri
miras›m›z›n önemli bir boyutunu oluflturan
demiryollar›n›n tarihini de SSiinnaann  PPoollvvaann yazd›.
Ayr›ca, ÇEKÜL Bat› Anadolu Koordinatörü EEmmiinn
BBaaflflaarraannbbiilleekk’in sunumuyla tan›d›¤›m›z Birgi
sevdal›s› DDrr..  MM..  HHaalliitt  UUmmaarr’›n, 1-31 Ekim 2009
tarihleri aras›nda Selçuk Efes Müzesi’nde açt›¤›
“Birgi’den Esintiler Foto¤raf Sergisi”nden
yapt›¤›m›z bir seçki, sizleri Ayd›no¤ullar›’n›n
baflkentinde renkli bir geziye ç›kar›yor.    

Burdur ve Side’de buluflmak üzere esen
kal›n…

editörden HANDAN 
DEDEHAYIR

T

Birli¤i’nin 19. Uluslararas› Kaleli Kentler
Sempozyumu kapsam›nda yap›lan Bursa
Semineri. Bu dosyada da, sempozyumun beflinci
oturumunun ayr›ld›¤› “TKB Kaleli Kentler”
panelinden bir özet, sempozyum oturumlar›ndan
izlenimler, TKB üyelerinin izlenimleri yer al›yor.
Ayr›ca ÇEKÜL Vakf› Çanakkale temsilcisi ‹‹ssmmaaiill
EErrtteenn de renkli üslubuyla Bursa ve sempozyum
izlenimlerini aktar›yor. Türkiye’nin öncü kent
müzelerinden Bursa Kent Müzesi’nin
kuruluflunda büyük emekleri geçen müze
müdürü AAhhmmeett  EErrddöönnmmeezz ile tarihçi yazar RRaaiiff
KKaappllaannoo¤¤lluu,,  fifiiirriinn  SS››nngg››nn  YY››llmmaazz’›n yapt›¤›
söyleflilerde, hem Bursa izlenimlerine ayr› bir
bak›fl kazand›r›yor, hem de kent müzeleri ile ilgili
önemli gözlem ve tan›kl›klar› paylafl›yorlar. Bursa
dosyas›n›n önemli bafll›klar›ndan biri de NNiillüüffeerr
OOkkttaayy’›n BBuurrssaa  BBüüyyüükkflfleehhiirr  BBeelleeddiiyyee  BBaaflflkkaann››
RReecceepp  AAlltteeppee ile yapt›¤› söylefli. Altepe,
Osmangazi Belediye Baflkan› oldu¤u dönemde
gerçeklefltirilen ola¤anüstü koruma çal›flmalar›n›





buluflma

Mevlana Müzesi
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TAR‹H‹ KENTLER B‹RL‹⁄‹
KONYA BULUfiMASI
PROGRAMI

25 Eylül 2009

Hocacihan Han› Tafl Koyma Töreni ve Mevlana

Müzesi ziyareti

AAçç››ll››flfl  KKoonnuuflflmmaallaarr››::  

Tahir Akyürek, Konya Büyükflehir Bld. Bflk.

Prof. Dr. Metin Sözen, TKB Dan. Kurulu Bflk./

ÇEKÜL Vakf› Bflk. 

Mehmet Özhaseki, TKB Bflk. / Kayseri

Büyükflehir Bld. Bflk.

Ayd›n Nezih Do¤an, Konya Valisi

Mistik Müzik Festivali 

26 Eylül 2009

TKB Meclis Toplant›s› 

Mimarlar Odas› Konya fiubesi Sergi Aç›l›fl› 

““KKüüllttüürreell  KKoorruummaa  vvee  YYooll  HHaarriittaass››””

Oturum Baflkan›: Mehmet Özhaseki, TKB ve

Kayseri Büyükflehir Bld. Bflk.

KKoonnuuflflmmaacc››llaarr::

Tahir Akyürek, Konya Büyükflehir Bld. Bflk.:

Konya; Planl› Bir Kent, Zengin Bir Kültürel

Miras

Faruk Göksu, ÇEKÜL Vakf› Yön. Kur. Üyesi:

Kentlerin ve TKB’nin Kültür Öncelikli Yol

Haritas›

GGeenneell  DDee¤¤eerrlleennddiirrmmee::  Prof. Dr. Metin Sözen,

TKB Dan. Kur. ve ÇEKÜL Vakf› Bflk.

KKeenntt  GGeezziissii::  Sille ve Sille Kent Atölyesi,

Alaaddin Camisi, Karatay Medresesi,

‹nceminare Müzesi, Zazadin Han, ‹stiklal Harbi

fiehitli¤i

27 Eylül 2009

Çatalhöyük Gezisi



Konya sizi modern, planl› ve temiz bir kent olarak
karfl›l›yor. Alaaddin Tepesi’nden bakt›¤›n›zda,
gözleriniz 90 bine ulaflan üniversite ö¤rencisine
bütün kenti dolaflt›ran tramvay› izliyor. Tepelere
da¤lara uzak, inifli ç›k›fl›, e¤imi yokuflu olmayan,
uçsuz bucaks›z bir ovan›n ortas›nda kurulmufl bu
kentten, yar›m saat uzakl›ktaki Zazadin Han’a
giderken, göz alabildi¤ine uzanan düzlük daha da
etkileyici. Ovay› kaplayan ekinlerin göz al›c› sar›s›,
ufka do¤ru aç›lan uzakl›¤›n puslu dinginli¤i, kenti
farkl› k›l›yor. Mevlâna flekeri, etli ekme¤i, Mevlâna
Müzesi’nin çevresindeki dükkânlardan yükselen
tasavvuf müzi¤i, bedestenleri, kalabal›k sokaklar›
ile yaflayan, nefes alan bu kenti, bir ac› kahvesini
içerek k›rk y›l hat›rlamay› ve bu büyüyü devam
ettirmeyi arzuluyorsunuz. 

Yine gel, yine gel, her ne olursan ol yine gel
‹ster kâfir, atefle tapan, putperest ol yine gel

Bizim bu dergâh›m›z ümitsizlik dergâh› de¤ildir
Yüz defa tövbeni bozmufl olsan da yine gel.

HHzz..  MMeevvllâânnaa  CCeellaalleeddddiinn--ii  RRuummii

ekiz yüz y›l önce söylenmifl olan bu sözler,
bugünün insanlar›na da anlaml› mesajlar
vermeyi sürdürüyor. Tasavvufun dünyaca

bilinen ismi Mevlâna’n›n hoflgörüyü yayd›¤›
Konya, Anadolu Selçuklu Devleti’nin de flanl›
baflkenti… Mevlâna Müzesi’nde huzurla
dolarken, Karatay Medresesi’nin kubbesi alt›nda
sekiz yüz y›l önceye gidiyor, ruhunuzun da
gözlerinizin de ar›nd›¤›n›, büyülendi¤ini
hissediyorsunuz. 

S

Hoflgörünün kenti Konya’da

TKB’nin gündemi: Yol Haritas›

fi‹R‹N SINGIN YILMAZ
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Tarihi Kentler Birli¤i, iflte tüm bu duygularla,
tarihi bir buluflmay› daha tamamlad›. Onuncu
y›l›na girmeye haz›rlanan birlik, yeni bir gündem
ile belediye baflkanlar›n› Konya’da bir araya
getirdi: “Kültürel Koruma ve Yol Haritas›”.

Konya Buluflmas› Hocacihan
Han› tafl koyma töreni ile
bafllad›

Konya Buluflmas›, toprak alt›ndan ç›kar›lan
bir Selçuklu eseri olan Hocacihan Han›’n›n
restorasyonu için düzenlenen “Tafl Koyma”
töreniyle bafllad›. Törende KKoonnyyaa  BBüüyyüükkflfleehhiirr
BBeelleeddiiyyee  BBaaflflkkaann››  TTaahhiirr  AAkkyyüürreekk, kentteki di¤er
koruma çal›flmalar›yla da ilgili bilgi verdi: “Varl›¤›
bilinmeyen bu han› topra¤›n alt›ndan ç›kard›k.
14. yüzy›lda yap›lm›fl, toprak, moloz, tafl ve ahflap
iflçili¤inin örneklerinin sergilendi¤i bu güzel han›
restore ederek, fieb-i Arûs törenlerine
yetifltirece¤iz. Alt›nata Baraj Gölü’nün sular›
alt›nda kalan Alt›nata Han›’n› da, Su
Medeniyetleri Park› projesi ile tafl›yaca¤›z.
K›z›lören Han›’n›n restorasyon çal›flmalar›na da
bafllad›k.”

Tafl koyma töreninde ÇÇEEKKÜÜLL  VVaakkff››  BBaaflflkkaann››
PPrrooff..  DDrr..  MMeettiinn  SSöözzeenn  de bir konuflma yapt›:
“Ortaça¤ Anadolu’sunda akl›n, hoflgörünün, ileri
düflüncelerin hâkim oldu¤u bu büyük co¤rafyaya,
sular› aflarak köprüler, hanlar yaparak büyük bir
kültür getiren Selçuklular›n baflkenti Konya’ya

arma¤an niteli¤inde bir çal›flmam›z var. ‘‹pek Yolu
Kültür Yolu’ üst bafll›¤› alt›nda, 11. ve 14.
yüzy›ldaki ‘Anadolu Kervan Yollar› ve
Kervansaraylar›’ envanter çal›flmas› bitmek üzere;
harita olarak yay›mlanacak. Konya Belediyesi,
restorasyonlarda öncülük yap›yor. Dönemin
Kayseri Valisi Nihat Canpolat’›n giriflimleriyle
Karatay ve Sultan Han projeleri de, belediye ve
Vak›flar Bölge Müdürlü¤ü’nün deste¤iyle
yap›lm›flt›. Hasan Canpolat’›n Sivas valili¤i
döneminde de, Alacahan restore edildi. Hanlar,
kervansaraylar art›k yol üstündeki y›k›nt›lar olarak
kalmayacak. Bu küçük han›n restorasyonunu, bir
büyük bafllang›c›n içtenlikli sonucu olarak
görmenizi, koydu¤unuz tafl›n da uzun y›llar
yaflayaca¤›na inanman›z› istiyorum.”

Mevlâna Müzesi Ziyaret Edildi
Tafl koyma töreninin ard›ndan, Mevlâna

Müzesi ziyaret edildi. Müze yap›s›n›n ilginç bir
öyküsü var: Alaaddin Keykubad Selçuklu
Saray›’n›n gül bahçesini Mevlâna’n›n babas›
Sultânü’l Ulema Bahaeddin Veled’e hediye etmifl.
Sultânü’l Ulema vefat edince, gül bahçesine
defnedilmifl. Mevlâna, babas›n›n mezar›n›n türbe
yap›lmas› önerisini, “Gök kubbeden daha güzel
türbe olur mu?” diyerek reddetmifl. Ancak kendisi
vefat etti¤inde o¤lu Sultan Veled bu talepleri geri
çevirmiyor. Kubbe-i Harda (Yeflil Kubbe) isimli
türbenin yap›lmas›yla bafllayan infla dönemi, 19

Hocacihan Han›



yüzy›l sonuna kadar devam ediyor ve yap›
bugünkü haline geliyor. Dergâh olarak hizmet
veren yap›, 1926 y›l›nda müze olarak
ifllevlendirilmifl. Müzenin içinde Tilaved Odas›,
Dahili Uflflak Bölümü, Post Kubbesi, K›babül
Aktab, Kubbe-i Harda, Gümüfl Eflik, Semahane,
Murip Hücresi gibi bölümler yer al›yor. Mevlâna
ve fiems-i Tebrizi’nin kulland›¤› eflyalar, dergâhta
kullan›lan eflyalar ve Mevlevi musiki aletlerinin
bulundu¤u müzede, o dönemi anlatan pek çok
de¤erli eflya da bulunuyor.   

Aç›l›fl konuflmalar› Gül
Bahçesi’nde yap›ld›

Konya Buluflmas›, Mevlâna Müzesi Gül
Bahçesi’nde verilen akflam yeme¤i ve aç›l›fl
konuflmalar›yla devam etti. 

‹lk konuflmay› Konya Büyükflehir Belediye
Baflkan› TTaahhiirr  AAkkyyüürreekk sözlerine, Hz.
Mevlâna’n›n özlü deyifline gönderme yaparak
bafllad›. TKB toplant›s›n›n Mevlâna’n›n 800.
do¤um y›ldönümüne rastlamas›ndan duydu¤u
memnuniyeti dile getirdi. Müzenin bahçesindeki
Dervifl Hücreleri’nin, ‹l Kültür Müdürlü¤ü’nün
çal›flmalar›yla köklü bir restorasyondan geçti¤ine
iflaret etti. Valili¤in deste¤iyle kentsel dönüflüm
ve restorasyon çal›flmalar›n›n h›zla ilerledi¤ini,
Tarihi Üçler Mezarl›¤› düzenlemesi, eski Konya
evlerinin restorasyonu, ‹stiklal harbi flehitleri
an›s›na yap›lan alan ve maket müzesine de¤indi.   

ÇEKÜL Vakf› ve TKB Dan›flma Kurulu
Baflkan› PPrrooff..  DDrr..  MMeettiinn  SSöözzeenn, aç›l›fl
konuflmalar›nda flu mesaj› verdi: “Uygarl›k

tarihinin ve ileriyi görme tarihinin büyük insan›
Mevlâna ile ortak mekânda buluflmam›z›n farkl›
bir anlam› var. Mevlâna Müzesi’nin arkas›ndaysa
Osmanl› ‹mparatorlu¤u’nun 16. yüzy›l›n›
taçland›ran Mimar Sinan’›n Selimiye Camisi
yükseliyor. Bir ulus arkas›n› böyle bir büyüklü¤e
dayarsa, o ulusun sorumlu¤u da o kadar büyük
olur,” diyerek, yeni dönem belediye baflkanlar›n›,
geçmifliyle hesaplaflabilen ve yar›nlar› görebilen
bir toplumun üyeleri olarak, büyük kentlerin
hedeflerini ve gelece¤ini do¤ru tan›mlamaya
davet etti. “Burada bilim insanlar›, kenti
yönetenler bir arada. Türkiye iflte bu birlik ve
beraberli¤i ar›yor, ortak dili ar›yor. Bu topraklar
yo¤un ve yorgun; ama bizim yorgunlu¤a yer
olmad›¤›n› gösteren dinamiklerle gelece¤e
yürümemiz gerekiyor,” sözleriyle konuflmas›n›
tamamlad›.     

TTKKBB  vvee  KKaayysseerrii  BBüüyyüükkflfleehhiirr  BBeelleeddiiyyee
BBaaflflkkaann››  MMeehhmmeett  ÖÖzzhhaasseekkii  ise seçimlerden sonra
yap›lan Befliktafl Buluflmas›’nda birbirleriyle ve
dan›flma kurulu üyeleriyle tan›flan yeni baflkan-
lar›n, Konya’da bu beraberli¤i pekifltirmelerini
istediklerini belirtti. Bu toplant›da, TKB’nin
gelece¤e yönelik ad›mlar›n tart›fl›laca¤›na, ana
gündemin kentlerin yol haritalar› oldu¤una iflaret
etti. H›zla de¤iflen dünyada, TKB üyelerinin çok
boyutlu de¤iflimleri takip ederek, kentlerdeki
de¤iflimi yakalamalar›n› hedeflediklerini,
tart›flmalarda kat›l›mc› olmalar›n› beklediklerini
vurgulad›. 

Aç›l›fl›n son konuflmas›n› yapan KKoonnyyaa  VVaalliissii
AAyydd››nn  NNeezziihh  DDoo¤¤aann sözlerine, “TKB ve ÇEKÜL
Vakf› ile tan›flt›¤›mda keflke TKB ve ÇEKÜL
Vakf›’n› Türk demokrasi tarihinin ilk y›llar›nda
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kurabilseydik demifltim. Keflke 1950 seçimlerine
girildi¤inde bu iki güzide kuruluflumuz da sosyal
hayat›m›z içinde yer alm›fl olsayd›. O günden
bugüne geçen zaman içinde kaybetti¤imiz çok
önemli tarihi eserlerimizi belki kaybetmeyecektik,”
diyerek bafllad›. Türkiye’de kültür ve tarih
bilincinin yerleflmesinde bu iki güzide kurumun
çok önemli bir ifllevi oldu¤una dikkat çekti. 

Yeni TKB üyeleri  
Buluflman›n ikinci günü Meclis Toplant›s› ile

bafllad› ve birlik üyeli¤ine baflvuran kentlerin
talepleri de¤erlendirilerek birli¤e 17 yeni üye
kabul edildi: 

Yalova Belediyesi 
Köyce¤iz/Mu¤la 
Kocasinan/Kayseri
‹zmit/Kocaeli 
Gercüfl/Batman
Sulusaray/Tokat
Yakutiye/Erzurum 
Adalar/‹stanbul 
Seyitgazi/Eskiflehir 
Manavgat/Antalya
Akçakoca/Düzce
Dinar/Afyonkarahisar 
Simav/Kütahya 
Eceabat/Çanakkale
Cevizli, Bozüyük, Dalyan, Alaçat›

beldelerinin de üyelikleri uygun görüldü.  

Konya Buluflmas›, meclis toplant›s›n›n
ard›ndan panel ve kent gezisi ile devam etti.  

Metin Sözen: 
Böyle bir 
büyüklü¤e arkas›n›
dayayan bir ulusun
sorumlu¤u da
büyüktür

Mehmet Özhaseki:
TKB üyelerinin
yeni dönemde h›zl›
de¤iflimi takip
etmesini
amaçl›yoruz

Ayd›n Nezih Do¤an:
Keflke TKB ve
ÇEKÜL Vakf›’n›
Türk demokrasi
tarihinin ilk
y›llar›nda 
kurabilseydik 

Tahir Akyürek:
Ayn› dili
konuflanlar de¤il,
ayn› duyguyu
paylaflanlar
anlaflabilir



009 y›l›n›n ikinci buluflmas› Konya’da
““KKüüllttüürreell  KKoorruummaa  vvee  YYooll  HHaarriittaass››”” bafll›¤› ile
yap›ld› ve TKB üyesi yerel yönetimlerin,

gelecek on y›lda “kültür odakl› kentsel geliflme
stratejileri”nin oluflturulmas›na yönelik “Yol
Haritas›” gündeme getirildi. Dünyadaki yeni
yaklafl›mlar› da göz önüne alarak, kentlerin gelece¤ini
planlamaya yönelik haz›rlanan Yol Haritas›, vizyon,
stratejik hedefler, öncelikler, eylem alanlar›, program
ve projelerin oluflturulmas›n› kaps›yor, kültürel
koruma politikalar›n› bütüncül bir yaklafl›mla ele
al›nmas›n› sa¤l›yor. 

TKB ve Kayseri Büyükflehir Belediye Baflkan›
MMeehhmmeett  ÖÖzzhhaasseekkii’nin oturum baflkanl›¤›n› yapt›¤›
seminerde, Konya Büyükflehir Belediye Baflkan›
TTaahhiirr  AAkkyyüürreekk ve ÇEKÜL Vakf› Yönetim Kurulu
üyesi, flehir planc› FFaarruukk  GGöökkssuu  birer konuflma yapt›.

Baflkan MMeehhmmeett  ÖÖzzhhaasseekkii, Befliktafl
Buluflmas›’nda TKB Dan›flma Kurulu üyelerinin
yapt›klar› konuflmalardan al›nt›larla oturumu
bafllatt›. Ayr›ca, tafllar›n, duvarlar›n korunurken,
geleneksel yaflam kültürünün korunmas› için ise
bu özenin gösterilmedi¤ine dikkat çeken Özhaseki,
somut olmayan kültürel miras›n da kay›t alt›na

PANEL: 

“Kültürel Koruma ve 

Yol Haritas›”  

al›nmas› gerekti¤ini vurgulad›. Tarihi Kentler Birli¤i
üyelerinin bu konuya özenle yaklaflmalar› gerekti¤inin
önemine de¤indi. Büyüyen kentlerin önce kendini
tan›mas›, ihtiyaçlar› ve önceliklerini bilmesi gerekti¤ini
vurgulayarak, kentleflmenin korumac›kla birlikte
de¤erlendirilmesi ilkesini hat›rlatt›.

Seminerin ilk konuflmac›s› KKoonnyyaa
BBüüyyüükkflfleehhiirr  BBeelleeddiiyyee  BBaaflflkkaann››  TTaahhiirr  AAkkyyüürreekk,,
“Konya: Planl› Bir Kent, Zengin Bir Kültürel
Miras” bafll›kl› bir sunum gerçeklefltirdi. Konya
kentinin özellikleri ve turizm potansiyeli, “Konya
Kültür Vadisi” projesi ve kentte yap›lacak di¤er
çal›flmalar hakk›nda bilgi verdi. Konya’n›n planl›
bir kent olmas›n›n çal›flmalar› h›zland›rd›¤›n›
belirtti: “201 belediyemizle yerel imkânlar›m›z›
kullanarak kentimizi güzel bir noktaya tafl›ma
sorumlulu¤umuzu yerine getirmeye çal›fl›yoruz.
Konya, 1960’larda bafllayan planl› kentleflmenin
sürdürüldü¤ü ve zengin kültürel mirasa sahip bir
kenttir. Konya’n›n planl› kent gelene¤i, k›rk y›ld›r
bu kentte baflkanl›k etmifl kadrolar›n baflar›s›d›r.
Konya’da kaçak yap›laflma ve gecekondu sorunu
yok. Befl y›lda 15 bine yak›n toplu konutun
birço¤u sahiplerine teslim edildi.

“fiehirde ayr›ca tatl› su hatt›m›z var. Kifli
bafl›na düflen yeflil alan miktar›n› iki kat›na
ç›karma hedefiyle, kent merkezinde 5 milyon
metre kare yeflil alan gerçeklefltirdik, yürüyüfl
yollar›, aç›k spor alanlar› yapt›k. Kullan›laca¤›ndan
kuflku duyulan bu alanlarda halk›n yürüyüfle
ç›kt›¤›n› görüyoruz. 

2
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“Konya Türk-‹slam medeniyetinin yan› s›ra
baflka medeniyetlere de ev sahipli¤i yapm›flt›r.
Bizler, bu medeniyetlerin mirasç›lar›y›z. Çatalhöyük
yerleflimi, planl› kent yaflam›n›n ilk örneklerinden
birisi… Anadolu’da 10 bin y›ll›k bir tarihten
bahsediyoruz. Envanter çal›flmam›z bitmek
üzere. Mevlâna Kültür Merkezi, Kaz›m Karabekir
caddesi, ‹stasyon caddesi, Alaaddin Tepesi ve
tarihi Dede Bahçesi’ni kapsayan alanda Mevlâna
Kültür Vadisi çal›flmalar› bafllatt›k. Kültür
Vadisi’nde; Karatay Medresesi, ‹nce Minareli
Medrese, ‹plikçi Camisi, fierafettin Camisi,
Alaaddin Camisi, Kap› Camisi ve tarihi Valilik
binas› gibi otuza yak›n tarihi eser var. Tarihi
Konya Bedesteni’ni yeniden yap›land›raca¤›z.”     

TKB’nin onuncu y›l› ve 5B
ÇEKÜL Vakf› Yönetim Kurulu üyesi, flehir planc›s›
FFaarruukk  GGöökkssuu ise “Kentlerin ve TKB’nin Kültür
Öncelikli Yol Haritas›” bafll›kl› bir sunum gerçeklefltirdi.
Göksu, 2010 y›l›n›n hem TKB hem de ÇEKÜL
Vakf› için anlaml› oldu¤una dikkat çekerek
sözlerine bafllad›. ÇÇEEKKÜÜLL  VVaakkff››’’nn››nn  yyiirrmmiinnccii,,
TTKKBB’’nniinn  iissee  oonnuunnccuu  yy››ll››nn››nn  kkuuttllaannaaccaa¤¤››  22001100
yy››ll››nnddaa, toplam 30 y›ll›k birikimin öne ç›kar›lmas›
gerekti¤ini hat›rlatt›. Göksu, TKB’nin on y›ll›k
birikimini 55BB  kkaavvrraamm››  alt›nda de¤erlendirdi:
“TKB’nin geçmifl on y›l›na bakt›¤›m›zda
çal›flmalar› 5B kavram› alt›nda inceleyebiliriz. 
• BBiillggiilleennddiirrmmee:: Tarihi, kültürel ve do¤al

miras›n önemi, yasal düzenlemeler, teknik
konular ve iflbirli¤inin gücü hakk›nda üyelerine
önemli bilgiler aktard›. 

• BBiilliinnççlleennddiirrmmee:: Kültürel zenginlik, koruma
yaklafl›m›, kültür envanterlerinin haz›rlanmas›
ve deneyimlerin paylafl›lmas› konular›nda
bilinç yaratt›.

• BBuulluuflflmmaa  ttooppllaanntt››llaarr››::  Konya’da TKB’nin 18.
buluflmas›n› yafl›yoruz. Otuzu aflk›n teknik
seminer yap›ld›. Buluflmalarda kamu-yerel-
sivil-özel kesimler bir araya getirildi. 

• BBaaflflaarr››:: TKB’nin geliflim süreci boyunca
etkin ve somut sonuçlar elde edildi. 250
belediyeyi aflan üyeleriyle, Türkiye’de
üçüncü güç olma özelli¤i gösterdi. Kamu ve
özel sektörün yan›nda, sivil toplum örgütü
olarak ülkenin üçüncü gücü olma baflar›s›n›
gösterdi. Özendirme yar›flmalar›yla üyelerine
teflvik sundu. 200 Ortak 200 Eser program›yla
baflar›l› uygulamalar ortaya koydu. 

• BBaakk››flfl::  TKB yeni bir anlay›fl gelifltirdi. Kültür
odakl› proje gelifltirme kavram›n›n belediyelerde
oluflturulmas› sa¤land›. Her projenin içine
kültürü yerlefltirdi. Gönüllü birliktelikler
oluflturdu.   

Göksu konuflmas›n›n devam›nda, TKB’ye ve üye
kentlere gelecek on y›lda yeni aç›l›mlar
kazand›racak alt› bafll›¤› ele ald›: 
KKoorruummaa  sseekkttöörrüü::  On y›l önce koruma, kentsel
geliflmenin gündeminde yer almazd›. Oysa 2000’li
y›llardan itibaren koruma kavram›, kentsel geliflimin
oda¤›na oturmaya bafllad›. Bunun en çarp›c›
ispat›, toplant›lardaki kat›l›m oran›n›n giderek artmas›.
Kültür odakl› projeler gelifltirmeyi ö¤renmemiz
gerekiyor. Koruma sektörüyle, gayrimenkul
sektörünü buluflturmam›z gerekiyor; çünkü bunun
eksikli¤ini a¤›r bedellerle ödüyoruz. ‹stanbul’da
yaflanan sel, 1999’da yaflanan depremler, yarat›lan
yeni de¤erleri yok etti. Geleneksel yaflam kültürünün
de koruma sektörünün içinde yer almas› gerekiyor.
ÜÜççüünnccüü  ggüüçç:: Sivil toplum örgütlerinin dayan›flma
içine girmesi gerekiyor. TKB ve ÇEKÜL Vakf›
iflbirli¤i, bu dayan›flman›n en güzel örneklerden
biridir; TKB üyeleri de STK’larla iflbirli¤i gelifltirmelidir.
Sokaktaki adam›n bu çal›flmalardan haberdar
olmas›, belediyelerin yapt›¤› projeleri bilmesi
gerekiyor.
KKeennttsseell  iittttiiffaakkllaarr:: Kentlerimiz, ülke-bölge-havza
ölçe¤inde yeniden iflbirli¤ine girmelidir. Konya
geliflimini Karaman ile, Mardin geliflimini
Diyarbak›r ile yürütmek zorunda. Güçlerimizi
birlefltirerek kaynaklar›m›z› do¤ru yönetmemiz
gerekiyor. Gaziantep, Kayseri, Konya gibi lider
kentlerin öncü olmas› gerekiyor. Örne¤in, yap›lan
h›zl› tren hatt›yla Konya’n›n nüfusu on y›l içinde
ikiye katlanacak. Yöneticiler bu duruma flimdiden



haz›rl›kl› olmal›. Havza birliklerinin h›zla kurulmaya
devam etmesi ve ortak projeler üretmesi gerekiyor.
Kelkit Havza Birli¤i bu konuda örnek al›nmal›d›r.
Suriye gibi ülkelerle ittifaklar gelifltirilmesi farkl›
dinamikleri ortaya ç›karacakt›r. 
YYeenniilliikkççii  yyaakkllaaflfl››mmllaarr:: Koruma ortakl›k pay›n›n
gündeme gelmesi gerekiyor. E¤er tarihi ve
kültürel de¤erlerimizi koruyacaksak koruma
ortakl›k pay› almak zorunday›z. ‹ngiltere’de bir
dönüflüm projesi gelifltirilirken, belediye yapt›¤›
her yüz metre kare inflaat›n 17-50 metrekaresini
sosyal konut ad› alt›nda arsa sahibinden al›r. Bu
yasal bir zorunluluktur. Barselona’da ise kamu,
verdi¤i her yüz metre karenin 10 metre karesini
yeflil alan, 10 metre karesini sosyal konut, 10
metre karesini de kentsel kullan›m olarak al›r.
Belediye yöneticileri olarak imar plan›n›
haz›rlarken niye yüzde on ‘koruma ortakl›k pay›’

alt›nda bir kaynak al›p bunu bir fonda
de¤erlendirmiyoruz? ‹mar hakk› k›s›tlanm›fl
alanlarda tarihi eserlerimizi y›kamayaca¤›m›za
göre, bir flekilde sat›fl›n›n gerçekleflmesinin
sa¤lanmas› konusunun da gündemimize girmesi
gerekiyor. Amerika yüz y›ld›r bu sistemi uyguluyor.
‹ki katl› tarihi bir binan›z varsa, bu binaya befl
kat imar izni veriyor. Ama ‘Bu imar iznini tarihi
binay› y›k›p yaparak kullanamazs›n, kentin baflka
bir yerindeki bir yat›r›mc›ya satabilirsin’ diyor. O
da ald›¤› parayla tarihi eserini restore ediyor.
Dünyada uygulanan bu örneklerin bizim
gündemimize girmesi gerekiyor.
KKoorruummaa  ffoonnuu:: Verilen ilave imar haklar›n›n yüzde
onu bu fona aktar›larak belediyeler de bunu
koruma projelerinde kullanabilmelidir.  
KKoorruummaa  ee¤¤iittiimmii:: En önemli konu ise insan
yetifltirmek, teknik adam yetifltirmek yani e¤itim.
Sille’de bir örne¤i kurulan kent atölyelerinin
yayg›nlaflt›r›lmas› gerekiyor.” 

Göksu, Yol Haritas› haz›rlama sürecini ise
dört aflamal› olarak özetledi: BBiillggii  ttooppllaammaa;;
ddee¤¤eerrlleennddiirrmmee;;  ttaassllaakk  yyooll  hhaarriittaass››nn››nn  hhaazz››rrllaannmmaass››;;
kkaammuuooyyuunnaa  aaçç››kkllaannmmaass››  vvee  ttaarrtt››flfl››llmmaass››..  

Faruk Göksu, yerelde korumac›l›k
anlam›nda pek çok çal›flman›n yap›ld›¤›n› fakat
Türkiye’nin henüz “Ulusal Koruma Stratejik
Plan›”n›n olmad›¤›n› söyleyerek, TKB’nin bu
konuda da çal›flmalar yapmas› gerekti¤ini belirtti.
Artan üye say›s›yla birlikte, TKB üyelerinin
beklentilerinin artt›¤›na de¤inerek, kentler aras›
benzer noktalar›n göz önünde bulundurularak
ele al›nmas› gerekti¤ini söyledi. Göksu, ““TTüürrkkiiyyee
ddeemmookkrraattiikk  vvee  kküüllttüürreell  ççeeflfliittlliillii¤¤iinnii  iiyyii  yyöönneettiirrssee
hheerr  aallaannddaa  iilleerrii  ggiiddeerr,,”” diyerek sunumunu bitirdi.

Seminer kat›l›mc›lar› aras›nda bulunan TKB
Dan›flma Kurulu üyesi yazar, Y. mimar OOkkttaayy
EEkkiinnccii  ve Gaziantep Büyükflehir Belediye Baflkan›
AAss››mm  GGüüzzeellbbeeyy de birer katk› konuflmas› yapt›.
Oktay Ekinci, Anadolu topraklar›n›n ticaretin
merkezi olmas›ndan dolay› çok say›da tarihi
arasta, bedesten ve geleneksel çarfl›lar›m›z
oldu¤unu söyleyerek, mahalle kavram›n› da
koruyarak al›flverifl kültürümüzü yaflatmam›z
gerekti¤ine de¤indi. Kentleflmede özellikle
TOK‹’nin yöreye dönük tasar›mlar yapmas›n›n
TKB üyeleri için önemli oldu¤unu vurgulad›.
Ekinci ayr›ca, ç›naralt›, asmaalt› gibi gölgelikli
mekânlar›n yarat›lmas›n›n, 360 gün günefl gören
Türkiye insan› için önemli oldu¤unu belirtti. As›m
Güzelbey ise Gaziantep Valili¤i ile yapt›klar› ortak
çal›flmalar sonucunda baflar›ya ulaflt›klar›n›,
kamu-yerel-sivil-özel birlikteli¤in tüm projelerde
uyguland›¤›n› söyledi. Güzelbey yeni belediye
baflkanlar›na belediyecilikle ilgili ipuçlar› verdi. 

Mehmet
Özhaseki: 
Büyüyen 
kentlerin önce
kendini tan›mas›
gerekir

Tahir Akyürek:
Konya’n›n 
planl› kent
gelene¤ini 
devam 
ettiriyoruz

Faruk Göksu:
Belediyeler 
koruma 
sektörünü 
ciddiye 
almal›d›r

Metin Sözen:
Valilikler bir
eflgüdüm
merkezidir
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Genel De¤erlendirme
Son olarak, seminerin de¤erlendirme
konuflmas›n› yapan ÇEKÜL Vakf› ve TKB
Dan›flma Kurulu Baflkan› PPrrooff..  DDrr..  MMeettiinn  SSöözzeenn
ise flunlar› söyledi: “Konya’dan Türkiye’nin
gelece¤iyle ilgili iflaretler ald›k. Burada, ortak bir
ulus ve ortak bir gelecek için bulufluyoruz. TKB
on y›lda koruma çal›flmalar›n› belli bir noktaya
tafl›d›. Sokaklar›n iyilefltirilmesi, yeflillendirilmesi,
bir ulusun olmazsa olmaz›d›r. Bu ulus,
Türkiye’nin dünya tarihinde köklü bir yere sahip
oldu¤unu art›k göstermelidir. TKB bir kimlik
birli¤idir. Varolufl sebeplerini, köklerini araflt›ran
bir topluluktur. Ailenin, soka¤›n, kentin, ülkenin
birbirine ba¤land›¤› bir ulus oldu¤umuzu art›k
kabul ettirmemiz gerekiyor. Birbirimize sayg›m›z›
kaybetmeden kamu-yerel-sivil-özel birlikteli¤ini
yürütüyoruz. Bu davran›fl ayn› zamanda bizim
geleneksel yaflam kültürümüzün bir parças›.
Valilikler bir eflgüdüm merkezidir. Seçilmifller,
valilerle birlikte hareket etti¤inde, Gaziantep’te
oldu¤u gibi baflar›ya ulafl›yor. Sadece say›sal
de¤erlerle de¤il, kal›c›l›¤a ulaflan de¤erlerle
baflar›ya ulaflmal›y›z. Bu toplant›larda her
defas›nda ö¤retim üyelerinden kendilerini
yenilemelerini de istiyorum. TKB’nin en büyük
özelli¤i, her toplant›da yeni bir gündemle kendini
sürekli gelifltirmesidir.”  

Sille Kent Atölyesi, Selçuklu
eserleri ve Çatalhöyük 

Seminerin ard›ndan Sille’ye hareket eden TKB
üyeleri kenti ve kent atölyesini gezdi;  Temmuz
ay›nda aç›l›fl› yap›lan Sille Kent Atölyesi’nde e¤itim
alan 175 ustay› ziyaret etti. Demir, tafl, s›va ve ahflap
oyma atölyelerini inceleyen baflkanlar, ustalarla
sohbet ederek e¤itimin içeri¤i hakk›nda bilgi ald›. 
Tarihi Rum evleri ve restorasyonu bafllayan Aya Elena
Kilisesi ile farkl› bir dokuya sahip olan Sille’de, Selçuklu
Belediyesi taraf›ndan restorasyonu tamamlanan bir
Selçuklu hamam› ve Sille evi de ziyaret edildi.  

Konya kent gezisi s›ras›nda Karatay Medresesi,
‹nceminare Müzesi ve Alaaddin Camisi incelendi.
Gezinin ard›ndan Mevlana Kültür Merkezi’nde her
Cumartesi halka aç›k olarak düzenlenen Sema
gösterisine kat›lan TKB üyeleri, gösteriyi sonuna
kadar ilgiyle izledi. 

TKB’nin Özendirme Yar›flmas›’nda Uygulama
Ödülü alan Zazadin Han ile bugüne kadar bulun-
mufl en eski, en geliflmifl Cilal› Tafl Devri yerleflim
merkezi olan Çatalhöyük, Konya Buluflmas›’na
kat›lan konuklar›n dikkatle inceledikleri eserler
aras›nda yer ald›.  

Planl› bir kentleflmenin örne¤i ve h›zla koru-
ma alt›na al›nan tarihi de¤erlerinin zenginli¤iyle
Anadolu’nun en büyük kentlerinden Konya, Tarihi
Kentler Birli¤i üyelerinde unutulmaz izlenimler b›rakt›.

Sille Aya Elena Kilisesi



Karatay Medresesi

Zazadin Han
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‹nceminare Medresesi



Konya buluflmas›
kat›l›mc›lar›ndan izlenimler
N‹LÜFER OKTAY

Konya Buluflmas›na kat›lan belediye baflkanlar› ve
kent temsilcilerinin, gerek Konya kenti ve gerekse
ÇEKÜL Vakf› Yönetim Kurulu üyesi flehir planc›
Faruk Göksu’nun yol haritalar›yla ilgili sunumuyla
ilgili izlenimlerini sorduk. 

Zekeriya Urfan
Bitlis ‹mar ve fiehircilik Müdürü

2007’den bu yana TKB’ye üyeyiz, bugüne
dek faydalanamam›fl›z. Yeni yönetim olarak bu
üyeli¤i çok ciddiye al›yoruz. Yol haritalar›n›
önemsiyoruz; Metin hocam›zla, ÇEKÜL Vakf› ile
görüflmelerimiz var. Küçük çapl› bir yol haritas›
belirledik, altl›¤›n› oluflturmaya çal›fl›yoruz. Aral›k
2009’da haritam›z son halini alacak. 

Vakit kaybetmeden çal›flmalara bafllad›k.
Kaledeki arkeolojik çal›flmalar› h›zland›rd›k.
Kalenin alt›ndaki gereksiz trafolar› temizledik.
Dere bugüne kadar çok hor kullan›lm›fl, etraf›nda
hatta üzerinde bile yap›laflma var. Bunlar›n
birkaç›n› kald›rd›k. Bak›r, tafl, ahflap iflçili¤inin
ö¤retildi¤i bir kent atölyesi kurmak istiyoruz.
Sonbahara do¤ru imar plan›n› yenileyece¤iz. 

TKB buluflmalar›, seminerleri bizim için çok
önemli, çünkü profesyonel deste¤e ihtiyac›m›z var.
Gerek ÇEKÜL Vakf› gerek TKB’deki hocalar›m›z›n,
uzmanlar›n önderli¤inde çal›flmalar›m›z› h›zland›raca¤›z.
Bundan sonraki toplant›lara da düzenli olarak kat›laca¤›z. 

Betül Kulakl› A¤ano¤lu, 
Denizli Belediyesi Meclis Üyesi 

Konya Buluflmas›’nda ilkin, Denizli’nin çok
olumlu bir yerde oldu¤unu gördüm. Bugün tavsiye
edilen sürecin biz en sonunday›z; kamuyla paylaflma-
tart›flma noktas›n› da geçtik. Bilgilendirmenin
toplumda ne kadar pozitif bir etki yaratt›¤›n› gördük.
Bu seminerden akl›mda kalacak ikinci konu,
TKB on sene önce bafllad›¤› noktadan ileride ve
beklentilerin yükseldi¤i görülüyor. Hunharca
harcad›¤›m›z de¤erlerin dönüflüme u¤rad›¤›n›
gören flehirler, telafl içinde Metin hocam›n, TKB’nin
kap›s›n› çal›yor. Bu zorlu¤u aflmak için, ayn› co¤rafyay›
paylaflan ya da benzer kültüre sahip flehirler için
ortak politikalar, ortak programlar önerilecek.
Ortak stratejilerle süreci h›zland›rmak gerekecek.
Bu konudaki hassasiyeti hayranl›kla karfl›lad›m.

Muhammet Tokat
Milas Belediye Baflkan›

Bugün tan›flt›¤›m›z yaklafl›m ve bilgiler, bugüne

kadar kentlerin geliflmiflli¤iyle ilgili bildiklerimizin
ne kadar s›¤ oldu¤unu gösterdi. Geçmiflini yaflatamayan
bir kent tam olarak geliflmifl say›lmaz. Milas, Karya
uygarl›¤› ve Mentefle Beyli¤i’nin izlerini tafl›yan,
ayr›ca çocukluk y›llar›ma kadar Yahudi ve Rum
nüfusun da yo¤un olarak yaflad›¤› bir bölge idi.
Bu eserler flu anda risk alt›nda. Ya¤›fllar geçen
y›lki kadar olursa, özellikle Karya uygarl›¤›ndan
hiçbir eser ayakta kalamayacak. Metin hocam›z›n
deste¤iyle ÇEKÜL Vakf›, Mu¤la Üniversitesi,
Mimarlar Odas› ve KUDEB’in içinde bulundu¤u
45 kiflilik bir gönüllüler atölyesi kurduk.
Arastam›z›, tarihi meydan›m›z› canland›rmaya;
tarihi Tabakhane soka¤›n› aya¤a kald›rmaya,
Çöllüo¤lu Han› ele almaya çal›fl›yoruz. Halk›n
kat›l›m›n› da sa¤larsak önemli bir yol alm›fl
olaca¤›z. Konya buluflmas›ndan çok
yararland›¤›m›z› söyleyebilirim.  TKB’nin hiçbir
çal›flmas›n› kaç›rmamaya özen gösteriyorum. 

Yol haritas› çok önemli. Yerel yöneticilerin,
kendi yöresinin özelliklerine göre yol haritalar›n›
sistemati¤e ba¤lamas› gerekiyor. Ayr›ca, ayn›
bölgede bulunan ya da kültürel de¤erler itibar›yla
birbirine benzeyen kentlerin mutlaka
yard›mlaflmas› ve yol haritalar›n›n beraber
haz›rlamalar›n›n gere¤ini bugün daha iyi anlam›fl
oldum… Biz yol haritas›n›n bafl›nday›z. Say›n
Metin Sözen ve ekibiyle Milas’ta tarihi mekân-
lar›m›z› dolafl›p tart›flt›k, fikir ürettik. Ve flu anda
Milas’ta o heyecan yarat›lm›fl durumda.
Kaybetti¤imiz zaman› telafi etmek için bütüncül
yaklaflmak durumunday›z. 

Konya’ya ilk defa geldim. Konya’n›n alan›
genifl ve yay›lma olana¤› var. Biz daha s›k›fl›k
co¤rafyalara sahibiz. Ayr›ca Konya’n›n devlet
olanaklar›ndan daha üst düzeyde yararland›¤›n›
gördüm. Bu destek maalesef bizde yok. Bu nedenle
biz TKB’ye, ÇEKÜL Vakf›’na daha fazla yaklaflmak
durumunday›z. ÇEKÜL ve TKB ile iliflkilerimizi
önümüzdeki süreçte daha da gelifltirerek sürdürece¤iz.

Nur Keçeci, Y. Mimar, ÇEKÜL Vakf› Kafl temsilcisi

Öncelikle düflündü¤ümüz, tart›flt›¤›m›z
konular› bana çok güzel geldi. Bugüne kadar
soyut bir kavram olan ortak akl›n, hakikaten ortak
ak›l olmaya bafllad›¤›n› hissettim. Kafl’ta haz›rlamaya
çal›flt›¤›m›z kentsel tasar›m projesinde, biz de
Konya gibi kentin floras›na uygun yeflillendirmek
yapmak istiyoruz. Hakikaten “akl›n yolu bir” sözü
bofluna söylenmemifl. Ortak bir vizyon, ortak bir
hedefle davran›lsa sorunlar yaflanmaz. Yeni
dönemde bu bütüncüllü¤ü daha fazla gündeme
getiriyoruz. Bunun ad›, bütün kentlerde
uygulanabilecek olan yol haritas› olsa gerek.  

TKB’nin 10 y›ll›k sürecini, hiç Faruk
Göksu’nun anlatt›¤› gibi 5B olarak
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düflünmemifltim. Aç›kças› bu bana çok çarp›c›
geldi. ‹ttifaklar, birbirine besleme, ulusal fon
konusu gündeme geldi. Böyle bir fon oluflturulsa
mali kaynak sorunu daha rahat çözülebilir,
gerekti¤i gibi yap›lamayan restorasyonlarda yol
al›nabilir. 

Kafl’ta kentin kalbi olan bir kentsel sitimiz
var. Turizm iyi de çok bask›c›. On y›lda Kafl’ta
korkunç bir de¤iflim oldu. Kafll›lar bu duruma
çok üzülüyor. Meydan ve liman yenilenmesini
yaparken oran›n kültürünü de canland›rmak,
ortam›n zenginli¤inin ayr›m›na varmak gerek, yoksa
sadece yenilemek, d›fl›n› boyamaya benziyor.
Restorasyon, çal›flman›n bir aya¤›, sosyal yönü
ise çok daha a¤›rl›kl›… Belediye ve ÇEKÜL Vakf›
ile iflbirli¤i yap›yoruz. Yeni belediye ile konuflup
tart›flabiliyor, bir vizyon oluflturup içini doldurmaya
çal›fl›yoruz. Bu sorular›n hepimizin zihnini
meflgul etti¤ini bilmek çok güzel. 

Ahmet Eflref Fak›baba, fianl›urfa Belediye Baflkan›

TKB hakikaten çok önemli bir okul, ben her
geldi¤imde heyecanlan›yorum. Bugün bu toplant›
bitecek, flimdiden gelecek toplant›y› dört gözle
bekliyorum. Her geldi¤imde yenileniyorum,
k›skanarak gidiyorum. Faruk Göksu’nun 5B
fleklinde anlatt›klar› ve gelecekle ilgili öngörüleri
bana göre çok önemli. “Bilinçli bir örgüt ve
üçüncü güç” söylemi çok do¤rudur. Halk›n ve
özellikle de siyasilerin üzerinde daha etkili
olmam›z laz›m. Ben özellikle bu toplant›lara
valilerin, milletvekillerinin hatta di¤er yöneticilerin
mutlaka gelmesi gerekti¤ine inan›yorum. Bunu
halka açmam›z, halk›n bilinçlenmesini de
sa¤lamam›z laz›m. Faruk Göksu’nun yol haritalar›
ile ilgili sunumu mükemmeldi. Biz art›k koruman›n
tam oturmas› gerekti¤ine yürekten inan›yoruz.
Bölgemizde havza birli¤ini henüz hayata geçiremedik
ama fianl›urfa’n›n, Gaziantep’in, Ad›yaman’›n,
Mardin’in iflbirli¤i yapmas›, hem halklar ad›na
hem de ülkemiz ad›na çok faydal› olur. Yol
haritalar› sunumunda fonlara da dikkat çekildi.
Koruma çok önemli ama bu paras›z olmuyor.
TBMM bu konuda yeni kanunlar ç›karmal›,
Faruk Göksu’nun söyledi¤i gibi imardan yüzde
10 bu fonlara aktar›lmal›… Hatta Faruk beyi
dinlerken düflündüm ve bir hesap yapt›m: Bu
fonda ayda 25 bin lira toplasak, befl y›lda 1,5
milyar lira eder. Befl Urfa evi alabiliriz. Bunu da
yapmaya niyetliyim… fianl›urfa Anadolu’nun
bilinen en eski yaflam merkezi; biz de tarihi ve
kültürel varl›klar›m›z› korumaya çal›fl›yoruz.
Sokak sa¤l›klaflt›rmas›n›n ard›ndan eski Urfa
evlerini restore ediyoruz. Ortak akl› mutlaka ve
mutlaka oluflturmak zorunday›z. Bu konuda en
büyük görev bana göre valililere düflüyor. Çünkü

seçilmifller halk taraf›ndan çok seviliyor ama
valiler daha fazla dikkate al›n›yor. fiimdiki de¤erli
valimizin liderli¤inde sivil toplum örgütleriyle,
üniversiteyle, di¤er bürokratik kesimlerle çok iyi
bir diyalogumuz olacak. Konya Belediye
Baflkan›n› kutluyorum, çok güzel çal›flmalar
yapt›. Bir kere, flehircilik aç›s›ndan mükemmel…
Ancak fianl›urfa’da da  farkl› bir zenginlik var.
Türk halk› fark›nda de¤il, ama Göbekli Tepe
baflka bir ülkede olsa milyonlarca turist çekerdi.
Bu zenginli¤i Türkiye, dünyaya tan›tamad›¤›m›z
için üzülüyoruz. 

Zekeriya Urfan

Betül Kulakl›
A¤ano¤lu

Muhammet Tokat

Nur Keçeci

Ahmet Eflref
Fak›baba



Kent Atölyeleri
Son y›llarda tarihi kaleleri, çarfl›lar›, ibadet

yap›lar›n› ve geleneksel sivil mimarl›k örneklerini
aya¤a kald›rmay› amaçlayan yo¤un bir çaba
gözleniyor. Ne var ki, onar›mlar›n ve restorasyonlar›n
eksikler ve hatalarla dolu oldu¤u da gözden
kaçm›yor. Tafl›n, ahflab›n, topra¤›n dilinden
anlayan, geleneksel teknikleri bilen ustalar›n
h›zla yitirilmesi, nitelikli restorasyonlar›n önünde
önemli bir engel oluflturuyor. ÇEKÜL Vakf›
taraf›ndan bu soruna çözüm olarak hayata
geçirilen KKeenntt  AAttööllyyeelleerrii, yitirilen üretim haf›zas›n›
yeniden yaratmak ve geleneksel yap› sanat›m›z
için ihtiyaç duyulan usta ve teknik eleman
bofllu¤unu doldurmay› amaçl›yor. Kent Atölyeleri,
ÇEKÜL Vakf›’n›n önderli¤inde belediye, il özel
idaresi, ‹fiKUR il müdürlü¤ü, Milli E¤itim
Bakanl›¤› il müdürlü¤ü, meslek odalar›,
üniversite gibi kurumlar aras›nda oluflturulan
ortakl›klarla yürütülüyor. Önce KKaassttaammoonnuu  ve
MMiiddyyaatt’ta bafllat›lan çal›flmalar GGüümmüüflflhhaannee’de
gelifltirildi, sonra AA¤¤››rrnnaass,,  SSöökkee,,  TTaarraakkll››,,
DDiiyyaarrbbaakk››rr ve VVeezziirrkkööpprrüü  gibi kentlerde
uyguland›. 

onya Buluflmas›n›n en ilgi çekici
etkinliklerinden biri de Sille MMeettiinn  SSöözzeenn
KKeenntt  AAttööllyyeessii  gezisi idi. 29 Temmuz 2009

tarihinde aç›lan Sille Kent Atölyesi, Konya ve
yak›n çevresinde h›z kazanan kültürel miras
eserlerinin restorasyonu çal›flmalar›na, geleneksel
yap›m ve malzeme tekniklerini bilen nitelikli usta
yetifltirmeyi ve bu projelerde istihdam etmeyi
amaçl›yor. 

Konya Büyükflehir Belediyesi, ‹fi-KUR ve
ÇEKÜL Vakf› ortakl›¤›yla aç›lan Sille Kent
Atölyesi’ne, Konya Buluflmas› s›ras›nda Metin
Sözen Kent Atölyesi ismi verildi. Sille Kent
Atölyesi’nde 175 kursiyer, dülger ustal›¤›, a¤aç
iflçili¤i, so¤uk demir, duvar iflçili¤i, tafl ve kerpiç
iflçili¤i ile s›va ve boya iflçili¤i konusunda 6 ay
e¤itim alacak. Daha sonra Konya Büyükflehir
Belediyesi, Selçuklu Belediyesi ve ÇEKÜL Vakf›
taraf›ndan yürütülecek olan “Sille Koruma
Yaflatma Çal›flmalar›”nda istihdam edilecek. 

Sille Metin Sözen 
Kent Atölyesi 

fi‹R‹N SINGIN YILMAZ-N‹LÜFER OKTAY
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21E¤itmen ve ö¤renciler
Sille Kent Atölyesi’ni anlat›yor

Sille Kent Atölyesi’nde görev alan e¤itmen
ve e¤itim alan ustalar, atölye çal›flmalar› hakk›ndaki
sorular›m›z› yan›tlad›lar, çal›flmalar› de¤erlendirdiler. 

Burhan Özkan 
Emekli mobilya dekorasyonu ö¤retmeni

40 y›ld›r ö¤retmenlik yap›yorum. Bir da¤
köyünde büyüdü¤üm için ahflap bana her zaman
yak›n gelmifltir. ‹lk bafllang›çta a¤açla, ahflapla
u¤raflmak zordur; ama ö¤renmeye bafllad›kça
sevginiz ve merak›n›z da artar. Bir süre ö¤retmenlik
yapt›¤›m Selçuk Üniversitesi Güzel Sanatlar
Fakültesi’nden bir hocam›z›n yönlendirmesiyle
kent atölyesinde çal›flmaya bafllad›m. Çok ortakl›
bir iflbirli¤iyle güzel bir ekip ortaya ç›kt›; burada
herkes üzerine düfleni yerine getiriyor. Bafllang›c›
do¤ru yap›lm›fl bir atölye buras›. Eski eserlerin
restorasyonunda ara eleman sorunu var; çünkü
mesleki e¤itiminin kenara itildi¤ini düflünüyorum.
Kent atölyelerinin avantajlar›ndan birisi, farkl›
alanlardaki ara elemanlar›n bir arada e¤itim
görmesini sa¤lamak ve yeterlilik düzeyine gelen
ustalardan bir restorasyon ekibinin kurulmas›n›
sa¤lamak. Burada oymac›, ferforjeci, taflç›,

s›vac›, duvarc› yan yana e¤itim al›yor. E¤itimli
ustalar›, mimar, iç mimar ve mühendislerle de iyi
organize etti¤imizde çok iyi ekipler ç›kaca¤›n›
düflünüyorum. Farkl› bölgelerden usta aramaya
gerek kalmayacak. Kent atölyelerinin iflsizli¤i
önlemek gibi bir faydas› da var. Buraya gelen her
ö¤renciye ‹fi-KUR taraf›ndan bir harçl›k veriliyor.
Böylece ö¤renciler, atölyeye gelmeyi zaman kayb›
olarak görmüyor. Ö¤rencilerin yüzde ellisinin,
Büyükflehir Belediyesi’nin yapaca¤› restorasyonlarda
çal›flmas› taahhüt edildi. Bu nedenle ö¤renci
bulmakta zorluk çekmedik. Ö¤rencilere her
cumartesi müzeleri, camileri, eski yap›lar› gezdiriyoruz.
Aralar›nda daha önce hiç müze gezmeyenler var.
Bu geziler ve e¤itim sayesinde bak›fl aç›lar›
de¤iflti, bir anlamda kültürel bir de¤iflime
u¤rad›lar. Tafltaki ahflap oymay› görmüyorlard›
önceleri, flimdi hemen fark›na var›yorlar. 

Ahmet Y›lçay 
Kündekâri ustas› 

Konyal›y›m, 56 yafl›nday›m. 25 y›ld›r kündekâri
ustas›y›m. Kündekârl›¤› usta ç›rak iliflkisiyle
ö¤rendim. Genelde cami kap›s›, minber, mihrap,
vaiz kürsüsü, müezzinlik gibi alanlarda ustal›¤›m›z›
uyguluyoruz. Kündekâri ustas› çok yok. Konya’da
gerçek kündekâri yapan ben ve ustam var sadece.
Gerçek bir kündekâr›n yetiflmesi için en az befl-alt›



Kündekâri Sanat›
Konya Alaaddin Camisi, Ürgüp Taflk›n Pafla

Camii, Birgi Ulu Cami, Bursa Ulu Cami gibi tarihi
eserlerde, Anadolu’daki ustalar›n kündekâri
örneklerinin en iyilerini görmek mümkün. Daha çok
geometrik ve y›ld›z flekilleriyle oluflturulan ve
üzerinde eflsiz oymac›l›k sanat›n›n uyguland›¤›
kündekâri sanat›n›n en büyük özelli¤i ise delik ve
z›vana ile çatma sisteminde örülen iskelete,
tablalar›n kirifl sistemiyle geçirilmesiyle tutkals›z ve
çivisiz yap›lmas›. Bir iflin kurnazl›¤› anlam›na gelen
“künd” kökünden türetilen kündekâri sözcü¤ü
Osmanl›ca’da utma-yakalama-kavrama anlam›na
gelir. ‹lk örneklerine 12. y.y.’da Halep, M›s›r ve
Anadolu’da rastlan›r.

y›l gereklidir.  Kündekâri yap›m›nda mefle,
kestane, ceviz ve akçaa¤aç gibi dayan›kl› a¤açlar
kullan›r›z. Geleneksel motifleri tercih ediyoruz.
Sille Kent Atölyesi’nde usta ö¤reticilik yap›yorum.
Burada alt› ayda kündekâr yetifltirmek mümkün
de¤il, ama temel bilgileri veriyoruz. Önemli olan
eli yatk›n ve gerçekten kündekâr olmak isteyenlerin
bunu ö¤renmeye devem etmek istemesi. Ahflab›
tan›mak, hangi a¤ac›n nerede kullan›laca¤›n›
ö¤renmek, oymac›l›¤›n tekniklerini, malzemeleri
ö¤renmek, Sille Kent Atölyesi’nde ö¤rencilerin
ataca¤› ilk ad›mlar aras›nda bence. Usta ç›rak
iliflkisinin azald›¤› günümüzde, kent atölyeleri bu
ruhun yeniden canlanmas›n› sa¤l›yor. Herkes
birbirinden pek çok fley ö¤reniyor. Ö¤renciler
ayr›ca birlikte çal›flman›n, ortak hareket etmenin
ve ifllerini paylaflman›n yollar›n› ö¤reniyor. 

Hasan Hüseyin fiimflek 
Emekli mobilya dekorasyonu ö¤retmeni

29 y›l çal›flt›ktan sonra emekli oldum. Sille
Kent Atölyesi’ndeki oymac›l›k branfl›nda ö¤retmenlik
yap›yorum. Restorasyonlar›n en önemli bölümü
ahflap oymad›r. Her meslekten 44 ö¤rencim var.
Daha önce ahflap iflleriyle u¤raflm›fl olanlar da
var, bilgisayarc›, pazarlamac› da var. Ç›rakl›ktan
ahflapla ilgilenenler daha h›zla yol al›yor. Önce
ahflab› tan›tarak bafll›yoruz, düz desenler
çal›fl›yoruz. Dairesel ve k›vr›ml› desenlere ileriki

aflamalarda geçiyoruz. Konya, Selçuklu baflkenti;
kulland›¤›m›z desenler Selçuklu dönemini yans›t›yor.
Örne¤in Karatay Medresesi’ndeki sütün bafllar›
üzerinde neredeyse bütün oyma türleri kullan›lm›fl.
Derin oyma, dairesel oyma ve d›fla dönük yaprak
figürleri var. Alaaddin Camisi’nin minberinde de
çok güzel oyma örnekleri mevcut. Minberin
kubbeleri dört nokta üzerinde duruyor. Bugünkü
teknolojiyle bile bu oymalar› yapmak mümkün
de¤il. Bizler atalar›m›z›n bu baflar›s›na yetiflemeyiz;
ama az da olsa taklit edebilsek bize yeter. Biz
Karatay Medresesi’nin sütün bafllar›ndaki oymalar›
buradaki ö¤rencilerimizle birlikte yapmay› planl›yoruz.
Malzemelerimiz haz›r. K›sa zaman sonra bu çal›flmaya
bafllayaca¤›z. 1/2 ölçe¤inde çal›flaca¤›z. Ayr›ca ilk
defa meyilli rahle modelleri yapmaya bafllad›k.
Bildi¤im kadar›yla bizden baflka bunu uygulayan yok. 

Sait Elmal› 
Kent Atölyesi ö¤rencisi

D›flar›dan üniversiteye devam ediyorum.
Meslek lisesindeyken de demirle u¤raflm›flt›m.
Burada lisedeyken ö¤rendiklerimi hem
pekifltiriyorum, hem de kendimi gelifltiriyorum.
Atölyede özellikle restorasyon çal›flmalar›nda
neler yap›ld›¤›n› ö¤reniyoruz. Burada herkes
birbirinden yeni fleyler ö¤reniyor. Üç ayd›r
atölyedeyiz; demir iflleri s›n›f› olarak flu anda
atölyenin bahçe kap›s› üzerinde çal›fl›yoruz.

Burhan Özkan Ahmet Y›lçay



23Selçuklu motiflerini yans›tan tarihi görünümlü bir
kap›n›n demir süslemelerini yap›yoruz. Alt›
metrelik demir çubuklarla çal›fl›yoruz. Demir
iflleme tekniklerinin birço¤unu bu kap› üzerinde
uygulama flans›m›z olacak. Is›tarak birlefltirme,
delerek birlefltirme, perçinle birlefltirme,
damarlarla birlefltirme gibi yöntemler kullanaca¤›z.
Yapt›¤›m›z çal›flmalarda makine yard›m› almadan
el eme¤imizi kullan›yoruz. Pek çok çal›flmada
kaynak kullanm›yoruz; çünkü Selçuklu
eserlerinde kaynak kullan›lmam›fl. Biz de asl›na
uygun çal›flmalar yap›yoruz. Özellikle
Selçuklularda pencere korkuluklar›nda kullan›lan
topuzlu modeller, otomatik tezgâhlarda
yap›labiliyor. Biz ise ›s›tma yöntemi kullanarak
demiri deliyoruz ve kaynak yapmadan
birlefltiriyoruz. Kurflun dökerek, ba¤lant›
noktalar›n› topuzlarla sabitliyoruz. Kurflundan bir
topuzun a¤›rl›¤› yar›m kilo civar›nda ve bir
korkulukta toplam altm›fl topuz oluyor. Sadece
kullan›lan kurflunun a¤›rl›¤› 30 kilo civar›nda.
Üzerinde çal›flt›¤›m›z pencere korkulu¤u
bitti¤inde demirle birlikte 90 kilo olacak ve uzun
y›llar dayanacak. Kaynak olmad›¤› için kolay
kolay k›r›lmas› mümkün de¤il. Selçuklu eser-
lerinin günümüze gelebilmesinin en büyük s›rr›
da bu zaten. Her fley el eme¤iyle büyük bir titiz-
likle yap›lm›fl.          

Halil Topuz 
Kent Atölyesi ö¤rencisi

14 senedir ferforje ifli yap›yorum. Sertifika
alabilmek için atölyedeki kursa kat›ld›m. Y›llard›r
bu iflin içindeyim; ama topuz ve kurflun dökmeyi,
delme iflini ilk kez burada yapt›m. Kent atölyesinin
bana çok faydas› oldu. Bildiklerimi ben de
arkadafllar›mla paylafl›yorum. Birçok yer gezdim,
Mevlâna Müzesi’ni de gördüm. Restorasyonu iyi
de¤il. Selçuklu yap›s›nda demir, beton ya da
ahflap içine delinerek geçirilir, etraf› çemberli
olmaz. Makine kullanmadan, elle yap›lmal› delme
ifllemi… Daha çok yetiflmifl eleman oldu¤unda,
eski yap›lar daha iyi restore edilecek. Tarihimizi
canland›rmal›y›z; Selçuklular›n, Osmanl›lar›n
b›rakt›¤› miras› yaflatmal›y›z. Mesela Aya Elena
Kilisesi… fiimdiye kadar restorasyonunun
yap›lmas› laz›md›. Restorasyon ifllerini kilise,
cami diye ay›rmamak gerekir. 

Hasan fiimflek

Halil Topuz

Sait Elmal›

Sille Tafl›
Kent Atölyesi’nde e¤itim alan tafl ustalar› ise

yöreye ait Sille tafl› ile çal›fl›yor. Sille tafl›, bu yörede
ç›kan volkanik ve andezit özellikleri tafl›yan bir tafl
çeflidi. 2000 derece ›s›ya dayan›kl› olmas›
nedeniyle tu¤la ve kiremit fabrikalar›nda, kireç
ocaklar›n›n f›r›n yap›m›nda kullan›l›yor. Ayr›ca yap›
tafl› olarak da tercih ediliyor. Yöredeki pek çok eski
bina ve Konya camilerinde yayg›n olarak kullan›lan
Sille tafl›, Sille’nin güney do¤usundan bafllayarak
güney bat›s›na kadar uzanan da¤lardan ç›kart›l›yor.
Mevlâna Müzesi’nin yan›nda bulunan Selimiye
Camisi gibi önemli pek çok eserde, hatta
Çatalhöyük yerleflmesinde de Sille tafl› kullan›ld›¤›
biliniyor. 
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19. KALEL‹ KENTLER B‹RL‹G‹
SEMPOZYUMU
TKB BURSA SEM‹NER‹
9 Ekim 2009
AAçç››ll››flfl  KKoonnuuflflmmaallaarr››:: Tayyare Kültür Merkezi
11..  oottuurruumm:: Kaleler, Kültürlerin Buluflma Noktas›
Oturum Baflkan›: John Price
Brian Smith: Sürdürülebilir Kültür Turizmi
Nezih Baflgelen: Kaleli Kentleriyle Türkiye
KKaalleelleerr  SSeerrggiissii
22..  oottuurruumm:: Ça¤lar Boyunca Türkiye’de Kaleler 
Oturum Baflkan›: Nezih Baflgelen
Doç. Dr. Necmi Karul: Türkiye'nin Tarihöncesinde
Kaleler
Doç. Dr. Rüstem Aslan: Bat› Anadolu Tunç Ça¤›
Kaleleri ve Troia
Dr. Andreas Schachner: Hitit Dönemi Kaleleri
Doç. Dr. Haluk Sa¤lamtimur: Urartu Krall›¤› Kaleleri
33..  oottuurruumm:: Ça¤lar Boyunca Türkiye’de Kaleler 
Oturum Baflkan›: Prof. Dr. Neslihan Dosto¤lu
Dr. Scott Redford: 13. yüzy›l Selçuklu Kaleleri 
Necdet Sakao¤lu: Mengücek Kalesinde Zaman ve
Hayat
Dr. Do¤an Yavafl: Bursa Kaleleri
GGeezzii:: Bursa Surlar›, Mehter ve K›l›ç Kalkan Gösterileri

10 Ekim 2009
44..  oottuurruumm:: Anadolu ve Yak›n Çevre Co¤rafyas›nda
Kaleler
Oturum Baflkan›: Prof. Dr.Yusuf O¤uzo¤lu
Prof. Dr. Machiel Kiel: Balkanlar’daki Kaleler
Nezih Baflgelen – Necdet Sakao¤lu: ‹stanbul ve
Çanakkale Bo¤az› Kaleleri
Yrd. Doç. Dr. Mehmet Top: Van ve Çevresindeki
Kaleler
Prof. Dr. Suphi Saatçi: Irak, Suriye, ‹ran Kaleleri
Prof. Dr. Yaflar Çoruhlu: Azerbaycan / Türkmenistan
Kaleleri 
55..  oottuurruumm:: Türkiye Tarihi Kentler Birli¤i’nden Örnekler
Oturum Baflkan›: Prof. Dr. Metin Sözen
Sur Belediye Baflkan›, Abdullah Demirbafl:
Diyarbak›r Kalesi
Sinop Belediye Baflkan›, Baki Ergül: Sinop Kalesi
Alanya Belediye Baflkan›, Hasan Sipahio¤lu: 
Alanya Kalesi
Çanakkale Belediye Baflkan›, Ülgür Gökhan:
Çanakkale’deki Kaleler 
66..  oottuurruumm:: Dünya Kaleli Kentler Birli¤i’nden Örnekler
Oturum Baflkan›: Dr. Scott Redford
Chester – ‹ngiltere
Lucca – ‹talya 
GGeenneell  DDee¤¤eerrlleennddiirrmmee::  Prof. Dr. Metin Sözen ve
Nezih Baflgelen
‹‹zznniikk  ggeezziissii:: ‹znik surlar›, Süleyman Pafla Medresesi,
I. Murat Hamam›, Roma Tiyatrosu, ‹znik Müzesi,
Yeflil Cami, Ayasofya

11 Ekim 2009
GGeezzii:: Cumal›k›z›k; Yeflil ve Muradiye Külliyeleri,
Karagöz Müzesi



Kaleli Kentler Dünya’ya

Bursa’dan seslendi

fi‹R‹N SINGIN YILMAZ



27

arihi Kentler Birli¤i’nin Bursa Semineri 8
–11 Ekim 2009 tarihlerinde, Bursa
Büyükflehir Belediyesi ve Osmangazi

Belediyesi’nin ev sahipli¤inde, ÇEKÜL Vakf›’n›n
deste¤i ve Kültür ve Turizm Bakanl›¤›’n›n
himayesinde yap›lan Dünya Kaleli Kentler
Birli¤i’nin “19. Kaleli Kentler Sempozyumu” ile
birlikte, Tayyare Kültür Merkezi’nde gerçeklefltirildi.

M.Ö. 700’lerde Bythinial›lar döneminde
yap›m›na bafllanan Bursa Kalesi, Romal›lar ve
Bizansl›lar taraf›ndan da kullan›lm›fl ve
Osmanl›lar döneminde de pek çok kez onar›m
görmüfltü. Günümüze büyük kay›plarla ulaflan
kalenin ayakta kalan k›s›mlar› ise k›sa bir süre
öncesine kadar harap durumdayd›. Osmangazi
Belediyesi’nin çabalar›yla y›k›lan kale kap›lar› ve
surlar›n önemli bir bölümü yeniden aya¤a
kald›r›ld›. Osmangazi Belediyesi bu çal›flmalar›yla
Dünya Kaleli Kentler Birli¤i’ne üye oldu, ard›ndan
birli¤in yönetim kurulunda yer ald›. TKB’nin
“Kaleli Kentler Semineri”, Osmangazi’nin daveti

PANEL:

TKB Bursa Semineri,

Uluslararas› 19. Kaleli Kentler

Sempozyumu ile ortak yap›ld› 

üzerine y›ll›k toplant›s›n› Bursa’da yapan Dünya
Kaleli Kentler Birli¤i ile birlikte düzenlenen
“Kaleler: Kültürlerin Buluflma Noktas›” bafll›kl›
1199..  KKaalleellii  KKeennttlleerr  SSeemmppoozzyyuummuu kapsam›nda,
ortak bir zeminde yer ald›.  

TKB’nin Bursa Semineri’nin paneli,
sempozyumun ““TTüürrkkiiyyee  TTaarriihhii  KKeennttlleerr
BBiirrllii¤¤ii’’nnddeenn  ÖÖrrnneekklleerr”” bafll›kl› 5. oturumunda
gerçeklefltirildi. Oturum baflkanl›¤›n› ÇEKÜL Vakf›
ve TKB Dan›flma Kurulu Baflkan› PPrrooff..  DDrr..  MMeettiinn
SSöözzeenn’in yapt›¤› panelde, “Diyarbak›r Kalesi” ile
SSuurr  BBeelleeddiiyyee  BBaaflflkkaann››  AAbbdduullllaahh  DDeemmiirrbbaaflfl, “Sinop
Kalesi” ile SSiinnoopp  BBeelleeddiiyyee  BBaaflflkkaann››  BBaakkii  EErrggüüll,,
“Alanya Kalesi” ile AAllaannyyaa  BBeelleeddiiyyee  BBaaflflkkaann››
HHaassaann  SSiippaahhiioo¤¤lluu ve “Çanakkale Kaleleri” ile
ÇÇaannaakkkkaallee  BBeelleeddiiyyee  BBaaflflkkaann››  ÜÜllggüürr  GGöökkhhaann,,
kalelerin korunmas› ve yeniden ifllevlendirilmesi
için kentlerinde yapt›klar› çal›flmalar› aktard›. 

PPrrooff..  DDrr..  MMeettiinn  SSöözzeenn “Kaleli Kentler”
seminerini flu cümlelerle açt›: “Bu toplant›n›n
ana hedefi, kültürel varl›¤›m›z› bilim insanlar›n›n
bilgilerini da içine alacak flekilde, yar›nlarda kal›c›
k›lmakt›r. Sadece bilimsel verileri paylaflmakla

Metin Sözen:
Bundan sonraki
hedefimiz
Türkiye’nin 
bütün kalelerinin
envanterini 
yapmakt›r

T



kalm›yor, koruma politikalar›n›n oluflturulmas›na
katk›da bulunacak bir toplant› yap›yoruz.
Dünyada ve Türkiye’de kaleli kentleri bir arada
ele alan bir ilk toplant›y› gerçeklefltiriyoruz.
Tahribatç›l›kta da, tahribatç›l›¤›n
dönüfltürülmesinde de dünyada ön s›ralarda yer
al›yoruz; TKB’nin kurulmas›ndan bu yana geçen
son on y›lda çok önemli bir aflamaya geldik.
Toprak alt›ndan, toprak üstüne ç›kard›¤›m›z
verilerle, ilk insan›n savunma kültürünün nas›l
olufltu¤unu, en yeni bilgilerle bu iki günlük
toplant›da gözler önüne seriyoruz. ‹pek yolu,
kültür yolu, ticaret yolu ile çeflitlenen  bir
co¤rafyan›n tümünü görmek flans›n› Bursa’da
yakalad›k. Anadolu’daki ilk kalelerden
bafllayarak, topraklar›m›z›n yak›n çevresini de
kapsayan ve bugün hâlâ ayakta duran kaleleri,
geçmifllerindeki ortak kültürlerin ve kentlerin

varl›k nedenlerinin parças› olma serüvenlerini,
bilim adamlar› bizlerle paylaflt›. Bu oturumda ise
do¤uda Sur, bat›da Çanakkale, kuzeyde Sinop,
güneyde Alanya kalelerini, bu de¤erlerin gerçek
sahipleri olan yerel yöneticiler bizlerle paylaflacak.
Bursa’dan sonraki iflimiz ise Türkiye’nin bütün
kalelerinin envanterini ç›karmak olacak. Bu
çal›flma bafllad› ve h›zla devam ediyor. Bugün
salonda uzmanlar, gençler, yöneticiler, her kesimden
insan var. Bu birlikteli¤i sa¤layamayanlar, bu
topraklar› yar›nlara tafl›yacak sorumluluklar› alamaz.
O nedenle burada bulunan her birey çok önemli.”

Diyarbak›r Kalesi
Seminerin ilk konuflmac›s› SSuurr  BBeelleeddiiyyee

BBaaflflkkaann››  AAbbdduullllaahh  DDeemmiirrbbaaflfl, Diyarbak›r Kalesi’nin
tarihçesini anlatarak sunumuna bafllad›:
“Karacada¤’dan Dicle’ye uzanan genifl bazalt
platonun do¤u kenar›ndaki düzlükte, Anadolu’da
karfl›m›za ç›kan savunma yap›lar›n›n en güzel
örne¤i olan Diyarbak›r Kalesi, savunma amac›n›n
ötesinde sanatsal özellikleriyle de öne ç›kan bir
kale kenttir. M.Ö. 3000’de Hurriler taraf›ndan
yap›ld›¤›, ‹.S. 349 y›l›nda Roma ‹mparatoru
II. Konstantin taraf›ndan geniflletildi¤i
anlafl›lmaktad›r.  

Abdullah Demirbafl: 
8000 y›ll›k geçmifli
ve 33 uygarl›¤›n
savunma amaçl› 
ve sanatsal 
izleriyle yaflayan 
bir kale kent

Diyarbak›r Kalesi Yedi Kardefl Burcu
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“‹çkale ve D›flkale olarak iki bölümden

oluflan Diyarbak›r Kalesi ve surlar›, kenti bir
kalkan bal›¤› fleklinde çevreler. Surlar, 33 ayr›
uygarl›¤›n miras› olan oyma ve kabartma motifleri
ve yaz›tlarla bezelidir. ‹çkalede, geçmifli M.Ö. 6.
bin y›llara uzanan Amida höyü¤ü ve yan› bafl›nda
bir Artuklu saray› yer al›r. Surlar› Kanuni Sultan
Süleyman taraf›ndan geniflletilen ‹çkale, o
tarihten yak›n zamana kadar kentin yönetim
merkezi olmufltur.  ‹çkalenin, d›fla aç›lan Fetih ve
O¤run kap›lar› ile Saray ve Küpeli kap›lar› ve 18
burcu bulunmaktad›r. 

“Son y›llarda özellikle Metin Sözen’in
destekleriyle ‹çkaledeki koruma çal›flmalar› h›z
kazanm›flt›r. Bu alandaki yap›lar, Kültür Bakanl›¤›
taraf›ndan, koruma-kullanma dengesi
gözetilerek, ‹‹ççkkaallee  KKüüllttüürr  TTuurriizzmm  AAllaann››  olarak
projelendirilip ifllevlendirilerek restorasyon
çal›flmalar› yap›lmaktad›r. Müze kompleksi olarak
ifllevlendirilen yap›lardan St. George Kilisesi, Eski
Garnizon Komutanl›k Binas›, Eski Cezaevi, Eski
Adliye Saray›, Atatürk Müzesi, ‹l Kültür ve Turizm
Müdürlü¤ü ile Eski Komutanl›k Binas›’nda
restorasyonlar›n ço¤u tamamlanm›flt›r. 

“Kesin yap›m tarihi bilinmeyen D›flkalenin,
‹.S. 349 y›l›nda II. Konstantin taraf›ndan
güçlendirilen ‹çkalenin surlarla çevrilmesi ve 362

y›l›nda Sasanilerden kaçan H›ristiyan halk›n
yerleflti¤i düzlü¤ü de içine alacak flekilde
geniflletilmesi sonucunda, günümüzdeki fleklini
ald›¤› bilinmektedir. 5.7 kilometre uzunlu¤undaki
surlar, görkemli kitabeleriyle dikkat çeken 82
burca sahiptir. En görkemli burçlar Da¤ Kap›
Burcu, Keçi Burcu, Yedi Kardefl Burcu,
Ben-u-Sen (Ulu Beden) Burcu, Nur Burcudur. 

“‹lk imar hareketinin bafllad›¤› 1945’ten
1970’lere kadar bozulmadan gelen kale ve
surlar, 1980’li y›llardan sonra h›zl› nüfus art›fl›
nedeniyle tahribata u¤ram›flt›r. Suriçi 1988
y›l›nda 1. derece kentsel sit alan› ilan edilmifl,
ancak göç ile artan nüfus gecekondulaflmay›
art›rm›fl, tarihi mekânlar görülemez olmufltur.
2002 y›l›nda Diyarbak›r Büyükflehir Belediyesinin
sur diplerini boflaltma çal›flmas›yla kalenin kaderi
de¤iflmifltir. Surlar›n çevresindeki yap›lar
temizlenmifl, çevre düzenleme projeleri
uygulanm›flt›r. 3,5 kilometre çap›nda bir alanda
500 adet kaçak iflyeri ve konutlar kald›r›lm›fl,
devam›nda Mardin Kap›-Saray Kap› aras›ndaki
alan ele al›nm›flt›r. Surlar›n kalan bölümünde
devam eden ve üçte ikisi biten çal›flma
sonucunda, 72 kaçak konutun y›k›lmas›yla bir ay
içinde çevre düzenlemesinin tümü tamamlanm›fl
olacakt›r.” Abdullah Demirbafl, kültürlerin,

Sinop Kalesi



farkl›l›klar›n bir arada yaflad›¤› bir kentten
seslendi¤ini dile getirerek, “Unutmayal›m ki
hepimiz ayn› bahçenin çiçekleriyiz ve bir arada
yaflayaca¤›z,” sözleriyle konuflmas›n› tamamlad›. 

Sinop Kalesi
Seminerin ikinci konuflmac›s› SSiinnoopp

BBeelleeddiiyyee  BBaaflflkkaann››  BBaakkii  EErrggüüll  oldu. Ergül,
“fiehirlerin kendilerine ait ruhlar› vard›r,” diyerek
sunumuna bafllad›: “Yar›madan›n karayla
birleflti¤i noktada kurulmufl olan Sinop Kalesinin
flehri çevreleyen duvarlar› 2.050 metre
uzunlu¤undad›r. ‹ki ana girifl kap›s› vard›r. Metin
hocam›n dedi¤i gibi de kalelerimizi düflürmemek
için çaba göstermekteyiz. Kuzey kale surlar›n›n
çevresinde düzenleme çal›flmalar›m›z devam
ediyor. Restorasyon çal›flmalar›m›z ise ödenekler
ölçüsünde sürüyor. Sur diplerindeki çevre
düzenleme çal›flmalar›na da devam ediyoruz. 12
çeflit tafl iflçili¤inin görüldü¤ü surlar›n Kum Kap›,
Yonca Kap›, Genifl Kap›, Tersane Kap›, Yenice

Kap› ve Tabakhane Kap›s› olmak üzere alt› kap›s›
bulunmaktad›r. Tarihi Kapal› Cezaevi ve Çocuk
Islahevi, kalenin güneybat› ucundaki içkalede yer
almaktad›r. 1882’den 1997 y›l›na kadar 120 y›l
cezaevi olarak kullan›lm›flt›r. Bu cezaevinde
Türkiye’nin önemli sanatç›lar›, ayd›nlar› en güzel
eserlerini yazm›flt›r. Birçok ac›n›n yafland›¤›
cezaevi hâlâ dimdik ayaktad›r. Tarihi cezaevinin
de en k›sa sürede restore edilerek müzeye
dönüfltürülmesi, Sinop tarihi için önemli bir
kazan›m olacakt›r.” 

Alanya Kalesi
AAllaannyyaa  BBeelleeddiiyyee  BBaaflflkkaann››  HHaassaann  SSiippaahhiioo¤¤lluu

ise Alanya Kalesini ve kale çevresinde yap›lan
çal›flmalar› paylaflt›: “Alanya Helenistik, Roma,
Bizans, Selçuklu ve Osmanl› dönemi mimari
özelliklerinin bir arada görülebildi¤i kalesi ile
gerçek bir Akdeniz kentidir. Kentin güneyinde
denize do¤ru uzanan yaklafl›k 250 metre yük-
sekli¤indeki bir yar›madada bulunan kale, tarih
boyunca sürekli yerleflime sahne olmufltur. M.Ö

4. yüzy›lda yap›m›na bafllanan kale, o dönemde
Alanya’ya önemli bir liman kenti kimli¤i
kazand›rm›flt›r. Liman› denetlemek için yap›lan
sekizgen planl› K›z›lkule, Tersane, Tophane,
‹çkale’deki saray yap›s›, askeri tesisler, talimhane,
sarn›çlar ve surlar›n büyük bir bölümü Selçuklular
devrinde infla edilmifl an›tsal yap›lard›r. 6
kilometre uzunlu¤undaki surlarda 140 kadar burç
ile dört yüze yak›n sarn›ç vard›r. Yaz›tl›, bezemeli
kap›lar›, ‹çkale ve Tophane Mahallesi’ndeki
kiliseleri, Cilvarda Burnu üzerindeki Bizans
dönemi manast›r harabeleri, Osmanl› dönemi
eserlerinden Süleymaniye Camisi, Han ve
Arasta’n›n yan› s›ra iki yüzü bulan geleneksel sivil
mimarl›k örnekleri ile bir aç›k hava müzesi
görünümündedir. Günümüzde Hisariçi ve
Tophane mahallelerindeki konutlar, güzel
panoramas› ve tarihi dokular› ile birer kültür
de¤eri olarak onar›lmakta ve kullan›lmaktad›r.  

“1977 y›l›nda bafllayan kale içindeki
eserlerin tespitinin ard›ndan,  1987’de Alanya
Kalesi’nin tümü I. derece arkeolojik, kentsel ve

do¤al sit alan› kapsam›na al›nm›fl, koruma amaçl›
imar plan› 1999 y›l›nda onaylanm›flt›r. 1. derece
sit alan› 2006 y›l›nda, belediyemizin de deste¤iyle
kara yönünde geniflletilmifltir. Belediyemizin
KUDEB birimi taraf›ndan koruma plan›na göre,
kafeterya ve hediyelik eflya sat›fl noktalar› için
projeler haz›rlanm›flt›r. Tophane Mahallesi’ndeki
y›k›k durumdaki mescidin geri kazan›lmas› için,
Vak›flar Genel Müdürlü¤ü ile iflbirli¤i ile bafllat›lan
onar›m çal›flmalar› tamamlanm›flt›r.
Restorasyonda yöreye özgü geleneksel detaylar›n,
yöresel malzemelerle yerel ustalar taraf›ndan
uygulanmas›na özen gösterilmifltir. 

“En iyi korunmufl Ortaça¤ Akdeniz
tersanelerinden olan ve dünya miras› olma
kriterlerini tafl›d›¤›n› düflündü¤ümüz Tersanenin,
Alanya Kalesi ile birlikte UNESCO Dünya Miras›
Listesi’ne dahil olabilmesi için, Alanya Müzesi ile
birlikte 2000 y›l›ndan bu yana çal›fl›lan dosya,
Eylül 2009 tarihinde UNESCO’ya ulaflt›r›lm›flt›r.

“K›z›lkule-Tophane Ekseni Projesi ile de
K›z›lkule, Tersane, Tophane gibi önemli an›tsal
yap›lar›n bulundu¤u bölgenin korunmas› ve

Baki Ergül: 120
y›ll›k cezaevi ve
surlar›yla Sinop
Kalesi, kentin
ruhunu temsil
etmektedir 

Hasan Sipahio¤lu:
Alanya Kalesi ve
Tersanesi için
Dünya Miras
Listesine 
baflvurduk
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yaflat›lmas› hedeflenmektedir. Tersanenin ça¤dafl
müzecilik anlay›fl›yla yorumlanarak ‘Denizcilik ve
Gemi Müzesi’ne dönüfltürülmesi amaçlanmaktad›r.
Alandaki ilk arkeolojik kaz› çal›flmalar›,
belediyenin deste¤iyle 2006 y›l›nda yap›lm›flt›r.
K›z›lkule’den Ahmedek’e do¤ru ç›kan surun,
Selçuklu kitabeleri ve duvarlar›ndaki motifleriyle
öne ç›kan an›tsal kap›s› ve çevresi, manzara
teraslar› ile ziyaretçi bilgilendirme ofisi olarak,
Tarihi Kentler Birli¤i’nin de katk›lar›yla
projelendirilmifltir. Alanya Kalesi’nin liman
bölgesinde yer alan ve kültürel amaçl›
kullan›lacak olan geleneksel Alanya evi ve çevresinin
kamulaflt›r›lmas›nda son aflamaya gelinmifltir. 

“Bir kentin kültürel miras›n›n korunmas› için
yerel yönetimlere büyük görev düfltü¤ünün
bilincindeyiz. Kent kimli¤imizin en önemli
göstergesi olan Alanya Kalemizi ve di¤er kültürel
miras›m›z›n korunmas› konusunda
çal›flmalar›m›z› kararl›l›kla sürdürmeye devam
edece¤iz.”  

Çanakkale Kaleleri
Bursa Semineri’nin son konuflmac›s›

ÇÇaannaakkkkaallee  BBeelleeddiiyyee  BBaaflflkkaann››  ÜÜllggüürr  GGöökkhhaann oldu.
Gökhan, Çanakkale çevresindeki kalelerin
Bo¤az›n stratejik önemiyle ba¤lant›l› oldu¤unu
vurgulad›ktan sonra günümüze dek ulaflan
öyküsünü paylaflt›: “Anadolu ve özellikle
Çanakkale Bo¤az› tarihin hemen hemen her
döneminde do¤u ile bat› toplumlar›n›n savafl ve

ticaret gibi nedenlerle karfl› karfl›ya geldi¤i bir
co¤rafya olmufltur. Bu nedenle Çanakkale
Bo¤az›, ilk ça¤lardan itibaren güçlü devletlerin
en önemli hedeflerden biri olmufltur. Anadolulu
ozan Homeros’un ‹lyada destan› ile dünyan›n
tan›d›¤› Troia kenti, Bo¤az giriflinde kurulmufl
ça¤›n›n en güçlü ve zengin kent devletidir. Troia
zenginli¤ini, dönemin kaz› baflkan› ve fahri
hemflerimiz Prof. Dr. Manfred Osman
Korfmann’›n deyifliyle, Çanakkale’nin y›lda
yaklafl›k 300 gün esen kuvvetli rüzgâr›ndan
alm›flt›r. Rüzgârlar ve kuvvetli üst ak›nt› nedeniyle
yelkenli tekneler Troia limanlar›na s›¤›nm›fl, kent
ticaretin merkezi olmufl ve zenginleflmifltir. Bo¤az
k›y›s›nda ve çevresinde kurulu kent devletleri
kendilerini savunmak amac› ile kentlerinin
etraf›n› surlarla çevirmifltir. 

“Fatih Sultan Mehmet, ‹stanbul kuflatmas›
s›ras›nda Bizans’a yard›ma gelen bir Ceneviz
ilosunun Çanakkale Bo¤az›n› rahatl›kla
geçmesinin ard›ndan, Bo¤az›n en stratejik yerine
Kilitbahir ve Çimenlik kalelerini yapt›rm›flt›r. 1914
y›l›na gelindi¤inde ise Avrupa'daki s›cak

Ülgür Gökhan:
Kaleler bizleri
korudu; flimdi
onlar› koruma
s›ras› bizde

Alanya Kalesi



geliflmeler Bo¤az savunmas›n› tekrar gündeme
getirmifl, yeni savunma stratejileri ve yap›lar›
oluflturulmufltur.  

“Fatih döneminde infla edilen Kale-i
Sultaniye (Çimenlik) ve Kilitbahir Kaleleri ile
Bo¤az›n giriflindeki Kumkale ve Seddülbahir
Kaleleri, antik dönem ve sonras›ndaki kalelerden
farkl› olarak askeri amaçlarla kurulmufl, kaleler
askeri k›flla olarak kullan›lm›flt›r. Özellikle Kale-i
Sultaniye idarenin de merkezi olarak geliflmifltir.
Pek çok araflt›rmac› ‘Çanakkale’ ad›n›n o
dönemde küçük bir kasaba görünümündeki
Kale-i Sultaniye’de geliflen çanakç›lara izafeten
halk taraf›ndan verildi¤ini belirtir. Y›llar önce
Bo¤az› savunmak ad›na infla edilen kaleler,
bugün dostluk ve bar›fl içinde, hoflgörülü bir kent
yaflam›n›n sürdü¤ü Çanakkale’nin nüvesini
oluflturmufltur.

“Bugün kentin merkezinde kalan Çimenlik
Kalesi, kentlinin sanatsal, kültürel, tarihsel
ihtiyaçlar›na cevap vermenin ötesinde kentliye
denizle buluflma imkân› veren bir etkinlik
alan›d›r. Uluslararas› Troia Festivali kapsam›nda
burada halka aç›k konserler düzenlenmektedir.
Kaleler bizleri korudu; flimdi onlar› koruma s›ras›
bizde.”

Sempozyum s›ras›nda Tayyare Kültür
Merkezi’nde aç›lan TKB üyesi kaleli kentlerin
poster sergisi ve Diyarbak›r Kalesi Surlar› Maketi
de toplant›n›n kat›l›mc›lar› taraf›ndan ilgiyle

izlendi. Sergiye 27 kent, kalelerini tan›tan
görseller ve bilgi paftalar›yla kat›ld›.  

Bursa Surlar›, Yer Kap› ve Kent
Müzesi Ziyaret Edildi

Dünya Kaleli Kentler Birli¤i ve Türkiye Tarihi
Kentler Birli¤i üyeleri, sempozyum oturumlar›
aras›nda, Osmangazi Belediyesi taraf›ndan
yap›lan rekonstrüksiyon sonras›nda yeniden
hayata kat›lan Bursa kalesi surlar›n›, Sultan
Kap›s› ve Yer Kap›y› ziyaret ettiler. Yer Kap›da
Mehter Tak›m› ve K›l›ç Kalkan gösteri ekibinin
etkileyici gösterisiyle karfl›lanan kat›l›mc›lar,
Osmanl› döneminin geleneksel yaflam kültürü
hakk›nda da bilgi sahibi oldu. 

Ziyaret edilen mekânlardan biri de,
ülkemizde aç›lan kent müzeleri aras›nda öncü bir
örnek olan Bursa Kent Müzesi idi. Bursa’n›n
geleneksel yaflam kültürü kat›l›mc›lar taraf›ndan
ilgiyle incelendi. 

Sempozyumun son günü ise günümüze
ulaflan son Osmanl› köyü Cumal›k›z›k’a bir gezi
düzenlendi. TKB üyeleri ve Dünya Kaleli Kentler
Birli¤i üyeleri, 1300’lü y›llarda kurulan köyde,
moloz tafl, ahflap ve kerpiçten yap›lm›fl cumbal›
evleri, tafl döfleli dar sokaklar› gezdi. Ayr›ca köy
meydan›ndaki Etnografya Müzesi de, Cumal›k›z›k
köyünü tan›mak isteyenlere köyün tarihi ve
yaflam biçimi hakk›nda ipuçlar› verdi. 

Kilitbahir Kalesi
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Bursa Kent Müzesi

TKB ailesi Sultan Kap›s›’nda



989 y›l›nda ‹ngiltere’nin Galler Bölgesinde
Peter Osborne taraf›ndan kurulan Dünya
Kaleli Kentler Birli¤i (The Walled Towns

Friendship Circle-WTFC), bugün Avrupa ve
d›fl›nda kaleli ve surla çevrili kentlerden oluflan
152 üyeye sahip. Birlik; kale kentler, kaleli
kentler ve surlarla çevrili tarihi kentlerin
korunmas› ve yaflat›lmas›n›, sürdürülebilir
geliflimini amaçlayan uluslararas› bir kurulufl.
Birlik Avrupa Komisyonu ve Avrupa Konseyi
taraf›ndan da destekleniyor ve bu kurulufllarla
iflbirli¤i yap›yor. Her y›l bir sempozyum
çerçevesinde, Avrupa’n›n farkl› bir ülkesinde,
üyesi olan kaleli bir kentte buluflan birlik üyeleri,

bu y›l yönetim kurulu üyesi Osmangazi
Belediyesi’nin davetine uyarak 19.
sempozyumunu Bursa’da düzenledi. Tarihi
Kentler Birli¤i’nin 2009 y›l› ikinci semineriyle
eflzamanl› ve ortak düzenlenen sempozyum
s›ras›nda, Dünya Kaleli Kentler Birli¤i y›ll›k
toplant›s› da yap›ld›. Türkiye’den OOssmmaannggaazzii  ve
NNiikkssaarr’’dan sonra, BBuurrssaa,,  AAllaannyyaa ve BBooyyaabbaatt  da
birli¤in üyeleri aras›na kat›ld›. 
(http://www.walledtowns.com)

19. Kaleli Kentler Sempozyumu; Osmangazi
Belediye Baflkan› MMuussttaaffaa  DDüünnddaarr, Bursa
Büyükflehir Belediye Baflkan› RReecceepp  AAlltteeppee,
ÇEKÜL Vakf› ve TKB Dan›flma Kurulu Baflkan›
PPrrooff..  DDrr..  MMeettiinn  SSöözzeenn ve Bursa Valisi fifiaahhaabbeettttiinn
HHaarrppuutt’un aç›l›fl konuflmalar›n›n ard›ndan, Dünya
Kaleli Kentler Birli¤i Baflkan› JJoohhnn  PPrriiccee’›n flu
sözleriyle aç›ld›: “Uzun y›llard›r Türkiye’ye gelmek
ve Türk kentlerini de üye olarak aram›zda
görmek istiyorduk. Osmangazi’nin
organizasyonumuza üye olmas› bize bu f›rsat›
sa¤lad›. Art›k Bursa da üyelerimiz aras›nda yer

seminer HANDAN DEDEHAYIR

Uluslararas› 19. 

Kaleli Kentler Sempozyumu

al›yor. fiimdi y›llar önce Portekiz’de bulunmufl
olan ve bizim için simgesel bir de¤er tafl›yan bir
tafl›, bir y›l muhafaza etmesi için Osmangazi
Belediye Baflkan›’na sunmak istiyorum. Bu tafl
Avrupa’daki bütün  kaleli kentleri dolaflm›flt›r.
Geçen y›l Canterbury’deki toplant›m›z›n
bildirgesinde, kaleli kentlerin bar›fl›n kutsal
mekânlar› oldu¤unu belirtmifltik. Bu
sempozyumun bafll›¤› olan ‘Kültürlerin Buluflma
Mekân›: Kaleli Kentler’ ifadesi de, bu mesajla
örtüflüyor ve ben bu mesaj› burada bir kez daha
vurgulamak istiyorum.” Daha sonra John Price,
sözü AAvvrruuppaa  TTaarriihhii  KKeennttlleerr  BBiirrllii¤¤ii  ((EEuurrooppeeaann
AAssssoocciiaattiioonn  ooff  HHiissttoorriicc  TToowwnnss  aanndd  RReeggiioonnss))
GGeenneell  SSeekkrreetteerrii  BBrriiaann  SSmmiitthh’e verdi. 

Sürdürülebilir kültür turizmi
BBrriiaann  SSmmiitthh “Sürdürülebilir Kültürel Turizm”

konulu sunumuna, sürdürülebilir kültür turizminin
kaleli kentler için çok anlaml› oldu¤una ve bu
toplant›ya kat›lanlar› yak›ndan ilgilendirdi¤ine
iflaret ederek bafllad› ve flöyle devam etti:
“Herkes kentini tan›tmak ve ziyaretçi çekmek
ister. Kültürel turizm ziyaretçilere dünyadaki
çeflitlili¤i sunar ve kiflisel bir tatmin sa¤lar. Ancak
ayn› zamanda bir endüstridir. Kaleli kentler
aç›s›ndan da önemlidir, çünkü kale, kentin
oda¤›nda yer al›r ve kent kimli¤ini ifade eder;
sempozyum bafll›¤›n›n da dile getirdi¤i gibi
kültürlerin bulufltu¤u bir mekând›r. Kaleli kentleri
ziyaretçiler için sürdürülebilir bir çekim merkezi
haline nas›l getirebiliriz? 3 y›l önce Avrupa
Konseyi Dubrovnik’te topland›¤› zaman, turizmin
bu kente ekonomik yarar m› sa¤lad›¤›n›, yoksa
kimlik kayb›na m› neden oldu¤unu mercek alt›na
ald›. Yay›nlanan bildirgede kültür turizminin,
kültürel farkl›l›klar›n, bar›fl›n ve sürdürülebilirli¤in
önemi vurguland›. Ayn› anda 2000 kiflinin gezdi¤i
Dubrovnik Kalesi’nde kitle turizminin etkilerine
tan›k olduk ve çözümün sürdürülebilirli¤i gözeten
bir turizm anlay›fl› oldu¤unu düflündük. Bu konuyu
araflt›rmak üzere, Avrupa Birli¤i’nin deste¤iyle,
Dünya Kaleli Kentler Birli¤i’nin temsil edildi¤i
uluslararas› bir grup oluflturuldu ve ayr›nt›l› bir
rapor haz›rland›. Ben burada raporun, belediyeleri
yak›ndan ilgilendiren üç bafll›¤›na de¤inece¤im.   

“Yap›lan çal›flma sonunda, turizmin sosyal,
çevresel ve ekonomik yönleri, ziyaretçilerin
ihtiyaçlar›, yerel halk›n durumu ele al›nd› ve bir
eylem plan› oluflturmak için göz önüne al›nmas›
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gereken konular belirlendi. Kültür turizmine
yönelmek isteyen tarihi ve kaleli kentler önce
kendilerine flu sorular› sormak ve cevaplamak
zorundalar: Sahip oldu¤umuz de¤erler ve
kaynaklar nelerdir? Ziyaretçilerimizin profili nedir,
nereden geliyorlar, ne kadar kal›yorlar? Yerel
halk›n tutumlar›yla kent yöneticilerinin kararlar›
uyumlu mu? Bütün paydafllar sürece dahil
ediliyor mu? Hem yerel halk› hem de karar
vericileri e¤itiyor muyuz? Acenteler nas›l çal›fl›yor?
Yerel halk gönüllü rehberlik yap›yor mu? Bu
sorulara verilen cevaplara göre, tutarl› ve
sürdürülebilir politikalar üretiyor ve en önemlisi,
bu yönde sözlerin ötesinde harekete geçiyor
muyuz? 

“Araflt›rmam›z üç noktay› ön plana
ç›kard›: Kültürel miras› özenle korurken;
11))  ddeessttiinnaassyyoonnuunn  öözzeelllliikklleerriine, 2) burada faaliyet
gösteren iiflfllleettmmeelleerre ve 3) üürrüünnlleerre dikkat etmek
gerekiyor. 

““SSüürrddüürrüülleebbiilliirr  ddeessttiinnaassyyoonn ne anlama gelir?
Yap›land›r›lm›fl ve hedefleri konmufl bir kültürel

turizm için, gelen insanlar›n talepleriyle kentin bu
talepleri karfl›lama yetene¤i aras›ndaki denge
do¤ru kurulmal›d›r. Kentin tarihi ve sahip oldu¤u
özellikler yeni teknolojilerle yorumlanmal› ve
kentin ay›rt edici kimli¤i öne ç›kar›lmal›d›r. Kent,
farkl›l›klar› kucaklamal› ve benimsemelidir.
Turizm gelirlerini turizmin yarar›na yat›r›mlara
dönüfltürecek mekanizmalar oluflturulmal›d›r.
Örne¤in kaleyi ziyaret edenlerden al›nacak girifl
ücretleri kalenin bak›m ve onar›m›na
harcanmal›d›r. Kentte yürüyüfl, bisiklet ve kamu
tafl›mac›l›¤›n› temel alan sürdürülebilir ulafl›m
olanaklar› var m›? Ziyaretçilere yeterli
bilgilendirme olanaklar› sa¤lan›yor mu? Kent
güvenli mi, ziyaretçileri rahat ettiriyor mu?
Özürlüler, yafll›lar, çocuklar düflünülmüfl mü?
Ziyaretçiler sürdürülebilirli¤e uygun davranmalar›
için bilgilendiriliyor mu? Kentteki esnaf ve ifl
sahiplerinin de ifl ahlak›na uygun davranmas›,
yerel ürün ve hizmetler sunmas›, e¤itime yat›r›m
yapmas› ve sürdürülebilirlik kurallar›na uymas›
gerekmektedir. Buna koflut olarak, kentte

sunulan ürünlerin, ziyaretçilerin ilgisini çekecek,
kenti farkl› k›lan özellikleri yans›tacak nitelikte
olmas› gerekir. Yerel ürünler özendirilmelidir.
Tarihi yap›lar yarat›c› biçimlerde yeniden
kullan›ma aç›lmal›d›r. Yerel pazarlara önem
verilmeli, yerel ürünler ve hizmetler sunulmal›d›r. 

“Kent yöneticileri öncelikle do¤ru sorular›
sormal›, de¤erlendirme yapmal›, iyi
uygulamalardan ders ç›karmal›, benzer örnekleri
izlemelidir. Kendinizi ziyaretçilerinizin yerine
koyun. Ziyaretçi ne yapar? Bir yeri ziyaret
etmeden önce internet üzerinden bilgi toplar,
kente nas›l ulaflaca¤›n›, s›cak karfl›lan›p
karfl›lanmayaca¤›n› bilmek ister; kentle ilgili
foto¤raflar› inceler, sürdürülebilir ulafl›m
olanaklar›n› araflt›r›r, yerelde sunulan ürün ve
hizmetlerin farkl›l›klar›n›, kültürel miras›n
korunup korunmad›¤›n›, altyap›n›n geliflmiflli¤ini
ö¤renmek ister. Yerel halk› ziyaretçilerin
beklentilerini karfl›lamalar› yönünde teflvik ediyor
musunuz? Ziyaretçilerin kentinizden hangi
an›larla ayr›ld›¤›n›, kentiniz hakk›nda neler
düflündüklerini ö¤renmek için neler yap›yorsunuz?
Sonra bu bilgileri de¤erlendirip kenti daha da
sürdürülebilir hale getirmek için harekete geçiyor
musunuz? 

“Sözen’in dedi¤i gibi sözler yetmez, eyleme
geçmek gerekir. Tek tek belediyelerle birlikte
çal›flmal›y›z; de¤indi¤im sorular› sormal›, yerel
düzeyde geçerli cevaplar› aramal› ve her kentin
özelliklerine göre bir eylem plan› haz›rlamal›y›z.
Aç›k sorular sormal› dürüst cevaplar vermeliyiz,
yoksa kendimizi kand›rm›fl oluruz. Daha
sürdürülebilir bir kültür turizmi için yap›lacaklar›
alt alta dizmeli, takvim yapmal›y›z.

“Sonuç olarak kültür turizmi ekonomimizin
önemli bir parças›d›r. Özellikle tarihi ve kaleli
kentlerde, kültür turizmi yerel kültürü korumak
için önemli bir çözümdür. Kentlerin surlar› ve
kaleleri, kültürlerin buluflma noktas›d›r. Biz birlik
olarak bu konuyu daha da ileriye tafl›mak için
çal›fl›yoruz. Bütün cevaplara sahip de¤iliz, ama
sizlere do¤ru kararlar› alabilmeniz bir çerçeve
çizerek yard›mc› olabiliriz. Teknik destek verecek
bir a¤ kurabiliriz. Sizlere anlatt›¤›m bu yol
gösterici ilkeleri Avrupa Konseyi’nin E¤itim ve
Kültür Komitesi de kabul etti ve politika olarak
benimsedi. fiimdi bir kitapç›k haz›rlanacak.
Aralar›nda 1-2 kaleli kentin de bulunaca¤› pilot
kentler seçilecek ve uygulamalar yap›lacak.
Avrupa Birli¤i’nin iki önceli¤ini tarihi kentler
dikkate almal›. AB’nin önceliklerinden biri,
Avrupa’y› bilgi ekonomisinin merkezi haline
getirmektir. Kültürel miras yeni ifl alanlar›n›n
yarat›lmas› ve yarat›c› ifllevlendirme ve yeniden

Brian Smith



kullan›mlar›n oluflturulmas› için de yararl› bir
olanakt›r. Bilgisayar teknolojilerinden
yararlan›larak sanal ortamlarda yarat›c› çözümler
gelifltirilebilir. AB’nin ikinci önceli¤i,
sürdürülebilirliktir. Tarihi kentler yüzy›llard›r
de¤iflime ayak uydurarak bugüne gelebilmiflse,
bu süreklili¤i biraz destekle yar›nlara da
tafl›yabilir. Bu konuyu gelifltirmek için yap›lacak
projelere AB de fon ay›r›yor. Rekabetçi ve refah
sa¤lamaya yönelik bir ekonomi ile sürdürülebilirlik
ilkesi aras›nda bir uzlaflma zemini bulmal›y›z.
Uluslararas› iflbirli¤i ve anlaflmalar zorunludur
ama eylem kesinlikle yerelde olacakt›r. Bunu da
belediyeler, baflkanlar ve yerel halk yapacak.”  

Bilim insanlar› kaleleri
anlat›yor

Daha sonra oturum baflkan› John Price,
Brian Smith’in önerilerini desteklediklerini

söyleyerek, sözü NNeezziihh  BBaaflflggeelleenn’e verdi.
Baflgelen 40 y›ld›r toplad›¤› foto¤raf, gravür ve
hava foto¤raf koleksiyonundan seçti¤i görseller
ve verdi¤i bilgilerle, Anadolu’daki yaklafl›k bin
kale ve sur aras›ndan 70’ini tan›tan ve
dinleyicilerin nefeslerini tutarak izledi¤i bir
sunum yapt›. 

Arkeolog ve Arkeoloji ve Sanat Yay›nlar›
baflkan› NNeezziihh  BBaaflflggeelleenn’’in yönetti¤i sempozyumun
ikinci oturumunda, tarihöncesi ça¤lardan kent
devletlerinin ortaya ç›kt›¤› döneme kadar olan
süreçte, Anadolu’da ortaya ç›kan ve giderek
bat›ya yay›lan savunma sistemlerinin geliflimi ve
ilk örnekleri ele al›nd›. Arkeolog DDooçç..  DDrr..  NNeeccmmii
KKaarruull, “Türkiye'nin Tarihöncesinde Kaleler”
bafll›kl› sunumunda, 11-12 bin y›ll›k bir yerleflme
tarihine sahip olan Anadolu’da en eski savunma
sistemine yaklafl›k 8. biny›la tarihlenen
fianl›urfa’n›n Telatar höyü¤ünde rastland›¤›n›,
bitiflik olarak infla edilmifl ev topluluklar›n›

çevreleyen bir duvar sisteminin de ilk kez
Anadolu’da bafllad›¤›n› anlatt›. Kerpiç çevre
duvar› gelene¤inin, daha sonra M.Ö. 6. ve 7.
biny›llarda Çatalhöyük’te, Burdur’da, Bursa’da
devam etti¤ini, Ege yerleflmelerinde kulelerin,
‹znik’te hendeklerin ortaya ç›kt›¤›n›, giderek
bat›ya do¤ru tafl›nan savunma sisteminin
güneydo¤u Avrupa’daki en eski örne¤inin de
Edirne’nin Enez ilçesinde bulundu¤una iflaret
etti. 6. bin y›lda Bursa’n›n Aktoprakl› höyü¤ünde
hendeklerle çevrili birden fazla ev gruplar›n›n
görüldü¤ünü, art›k farkl› topluluklardan oluflan bir
kent yerleflmesinden söz edilebilece¤ini belirtti.
5000’lerde ise merkezinde özel bir birim olan
kale ile birlikte bir afla¤› kentin ortaya ç›kt›¤›na
dikkat çekti. Tunç Ça¤›nda ise kent devletlerinin
ortaya ç›kmas›yla, ayr›cal›kl› s›n›f›n yerleflti¤i
korunakl› bir alan olarak kale ile afla¤› flehir
oluflumunun iyice belirgin hale geldi¤ini belirtti.
Neolitik dönemden bafllayarak 3. biny›la kadar

en geliflmifl insan yerleflmelerinin görüldü¤ü
Anadolu’nun, savunma sistemlerinin de
anavatan› oldu¤una iflaret etti.  

Ard›ndan söz alan  DDooçç..  DDrr..  RRüüsstteemm  AAssllaann,
“Bat› Anadolu Tunç Ça¤› Kaleleri ve Troia”
bafll›kl› sunumunda, Bat› Anadolu’da MÖ
3000’lere inen ilk Tunç Ça¤› kenti olan Troia’n›n,
hem kervan yollar›na hem de bo¤azlara yak›nl›¤›
nedeniyle, bölgedeki da¤›n›k yerleflmeleri bir
araya toplayan bir nitelik kazand›¤›n›, özellikle
Homeros dönemine denk gelen 6. ve 7. Troia
döneminde, üst s›n›f›n yerleflti¤i kale ile asker ve
zanaatkârlardan oluflan alt s›n›f›n oturdu¤u ve
etraf› surlarla çevrili afla¤› kent oluflumunu
sergiledi¤ini anlatt›.  Özellikle Troia 6’da, hem
ürkütücü ve cayd›r›c›, hem savunma ifllevi gören
an›tsal bir kale ve hendeklerle çevrili sur
duvarlar›yla iyi tasarlanm›fl ve uygulanm›fl bir
sistem bulundu¤unu vurgulad›.  

Hattufla (Bo¤azkale)’deki kaz›lar› yöneten

Nezih Baflgelen Necmi Karul
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Türkiye Tarihi Kentler Birli¤i’ne ayr›lan ve
Prof. Dr. Metin Sözen baflkanl›¤›nda yap›lan
beflinci oturuma SSuurr  BBeelleeddiiyyee  BBaaflflkkaann››  AAbbdduullllaahh
DDeemmiirrbbaaflfl  “Diyarbak›r Kalesi“, SSiinnoopp  BBeelleeddiiyyee
BBaaflflkkaann››  BBaakkii  EErrggüüll  “Sinop Kalesi“, AAllaannyyaa
BBeelleeddiiyyee  BBaaflflkkaann››  HHaassaann  SSiippaahhiioo¤¤lluu “Alanya
Kalesi“, ÇÇaannaakkkkaallee  BBeelleeddiiyyee  BBaaflflkkaann››  ÜÜllggüürr
GGöökkhhaann “Çanakkale’deki Kaleler“ sunumlar›yla
kat›ld›lar. 

Sempozyumun zengin içeri¤i Anadolu
topraklar›n›n kaleli kentlerin anavatan› oldu¤unu
gözler önüne sererken, M.Ö. 6000’lerde ilk insan
yerleflimlerinde ortaya ç›kan savunma
sistemlerinin giderek bat›ya do¤ru yay›larak iç ve
d›fl kale, sur ve kaleli kentler olarak çeflitleniflinin
ve nihayet Avrupa’daki savunma yap›lar›na örnek
oluflturmas›n›n tarihini  genifl bir perspektif içinde
sundu ve kat›l›mc›lar taraf›ndan büyük bir ilgiyle
izlendi. 

Alman Arkeoloji Enstitüsü’nden arkeolog DDrr..
AAnnddrreeaass  SScchhaacchhnneerr ise, “Hitit Dönemi Kaleleri”ni
anlatan sunumunda, Hititlerin yerlefltikleri da¤l›k
ve kayal›k bir arazide topo¤rafyan›n s›n›rlar›n›
izleyerek, MÖ 1700’de 6,8 km uzunlu¤unda,
birbirine paralel iki duvar aras›n› kerpiçle
doldurulmufl odalarla güçlendirerek kal›n bir sur
infla ettiklerini ve burada ilk kent devletini
kurduklar›n› anlatt›.  M.Ö. 1600’den sonra Hitit
devletinin imparatorlu¤a dönüflmesiyle
kentleflmeyi çok ileri bir düzeye tafl›d›¤›na dikkat
çekti. Kaz› ekibi olarak, Hititlerin kulland›klar›
yöntemlerle, 68,000 adet kerpiç tablet dökerek
Hattufla surlar›n›n bir replikas›n› yapt›klar›n›, bu
süreçte çekilen zorluklar›, bu rekonstrüksiyonun
özellikle ziyaretçilerin çok ilgisini çekti¤ini ve Hitit
yaflam›n› hissetmelerini sa¤lad›¤›n› aktard›. 

Arkeolog DDooçç..  DDrr..  HHaalluukk  SSaa¤¤llaammttiimmuurr ise
“Urartu Krall›¤› Kaleleri” bafll›kl› sunumunda, Van
yöresinde yer alan Urartu kalelerini ele ald› ve
Urartu devletinin, yönetim merkezi olan
Tuflpa’n›n bulundu¤u Van Kalesi’nden
yönetildi¤ine dikkat çekti. Temelden bafllayan
bazalt duvar üzerine örülen kerpiç duvarlardan
infla edilen kale duvarlar›n›n kör pencerelerle
süslendi¤ini, kalede geliflmifl bir kanalizasyon
sistemi bulundu¤unu, zemin katlar›n da tüm
nüfus uzun aylar boyunca besleyecek kadar
tar›m ürünlerinin sakland›¤› devasa bir depo
olarak düzenlendi¤ini anlatt›.  

PPrrooff..  DDrr..  NNeesslliihhaann  DDoossttoo¤¤lluu’nun oturum
baflkanl›¤›n› yapt›¤› sempozyumun üçüncü
oturumunda, DDrr..  SSccootttt  RReeddffoorrdd, “13. yüzy›l
Selçuklu Kaleleri” sunumunda Alanya ve Sinop
kalelerini, tarihçi yazar NNeeccddeett  SSaakkaaoo¤¤lluu, “Mengücek
Kalesinde Zaman ve Hayat” konulu sunumunda
Divri¤i’de küçük ama güçlü bir beylik
merkezinde kurulan benzersiz kaleyi an›lar›yla
süsleyerek anlatt› ve oturumun son konuflmac›s›
DDrr..  DDoo¤¤aann  YYaavvaaflfl da “Bursa Kaleleri”ni sundu. 

Dördüncü oturum, PPrrooff..  DDrr..YYuussuuff  OO¤¤uuzzoo¤¤lluu
baflkanl›¤›nda, Anadolu’nun yak›n çevresindeki
co¤rafyalardaki kaleleri anlatan sunumlarla devam
etti. PPrrooff..  DDrr..  MMaacchhiieell  KKiieell “Balkanlar’daki Kaleler”,
NNeezziihh  BBaaflflggeelleenn ve NNeeccddeett  SSaakkaaoo¤¤lluu “‹stanbul
ve Çanakkale Bo¤az› Kaleleri”, YYrrdd..  DDooçç..  DDrr..
MMeehhmmeett  TToopp “Van ve Çevresindeki Kaleler”, PPrrooff..
DDrr..  SSuupphhii  SSaaaattççii “Irak, Suriye, ‹ran Kaleleri”,
PPrrooff..  DDrr..  YYaaflflaarr  ÇÇoorruuhhlluu  da “Azerbaycan ve
Türkmenistan Kaleleri”ni dinleyicilerle paylaflt›lar. 

Rüstem Aslan

Necdet Sakao¤lu

Suphi Saatçi



Fehmi Alayd›n, Bitlis Belediye Baflkan›

Göreve geldikten sonra ilk ay içerisinde
kentsel yenileme ve dönüflümle ilgili kararlar›
ald›k, ön protokolleri yapt›k. Önümüzdeki
dönemde kamuoyunun ilgisini Bitlis’e çekmek
istiyoruz. Pamukkale Üniversitesi Bitlis Kalesi’nde
alt› y›ld›r çal›fl›yor. Restorasyon projesi için de
çal›flma var… Büyük ‹skender ‹ran seferine
ç›karken kumandan› Badlis’e, “Bana burada öyle
bir kale yap ki ben dönüflte alamayay›m” demifl.
Hakikaten sefer dönüflü kaleyi almak için üç ay

u¤raflm›fl, sonunda komutan anahtar› ‹skender’e
kendisi vermifl. Bitlis’in ad› da buradan geliyor…
Kalenin çevresindeki gecekondular› Bakanlar
Kurulu karar›yla ay›kl›yoruz.  Üstü kapat›lan Bitlis
Deresi’ni açmak için DS‹ ile iflbirli¤i yap›yoruz.
Bu çal›flma tarihi köprülerimizi de ortaya ç›kara-
cak. Bölge afet kapsam›na al›n›yor ayr›ca… Bitlis,
Mardin gibi gündeme gelecek. Yeflil dokusunun
yan› s›ra hamam, medrese, köprü, kale ve küm-
betleriyle Bitlis bir aç›k hava müzesi. 

TKB toplant›lar›nda yeni fikirler, yeni
dostluklarla ufkumuz geniflliyor. Art›k Bitlis’i
e¤itim ve turizm kenti haline getirece¤iz. Bir
butik otelimiz yok, sokaklar›m›z metruk
vaziyette… Yavafl yavafl restore edip
düzenleyece¤iz ve insanlar›m›za da bunu
anlataca¤›z. Yerel halk›n inand›r›lmas› gerekti¤ini
bu toplant›larda ö¤rendik. Mardin ve Antep’in
tecrübelerinden de yararlanaca¤›z. Bunlar›
ÇEKÜL’ün ve Metin hocam›z›n önderli¤inde
baflaraca¤›z, baflarmak zorunday›z da… 

Duran Yadigar, Niksar Belediye Baflkan›

TKB toplant›lar›na ikinci kez kat›l›yorum;
ülkemizde tarihe ve tarihi eserlere karfl›
yaklafl›mda,  TKB öncesi ile bugün aras›nda
ola¤anüstü fark var. Bu de¤iflim Metin Sözen
hocam›zla, ÇEKÜL ve TKB’nin
organizasyonlar›yla gerçekleflti. Belediye
baflkanl›¤›m öncesinde, 30 y›l Türkiye’yi
dolaflm›fl biri olarak, tarihe az da olsa ilgim vard›.
Befliktafl Buluflmas›’ndan sonra çok daha farkl›
düflünmeye bafllad›m. Bugünkü toplant›dan
sonra, kalelerin geçmiflten gelece¤e uzanan
gücümüz oldu¤unu fark ettim. Geçmiflimizi ayakta
tutabildi¤imiz ölçüde gelece¤imizi de güçlendirebiliriz;
eserlerimizi gelecek nesillere aktarmak bir
insanl›k sorumlulu¤u… Biz yerel idareciler,
e¤itimlere daha çok kat›lmal›, finansman kaynaklar›n›
zorlayarak bölgemizdeki tarihi eserleri onararak
gelecek nesillere aktarmal›y›z. Bütüncül olarak
bakmal›y›z. Geçmiflte, baflka ülkelerin tarihi eserlerini
kendi müzelerine tafl›may› geliflmifllik sayan

ülkelerin yaklafl›m› da de¤iflti. Her eser
bulundu¤u yerde sergilenmeli, bulundu¤u
co¤rafyan›n geçmiflini, bugününü, yar›n›n› sunmal›.

Befliktafl Buluflmas› s›ras›nda, Metin Sözen
hocam›zla Niksar Kalesi’nin restorasyonunu
de¤erlendirdik. Projemiz onun da deste¤iyle
kuruldan geçti, flimdi kaynak araflt›r›yoruz.
Belediyenin imkânlar›yla kaleye giden yolu asl›na
uygun hale getiriyoruz. Kale projesi, Niksar’›n
kültür turizmi ile birlikte, gelece¤e dönük en
önemli projesi. Ya¤›basan Medresesi’nin
restorasyonu, Vak›flar Bölge Müdürlü¤ü
taraf›ndan yap›l›yor. Vak›flar baz› tarihi camilerin,
köprü, türbe ve çeflmelerin restorasyonuna
destek veriyor.  

Kültür turizmi hakk›nda, Niksar’daki
projelerimizle örtüflen bir sunum izledik. Göreve
geldikten sonra öncelikle oluflturdu¤umuz “Sokak
Atölyeleri”nde Niksarl› han›mlar, ahflaptan g›daya
hediyelik ürünler haz›rl›yor. Bunlar kültür
turizminin altyap›s›n› da oluflturacak… fiimdi

Kaleli kentlerin 

yerel yöneticilerinden 

izlenimler

N‹LÜFER OKTAY

Duran YadigarFehmi Alayd›n
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Avrupa Tarihi Kentler Birli¤i Genel Sekreteri ile
irtibata geçerek Niksar’›n pilot kent seçilmesini
önerece¤im. Daniflmendlilerin baflkenti yeflil
Niksar’›, Türkiye ve dünya kamuoyuna
sunaca¤›z.  

Mehmet Ermifl, Boyabat Belediye Baflkan›

Boyabat Kalesi’nin kurulufl tarihi, kesin
bilinmemekle birlikte, M.Ö. 700’lere gidiyor.
Paflagonyal›lar, Hititler, Romal›lar, Bizansl›lar,
Osmanl›lar›n izleri var. Her medeniyet bir önceki
medeniyetin izlerini tamamen silmeden kaleyi
güçlendirip kullanm›fl. ‹çkaledeki kaz›larda
yörenin siyah, yeflil ve beyaz tafllar› ile yap›lm›fl
mozaikler; Roma dönemine ait tiyatro kal›nt›lar›,
sunaklar, tap›naklar ç›kt›. Boyabat Kalesi’ni bir
özelli¤i de, içinde kentin merkezinden geçen
çaya inen bir tünelin bulunmas›… 

Y›k›lmaya yüz tutmufl kaleyi kaz›, temizlik,
onar›m ve restorasyon çal›flmalar›yla kurtard›k.
Yüzlerce de¤il binlerce kifli, yaz-k›fl - ç›kmak da

kolay de¤il - kaleyi görmeye geliyor. Geçen gün
77 yafl›nda bir teyze gördüm kalede… Bir baflka
bayan, “42 y›ld›r Boyabat’tay›m. Bu kaleyi hep
merak ediyordum, Allah senden raz› olsun,
ölmeden beni kaleye ç›kard›n” dedi. Bursa’da,
Dünya Kaleli Kentler Birli¤i’nin yeni üyeleri
aras›na kat›ld›k. Kentte Y›ld›z Teknik Üniversitesi
ile yapt›¤›m›z envanter çal›flmas› da bitti, 500
adet kültür varl›¤› belgelendi. ÇEKÜL Vakf›’n›n,
TKB’nin bu konuyu belediyelere kadar indirgemifl
olmas›, tarihi koruma bilinci gelifltirdi. Art›k yerel
yönetici tarihi dokuyu görmezden gelemez; gelse
bile halk›n bask›s›yla karfl›lafl›r. Ancak mülk
sahiplerine henüz bu bilinci kazand›ramad›¤›m›z
için tarihi konaklar›m›z›n restorasyonunda güçlük
çekiyoruz. Sempozyumdaki konuflmac›lardan
biri, “Ne kadar geriye gidersek, ileriye o kadar
çok ›fl›k tutar›z” dedi. Bütün mesele koruma
bilinci ve tarihle bar›fl›kl›k. ‹ki fley çok önemli:
Süreklilik ve kat›l›m. Halk›n kat›l›m›n› ne kadar
sa¤layabilirseniz, o kadar iyi. B›kmadan anlata-
caks›n›z. TKB seminerlerinde yeni fikirlerle
tan›fl›yoruz. Koruma bilinci yeni oldu¤u için

uygulamalarda farkl›l›k var… Bu ba¤lamda kent
atölyesini mutlaka kurmak laz›m; son
çal›flmalar›mdan biri bu… 

Aziz Elbas, Bursa Büyükflehir Belediyesi 
Projeler Koordinatörü

Bir kente kimli¤ini kazand›ran de¤erlerin en
önemlisi, geçmiflle günümüz aras›nda köprü
oluflturan tarihi ve kültürel de¤erlerdir. Tarihi ve
kültürel mirasa sahip ç›karak yaflatma çal›flmalar›,
ÇEKÜL Vakf›’n›n ve TKB’nin etkinlikleriyle tüm
yurtta sürüyor. Öte yandan, dünya tarihi ve
kültürel miras› ba¤lam›nda “Kaleli Kentler”
bafll›¤›, günümüzde yükselen bir de¤er olarak
önemli gündem maddelerinin bafl›nda geliyor.
Biz de, befl y›l önce Osmangazi’de bafllatt›¤›m›z
yo¤un koruma çal›flmalar›n›, flimdi Bursa’n›n
tümüne yayg›nlaflt›rmak istiyoruz. Bursa
Kalesi’nde yap›lan restorasyon çal›flmalar›, Hisar
bölgesinin, dolay›s›yla Bursa’n›n çehresini
de¤ifltirdi.  Saltanat Kap›s› Bursa flehrinin yeni

simgelerinden biri oldu. Çal›flmalar, yaln›zca
Bursa’ya ve ülkemize de¤il, insanl›¤›n ortak
kültürel miras›na önemli katk› sa¤lad›.
Osmangazi’yi Dünya Kaleli Kentler Birli¤i’nin
üyeli¤ine ve yönetim kuruluna tafl›d›. Birli¤in her
y›l bir üye kentte yapt›¤› sempozyumun
19’uncusu, Osmangazi’nin daveti üzerine
Bursa’da yap›ld›. Bu toplant›da Bursa Büyükflehir
Belediyesi de birli¤e üye olarak kabul edildi.
TKB’nin Kaleli Kentler Semineri’nin de bu
sempozyumla birlikte yap›lmas›, Anadolu kalelerini
dünya gündemine tafl›d›. Önümüzdeki günlerde,
sempozyum bildirilerini bir kitaba
dönüfltürece¤iz. Evliya Çelebi’nin kalelerle ilgili
gözlemlerini ve an›lar›n› baflka bir kitapta
toplayaca¤›z. Üçüncü bir yay›n›m›z da, ÇEKÜL ve
TKB’nin deste¤i, kaleli kentlerin yerel
yönetimlerinin iflbirli¤iyle gerçeklefltirece¤imiz
Türkiye kaleli kentler envanteri olacak. Anadolu
kalelerini belgeleyen üç yay›nla, bu topraklar›n
tarihi miras›na önemli bir katk›da bulunaca¤›m›za
inan›yoruz.  

Mehmet Ermifl Aziz Elbas



Kale düflerse kent düfler 
Çarfl› düflerse yaflam biter 

Mahalle düflerse sevgi biter

ursa’n›n Heykel Meydan›’nda yer alan ve
önemli bir tarihi misyonu tafl›yan Tayyare
Kültür Merkezi’nde uluslararas› bir toplant›

yap›ld›. Salon t›kl›m t›kl›m dolu. 50 civar›nda
uluslararas› konuk, 500 civar›nda ülkenin dört bir
yan›ndan gelen ve ço¤unlu¤unu Tarihi Kentler
Birli¤i delegasyonunun oluflturdu¤u kat›l›mc›, bu
toplant› için özel ça¤r›l› olan tarihçi, arkeolog, mimar,
sanat tarihçi 50’ye yak›n uzman ve Bursal›lar…

Etkinli¤in tam ad› ““1199..  KKaalleellii  KKeennttlleerr
SSeemmppoozzyyuummuu”” olarak belirlenmifl. Demek ki
daha önce 18 tane daha yap›lm›fl.
Sempozyumun sahipli¤ini “Dünya Kaleli Kentler
Birli¤i” üstleniyor. Bu birlik 28 ülkede 153 kent
kat›l›mc›s› olan bir kent örgütlenmesi. Vurgu
yapmakta yarar var; son on y›llarda kentler
kentlerle daha bir birlik içinde örgütleniyor.
Küreselleflme sonras› gevfleyen ulus kimli¤i ve
anlay›fl›, kent temelli yatay birlikleri hem
güçlendirdi hem ço¤altt›. Balkan ülkeleri,
Ortado¤u ülkeleri, Kafkas ülkeleri, gibi bir zamanlar
çok önem atfedilen ülke paktlar› art›k önemini
yitirdi. Yerine tematik konular çerçevesinde bir
araya gelen kent birliktelikleri olufltu.
Sürdürülebilir kentler, yavafl kentler, günefl
enerjisi dostu kentler, tarihi kentler, vb. Kaleli
kentler de bu uluslararas› kent birliklerinden birisi.

Kaleli Kentler Birli¤i’ne Türkiye’den ilk üye
Bursa’n›n merkez ilçesi olan Osmangazi.
Dolay›s›yla bu uluslararas› sempozyuma yerel ev
sahipli¤ini Osmangazi Belediyesi ile Bursa
Büyükflehir Belediyesi yapt›. fiimdilerde birli¤e
Türkiye’den yeni üyeler de kat›l›yor: Alanya
Belediyesi, Sinop Belediyesi, Bursa Büyükflehir
Belediyesi bunlardan bir kaç›. 

Sempozyumun di¤er ortaklar› ise; Tarihi
Kentler Birli¤i, Çevre ve Kültür De¤erlerini
Koruma ve Tan›tma Vakf› (ÇEKÜL) ile Kültür ve
Turizm Bakanl›¤›. Bu ortakl›klar göstermektedir
ki, art›k bu dünyada bir hedefe ulaflmak için
iflbirli¤i içinde olunabiliniyor. ‹ki adet uluslararas›
kentler birli¤i, iki adet belediye, bir adet bakanl›k
ve bir adet sivil toplum kuruluflu, uluslararas› bir

sempozyumu gerçeklefltirmek için yan yana
durabiliyor, eylemi baflar›l› k›labiliyor ve
sonuçland›rabiliyor.

Buraya kadar anlat›lanlar iflin usulü, yöntemi
ve niceli¤i üzerine olan de¤erlendirmelerdi.
Bunlar kuflkusuz çok önemli, çünkü biçim içeri¤i
do¤rudan etkiliyor. Tabiidir ki, içerik de biçimi
do¤rudan etkiliyor. Biçim ve içeri¤in örtüfltü¤ü,
güzellik ve iyilik ço¤altt›¤›, dostluk ve
dayan›flmay› oluflturdu¤u, bilgi üretip
yayg›nlaflt›rd›¤› bir eylemden bahsediyoruz. 

19. Dünya Kaleli Kentler Sempozyumu’nun
ana temas› “kale” idi. Kalenin bir kent için bu
kadar önemli oldu¤unu, hiç bu kadar
derinlemesine düflünmemifltik. Kale hem
kentlerin varl›k gerekçesi, hem de ortak mekân›
imifl. Sadece Türkiye’de, “var olan bir kaleye
sahip” kent say›s› 550 adetmifl. Var›n siz
dünyadaki say›y› hesaplay›n. Sadece bir kalenin
varl›¤› bile, kentlerin birbiriyle kuraca¤› iliflkinin
ortak temas›n› oluflturabiliyor. Bu sempozyumun
da temas›n›n “kale” olmas› iliflki ve ortakl›klar›n
oluflmas›na yol açmaktayd›. 

Kaleler kentlerin kalbidir 

‹SMA‹L ERTEN 
Y. Mimar, ÇEKÜL Vakf› Çanakkale temsilcisi

B
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Kale bir kentin kalbidir
Kale korunma ve savunma kavramlar›n› öne

ç›kart›yor. Uzmanlar›n tarihsel derinlik içinde
bizlere aktard›¤› sunufllar da, bunu bize
gösteriyor. ‹lk yerleflimlerin, evlerini yan yana,
d›fla kapal› olarak bitiflik bir flekilde, adeta sur
duvar› gibi yapmalar›, ilk korunma ve savunma
sistemlerini oluflturmufl. Akabinde yerleflimin
çevresine çektikleri kal›n ve yüksek sur duvarlar›,
gözetleme ve savunma burçlar›, ilk kale
tipolojisini oluflturuyor. Fakat büyüyen kentler
tüm kentin tam güvenlikli bir kaleyle çevrilmesini
zorlaflt›rd›¤›ndan, esas kalenin yönetici kesimin
yaflad›¤› bölgede yer ald›¤›, çok güvenlikli
olmayan sur duvarlar›n›n ise kentte yaflayanlar›n
mekânlar›n› çevreledi¤ini görüyoruz. En özgün
örneklerini Troia’da gördü¤ümüz bu sistem, iç
kale ve kenti çevreleyen surlarla, dünyan›n di¤er
kentlerine de örnek olmufltur. Üstelik 10 y›l süren
savaflta bile afl›lamayan bu Troia kalesi, basit bir
at hilesiyle kap›lar›n› açm›fl ve yenilmifl, düflmana
yenik düflmüfltür.

“Kale düfler kent düfler”
Bu söz çeflitli defalar sempozyumda dile

getirildi. Sevgili Metin Sözen hocan›n bizlere
kazand›rd›¤› anlaml› kavramlardan biri daha…
T›pk› Troia’da oldu¤u gibi, “kale düfler, kent
düfler” kavram›, savafl›n en önemli hedefidir.
Sald›ranlar kaleyi düflürmek için, savunanlar ise
tersi için yaflamlar feda eder. Çok flükür, art›k
bunlar için savafllar olmuyor, yaflamlar sona
ermiyor. Ama kaleler yine tek tek düflmeye
devam ediyor. Bak›ms›zl›ktan, bilinçsizlikten,
sahiplenmemekten… Zaten bu sözün bugüne
yans›mas› da bu anlamdad›r. Kaleler bizim
geçmiflimiz, kimli¤imiz ve varl›¤›m›zd›r, onlar›
düflürmeden gelece¤e tafl›mal›y›z… 

Sevgili Metin hoca bu kavram› daha ileri
götürüyor ve diyor ki, “Çarfl› düfler yaflam biter /
Mahalle düfler sevgi biter”. Kentlerin kalbi olan
kalelerin yan› s›ra, kentsel yaflam›n kendisi,
iflleyen en önemli de¤eri olan “çarfl›” da
düflürülmemelidir; al›flverifl merkezlerine feda
edilmemelidir. Dolay›s›yla çarfl›y› bitirip yaflam›

Troia Kalesi



yok etmemeliyiz. Yaflam›n en temel iliflkisinin en
de¤erli sevgiyle bütünleflti¤i mahallelerimiz de
düflürülmemelidir. Beton insan silolar›, etraf›
sevgisiz duvarlarla çevrili siteler, yan yana durup
sayg›s›zca birilerinin önünü kesen apartmanlar,
soka¤› ve meydan› yok sayan ve insan› yok eden
kent parçalar› sevgiyi de yok etmektedir.
Dolay›s›yla “mahalle”yi de yok edip sevgiyi
bitirmemeliyiz. 

Kaleler: Korunma ve koruma
“Bizi flimdiye kadar kaleler korudu, flimdi

biz onlar› korumal›y›z.” Bu söz de Çanakkale
Belediye Baflkan› Say›n Ülgür Gökhan’›n
sempozyuma hediyesi. Hem gelece¤i
anlamland›ran, hem de geçmifli kucaklayan bu
deyim kat›l›mc›lar›n büyük bölümü taraf›ndan
alk›fllan›p fliar olarak benimsendi. 

Kültürlerin kesiflimi
En güçlü vurgulardan birisi, kalelerin kültür-

lerin kesiflmesine arac› oldu¤u, bir arada tuttu¤u,
bugünlere tafl›d›¤› yönündeki ifadelerdi. Tarihsel
olaylar, kentlerdeki birçok mekân›n (Örne¤in,
dini, idari mekânlar›n) bir di¤er kültür taraf›ndan
tahrip edildi¤i, y›k›l›p yak›ld›¤›n› bizlere gösteriyor.
Bir kenti iflgal edenler, bir önceki yaflamdan iz
tafl›yan birçok mimari mekân› yak›p y›karlar. 

Bunun istisnas› kalelerdir. Savafl›n s›cak
yaflanm›fll›klar›nda belli bölümleri y›k›lan kaleler
hemen onar›l›r, güçlendirilir. Yani y›k›l›p yok
edilmezler. Dolay›s›yla, bizim kalelerimiz tarihsel
süreçlerde buralarda yaflam›fl, gelip geçmifl
bütün toplumlar›n, kültürlerin, medeniyetlerin
izlerini bugüne tafl›rlar. Kaleler kültürün kesiflti¤i
tarihsel simgelerdir. 

Kale ve bar›fl merkezi
Kaleler, bütün bu yaflanm›fll›klar›n biriktirdi¤i

de¤erleri bize göstermekle kalmamal›. Kaleler
yaflam›n içine kat›lmal›d›r. Dikkatli ve titiz
restorasyonlarla, yaflam›n akt›¤›, tekrar üretildi¤i,
bilginin, e¤lencenin, dinlencenin merkezi
olmal›d›r. T›pk› Çanakkale’nin Çimenlik Kalesi
gibi. Bu tespit sempozyumdaki kat›l›mc›lara
önemi ve alt› çizilerek verilmifltir. Fakat daha
büyük vurgu, Dünya Kaleli Kentler Birli¤i Baflkan›
Say›n John Price taraf›ndan dile getirildi: “Kaleli
kentler bar›fl merkezi ilan edilecektir.” Evet,
san›r›m öyle de oldu; Dünya Kaleli Kentler Birli¤i
genel kurulunun yap›ld›¤› ertesi gün, bu karar
Bursa Bildirgesinin önemli bir maddesi olarak
kay›tlara geçti ve ajanslara duyuruldu. Bu ilginç
bir tesadüfü de beraberinde getiriyor. “Bar›fl
Kültürümüz Olsun” fliar›n› benimseyen ve birkaç
zamand›r da¤lara tafllara yazan Çanakkale
Belediyesi’nin anlay›fl›, “Kaleli Kentler Bar›fl›n
Merkezidir” fliar›yla ne kadar örtüfltü... Gerçekten
tesadüfler ve örtüflmeler, hak edilen bir süreci ve
“Dünya Bar›fl Merkezi” Çanakkale’sini
yaratabilecek midir?

Adeta salona m›hland›k
Üç günlük aktif program (8-10 Ekim 2009)

müthifl bir kurgu, yo¤unluk ve çeflitlilik içeriyordu.
Önce ilgili ve yetkili kiflilerce meselenin önemi
ifade edildi, sonra bizzat bu iflle u¤raflan
uzmanlar kalelerin ortaya ç›k›fl›n› ve 8 bin y›ll›k
sürecini, somut ve taze bilgilerle sundular. Ve
daha sonra müthifl bir co¤rafya gezisiyle kaleler
bizlere tan›t›ld›. Balkanlar kaleleri, ‹stanbul ve
Çanakkale Bo¤az› kaleleri, Van gölü havzas›
kaleleri, Irak ve Suriye kaleleri, Azerbaycan ve
Türkmenistan kaleleri. Son olarak ise, bugüne
dair uygulamalar anlat›ld›. Sur (Diyarbak›r),
Sinop, Alanya ve Çanakkale Belediye Baflkanlar›
kalelerine dair uygulamalar› paylaflt›. Akabinde,
‹ngiltere’nin Chester kalesi ile ‹talya’n›n Lucca
kalesi üzerine yap›lanlar ve yap›lacaklar
dinleyicilerle paylafl›ld›. Bu renkli, zengin sunufllar
her birimizi “dünya kale uzman›”na dönüfltürdü.
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Salonda hiç eksilme olmad› ve dinleyiciler adeta
yerlerine m›hlanm›fl olarak sunumlara kilitlendi.

Sosyallefltik
Mesele sadece bununla, yani teorik

bilgilendirme, salon etkinliklerine kat›l›mla s›n›rl›
de¤ildi elbette. Hem gezdik-tozduk, hem de
yedik-içtik. Yediklerimiz ve içtiklerimiz bizde
kals›n ama gördüklerimizi k›saca özetleyelim. Her
fleyden önce ülkemizin çeflitli yerlerinden,  gönül-
dafll›k ve yoldafll›k etti¤imiz dostlar›m›z› gördük.
Hasb›hal ettik. Keza, birkaç zamand›r
Çanakkale’nin sivilleri olarak nam sald›¤›m›z bu
tür Tarihi Kentler Birli¤i toplant›lar›na kat›lm›yorduk.
De¤ifliklikler kuflkusuz var, ama omurga orada
diri bir flekilde duruyor. ÇEKÜL ailesi Türkiye’de
korumac›l›k ve kültürel miras hareketinin ana
tafl›y›c›s›, sürükleyicisi ve üreticisi olarak misyonunu
sürdürüyor. Henüz bu sempozyum söz konusu
de¤ilken, ÇEKÜL yönetimi ve çal›flanlar› “kaleli
kentler” çal›flmas›n› bir y›l önceden bafllatm›fl,
kaleli kentlerle iliflkiye geçmifl, kalelerin
envanterini oluflturmufl, hatta bu etkinlikte bir de
sergi aç›vermifl. Baz› fleylere hayranl›k
duymamak elde de¤il.

Bir di¤er sosyalleflme kültür gezilerinde
yafland›. Bursa Kent Müzesi’ni gezdik.
Biliyorsunuz, bu müze özel bir uluslararas› ödül
de ald›. Çok zengin ve iyi bir kent müzesidir.
Üçüncü defad›r geziyorum, yine birçok yenilik ve
ilave çal›flma gördüm. 

Bursa surlar›n› gezdik, restorasyonlar›
inceledik, Osmanl› ecdad›m›z›n flenlik ve
flölenlerini canland›ran mehter ile k›l›ç kalkan
ekibini izledik. 

ÇEKÜL öncülü¤ünde oluflturulan “Kaleler”
sergisini ve poster sunumlar›n› inceledik. 

Cumal›k›z›k ve ‹znik
En önemli Türk ve Osmanl› köyü say›lan

Cumal›k›z›k köyünü gezdik. 1983’ten beri çeflitli
defalar gezdi¤im Cumal›k›z›k art›k tamamen
turizme yamanm›fl. Her evin kap›s› aç›k, tarhana,
nar, gözleme, kestane, velhas›l ne varsa hepsi
sat›l›k. Ama bu durum fiziki çevreyi bozmam›fl,
tarihi evler ve kültürel de¤erler otantik ve
geleneksel halleriyle korunuyor, gelece¤e
tafl›n›yor. Behramkale-Assos veya Bozcaada gibi
yerleflmelerde bulunan büyük flehir kaçk›nlar›n›n
istilas›na da u¤ramam›fl. 

Bir de ‹znik’i gezdik. Tam bir hüsran… ‹znik
bir uygarl›k birikmesidir. Özellikle Roma ve
Bizans dönemlerinde dünyan›n önemli merkezi

say›l›r. H›ristiyanl›k âleminde yeri çok önemsenir.
Bir de Osmanl› dönemi vard›r ki, çini ve seramik
merkezi olarak dünyaya meydan okur. ‹znik çini
ve seramik sanat›, renkleri ve desenleri hâlâ taklit
bile edilemeyecek de¤erdedir. Ama Roma ve
Bizans eserleri baflta olmak üzere, ‹znik
korumac›l›kta çok geridir. Birçok tarihi kenti ve
ören yerini gördüm, birçok eksiklik ve yanl›fll›k
tafl›rlar, ama böylesi, yani bu kadar kötüsü
nadirdir. Pis ve bak›ms›z ören yerleri, eksik
yönlendirme ve bilgi panolar›, özensiz yap›lan
kaz› çal›flmalar› ve di¤erleri… Mesela ‹smaila¤a
Hamam› var, çok önemli bir Osmanl› mimari
miras›. Bezemeleri sadece ülkemiz için de¤il,
dünya sanat tarihi için çok önemli. Bu tespiti,
önemli bir otorite olan ve Arkeoloji ve Sanat
Yay›nlar› sahibi Say›n Nezih Baflgelen yapt›.
Böylesine bir de¤er neredeyse umumi helâya
dönüflmüfl. 5.500 metre uzunlu¤undaki surlar›,
kaleleri, kap›lar› ve tiyatrosu bak›ms›zl›ktan ve
korunmamaktan yok olmak üzere. Bunlara da
flahit olduk.

De¤inmeler…
Metin Hoca der ki; 
“S›rca köflkünde oturup ahkâm kesen

akademisyenler, bu pratikler size ders olsun.”
“Burada yap›lan akademik sunufllar, benim

kufla¤›m›n önüne geçmifl ve umut veren yeni bir
bilimsel-akademik kufla¤› bizlere göstermifltir.”

“Salondaki belediye baflkanlar› d›flar› bile
ç›km›yor; adeta bir fley kaç›rman›n daimi tedir-
ginli¤ini yafl›yor. Bu diri güçler kentleri evrenselle
buluflturacakt›r.”



entler de t›pk› insanlar gibi hikâyeler
biriktirir. Hüzünlerini, sevinçlerini siyah
beyaz bir foto¤rafla; bir nalband›n çekici,

bir sinema afifli, plaktan yükselen bu¤ulu bir
sesle anlat›rlar… Bursa’n›n da anlatacak bir
hikâyesi vard›. Kentin dile geldi¤i mekân ise
Bursa Kent Müzesi oldu. 2002 y›l›nda kent
müzesi fikri oluflmaya bafllad›¤›nda, tabir
uygunsa ‘biçilmifl kaftan’ denebilecek, iyi bir
araflt›rmac› ve koleksiyoner olan Ahmet
Erdönmez akla gelen ilk kifliydi. Erdönmez, Bursa
Kent Müzesi’nin kuruluflunun ve sonras›nda
kentlinin müzesine sahip ç›k›fl›n›n öyküsünü
Geçmiflten Gelece¤e Yerel Kimlik için anlatt›; yeni
kurulacak müzeler için önemli ipuçlar› verdi.         

Bursa Kent Müzesi’nin hikâyesine bafllamadan
önce sizi tan›yabilir miyiz? 
1949 y›l›nda Sille’de do¤dum, ilkokulu Konya’da
bitirdim. Sonra Bursa’ya yerlefltik. ‹stanbul
Üniversitesi ‹ktisadi ve Siyasi Bilimler
Yüksekokulu’nu bitirdim. Halen ailemize ait

kiremit tu¤la fabrikas›nda yöneticilik yap›yorum.
Kültür, sanat ve tarihle ilgileniyorum. Kültür
Bakanl›¤›’na ba¤l› bir koleksiyonerim. Bugüne
kadar da konulu on sekiz sergi açt›m; ikisi
yurtd›fl›ndayd›. Ayr›ca Bursa’daki belediye
baflkanlar›na kültür sanat dan›flmal›¤› yap›yorum.
Bursa Kent Müzesi’nin de koordinatörüyüm. 

Bursa Kent Müzesi fikri nas›l geliflti?
On y›l önce Tarihi Kentler Birli¤i Bursa’da
kuruldu. O dönemde Bursa’da yo¤un çal›flan
TKB ve Dan›flma Kurulu bize, “Sizin bir kent
müzesi kurman›z gerekiyor,” dedi. Dönemin
Belediye Baflkan› Erdo¤an Bilenser ve TKB,
benim bu iflin bafl›na geçmemi istediler. Valili¤in
arkas›ndaki tarihi Adliye Binas›, Büyükflehir
Belediyesi taraf›ndan Adalet Bakanl›¤›’ndan
al›nd›. Önce nas›l bir müze olmas› gerekti¤ini
saptamak için bir komisyon kurduk. Mimari
tasar›m, içerik tasar›m› ve kurgu, hepsi birbirine
ba¤lant›l› bir flekilde gelifltirildi. 

Bu üç süreç ayn› anda m› geliflti? Yoksa bir
önceli¤iniz var m›yd›?
Hepsini ayn› anda gelifltirmeyi hedefledik. 1925
y›l› yap›m› bir binan›n Kent Müzesi’ne
dönüfltürülmesi için farkl› detaylara dikkat etmek
geriyordu. Restorasyon, güçlendirme devam
ederken, Bursa Araflt›rmalar› Vakf› da içerik
yaz›m›n› sürdürüyordu. Belediye müzenin yap›l›fl›n›
ihaleye ç›kard› ve bir müteahhidin etraf›nda
birleflen tüm gruplar koordineli bir flekilde
çal›flmaya bafllad›. 2004 y›l› 14 fiubat günü saat
14’de Kent Müzesi’nin aç›l›fl›n› yapt›k. Özellikle
bu günü tercih ettik; kentini sevenlere ve kentin
gelece¤ine bir hediye vermekti amac›m›z. O gün
müthifl bir kar vard›. Bursa’da yollar kapanm›fl,
ulafl›m felç olmufltu. Buna ra¤men müzeyi 3 bin
kifli ziyaret etti. Biz de çok flafl›rd›k; çünkü müze
gezme kültürü az olan memleketimizde bu karda
k›yamette kim gelir diye endifle etmifltik. 

Kent müzesi oluflumunun içinde kimler yer
ald›?
Projenin ana sahibi Büyükflehir Belediyesi. Sonra
ihaleyle özel sektör de devreye girdi. Bursa
Araflt›rmalar› Vakf› da sivil toplum örgütü olarak
projede yer ald›. Tabii ki bu süreçte TKB ve
ÇEKÜL’ün yol göstericili¤i çok önemli bir etkendi.
Özellikle sivil toplum örgütlerinin mutlaka bu iflin
içinde olmas› çok önemliydi.  

seminer fi‹R‹N SINGIN YILMAZ

Bursa Kent Müzesi:  

Bursa’n›n anlatacak bir

hikâyesi vard›…

K
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Bir kent müzesinin içeri¤ini kurgularken
temel al›nmas› gereken noktalar
neler olmal›?
Öncelikle bir kentin özelli¤i ve birikimi öne
ç›kar›lmal›. Avrupa’da bir kent müzesi görüp
onun ayn›s›n› yapmak mant›ks›z olur. Bursa’n›n
kuruluflundan bugüne kadar kimli¤inin içinde
neler vard›? Bythinya, Roma, Bizans, Osmanl›
kültürü vard›; önce bunlar anlat›lmal› diye
düflündük. Osmanl› kültüründe, Bursa’da
yaflam›fl alt› padiflah›n türbesi, külliyesi, Bursa
tarihinin ana ö¤eleriydi. Daha da öncesine
gidilmeli ve bu flehrin civar›nda insan yaflam›n›n
nas›l bafllad›¤› anlat›lmal›yd›. O dönemde,
M.Ö. 5 bin y›l›na tarihlenen Orhangazi Ulup›nar
höyük kaz›s›ndan yola ç›kt›k. 
Ayr›ca, Bursa’da kimlerin, nas›l yaflad›¤›n› ele
ald›k. Çünkü burada yaflayan az›nl›klar›
vurgulamak gerekiyordu. Kentin mimari de¤erleri,
kentin bafl›ndan geçen felaketler, yang›nlar,
depremler, seller… Bu topraklarda savafllar oldu
mu? ‹flgal y›llar›nda nas›l bir Bursa vard›?
Ard›ndan Türkiye Cumhuriyeti kurulduktan
sonra Bursa nas›ld›? Kenti kimler yönetti?
Belediye teflkilat› nas›l kuruldu? Nüfus art›fl› ve
göç hareketi nas›ld›? Bursa nas›l büyükflehir
oldu? 

“Öncelikli hedef sa¤l›kl› bir arfliv
oluflturmak”
Tüm bu sorular›n cevaplar›n› görüntü ve bilgiye
dayal› malzemelerle toplamaya bafllad›k. Bir flehri
alg›lamak için mutlaka bir maketinin olmas›
gerekti¤ine inand›k. Tarihi aks›n üzerinde yer
alan 150 eseri temel ald›k. Kent Müzesi’ne bu
maketi yerlefltirdik. Bilgisayar teknolojisini
kullanarak, ›fl›¤› yanan eser hakk›nda bilgi
verilmesi yönünde bir sistem kurduk. Özellikle
yabanc› turistler ve ö¤renciler için bu maket
bulmaca gibi oldu ve ilgi gördü. Kentin
ekonomisini anlatmak için 18. yüzy›lda Bursa’n›n
meflhur arastas›ndan yola ç›karak nalbant,
ayakkab›c›, semerci, keçeci, flekerci gibi esnaf
hayat›n›n canland›rmas›n› yapt›k. Bursa’n›n
kültürel yap›s›na mutlaka yer vermek
gerekiyordu. Evlenme ve e¤lence törenlerini
anlatt›k. Festivaller, Hacivat-Karagöz, k›l›ç-kalkan,
yemek kültürü, kapl›calar›, sa¤l›k köflesi,
sanatç›lar köflesi gibi pek çok ö¤eye yer verdik.
Okçuluk gibi Bursa’da öne ç›kan spor dallar›n›
anlatt›k. Tüm bu ana bafll›klar› önce kurgulad›k,
yazd›k ve foto¤raf koleksiyonu oluflturduk. E¤er
bir kent müzesi kurulacaksa, ana hedef sa¤l›kl›
bir arfliv oluflturmak olmal›. 

Kent müzesinin en önemli özelli¤i kentliyle 
müze aras›nda duygusal bir ba¤ kurmakt›r. 



‹fle bafllarken müzeler üzerinden nas›l bir
araflt›rma yapt›n›z?
Türkiye’deki arkeoloji ve etnografya müzelerini
araflt›rd›k; çünkü Türkiye’de henüz bizim
kurgulad›¤›m›z anlamda bir kent müzesi anlay›fl›
yoktu. Avrupa ve Amerika’daki müzeleri
inceledik. Müzeler aras›ndaki farkl›l›klar› görmeye
çal›flt›k. Bir etnografya müzesinde bir paflan›n
k›l›c›n› sergileyebilirsiniz; ama kent yaflam›na ait
hikâyeleri sergilemeniz zordur. Kent müzesinde
ise paslanm›fl bir kafl›k, eski bir foto¤raf, bir dikifl
makinesi yer alabilir. Tüm bu objelerden koca bir
hikâye ç›karabilirsiniz. Örne¤in müzemize
ba¤›fllanan bir dikifl makinesinin hikâyesi flöyledir:
1912 y›llar›nda Balkan savafl›ndan sonra göçler
h›zlanm›flt›. Bir Türk ailesi Balkanlardan göç
etmek zorunda kalm›flt›. Dikifl makinesi o zamanlar
çok de¤erli ve pahal› bir eflyayd›. Bir kad›n ve üç
çocu¤u kay›kla göç etmeye çal›fl›yorlar. Zorlu bir
yolculu¤un ard›ndan kay›k yanafl›rken bat›yor;
ama kad›n yine de dikifl makinesini kuca¤›ndan
b›rakm›yor. Üç çocu¤uyla Bursa’ya yerlefliyor.
Çocuklar›n› bu dikifl makinesinde çal›flarak
büyütüyor ve üniversite okutuyor. Bu dikifl
makinesi, kad›n›n torunlar› taraf›ndan müzemize
ba¤›flland›. ‹flte bu hikâye bizim için önemliydi.
Bu makineyi sergilerken hikâyesiyle birlikte
sergiliyoruz; foto¤raflarla destekliyoruz. ‹flte kent
müzelerinin en önemli özelli¤i kentliyle müze
aras›nda duygusal bir ba¤ kurmakt›r. 

Üç bin kifliyi müzenin aç›l›fl›na karda k›yamette
nas›l getirdiniz? 
Kent Müzesi yap›l›rken Bursa bas›n›nda çok yer
ald›. Aflama aflama bütün çal›flmalar›na yer
verildi. 

Tan›t›mla ilgili bir strateji uygulad›n›z o halde…
Evet; çünkü müze gezme al›flkanl›¤›n›n
ülkemizde az oldu¤unu biliyoruz. Merakland›rma
kampanyas› yapt›k. Ben de medyan›n içinde yer
ald›¤›m için bunu koordine etmek çok zor
olmad›. Kentin içindeki duyuru panolar›n›
kullanarak; “14 fiubat 2004’te saat 14’te Kent
Müzesi Aç›l›yor” bafll›¤›yla bir reklam haz›rlad›k
ve insanlar geldi. Al›flverifle ç›km›flt›; geçerken
u¤rad›. Bizim için önemli olan ilk gün müzenin
içine “gir ve ç›k” eylemiydi. Ben dâhil hiç
kimsenin Bursa hakk›nda bu kadar çok bilgisi
yoktu. Gördükleri fley onlar› merakland›racakt›…
Öyle de oldu. Bu ifle yarad› ve insanlar müzeyi
daha ayr›nt›l› gezmek için özel zamanlar ay›rd›.
Sergiler düzenlemeye bafllad›k, “Bursal› gelinin
çeyiz sand›¤›” mesela. Gelin evden ç›karken
canland›rma yapt›k. Kad›n toplumun hâkimidir ve
yönlendiricisidir. Kad›n› ilgilendiren bir fley evi
ilgilendirir. Bu sergi kad›nlar›n çok ilgisini çekti. Bir
sonraki ziyarete çocu¤uyla birlikte gelmeye bafllad›.
Sonra kocalar›yla gelmeye bafllad›lar. 2006
y›l›nda Almanya’n›n Dortmund ve Mannheim
müzelerinden Alman gelini ve Türk gelini sand›¤›
sergisini birlikte açmam›z için teklif geldi.
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Amac›m›z iki kültürün ortak noktalar›n› bulmakt›.
Bir y›l boyunca sergi oradaki müzelerde de aç›k
kald›. Çok fazla ortak noktam›z oldu¤u ortaya
ç›kt›. Tüm bu çal›flmalar müzenin kentli
taraf›ndan sahiplenilmesini sa¤lad›. 

Çocuklar için yapt›¤›n›z etkinlik ve e¤itim
çal›flmalar› da var…
Metin hocam›n da y›llard›r vurgu yapt›¤› gibi,
özellikle çocuklar› müzelere çekmek çok önemli.
Art›k kent tarihiyle ilgili bir ders anlat›ld›¤›nda,
ö¤retmenler çocuklar› müzeye getiriyor ve burada
anlat›yor. Onlar için ders yapabilecekleri bir s›n›f
haz›rlad›k. Hatta ÇEKÜL Vakf›’n›n Bursa Kültür
Elçileri ile burada bir söylefli yapt›k. Ayr›ca küçük
bir festival düzenlemeye bafllad›k: “Sokak
Oyunlar› Festivali”. Önce mahallelerde oynanan
oyunlar› araflt›rarak bulduk ve bunu bir festivale
dönüfltürdük. Bakt›k ki çocuklar bu oyunlar›n hiç
birini bilmiyor; hemen yafll›lar› bulduk. Oyunlar›
onlara anlatt›rd›k ve kitap haline getirdik. Sonra
bu kitapla birlikte okullara gittik ve oyunlar›
çocuklara ö¤rettik. fiimdi festivalimiz daha keyifli
geçiyor. “Küçük Rehber” isimli bir projemiz daha
var. Bir okuldan dört çocuk seçiyoruz. Onlara
müzeyi anlat›yoruz. Sonra küçük rehberler, bütün
okul arkadafllar›na müzeyi gezdiriyor. Bu küçük
etkinlikler, çocuklar›n hayat›nda unutamayacaklar›
birer an›; asl›nda an›n›n da ötesinde, kente farkl›
bir gözle bakmay› sa¤l›yor, koruma bilincini
gelifltiriyor. Çocuklar›n müzede ilgisini çekecek ve
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müzede daha fazla zaman geçirmeye teflvik
edecek etkinlikler mutlaka planlamal›y›z. 

Bursal›lar, kentlerini anlatan hikâyelerle
müzeye gelmeye ve onlar için k›ymetli
eflyalar›n› sizlere teslim etmeye bafllad›;
ama müze gördü¤ümüz kadar›yla art›k doldu.
fiimdi ne yapacaks›n›z? 
Kent Müzesi ilk aç›ld›¤›nda sadece benim kolek-
siyonumdan oluflan bir bölüm vard›. fiimdi ise
her iki kat›, koridorlar dâhil olmak üzere doldu.
Avrupa Müzeler Birli¤i 2006 y›l›nda müzemize bir
ödül verdi: “Toplumun kültürel yap›s›na katk›da
bulunan bir müze oldu¤unuz için size ödül
veriyoruz,” dediler. Kent Müzesi gerçekten k›sa
bir sürede Bursal›lar taraf›ndan sahiplenildi.
‹nsanlar evlerinde saklad›klar› eflyalar› getirmeye
bafllad›. Müzenin karfl›s›nda tarihi bir bina var;
Maliye binas›. Belediye meclisinden de karar
geçti, oray› alarak müzeyi büyütmek istiyoruz. 

Oras› da doldu diyelim; o zaman ne
yapacaks›n›z?
‹lk hedefimiz karfl›daki bina; ama yeni bir
planlamay› da beraberinde yapaca¤›z. Art›k
iihhttiissaass  mmüüzzeelleerriinnee  iihhttiiyyaacc››mm››zz  vvaarr. Tekstil müzesi,
tar›m müzesi, enerji müzesi, mutfak müzesi,

sa¤l›k müzesi gibi. Kent müzeleri ileriki aflamalarda
ihtisas müzelerini do¤urmal›. ““MMüüzzeelleerr  üürreetteenn
mmüüzzee”” haline gelmek gerekiyor. ‹htisas
müzelerinin alt yap›s›n› haz›rlamaya bafllad›k.
Koleksiyonlar ve arfliv çal›flmalar› devam ediyor.
Kaynak da sa¤land›¤› takdirde iki y›l içinde befl
müze açabiliriz. Bursa bir sanayi kenti; bu
nedenle öncelikli müzelerden biri sanayi
müzesidir. 

Kent müzeleri ak›lla duygunun bulufltu¤u nok-
tada ortaya ç›k›yor. Kent müzeleri, insanlar›
kentin içinde yaflamaya teflvik eden bir yol
çiziyor diyebilir miyiz?
Evet, kat›l›yorum; çünkü kent müzelerinde kentin
bütün de¤erlerini bir arada görebiliyorsunuz.
“Benim kentim bu kadar de¤erli mi” diye
düflünmeye bafll›yorsunuz. Asl›nda kentinizi
tan›d›kça daha çok seviyor ve sahip ç›k›yorsunuz.
Bunu en iyi anlatan ise müzenin an› defterleri;
otuz civar›nda defterimiz dolmufl durumda.
Onlar› herkesin okumas›n› tavsiye ederim.
“Buras› bana flehrimi sevmeyi ö¤retti,” diye
yaz›yor insanlar. Bu çok önemli bir nokta. Kent
müzesi açmay› planlayan kentlerin bu ak›l ve
duygu bütünlü¤ünü yakalamalar› gerekiyor.      



ursa Kent Müzesi kurulurken, kentin
belle¤ini en iyi arflivleyenlerden bir isim de
çal›flmalara dâhil oldu. Tarihçi-yazar Raif

Kaplano¤lu, 80’li y›llardan bu yana Bursa’n›n
yaflam kültürüne ›fl›k tutacak en küçük ayr›nt›y›
bile topluyor ve bu bilgileri paylafl›yor. Kitaplar,
makaleler yaz›yor. Sözlü tarih çal›flmalar› yaparak,
yaflanm›fll›klar kaybolmadan kay›t alt›na almaya
çal›fl›yor. Kaplano¤lu, arflivlemenin yan› s›ra de¤il,
çeflitli etkinliklerle toplanan bilgilerin halkla
paylafl›lmas›ndan yana. Bursa Kent Müzesi’nin
Kent Belle¤i bölümünün sorumlusu olarak, pek
çok de¤erli belgeyi müzeye ba¤›fllad›.      

Bursa’ya gönül verenlerden birisiniz; ama sizi
biraz daha yak›ndan tan›yabilir miyiz?
1958 y›l›nda Orhangazi’de do¤dum. Yüksek
okulu Bursa E¤itim Enstitüsü'nde tamamlad›m.
1979-1985 y›llar›nda ‹stanbul'da çeflitli liselerde
tarih ö¤retmenli¤i yapt›m. Bu arada ‹stanbul
Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Tarih
bölümünde okudum. Uzun y›llar genel tarih
üzerine araflt›rmalar yapt›m; fakat ben kendimi
son y›llarda kent tarihi araflt›rmac›s› olarak
görüyorum. Kent tarihini anlatan yirmiye yak›n
kitab›m var. Çeflitli dergilere makaleler yaz›yorum
Ayr›ca yerel yönetimlerle projeler yap›yorum.
Kentin flekillenmesinde, kentin ideolojisinin
belirlenmesinde bir misyon üstlenen gönüllü bir
insan olarak görüyorum kendimi. Uygulamaya
yönelik çal›flmalara önem veriyorum. Sadece
arflivlemek ya da yazmak de¤il, bunlar› hayata
geçirmek için etkinlikler yapmay› tercih ediyorum.
Bursa Araflt›rmalar› Vakf› bu amaçlara uygun bir
vak›f; ayr›ca Avrasya Etnografya Vakf›’n›n da
üyesiyim. Göçmen bir ailenin çocu¤uyum. Yedi
y›ld›r Bursa Araflt›rmalar› isimli bir dergi
ç›kar›yoruz. Dergi, Bursa için kafa yoran insanlar›
bir araya toplamak gibi önemli bir amaca hizmet
ediyor. Bu çat› alt›ndaki araflt›rmac› grup,
Bursa’n›n misyonuna katk› sunuyor. 

Kent arflivcili¤i çal›flmas›na bafllarken hangi
ad›mlar› atmak gerekiyor?
Bir kentin belle¤ini arflivlemeye karar
verdi¤inizde, bir gazete kupürünün, bir elektrik

seminer fi‹R‹N SINGIN YILMAZ

Kentin Belle¤i O’nun

Arflivlerinde
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faturas›n›n bile o kente ait bir ürün oldu¤unu
unutmamak gerekiyor. Bu kentte bas›lan
paralardan tutun da bir dü¤ün davetiyesi bile
benim için de¤erlidir. Eskiden insanlar sadece
literatüre girecek kaynak kitaplar› biriktiriyordu.
Efemera koleksiyonerli¤i sonradan geliflti. 

Kent arflivcili¤i merak›n›z nas›l bafllad›? 
Ben bunu el yordam›yla keflfettim. Eskiden
gazeteleri okur geçerdim. Sonra bunlar›n yok
olaca¤› endiflesine girince kaynaklar›m›
zorlayarak arflivlemeye bafllad›m. Yeflil Türbe’yi
korumak için nas›l bir çaba gösteriyorsak,
Bursa’n›n dokümanlar›n› da o flekilde
korumal›y›z. Asl›nda ben tarihçiyim ve 70’li
y›llar›n sonuna kadar ilgi alan›m Cumhuriyet
tarihiydi. Sahaflardan pek çok kaynak toplad›m.
80’lerden sonra ise kent arflivcili¤ine bafllad›m.
Ama bu arada pek çok bilgi kaybolmufltu. Keflke
daha önce bafllasayd›m. fiuna anlad›m ki, genel
tarihi yazmaktan öte kendi soka¤›n›, kendi
mahalleni ö¤renmek gerek. Bunlar› bilmedi¤imi
fark ettim. Sonra Bursa’da çok de¤erli insanlar
vard›. Onlar› kataloglayarak ifle bafllad›m ve
kitaba dönüfltürdüm.  Ard›ndan “Yer Adlar›”
kitab›m örnek bir çal›flma oldu. Daha önce böyle
bir kitab›n yap›lmad›¤›n› fark ettim. Bunlar›
yaparken faydaland›¤›m kaynaklar›n en önemlisi
yaflayan insanlarla görüflmek oldu. 

Tüm bu birikimi nas›l de¤erlendirmeyi hayal
ediyordunuz?
Kent müzesi fikri ortaya ç›kt›¤›nda, “‹flte tamam!”
dedim. Tek bafl›ma toplamak için mücadele
etti¤im bilgiyi kent müzesi kurumsal bir kimlik
alt›nda toplayabilirdi. Müzenin oluflmas› için çok
emek harcad›k. Kent müzesinin nas›l olmas›
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gerekti¤i konusunda bize ulaflan bilgilerin
ço¤unun yanl›fl oldu¤unu fark ettik ve kendi
konseptimizi yaratt›k. Bu yarat›m sürecinin
ard›ndan, arflivimdeki bilgilerle müzede yer
alacak panolar›n bilgilendirme yaz›lar›n› haz›rla-
yarak çal›flmalara bafllad›k. 

Sizin için önemli olan bu kaynaklar›n, müzeyi
gezenler taraf›ndan rahat  alg›lanabilmesi için
nas›l bir yöntem uygulad›n›z? 
Kent müzelerinde tasar›m›n önemli oldu¤unu
düflünüyorum. Yarat›c› zekâ mutlaka olmal›; ama
tasar›m, müzenin önüne geçmemeli. Alg›lanmas›n›n
kolay olmas› için, tüm ulafl›lan bilgileri mant›kl›
bir dizgi içinde sunmak gerekiyor. Bursa’da bunu
baflard›¤›m›z› düflünüyorum. Kent müzecili¤i
tasar›m› yeni bir kavram; o nedenle yeni aç›lacak
kent müzeleri için Bursa gibi örneklerin dikkate
al›nmas› gerekti¤ini düflünüyorum. Böyle
çal›flmalarda kat›l›mc›l›k da çok önemli. Müzeler,
özellikle kentlerde yaflayanlar için çok önemli ve
yap›lacak iflleri kesinlikle kentliyle paylaflmak
gerekiyor. Bas›n haberlerinin d›fl›nda biz bunu
Bursa’da çok yapmad›k. Ard›nda ‹negöl’de bir
müze çal›flmas› yürüttüm. ‹lk tecrübemizden de
yola ç›karak, halk› müzenin kurulufluna
kat›lmaya davet ettik. ‹negöllülerin kurdu¤u bir
müze oldu. Bafllang›çta bunu kesinlikte yapmak
geriyor. Kat›l›mc› süreç ve tasar›mda profesyonellik,
kent müzeleri için çok önemli.  



Büyükflehir Belediyesi’nde en eski siyasiyim…
Bu konuda al›nan kararlarda, yap›lan çal›flmalarda
imzam›z var… Bu süreçte belediyecilik ad›na her
kentin kendi de¤erlerine sahip ç›kmas› ve ortaya
koymas› gerekti¤ine dair bir kanaatimiz
oluflmufltu. Daha belediye baflkan› olmadan
kurdu¤umuz ekiplerle, yaklafl›k iki y›l boyunca
Bursa’n›n tarihi-kültürel miras›yla ilgili envanter
çal›flmalar› yapm›flt›k. Osmangazi belediye
baflkan› olduktan sonra, daha ilk günden projeleri
bafllatt›k. Altl›¤›m›z ve kadromuz haz›rd›; k›sa
zamanda büyük mesafe kat ettik. Bursa’n›n 45-
50 y›ld›r konuflulan Ördekli Hamam’›n restorasy-
onunu hemen bafllatt›k. Hamam ve kültür merkezinin
projesi, ihalesi, restorasyonu, rekonstrüksiyonu
dört y›l› buldu. Bursa’m›z›n kalbi bu eserlerle
dolu… O günlerde bu eserlere harabe,

kald›r›lmas› gereken tafl, moloz y›¤›nlar› fleklinde
bak›l›yordu. Fakat baflta an›tsal yap›lar olmak
üzere, hanlar, medreseler, camiler, çeflmeler,
surlar ortaya ç›kt›kça insanlar bu güzelliklerin
de¤erini fark etti. Sur kap›lar› yap›ld›kça “Biz
bunlar›n k›ymetini nas›l bilemedik” diyenler artt›,
bak›fl aç›lar› de¤iflmeye bafllad›. ‹nsanlar kentin
zenginliklerini fark etmeye bafllad›lar. Y›ld›r›m
Beyaz›t döneminden kalan hamam›n, 600 y›l
öncesinin mimarlar›n›n tüm hünerlerini gösterdi¤i
örnek bir yap› oldu¤unu hat›rlad›lar. Bundan
sonra da Bursa için önemli bir ufuk aç›lm›fl oldu;
di¤er kentlere de örnek oldu. Bu ifllerin yerel
yöneticiler taraf›ndan yap›lmas› gerekti¤ini göster-
di. Ancak kentin yetifltirdi¤i insanlar bu mücadeleyi
verir. Atamayla gelen kurum yöneticileri bir süre
sonra baflka kentlere giderler. O yüzden bu ifller,
yerel yöneticilerin ifli… 

Eserler ortaya ç›kar›ld›, sonra da
ifllevlendirildi… 

Evet… TKB’nin misyonuna uygun flekilde
di¤er kentlere de örnek olmufl olduk. Bu

ursa Büyükflehir Belediye Baflkan› Recep
Altepe, 1994 y›l›ndan bafllayarak belediyecili¤in
çeflitli kademelerinde önemli görevler

üstlendikten sonra 2004 y›l›nda Osmangazi Belediye
Baflkanl›¤›na geldi. Osmanl› ‹mparatorlu¤u’nun
kurulufl y›llar›nda kültürünün en güzel örnekleriyle
bezedi¤i, Bursa’n›n merkez ilçesi Osmangazi’de
befl y›l boyunca baflar›l› çal›flmalar yapt›. Kentin
zengin geleneksel kültür miras›n› korumay› ve
yeniden kentliyle buluflturmay› amaç edindi.
2009 y›l›nda, Tarihi Kentler Birli¤i’nin do¤um yeri
ve seçkin bir üyesi olan Bursa’n›n baflkanl›¤›n›
üstlenen Altepe ile Osmangazi’deki çal›flmalar› ve
Bursa ile ilgili projelerini konufltuk.

Osmangazi ile bafllayal›m, belediye
baflkan› olarak sizin ilk göz a¤r›n›z…
Tarihi-kültürel doku anlam›nda kenti
nas›l ald›n›z, nas›l b›rakt›n›z?

Öncelikle bizler, burada do¤mufl yaflam›fl kifliler
olarak, Bursa’n›n k›ymetini biliyoruz. Ben
belediye baflkanl›¤›na direkt gelmedim. Bursa

söylefli
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“En büyük hedefimiz Bursa’y›,

Türkiye’yi dünyaya tan›tmak”

N‹LÜFER OKTAY 



dönemde, 600’ün üzerinde binay› kamulaflt›r›p
y›kt›k. Hem eserler restore edildi hem de etraf›
aç›l›p temizlenerek ortaya ç›kar›ld›. Daha sonra
bu yap›lara fonksiyon verildi. Biz bu eserleri,
bat›daki ço¤u uygulama gibi sadece kafeterya,
restoran, e¤lence mekan› olarak de¤il, sanatsal-
sosyal faaliyetlerin yap›ld›¤›, halk taraf›ndan
kullan›lan mekanlar olarak de¤erlendirdik.
Ördekli Kültür Merkezi’ne hafta sonunda her gün
1000 civar›nda insan geliyor. Toplant›lar, sergiler
yap›yorlar. Medreseler, hamamlar hepsi bu
amaçlarla kullan›l›yor. Her akflam ücretsiz sema
gösterimiz var. Irgand› sanat köprüsü, Türkiye’de
tek… Hat, ebru, tezhip sanatç›lar›, b›çakç›s›,
çinicisi orada çal›flmalar›n› yap›yor ve sergiliyor.
Bir baflka yap›, Türk müzi¤inin merkezi olarak
faaliyet gösteriyor. Böylelikle tarihi eserlerin aktif
olarak kullan›ld›¤› örnek bir kent uygulamas›
Bursa’da gerçekleflmifl oldu. Bizim hedefimiz de
buydu; Bursa o güne kadar çeflitli özelliklerine
ra¤men bir otomotiv, tekstil, sanayi kentiydi.
Kültür ve medeniyetlere befliklik yapm›fl bir kenti;
yaflayan, canl› bir tarih kenti olarak ortaya
ç›karma çal›flmalar›m›z› halk›m›z da çok
benimsedi. Osmangazi’de bafllayan çal›flmalar
art›k Y›ld›r›m’da, Nilüfer’de, Gemlik’te,
Mudanya’da da ayn› flekilde sürüyor. fiu anda
bafllatt›¤›m›z irili ufakl› 245 projemiz var.

“Büyükflehir”e Osmangazi deneyimiyle
bakman›n art›lar› ve eksileri var m›?

Osmangazi’de hayallerimizi gerçeklefltirdik.
Bugün gezdi¤imiz Yer Kap›, Saltanat Kap› yoktu.
Kap›lar›n rekonstrüksiyonu 110 y›l önceki haline
uygun olarak yap›ld›. Kap›lar iki müzeden al›n›p
yerlerine kondu. Bu kararlar› almakta çok zorluk
çektik, gelebilecek elefltirileri düflündük, risk
ald›k.  Ortaya koydu¤umuz güçlü irade, bunlar›n
yap›labilece¤ini gösterdi. Art›k böyle bir s›k›nt›m›z
yok. Caddenin ortas›na bir kap›n›n yap›laca¤›
kimsenin akl›n›n ucundan geçmezken, geçmiflte
kap›lar belediyeler taraf›ndan trafi¤i rahatlatmak
için kald›r›lm›flken, trafikte s›k›nt› yaratmayacak
çözümler üretildi ve kap›lar yerlerine kondu…
Sonuçlar›n kabul görmesi, bundan sonra
ataca¤›m›z ad›mlar› kolaylaflt›rm›fl oldu. Gerek
an›tsal, gerek sivil mimari örne¤i yap›lar, gerekse
çarfl› uygulamalar› olsun, tüm Türkiye’de örnek
al›nd›. 2 sene önce, Türkiye için yeni olan bir
çal›flma bafllatt›k, somut olmayan kültürel miras›
da ele ald›k. Mahalle, köy, çarfl› gibi kent
dokular›ndaki yaflamla ilgili envanter ve sözlü
tarih çal›flmalar› yap›ld›, kitap haline getirildi.
Osmangazi Belediyesi olarak 105 civar›nda eser
yay›mlad›k. Bu çal›flmalar› UNESCO da örnek
ald› bizden.
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Siz, sizin deyiminizle “tarihe not
düflmeye” yani yay›nlara özel bir önem
veriyorsunuz. 

Bursa’m›z çok h›zla büyüyor. Baz› de¤erler, baz›
belgeler kayboluyor. Ekibimiz gece gündüz,
halk›n elindeki bu eserlerle, bu kimlikle, bu
medeniyetle ilgili bilgi ve belgeleri toplay›p
arflivliyor. Zaman›nda ele al›nmazsa kaybolup
gidecek, çöpe at›lacak… Bunlar ev ev gezip
toparlan›yor. Ve ortaya kentin belle¤i ç›km›fl
oluyor, kitap olarak gelecek nesillere aktar›l›yor ve
canland›r›l›yor. Geçmifli bilmezseniz gelece¤e
nas›l tafl›yacaks›n›z? ‹nsanlar giderek daha çok
gönüllü oluyor, mahalle halk› daha fazla
kat›l›yor…. ‹lk mahalle çal›flmam›z ile son
çal›flmam›z aras›nda büyük fark var. Bafllad›¤›m›zda
incecik bir kitapt›, flimdi ansiklopedi gibi ç›kmaya
bafllad› mahalle kitaplar›… 

Halk›n kat›l›m›ndan bahsettiniz, onunla
devam edelim: Büyükflehir ölçe¤inde bu
kat›l›m› sa¤lamak daha zor olabilir mi?

Tabii uygulamayla ilgili, insanlar› içine
katmakla ilgili, ilçe belediyelerine de görevler
düflüyor. Ama flu var: Bizler idare olarak neyin,
nas›l yap›laca¤›n› bildi¤imiz için, art›k bu
çal›flmalar kendili¤inden gelifliyor kentte. ‹lk
bafllad›¤›m›zda bu kadar kültür merkezini, bu
kadar eseri ne yapacaks›n›z diye elefltirenler
vard›. fiimdi yetmiyor, yetiflmiyor. Daha önce
böyle bir fley yoktu ki talep olsun. Bursa 2 milyon
nüfusu olan bir kent. Tabii ki bunlara, her
bölgede ihtiyaç var, bu konuda üretime devam
edece¤iz. Buradaki tesislerin di¤er ilçelerde de
yap›lmas›n› istiyoruz. 

Özellikle öncelik verdi¤iniz bir çal›flmadan
söz etmek mümkün mü?

Bize emanet olan bu kentte, bir tafl›n bile zayi
olmas›n› istemiyoruz. Yapmak istedi¤imiz daha
çok ifl var. Her köflesi bir hazine, her soka¤› kitap
yaz›lacak bir kent Bursa… Çal›flmalar›m›z artarak
devam edecek. Sivil mimari örneklerinin
bulundu¤u semtlerimize özellikle girmek istiyoruz.
Kayhan, Reyhan gibi mahallelerde çal›flmalar›m›z›
bafllat›yoruz. Hedefimiz Bursa’n›n bir ucundan
di¤er ucuna, özellikle tarihi bölgelerde el
at›lmad›k bir nokta, bir eser, bir bina kalmamas›.
Harabesi, döküntüsü olmayan bir dünya kenti, bir
marka kenti, p›r›l p›r›l bir kent… Ticareti, sanat›,
kültürü, tarihiyle yaflayan canl› bir tarih kenti…
Bursa bu konudaki avantaj›n› de¤erlendirelim
istiyoruz. Bursa’n›n hizmet ve turizm sektörleri
de, kent de bundan pay›n› almal›. 



yap›yor. Sordu¤unuz sorular asl›nda merkezi
kurumlar›n görevi ama muhatab› biz oluyoruz.
‹lçe belediye baflkan›yken, bu konularda yap›lan
toplant›lara ça¤r›lm›yorduk bile… Önümüzdeki
3-5 y›l içinde daha çok ifl gerçeklefltirece¤iz. 

Bir yerel dergide Bursa Valisi fiahabettin
Harput, “Tophane’den bak›nca Bursa bir
mezar flehir gibi görünüyor” yorumunu
yapm›fl. Göç, kaçak yap›laflma
çal›flmalar›n›z› olumsuz etkileyebilir mi?

Bu yap›laflman›n tarihi kültürel miras
bölgesiyle ilgisi yok… Bursa, içinde nimetleri
bar›nd›r›yor ve insanlar da bu yüzden buraya
geliyor. Türkiye’nin en h›zl› büyüyen kenti… Son
50 y›lda, ‹stanbul’dan bile 3,5-4 kat daha h›zl›
büyüdü. Son 50 y›lda Avrupa kentleri
küçülürken, biz 17 kat büyüdük. Bunun
s›k›nt›lar› olacak tabii. Ama art›k Bursa sanayiye
doydu. fiimdiden sonra dedi¤imiz gibi hizmet
sektörünün, turizmin, kültür turizminin öne
ç›kmas› söz konusu… Türkiye h›zl› bir dönüflüm
içinde. Bu dönüflüm bu süratle sürerse, k›sa
zamanda Bursa’m›z›n her köflesi düzene girmifl
olacak.

Kültür turizmini hedefleyen, kentlerinin
bir anlamda kurtuluflunu bunda gören
küçük kentlere neler önerirsiniz? Hangi
ilkeleri benimsemeliler?

Bu söylemekle olmaz. ‹nsanlar çal›flacak, kentleri
üzerine kafa yoracak, de¤erlerini bilecek, o

Bugün kültür turizmiyle ilgili bir sunum
dinledik. Ulafl›m, yerel üretim gibi baz›
sorunlara dikkat çekildi. Bursa’n›n, TKB
üyesi kentlerin kültür turizmi yolunda
özen göstermesi gereken konular neler
olmal›?

Bursa yolunu çizdi, gidiyor. Geçti¤imiz dönem
135 proje gerçeklefltirdik. Büyükflehir Belediyesi
olarak flu anda 245 projemiz var. ‹lçelerin de
yapt›¤› ifller var. Sadece kültürel miras de¤il
turizmle ilgili de yapt›¤›m›z ifller var. Geçen 5
y›lda Bursa’da müthifl bir h›zla yol al›nd›. fiu
içinde bulundu¤umuz mekân›, yafll› bir kad›n ev
olarak kullan›yordu. Duvarlar› yüksek, insanlar›n
alg›layamad›¤› bir yerdi. Tüm bölge halk›n›n
kulland›¤›, bir sosyal tesis flimdi… Bursa zaten
gezilmesi, görülmesi gereken bir kent… ‹stanbul
ve Bursa’yla bu konuda yar›flacak kent yok… Biz
hedefimize büyük ölçüde ulaflt›k. Ama bunu
daha da iyi noktalara tafl›yaca¤›z. Çarfl›da 500
küsur dükkân›n cephelerini, tabelalar›n›
de¤ifltirdik, çat›lar›n› yapt›k. Dükkânlar›n hepsinin
de¤eri artt›. Kente katt›¤› de¤er binlerce kat›…
Bunun sonucunda di¤er yat›r›mlar da tetiklendi.
Konaklama tesisi ihtiyac› var ama flu anda
sadece merkez ilçemizde 10’un üzerinde befl
y›ld›zl› otel inflaat› sürüyor… Dünyan›n hiçbir
yerinde, yerel yönetimler taraf›ndan yap›lan bu
boyutta bir çal›flma yok… Bunlar asl›nda birçok
bakanl›¤›n, kamu kurumunun görevi ama hepsini
belediye yap›yor. Bir de özel sektör bu
geliflmeden pay›n› almak için konaklama tesisi
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de¤erleri öne ç›karacak… Bununla ilgili biz tüm
kentlerimize destek veriyoruz. An›tsal yap›dan
sivil mimarl›k örne¤ine, çarfl›dan somut olmayan
kültürel mirasa kadar, bizim kentimizde her
konuda örnek var. Biz tüm kentlere yard›mc›
oluyoruz ama önce o insanlar›n kendi kentlerine
odaklanmalar› laz›m… 

Bu kadar uygulamadan sonra TKB
seminerlerinde hangi konular›n daha çok
ele al›nmas› gerekti¤ini düflünüyorsunuz?
Proje, kaynak, restorasyon, kalifiye
eleman?

Bafllamad›¤›n›z ifli baflaramazs›n›z. Önce vazife
olarak bilmek, sonra ifle giriflmek, usulüne göre
de problemleri çözmek gerekiyor. ‹fle girifltikten
sonra da amac›n›z kaliteli yapmak olmal›. Kaliteye
çok önem veriyoruz. Gerekirse, usta, eleman
yeterli olmasa bile, biz ona söke boza, tekrar
yapt›r›yoruz. Uzun sürüyor, biraz yoruluyoruz
ama sonuçta eser ortaya ç›k›yor.. ‹flin bafl›nda
duruyoruz; yetkili kurullar, uzmanlar,
denetleyiciler konan her tafl› inceliyor… ‹flin en
iyisini yapmaya niyetlenirseniz yapars›n›z. Biz her
fleyin en iyisini yapmaya çal›fl›yoruz. Yar›s› bitmifl
bile olsa, y›k›p tekrar yap›yoruz, masraftan
kaçm›yoruz. Çünkü bu iflin sanat de¤eri var, ilmi
var. Niyetiniz sa¤lamsa, iradeniz güçlüyse bütün
engeller afl›l›yor. Ama yola ç›kmadan da bir fley
baflaramazs›n›z. Gerekirse, bir ustan›n
yapamad›¤›n› y›kt›r›p baflka usta getiriyoruz. Veya
ayn› usta düzeltiyor, ö¤reniyor. 

Osmangazi, Dünya Kaleli Kentler
Birli¤i’nin Türkiye’den ilk üyesi, Bursa
Büyükflehir Belediyesi de birli¤e yeni üye
oldu. Sempozyum boyunca Türkiye’nin
kalelerinde gezdik… Siz neler hissedip
düflündünüz?

Osmangazi Belediyesi olarak üç y›l önce
baflvurdu¤umuzda bizi hemen yönetim kuruluna
ald›lar. Çünkü bu kadar yo¤un bir faaliyet hiçbir
ülkede, kentte yok. Chester surlar›n›n restorasyonu
tam 150 y›lda bitmifl. Bizim befl y›l içinde
yapt›¤›m›z ifller ise belli… Özellikle Anadolu’da,
Avrupa’ya, bat›ya göre çok daha eski
medeniyetlere ev sahipli¤i yapm›fl kentler var.
Sadece Bursa’da 25 tane kale bulunuyor,
araflt›rmalar sonucunda belki daha da fazla
ç›kacak. Anadolu’daki kale say›s› 550, di¤er
kal›nt›larla birlikte 1000’e yaklafl›yor. Çok büyük
medeniyetlere ev sahipli¤i yapt›k ama bunun
de¤erini bilmiyorduk. San›yorum toplant›ya
yurtd›fl›ndan gelenler de flafl›rd›, Türkiye’de bu

kadar büyük bir birikim oldu¤unu onlar da bilmiyordu.
Bu organizasyonlarla amac›m›z biraz da
Türkiye’nin tan›nmas›. Dünya bizi, Bursa’y› fazla
tan›m›yor. Onlardan alabilece¤imiz fleyler olabilir
ama esas amac›m›z diyalog kurmak, Türkiye’nin
tan›t›lmas›. Türkiye d›flar›da Arabistan gibi
zannediliyor ama gördükleri zaman fikirleri
de¤ifliyor. Türkiye son 15 y›lda d›flar›ya aç›ld›, bu
konuda eksi¤imizi kapatmak bizim ana
hedefimiz. Yapt›klar›m›z› görmeleri laz›m. D›fl
organizasyonlara kat›lma amac›m›z bu… 

Bu arada Marmara Belediyeler Birli¤i’nin
de baflkanl›¤›n› yürütüyorsunuz... 

Birlik, Türkiye’nin en aktif belediyeler birli¤i…
Türkiye bütçesinin yüzde 65’i Marmara’dan
geliyor, üretimin de yüzde 75’ten fazlas› burada
yap›l›yor. Marmara Belediyeler Birli¤i, Türkiye’nin
üçte ikisi demek… fiu anda birli¤in esas amac›
belediyelerin kendilerini gelifltirmelerini sa¤lamak.
Bilgi al›flverifli, kadrolar›n e¤itilmesi gibi… Bu
konuda zaten kurumsallaflm›fl bir yap› var.
Kendi flirketi de dâhil olmak üzere binalar›yla,
salonlar›yla bu ifli çok profesyonel yap›yor, kurum
ve kurufllara destek veriyor. Sekretaryam›z›n
kadrosu çok güçlü… Yani birlik bafll› bafl›na bir
büyükflehir belediyesi gibi çal›fl›yor. Ele ald›¤›m›z
çok konu var… Birli¤e art›k Marmara ile iliflkisi
olan belediyeler de üye olabiliyor. K›br›s
belediyeleri, Balkanlar’daki belediyeler birli¤i de
art›k bizim çat›m›z alt›nda… Çok yönlü,
uluslararas› etkinliklerle dünya çap›nda çal›flmalar
yap›yoruz.



CCiizzrree  --  HHaassaannkkeeyyff,,  iiçç  bbööllggeelleerrddee  DDoo¤¤uubbaayyaazz››tt  --
EErrzzuurruumm,,  EErrzziinnccaann,,  SSiivvaass,,  kkuuzzeeyyddee  ddee  KKaarrss--
TTrraabbzzoonn  yoluyla girerdi. Anadolu Selçuklu
döneminde Anadolu’yu do¤u-bat›, kuzey-güney
yönünde bir a¤ gibi dolafl›r, do¤uda Erzurum,
Sivas, Kayseri ve Konya’da dü¤üm oluflturan bu
yollar kuzeyde Sinop, güneyde Antalya'ya kadar
uzan›rd›. Kuzeyden giden kol; Erzurum, Erzincan,
Tokat, Amasya, Sinop ve Kastamonu yönünden
Karadeniz limanlar›na, güneyden ilerleyen kol ise
Bitlis, Malatya, Kayseri, K›rflehir, Konya, Isparta,
Antalya üzerinden Akdeniz limanlar›na
ulaflmaktayd›. Güney kolun en uç noktas› ise
bugün Denizli vilayeti s›n›rlar› içerisinde bulunan
Akhan’d›. Akhan’dan ç›kan kervanlar 20-30 km.
sonra Menderes Nehri’ne, buradan da Ege
limanlar›na var›rd›.  

Orta Ça¤’da dünya ticareti, do¤u ile bat›y›
birlefltiren iki yol üzerinden yap›lmaktayd›.
Bunlardan birincisi Baharat Yolu, di¤eri

‹pek Yolu olarak bilinmektedir. O dönemde Çin
ile Anadolu aras›nda yap›lan ticaretin ana meta›
ipek oldu¤undan, Alman co¤rafyac›s› Ferdinand
von Richthofen bu yola “‹pek Yolu” ad›n›
vermifltir. ‹pek Yolu, Çin’in fiian kentinden bafllar,
Do¤u Türkistan, Mo¤olistan, Kazakistan,
Özbekistan, K›rg›zistan, Türkmenistan’› kat ettik-
ten sonra ve ‹ran üzerinden, bir kolu Suriye'nin
Lazkiye Liman›na ulafl›r, di¤er bir büyük kolu ise,
Anadolu topraklar›na girerdi. Dünya ticaretinin
büyük bir k›sm›n› üzerinde tafl›yan ‹pek Yolu’nun
geçti¤i bu ülkeler döneminin en zengin
ülkeleriydi.

‹pek Yolu, Anadolu’ya üç koldan; ggüünneeyyddee

inceleme

O

‹pek Yolu ve hanlar

GÖKÇE GÜNEL
Sanat Tarihçisi

Sahip Ata Kervansaray›, Afyon 



Bu yol flebekesinin yay›ld›¤› güzergâhlar›
takip ederken kervansaraylar›n yan›nda eski
köprüleri de göz önünde bulundurmak gerekir.
Yollar›n Anadolu’da bu kadar yay›lmas›n›n
nedeni, yollar›n güvenli¤i, merkezi otoritenin gücü
ve zaman›n baz› sultanlar›n› da misafir
edebilecek befl y›ld›zl› oteller gibi hizmet veren
ticaret yap›s› kervansaraylar›n varl›¤›yd›.  

Kervansaraylar ve hanlar, özünü
yyaarrdd››mmllaaflflmmaa  vvee  iinnssaannll››kk  dduuyygguussuunnddaann  aallaann  vvaakk››ff
ssiisstteemmii sayesinde günümüze kadar gelebilmifltir.
Kervansaraylar, yollar üzerinde kurulan ve kamu
yarar›na çal›flan, genelde bir deve yürüyüflü ile
7- 8 saatlik (35–40 km mesafe) aral›klarla
kurulan ticaret yap›lar›d›r. 

Sultan, vezir ve büyük devlet adamlar›
taraf›ndan yapt›r›lan kervansaraylar, kale gibi
sa¤lam, an›tsal, kesme tafltan yap›lm›fl,
döneminin süsleme özellikleriyle bezeli, kitabeli
veya kitabesiz ticaret, sosyal yard›m ve kültür
müesseseleriydi. Kervansaraylar›n duvarlar› kal›n
olup, duvarlar›n her iki yüzü yonu tafl› ile kapl›d›r.
Kapal› mekânlar›n üzeri genellikle tonozla
örtülüdür. Tafl iflçili¤i taç kap›larda üst
düzeydedir. Bu yap›lar içerisinde veya yan›nda,
zaman›n insan ve hayvanlar›n›n her türlü
ihtiyac›n› karfl›layacak, yiyecek içecek, bol su,
mescit, hamam, her çeflit tamir ustas›, rehber
gibi donan›ma sahip idi. Kervansaraylarda yaz›n
kapal› mekânlarda hayvanlar, aç›k mekânlar da
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insanlar ve arabalar kal›rd›. 
Yap›n›n büyüklü¤ü ve plan›na ba¤l› olarak

içinde veya yan›nda hamamlar› vard›r. Ayr›ca bir
odada veya avlu ortas›nda köflk mescitleri yer al›r.
Bu yap›larda süsleme, döneminin özelli¤ini
gösteren girifl veya kapal› mekân taç kap›lar›nda
karfl›m›za ç›kar. Kervansaraylar, plan özellikleri
bak›m›ndan; yaln›z kapal› k›sm›, yaln›z aç›k k›sm›,
hem aç›k k›sm› hem kapal› k›sm› olan, klasik
planl› ve iç avlulu kervansaraylar ile ortas›nda
köflk mescidi olan olarak grupland›r›l›r. Yaln›zca
kapal› develik k›sm› olanlar Amasya Ezine Pazar
Han, Alanya fiarapsa Han, yaln›zca aç›k ve yar›
aç›k bölümü olanlar Evdir Han, kapal› develik ve
aç›k avlulu olanlar Aksaray Sultan Han, Kayseri
Sultan Han’d›r.

Evliya Çelebi’ye göre, kervansaraylara ulaflan
kervanlar, akflam ezan› okunmadan yani hava
kararmadan içeri girmek zorundayd›. Sabah ezan›
okunmadan, yani hava ayd›nlanmadan da d›flar›
ç›kamazlard›. D›flar› ç›kmadan önce ortaya bir
tellal ç›kar, kervanlar›n eksik ve yitik bir fleylerinin
olup olmad›¤› sorulur, e¤er bir eksiklik veya yitik
varsa, kap›lar bu eksiklik giderilmeden veya yitik
bulunmadan aç›lmazd›. Kervansaraylarda her tür
milletten insan kalabilirdi. Kervansaray›n
büyüklü¤üne göre yolculardan ve kervanlardan
üç ile yedi gün hiç para al›nmazd›. Bunun
yan›nda yolculardan para al›nan kervansaraylar
da vard›. Büyük programl› bu yap›larda sultan,

Sultan Han›, Aksaray



Tarihi ‹pek Yolu üzerinde bulunan han ve
kervansaraylar›m›z› otel, restoran, dinlenme
tesisi, hediyelik eflya sat›fl merkezi gibi ifllevlerle
nostaljik turizm merkezleri haline getirmek, bu
an›tsal eserleri günümüz koflullar› alt›nda ayakta
tutarak ve kültürel miras olarak gelecek
kuflaklara emanet etmek gerekmektedir.

ANADOLU KERVANSARAYLARINDAN
B‹RKAÇ ÖRNEK 

Eshab-› Kehf Külliyesi
Kervansaray›,
Afflin / Kahramanmarafl

Afflin yak›nlar›ndaki kervansaray, eski
kal›nt›lardan da faydalan›larak yap›lm›fl bir
Selçuklu külliyesi içindedir. Kitabesi olmayan
kervansaray, külliyenin di¤er yap›lar›yla birlikte I.
Alaaddin Keykubad’›n Marafl Valisi Nusreteddin
Hasan Bey (ölümü 1234-35) taraf›ndan
yapt›r›lm›flt›r. Halen külliyede cami, kervansaray
ve ribat ayaktad›r. Dikdörtgen planl›, oldukça
büyük (27x34 m.) kâgir bir yap› olan
kervansaray›n iç ve d›fl cephelerinde kesme tafl
kullan›lm›flt›r. Kapal› mekânlar›n iç k›s›mlar›
moloz tafl olup üzeri s›va kaplanm›flt›r.

vezir veya özel misafirlerin kalaca¤› özel odalar
da bulunurdu. Kervansaraylar›n fonksiyonlar›
aras›nda bar›fl zaman›nda ticaret yap›s›, savafl
zaman›nda da askeri amaçlar için kullan›lmas›,
derbent ve posta teflkilatlar›na hizmet vermesi de
say›labilir.

Anadolu Selçuklu yap›lar›nda önemli bir
yere sahip olan kervansaraylar, XII. yüzy›l›n son
çeyre¤inden sonra yap›lmaya bafllanm›fl,
Selçuklular›n y›k›l›fl›na kadar devam etmifltir. Son
araflt›rmalara göre bu dönemden günümüze
kadar gelen kervansaray say›s› 250 civar›ndad›r.

Osmanl› ‹mparatorlu¤u döneminde Selçuklu
kervansaraylar›n›n kullan›lmas›n›n yan›nda ihtiya-
ca göre yenileri de yap›lm›flt›r. Bunlardan flehir
merkezlerine yap›lanlar›n ifllev ve planlar›
de¤iflime u¤ram›flt›r. fiehir hanlar›, genellikle iki
katl› olup, avlulu ve revakl›d›r. Ayr›ca kentlerin
geliflmesiyle kentlerde ticaret hanlar› ortaya
ç›km›flt›r. Yerleflim yerleri d›fl›nda yap›lan menzil
hanlar› eski gelene¤i sürdürerek, Selçuklu ker-
vansaraylar› gibi yap›lm›fllard›r. Bunlar etraf›nda
zamanla flehirler oluflmufltur. 

Günümüzde ulafl›m kolayl›¤›, modern otelci-
lik anlay›fl› ve karayollar›ndaki dinlenme tesis-
lerindeki yenilikler gibi geçerli nedenlerle, han-
lar›m›z›n ve kervansaraylar›m›z›n geçmiflteki
fonksiyonlar› kalmad›¤›ndan, bu evrensel nitelik-
teki çok önemli an›tlar›m›z, kullan›lmad›¤› için,
gün geçtikçe harap olmaktad›r.

Susuz Han, Burdur
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Kervansaray, ortadaki dikdörtgen planl› aç›k bir
avlunun dört yan›nda pefl pefle s›ralanm›fl odalar
ve eyvanlar›n yan›nda, ah›r› bat› taraf›nda yer
alan benzersiz bir yap›d›r. Mülkiyeti Vak›flar
Genel Müdürlü¤ü’nde olan kervansaray,
külliyenin di¤er yap›lar›yla birlikte 1957–1972 ve
1980 ve 2003–2007 y›llar›nda onar›lm›flt›r. 

Sahip Ata Kervansaray›, Sultanda¤›
(‹shakl›) / Afyon 

Konya–Afyonkarahisar yolunda, Sultanda¤›
(‹shakl›) kasabas›nda bulunan kervansaray.
Alaaddin Keykubad zaman›nda, Sahip Ata
Fahrettin Ali Bin Hüseyin taraf›ndan, 1249-
50–1267/8 y›llar› aras›nda yapt›r›lm›flt›r. Hem
aç›k k›sm› hem kapal› k›sm› olan, klasik planl›
kâgir bir yap›d›r. Bütünüyle dikdörtgen planl›
yap›n›n d›fl k›s›mlar›nda düzgün kesme tafl, iç
k›s›mlar›nda moloz tafl kullan›lm›flt›r. Yap›n›n
ortas›nda köflk mescidi bulunan, iç ölçüleri
36x34 m. olan aç›k avlulu k›sm› vard›r. K›fll›k
bölüm olarak nitelenen kapal› k›s›m d›fltan
23.55x25.15 metre ölçülerinde kareye yak›n bir
plana sahiptir. Aç›k avlulu k›sm›n d›fl duvarlar›n›n
köflelerinde kare planl› burçlar, duvar ortalar›nda
yar›m yuvarlak burçlar bulunmaktad›r. ‹shakl›
Kervansaray› olarak da bilinen yap›n›n kapal›
k›fll›k k›sm›na, avludan kendine özgü bir taç kap›

ile girilmektedir. Giriflte Selçuklu sülüsü ile alt›
sat›rl›k bir kitabe bulunmaktad›r. Vak›flar Genel
Müdürlü¤ü sorumlulu¤unda bulunan
kervansaray›n onar›m› devam etmektedir. 

Sultan Han›, Aksaray

Aksaray–Konya yolu üzerinde, Aksaray’›n 42. km.
bat›s›nda,  Sultanhan› beldesinde yer
almaktad›r. I. Alaadddin Keykubad taraf›ndan
1229 y›l›nda yapt›r›lan kervansaray›n avlusu ayn›
y›l›n sonlar›nda tamamlanm›flt›r. III. G›yaseddin
Keyhüsrev döneminde, 1278'de zaman›nda Vali
S›raceddin Ahmet bin el-Hasan taraf›ndan
onar›larak geniflletilen kervansaray›n mimar›
Muhammet bin Havlan el D›m›flki’dir.
Kervansaray hem aç›k k›sm› hem kapal› k›sm›
olan klasik planl› kâgir bir yap›d›r. Bütünüyle
dikdörtgen planl› yap›n›n d›fl k›s›mlar›nda düzgün
kesme tafl, iç k›s›mlar›nda moloz tafl
kullan›lm›flt›r. Ortas›nda köflk mescidi bulunan
yap›n›n avlu k›sm›na geometrik bezemeli mermer
taç kap› ile girilmektedir. Bu flaheser han›n kapal›
k›sm› 32.50x55 m., avlusu 49x62 m. ölçüsündeki
yap› Selçuklu kervansaraylar›n›n en büyü¤ü, en
an›tsal›, kimilerine göre de en güzelidir. Befl
sah›nl›, dokuz tonozlu kapal› bölümün ortas›nda
salyangoz biçiminde, kal›ps›z olarak örülmüfl
kubbe vard›r. Vak›flar Genel Müdürlü¤ü
sorumlulu¤undaki kervansaray onar›lm›flt›r.

Ak Han, Denizli



Alara Han, Alanya / Antalya

Antalya-Alanya yolunda, Çakallar beldesinde
Alara çay› kenar›nda bulunmaktad›r. I. Alaaddin
Keykubad taraf›ndan 1231-32 y›l›nda
yapt›r›lm›flt›r. Yan›nda Alaaddin Keykubad’›n
yazl›k saray› olan Alara Kalesi bulunmaktad›r. Bir
yamaca yaslanan kervansaray, dikdörtgen planl›,
38.50x49.50 m. ölçüsünde d›fla kapal› bir
yap›d›r. Merkezde bulunan aç›k bir avlu k›sm›n›
etraf›na kapal› k›s›mlar› yerlefltirilmifl, plan ve
kurulufl yönüyle çok ilginç bir yap›d›r.
Kervansaray›n yap›m›nda düzgün kesme tafl ve
moloz tafl kullan›lm›flt›r. Mülkiyeti Vak›flar Genel
Müdürlü¤ü’nde bulunan kervansaray, onar›larak
kiraya verilmifltir. 

Susuz Han, Bucak / Burdur

Antalya–Burdur yolunda, Bucak ilçesi
yak›nlar›nda, Susuz köyünde yer almaktad›r.
Selçuklu Sultan› II. Giyaseddin Keyhüsrev
döneminde (1244-46), Ba¤datl› Sad›k A¤a
taraf›ndan yapt›r›lm›flt›r. Günümüze sadece
kapal› k›sm› ulaflan kervansaray, asl›nda hem
aç›k k›sm› hem kapal› k›sm› olan kâgir bir
yap›d›r. Bütünüyle dikdörtgen planl› yap›,
28.50x29.50 m. ölçülerindedir. Yap›m›nda d›fl
k›s›mlar›nda düzgün kesme tafl, iç k›s›mlar›nda

moloz tafl kullan›lm›flt›r. D›fltan payandalarla
desteklenen yap›ya geometrik bezemeli mermer
taç kap› ile girilmektedir. Mevcut yap›da 16
tafl-ayak üst yap›y› tafl›makta ortada konik külahl›
bir ayd›nlatma kubbesi bulunmaktad›r.

Akhan, Denizli
(Goncal›-Bozhan)

E¤irdir-Denizli yolunda, Akhan köyünde,
Denizli’nin yaklafl›k 7 km. kuzeyinde karayolu
kenar›nda bulunmaktad›r. Kitabesine göre II.
‹zzeddin Keykavus döneminde, Emir Seyfeddin
Karasungur bin Abdullah taraf›ndan 1253-54
y›l›nda yapt›r›lm›flt›r. Kervansaray dikdörtgen
planl› aç›k ve kapal› bölümlerden oluflmaktad›r.
Kapal› bölüm avlulu bölümden daha küçük olup
yap› 1100 metrekarelik bir alan üzerine
oturmaktad›r. Yap›n›n tamam›nda düzgün kesme
tafl, moloz tafl ve mermer kullan›lm›flt›r. Han›n
avlu portali geometrik ve plastik süslemeleri ile
oldukça görkemlidir. Vak›flar Genel
Müdürlü¤ü’nün sorumlulu¤unda olan han
onar›m›ndan sonra turistik tesis olarak
kullan›lmak üzere kiraya verilmifltir.

Mama Hatun Kervansaray›,
Tercan / Erzincan

Erzincan ili, Tercan ilçesi merkezinde
bulunmaktad›r. Erzurum-Sivas kervan yolu
üzerinde yer almaktad›r. Selçuklu Sultan› II.
‹zzeddin K›l›ç Arslan döneminde 1191-1201
tarihleri aras›nda Melike Mama Hatun taraf›ndan
Mimar Ahlatl› Ebül Nema bin Mufaddal’a
yapt›r›lm›flt›r. Kervansaray mescit, hamam ve
türbeden oluflan külliye içersinde bulunmaktad›r.
Kervansaray›n aç›k avlusu bulunmamaktad›r.
Yap› sadece kapal› k›s›mdan ibarettir. Duvarlar›
yonu tafl› kapl›d›r. Vak›flar Genel Müdürlü¤ü
taraf›ndan onar›lm›flt›r.

Ejder (Harmandöven) Kervansaray›,
I¤d›r

I¤d›r ili, Merkez, Harmandöven köyünde
bulunmaktad›r. Tebriz-Sivas kervan yolu üzerinde
yer almaktad›r. 12. yüzy›lda Sürmari Emiri
fierafeddin Ejder taraf›ndan yapt›r›lm›flt›r.
Kervansaray aç›k avlulu ve kapal› k›s›mdan
oluflmaktad›r. Duvarlar yonu tafl› kapl›d›r. Tafl
iflçili¤i ile dikkati çekmektedir. Vak›flar Genel
Müdürlü¤ü’nün sorumlulu¤unda olan han›n
onar›m› tamamlanm›flt›r.

Mamahatun Kervarsaray›, Tercan

Taflhan, Malatya
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Sultan Han›, Kayseri

Mahperi Hatun, Tokat



Mahperi Hatun, Tokat
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Mahperi Hatun, Tokat



Sultan Han›, Bünyan / Kayseri

Kayseri ili, Bünyan ilçesi, Tuzhisar beldesi,
Sultanhan› köyünde bulunmakta, Kayseri-Sivas
kervan yolu üzerinde yer almaktad›r. Selçuklu
Sultan› I. Alaaddin Keykubad taraf›ndan 1232-
1236 y›llar› aras›nda yapt›r›lm›flt›r. Kervansaray
aç›k avlulu ve kapal› k›s›mlardan oluflmaktad›r.
Aç›k avlu revakl› ve avlunun ortas›nda köflk
mescit yer almaktad›r. Kapal› k›s›m befl sahnl›d›r.
Duvarlar yonu tafl› kapl›d›r. Vak›flar Genel
Müdürlü¤ü’nün sorumlulu¤unda olan han
onar›lm›flt›r.

Raziye Sultan Kervansaray›, Kad›nhan›
/ Konya

Konya ili, Kad›nhan› ilçesi merkezinde
bulunmaktad›r. Konya-Afyon kara yolu üzerinde
yer almaktad›r. I. Alaaddin Keykubad döneminde,
kitabesine göre Raziye (Rukiye ?) Hatun binti
Mahmud taraf›ndan 1223 y›l›nda yapt›r›lm›flt›r.
Yap› aç›k avlulu ve kapal› k›s›mdan oluflmakta
iken, avlusu y›k›lm›flt›r. Kapal› k›s›m kareye yak›n
dikdörtgen planl›d›r. Duvarlar yonu tafl› kapl›d›r.
Vak›flar Genel Müdürlü¤ü’nün
sorumlulu¤undad›r.

Taflhan, Hekimhan / Malatya

Malatya ili, Hekimhan ilçesi merkezinde
bulunmaktad›r. Malatya-Sivas kervan yolu
üzerinde yer almaktad›r. I. ‹zzeddin Keykavus ve
I. Alaaddin Keykubad döneminde dört adet (2
adet Arapça, l adet Ermenice, l adet Süryanice)
kitabesine göre, Ebu Salim b. Ebi’l-Hasan
el-fiammâs el-Hekim el-Malâti taraf›ndan 1218
y›l›nda yapt›r›lm›flt›r. Osmanl›lar döneminde
Sadrazam Köprülü Mehmet Pafla taraf›ndan
1661 y›l›nda Mimar Hasan A¤a'ya tamir
ettirmifltir. Taflhan aç›k avlulu ve kapal› k›s›mdan
oluflmaktad›r. Aç›k avlulu revakl›d›r. Kapal› k›s›m
üç sah›na ayr›lm›flt›r. Kapal› k›sm›n üzeri içten
tonoz d›fltan da düz toprak bir üst örtü ile
örtülmüfltür. Duvarlar moloz tafl örgülüdür.
Vak›flar Genel Müdürlü¤ü’nün sorumlulu¤unda
olan han onar›lm›flt›r.

Sar› Han (Saruhan ), Ürgüp / Nevflehir 

Nevflehir ili, Ürgüp ilçesi, Çökek köyünde Damsa
çay› vadisinde bulunmaktad›r. Selçuklu Sultan› II.
Alaaddin Keykubad 1238 tarihinde inflas›na
bafllan›lm›fl, Sultan II. ‹zzettin Keykavus
taraf›ndan 1249 tarihinde tamamlat›lm›flt›r.

Aksaray-Kayseri kervan yolu üzerinde yer
almaktad›r. Revakl› aç›k avlulu ve kapal›
k›s›mlardan oluflan kervansaray›n girifl portali
üzerinde kare planl› mescit yer almaktad›r. Kapal›
k›s›m befl sahnl›d›r. Orta sahnda d›fl› külahl›
kubbe bulunmaktad›r. Duvarlar yonu tafl›
kapl›d›r.Vak›flar Genel Müdürlü¤ü’nün
sorumlulu¤unda olup onar›lm›flt›r. Turistik tesis
olarak hizmet vermektedir.

Durak (Pervane Süleyman) Han,
Dura¤an / Sinop

Sinop ili, Dura¤an ilçesinde Gök Irmak kenar›nda
bulunmaktad›r. Han Samsun-Kastamonu kara
yolu üzerinde yer almaktad›r. Yap› III. Giyaseddin
Keyhüsrev döneminde, infla kitabesine göre
Pervane Emineddin [Muîneddîn] Süleyman bin
Ali taraf›ndan Eylül 1266 tarihinde Mimar
Gevherbafl bin Abdullah’a yapt›rm›flt›r. Revakl›
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aç›k avlulu ve kapal› k›s›mlardan oluflan
kervansaray›n kapal› k›sm› tonoz örtülüdür.
Duvarlar yonu tafl› kapl›d›r. Vak›flar Genel
Müdürlü¤ü’nün sorumlulu¤unda olan han
onar›lm›flt›r.

Mahperi Hatun Kervansaray›
(Ulu-Hatun Han›), Pazar / Tokat

Tokat ili, Pazar ilçesinin merkezinde
bulunan kervansaray, II. Giyaseddin Keyhüsrev
döneminde, I. Alaaddin Keykubad’›n efli, II.
G›yaseddin Keyhusrev'in annesi Valide Sultan
Melike Mahperi (Huant) Hatun taraf›ndan
1238/1239 y›l›nda yapt›r›lm›flt›r. Kervansaray
kapal› ve avlulu aç›k k›s›mlardan oluflmaktad›r.
Avlulu k›s›m revakl›d›r. Kapal› k›s›m üç sah›nl›d›r.
Orta sah›n di¤erlerinden daha genifl tutulmufl ve
ortas›nda külahl› kubbe yer almaktad›r. Aç›k
avlulu k›s›m ile kapal› k›sma portal kap›larla

girilmektedir. Kervansaray›n duvarlar› yonu tafl›
kapl› ve payandalarla desteklenmifltir. Vak›flar
Genel Müdürlü¤ü’nün sorumlulu¤unda olan han
onar›lm›flt›r.

Iss›z Han, Karacabey / Bursa

Bursa ili, Karacabey ilçesi, Seyran köyünde eski
Bursa-‹zmir kara yolu üzerinde bulunan bu han
1394 y›l›nda, Celaleddin Eyne Bey taraf›ndan
yapt›r›lm›flt›r. Osmanl› döneminde ilk yap›lan
özelli¤ini tafl›maktad›r. Han sadece kapal›
bölümden oluflmaktad›r. Yap› dikdörtgen planl› ve
kuzey-güney yönünde at›lan befler paye ile üç
sah›na ayr›lm›flt›r. Han›n ortas›nda bacalar›
çat›dan d›flar› ç›kan bacalar yer almaktad›r.
Han›n duvarlar› iki s›ra kesme tafl ve dört s›ra
tu¤la ile almafl›k teknikle örülmüfltür. Vak›flar
Genel Müdürlü¤ü’nün sorumlulu¤undad›r. 1956
y›l›nda onar›lan Han, yeniden onar›ma al›nm›flt›r.

Iss›z Han Bursa, Karacabey



giriflim sonuca ulaflamam›fl, Osmanl› topraklar›ndaki
ilk demiryolu hatt›n›n yap›m›na ‹ngiliz bask›s›
sonucunda 1837 y›l›nda ‹skenderiye-Kahire aras›nda
bafllanm›fl, çeflitli nedenlerle verilen aralardan
dolay› 1854 y›l›nda tamamlanabilmifltir. Osmanl›’n›n
Avrupa topraklar›ndaki ilk demiryolu hatt› olan
Köstence-Çernodova hatt›n›n yap›m›na bir ‹ngiliz
flirketi taraf›ndan 1856 y›l›nda bafllanm›flt›r. Yine ayn›
y›l, bir ‹ngiliz flirketine verilen imtiyazla yap›m›na bafllanan
‹zmir-Ayd›n hatt› Anadolu’nun ilk demiryolu hatt›
olarak 1860 y›l›nda iflletmeye aç›lm›flt›r.

Kapsaml› demir yolu çal›flmalar›ndan ilki
1860 y›l›nda Ali ve Fuat Pafla’lar›n haz›rlam›fl
oldu¤u demiryolu program›d›r. Bu programda
Balkan yar›madas›n› katederek ‹stanbul-Tuna
aras›nda demiryolu ulafl›m›n› mümkün k›lacak,
böylece baflkenti Viyana ve Paris’e ba¤layacak bir
hat tasarlanm›flt›. Projenin gerçekleflememesinin

nedeni Osmanl› Hükümeti’nin gerekli maddi ve
teknik olanaklara sahip olmamas›yd›.3

Sultan Abdülaziz’in 1871 y›l›nda yay›nlad›¤›
irade ile Asya topraklar›nda, ‹stanbul-Ba¤dat
aras›nda yap›lacak bir ana hatt›n yan hatlarla
Karadeniz, Akdeniz ve Basra Körfezi’ne ba¤lanmas›
projesi ele al›nm›fl, bu projenin devlet taraf›ndan
gerçeklefltirilmesi planlanm›flt›. Hatt›n ilk k›sm›n›n
yap›m›na 1871 A¤ustos’unda bafllanm›fl, çeflitli
nedenlerle ‹stanbul-‹zmit aras› ancak iki y›lda
tamamlanabilmiflti. Abdülaziz taraf›ndan 1872
y›l›nda görevlendirilen Wilhelm von Pressel projeyi
gelifltirmeye çal›flm›fl, ancak 1875 y›l›nda Osmanl›
Maliyesi’nin iflas›yla bu proje durdurulmufltu.4

Osmanl› dönemindeki en kapsaml› demiryolu
projeleri II. Abdülhamit döneminde Dûyûn-u
Umumiye ‹daresi’nin kurulmas› ile bafllam›fl,
Anadolu demiryollar› (1888), Ba¤dat Demiryolu
(1889), Yafa-Kudüs demiryolu (1889), Selanik-
Manast›r demiryolu (1890), Beyrut-fiam demiry-
olu (1890), Selanik-‹stanbul demiryolu (1892)
imtiyazlar› yabanc› yat›r›mc›lara verilmifltir. II.
Abdülhamit’e göre, demiryollar› sayesinde devlet

Osmanl› dönemi demiryollar›

9. yüzy›l›n bafl›nda Avrupa, bilim ve teknik
alan›nda önemli geliflmeler göstermifl, fab-
rikalarda ve üretim tesislerinde özellikle
buhar gücünün kullan›m›yla makineleflme

süreci bafllam›fl, üretim kapasiteleri ve h›z› eskiye
oranla inan›lmaz ölçüde artm›flt›r. Bunun sonucu
olarak ihtiyaç fazlas› ürünlerin h›zl› biçimde daha
uzak çevrelerdeki tüketicilere ulaflt›r›lmas›
gereksinimi do¤mufltur. Buhar makinesinin ulafl›mda
kullan›lmas›, hem bu gereksinimin sonucu olarak,
hem de endüstri devrimi ile birlikte oluflan büyük
fabrikalara gerekli olan ifl gücünün ulaflt›r›lmas›
hedefiyle, tüm dünyadaki dinamikleri de¤ifltirecek
yeni bir ulafl›m sistemini, demiryolunu do¤urmufltur.

Bu dönemde Osmanl› ekonomisi ve maliyesi
iyice zay›flam›fl, d›fl güçlerin etkisi alt›na girmiflti.

Anadolu, geliflmifl bat›l› ekonomilerin bir hammadde
kayna¤› ve mamul madde pazar› durumundayd›.
Özellikle Bat› ve Güney Anadolu’nun k›rsal kesimi,
Avrupa kapitalizmine tar›msal ürün ve hammadde
sa¤layan önemli bir kaynak oluflturuyordu.1

Ayn› dönemde,  geleneksel tar›m d›fl› üretim
kaybolmaya yüz tutmufl, önceleri ana ulafl›m
yollar› olan kervan yollar› yeni ekonomik düzen
içinde önemlerini yitirmifllerdi. Bat›‘da h›zla
geliflen demiryolu, iç bölgelerden büyük liman
kentlerine tar›msal ürün ve hammadde ak›fl›n›
sa¤lamak üzere sömürge tipi ekonominin bir
gere¤i olarak “ithal” edilmifltir2. Osmanl› Devleti,
kendi ekonomik ve askeri ç›karlar› do¤rultusunda
gerekli gördü¤ü demiryollar›n›n yap›m ve iflletmesini
mali imkâns›zl›klar sonucu gerçeklefltirememiflti.
K›smen bu amaç do¤rultusunda, k›smen de büyük
d›fl borçlar nedeniyle bir taviz olarak, Osmanl›n›n
yabanc› yat›r›mc›lara verdi¤i “imtiyazlar” ile demiryolu
projelerine bafllanm›flt›r.

Oldukça erken bir tarihte, 1836 y›l›nda
Francis Chesney’in baflkanl›¤›ndaki bir kurulun
Akdeniz’i Basra’ya ba¤lamak düflüncesiyle yapt›¤›

inceleme

1
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demiryolu miras›
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otoritesi güçlenebilecek, isyanlar ve eflkiyal›k
askeri güçlerin sevkinin kolaylaflmas› sayesinde
önlenebilecek, kaybedilen topraklardan gelen
göçmenler ülke içinde uzak bölgelere yerlefltir-
ilebilecek ve tar›m ürünleri de h›zla pazara sevk
edilip bu sayede ekonomi canlanabilecekti.5

Borç bata¤›nda bulunan Osmanl› Devleti,
sadece Hicaz demiryolunun yap›m›n›
gerçeklefltirebilmifl, bunun d›fl›ndaki ana
demiryolu hatlar› yabanc› sermaye taraf›ndan
yap›lm›flt›r. Osmanl› topraklar›nda demiryolu
yap›m›na giriflen yabanc› ülkelerin amac›, kendi
ekonomilerine kaynak ve gelir sa¤laman›n yan›
s›ra, kendi nüfuz bölgelerini oluflturarak ileride
gerçekleflebilecek bir toprak paylafl›m›nda bu
bölgeleri kendi sömürgeleri içine katabilmekti.6

En baflta ‹ngilizler, sonra Frans›zlar lehine geliflen
bu durum, Ba¤dat demiryolu imtiyaz›n›n elde
edilmesiyle 1889’dan itibaren Almanlar› avantajl›
konuma getirmiflti.7

Osmanl› Devleti, 1914 y›l›na kadar demiry-
olu yap›m› için yabanc› yat›r›mc›lara çok büyük
tavizler vermifltir; bunlar›n bafl›nda kilometre
teminatlar› gelmektedir. Daha da ötesi, kilometre
teminatlar› için devlet baz› vergilerini karfl›l›k
göstermifl ve kimi zaman tahsilini yabanc›lara
b›rakm›flt›r.8 Bunun d›fl›nda, demiryolunun geçti¤i
bölgelerdeki yeralt› ve yerüstü zenginliklerini
iflletme hakk› da yabanc› yat›r›mc›lara verilmifltir.
Örne¤in, II. Abdülhamit döneminde Deutsche
Bank’a Haydarpafla-Ankara hatt› boyunca eni
yirmi kilometreye varan bir flerit içindeki
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zenginlikleri iflletme ve gerekti¤i kadar a¤aç kesme
olana¤› sa¤lanm›flt›r.9 Bütün bu olumsuzluklara
ra¤men, Osmanl› Devleti kendi zay›f ekonomisiyle
gerçeklefltiremeyece¤i, mali krize olas› bir çare ve
devletin askeri politikas›na hizmet edecek bir araç
olarak gördü¤ü ulafl›m altyap›s›na10 yabanc›
yat›r›mc›lar arac›l›¤›yla kavuflabilece¤ine inanm›fl,
büyük tavizler vermekten kaç›nmam›flt›r.

Cumhuriyet dönemi
demiryollar›

Yeni kurulan Türkiye Cumhuriyeti
Hükümeti’nin ekonomi politikas›n›n temeli
“yeniden infla” anlay›fl›, bu anlay›fl›n ilk uygulama
alan› da demiryollar› olmufltur.11 Zaman›n
siyasetçilerince “flimendifer politikas›” olarak
adland›r›lan demiryolu hareketi 1924 y›l›nda
bafllam›fl, 1927 y›l›nda ivme kazanm›fl, 1939
y›l›nda II. Dünya Savafl›’n›n bafllamas›yla iyice
yavafllam›fl, adeta durma noktas›na gelmifltir.
Cumhuriyet döneminin ilk infla hareketi olan
demiryolu hareketi, yeni rejimin ideolojisiyle
bütünleflmifltir.12 Osmanl› ‹mparatorlu¤u’nun
çöküflünün h›zland›r›lmas›nda yabanc› devletlerce
kullan›lan bir unsur olan demiryollar›, Genç
Cumhuriyet’in yöneticileri taraf›ndan ulusun
siyasal ve ekonomik ba¤›ms›zl›¤›n› sa¤layacak en
önemli araç olarak görülmüfltür.13

Cumhuriyet yönetimi, Osmanl› döneminde
oluflturulan ve a¤›rl›kla bat› bölgelerinde yer alan,

http://www.trainsofturkey.com/maps/turkey_map_1918.jpg



kazanamam›fl, II. Dünya Savafl› sonras› y›llarda
da hükümet politikas› olarak karayolu tafl›mac›l›¤›na
a¤›rl›k verilmesiyle duraklama noktas›na gelmifltir.
1950-1980 y›llar› aras›nda y›lda sadece ortalama
30 kilometre yeni demiryolu yap›lm›flt›r.19

Sanayileflmenin en önemli unsurlar›ndan
biri olan demiryolu, çeflitli özellikleriyle birçok
bilim dal›n›n ilgi alan›na girmektedir. Endüstri
miras› konusunun bir alt bafll›¤› say›lan demiryolu
miras›, sahip oldu¤u içerik bak›m›ndan incelendi¤inde,
kendi bafl›na bir ana bafll›k oluflturabilecek kadar
genifl bir kapsama sahiptir.20

Demiryolu miras›n› oluflturan tarihi yap›lar
sadece gar ve yolcu binalar› de¤ildir; yap›
program›ndaki mal depolar›, bekçi kulübeleri,
lojmanlar, silolar, lokomotif depolar›, su depolar›,
köprüler, helâlar, çamafl›rhane, iflçi ve nöbetçi
evleri gibi ö¤eler de bu miras›n parçalar›d›r.
Ülkemizin en önemli demiryolu yap›lar›ndan olan
Haydarpafla gar› bile ancak 1997 y›l›nda
tescillenebilmifltir. Tarihi ve kültürel de¤ere sahip
demiryolu yap›lar›, sistematik olarak tescillenmedi¤i
için büyük bir k›sm› günümüze ulaflamam›flt›r;
günümüze ulaflabilenlerin ço¤u ise korunamamaktan
dolay› gün geçtikçe y›pranmakta ve kontrolsüz
bir flekilde tahrip olmaktad›r. 

Demiryolu miras› kapsam›ndaki yap›lar›n
onar›l›p, gerekirse yeniden ifllevlendirilerek koruma
alt›na al›nabilmesi için at›lmas› gereken en
önemli ad›m, sistematik bir envanter çal›flmas›n›n
yap›lmas›, mevcut yap› ö¤elerinin ayr›nt›l› olarak
belgelenmesi, yap›lacak araflt›rma çal›flmalar› ve
yay›nlarla toplumsal tarihimizdeki önemi
yads›namayacak bu miras konusunda tüm
çevrelerin bilinçlendirilmesidir.

bat›l› emperyalist devletlerin kendi ç›karlar›n›
önde tutarak infla ettikleri “a¤aç” biçimindeki hatlar
yerine, ulusal bütünlü¤ün ve ulusal ekonominin
gereksinmelerini karfl›layacak, ülkenin dört bir
yan›na hizmet götürecek, özellikle az geliflmifl
bölgelere ulaflabilecek ve Osmanl› döneminde
ihmal edilen do¤u bölgelerini de yeni kalk›nma
planlar›na entegre edebilecek “a¤” örüntüsünde
demiryollar› yapmay› amaç edinmifltir14. Bu amaca
ulaflabilmek için ilk olarak yabanc› yat›r›mc›lar›n
iflletti¤i mevcut demiryolu hatlar› sat›n al›narak
ulusallaflt›r›lm›flt›r. ‹kinci aflama olarak yeni bir
yap›m program› oluflturulmufl, yap›lacak hatlar›n
devlet eliyle iflletilmesi planlanm›flt›r. 1927 ve
1933 y›llar›nda iki ihale gerçeklefltirilmifltir. ‹kinci
ihalede ilk kez bir Türk firmas› yap›mc›l›¤› üstlenir:
1933-1937 y›llar› aras›nda yap›m› tamamlanan
Sivas-Erzurum demiryolu hatt›n›n önemi,
yat›r›mc›s›ndan mühendisine, formeninden
iflçisine tamamen ulusal finansman ve ifl gücüyle
gerçekleflen ilk genifl kapsaml› proje olmas›d›r.

Cumhuriyet’in ilk y›llar›nda ulusal kalk›nma
yolunda demiryolu yap›m›n›n tafl›d›¤› önemi
Atatürk de flu cümleyle aç›klamaktad›r: “Türk
Milleti’nin servet, refah, medeniyet yollar›nda
yürümesi ve Türkiye’de iktisadî hayat›n yüksek
inkiflaflar› ancak bu demirden yollarla olacakt›r.”15

Ulusal ekonominin sa¤lam temellere oturtul-
mas›na çal›fl›lan bu dönemde haz›rlanan 1932 ve
1936 tarihli 1. ve 2. Befl Y›ll›k Sanayileflme Planlar›’nda
enerji ve makine üretiminin d›fla ba¤›ml›l›¤›n›
ortadan kald›racak kömür ve demir-çelik sanayii
öncelikli olarak ele al›nm›flt›r. Böylece, sanayi için
gerekli hammaddenin h›zl› ve ucuz tafl›nmas›
amac›yla demiryolu yat›r›mlar›na a¤›rl›k verilmifltir.16

Demiryolu politikas›n›n ulusun kalk›nmas› yolundaki
baflar›s›n› Falih R›fk› Atay 1942 tarihli
“Demiryolculu¤umuzun XV’inci y›l›” bafll›kl›
yaz›s›nda flöyle dile getirmifltir:

“Türk demiryolculu¤u, yeni ça¤
Türkiye’sinin baflar› iradesini yo¤urmakta amil
olmufltur. Demiryolcular yaln›z ray döflemediler,
tünel açmad›lar, köprü kurmad›lar; taraf taraf
fabrikalar açan, sulama ifllerini halleden, bu
memleketi asr›m›za ulaflt›ran teknik ve iman
kadrosunun da habercisi ve müjdecisi oldular.
Onbefl y›l öncesinden bugün bir rüya idi. Bu
günden onbefl y›l öncesi bir kâbustur.” 17

Kemalist devrimin simgelerinden biri olan
bu ulafl›m a¤›n›n üzerindeki yap›lar, özellikle
1930’lu y›llarda infla edilen garlar, örne¤in Sivas,
Malatya ve Manisa garlar›, ortak bir modernist
mimari dile sahip yap›lar olarak18 devlet ideolojisini
bu alanda somutlaflt›r›yordu.

1939 y›l›nda yavafllayan demiryolu yap›m
faaliyetleri sonraki y›llarda hiç bir zaman eski ivmesini

11  Yüksek, Ahmet Erhan, 1923-1939 Dönemi Demiryollar›m›z,
Ankara, s.1.
22  Yüksek, Ahmet Erhan, a.g.e., s.2.
33  Y›ld›r›m, ‹smail, “Osmanl› Demiryolu Politikas›na Bir Bak›fl”, F.Ü.
Sosyal Bilimler Dergisi, Cilt: 12, Say›: 1,   2002 Elaz›¤, s. 313.
44  Y›ld›r›m, ‹smail, a.g.e., s.314.
55 Y›ld›r›m, ‹smail, a.g.e., s.314-316.
66  Y›ld›r›m, ‹smail, a.g.e., s.317-319.
77  Rathman, Lothar, Alman Emperyalizminin Türkiye’ye Girifli, ‹stan-
bul, 1982, s.35
88  Gürbüz, Ali Kemal, “Osmanl› ‹mparatorlu¤u’nda Demiryollar›n›n
Rolü”, Bal›kesir Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, Cilt:2, Say›:3,
1999, s.181-182.
99  Gürbüz, Ali Kemal, a.g.e., s.183.
1100 Gürbüz, Ali Kemal, a.g.e., s.191.
1111  Yüksek, Ahmet Erhan, a.g.e., s.6.
1122  Yüksek, Ahmet Erhan, a.g.e., s.6.
1133  Evren, Güngör, “Demiryollar›m›z”, Türkiye Mühendislik
Haberleri, Say›:384, Temmuz 1996, s.19.
1144  Yüksek, Ahmet Erhan, a.g.e., s.7.
1155  Evren, Güngör, a.g.e., s.19.
1166  Türkiye Mühendislik Haberleri, Say›:442-443, 2006/2-3, s.25.
1177  Evren, Güngör, a.g.e., s.21.
1188  Bozdo¤an, Sibel, Modernizm ve Ulusun ‹nflas› – Erken
Cumhuriyet Türkiye’sinde Mimari Kültür, 
1199  Türkiye Mühendislik Haberleri, Say›:442-443, 2006/2-3, s.25
2200  Kösebay Erkan, Yonca, “Anadolu Demiryolu Miras› ve
Korunmas›”, ‹TÜ Dergisi, Mimarl›k, Planlama, Tasar›m, Cilt:7,
Say›:2, s.16.
2211  Kösebay Erkan, Yonca, a.g.e., s.22.
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Ödemifl-Alsancak demiryolu istasyon binas›, 1876

Foto: Emin Baflaranbilek arflivi



müzelerini kendilerinin kurmas›n›n giriflimidir…
Bu konuda ilk ad›m 1998 y›l›nda ÇEKÜL

Kemaliye Gönüllüleri’nin, Kemaliye
Kaymakaml›¤›’n›n ve Kemaliye Belediyesi’nin
iflbirli¤iyle at›l›r. Tarihi eski Hal› Fabrikas› binas›
k›sa zamanda yeni bir kimli¤e ulafl›r. Bunu bu
kez, ünlü mimar Vedat Tek’in tasarlad›¤›
Kastamonu Hükümet Kona¤›’n›n alt kat›nda,
Kastamonu Valili¤i’nin önderli¤inde, Kastamonu
halk›n›n birbirinden ilginç belge ve objelerle
kat›ld›¤› Kastamonu Kent Müzesi izler. Bu
geliflme, ister istemez ça¤dafl donat›lar› da
birlikte getirir. 

Ard›ndan büyük bir ç›k›flla Bursa
Büyükflehir Belediyesi, Bursal›lar›n yo¤un
deste¤iyle, Bursa Kent Müzesi’ni, yine tarihi bir
yap› olan eski Adliye Binas›’nda gerçeklefltirir ve
ulusal-uluslararas› ortamlarda hemen yank› bulur,
büyük bir ilgiyle karfl›lan›r. Her kesimin, her yafl
dilimindeki insan›n kentlerini farkl› bir yaklafl›mla
ö¤renmesi düflüncesi, yo¤un ilgiyle hedefine
ulafl›r.

nadolu’nun özgün özelliklerini henüz
yitirmemifl kentlerinde, “Çevre ve Kültür
Evleri”, ard›ndan da özel bir kentsel bellek

merkezi olarak “Kent Müzesi ve Arflivleri”
oluflturma  düflüncesi, 1990 y›l›nda ÇEKÜL Vakf›
taraf›ndan al›nan bir dizi kararla yaflama
geçmeye bafllar. ÇEKÜL’ün “7 Bölge 7 Kent”
projesi do¤rultusunda baflta Ayd›no¤lu Beyli¤i’nin
merkezi Birgi (Ödemifl), Mudanya, Midyat olmak
üzere, de¤iflik bölgelerde tarihi bir yap› onar›larak
aç›lan Çevre Kültür Evleri birbirini izler. Bu
merkezlerde gelifltirilen düflünceler ›fl›¤›nda,
“Kent Müzeleri ve Arflivleri”nin çal›flmalar›
bafllat›l›r. 

Kent müzelerine ilk ad›mlar
Kentlerde “kamu-yerel-sivil-özel kesimlerin

birlikteli¤iyle”, her yaflta insanlar, hemflehrilik
bilinciyle “kendi varl›k nedenlerini”  aç›klamaya
olanak sa¤layacak müzeleri için yeni yöntemler
gelifltirirler. Çünkü bu, “kenti kent k›lan” her
ö¤eyi içeren bir yaklafl›md›r… Kentlerin kendi

inceleme

A

Mardin Kent Müzesi’nin 

kurulufl öyküsü

fi‹R‹N SINGIN YILMAZ



Benzer durum ‹zmir’de de yaflan›r. ‹zmir
Büyükflehir Belediyesi, yine ayn› yöntemlerle eski
‹tfaiye Binas›’n› yeniden ele alarak, ‹zmir’in Milli
Kütüphanesi’nin belgelerini de içerecek biçimde
kapsaml› bir çal›flma yürütür. Kentin yo¤un
tarihinin ve toplumsal yap›s›n›n okunmas›n› sa¤lar.

Ard›ndan, Osmanl› baflkenti Edirne’de büyük
bir program›n parças› olarak, Selimiye Camisi
karfl›s›ndaki Haf›za¤a Kona¤›, k›sa bir süre önce
genç yaflta yitirdi¤imiz Edirne Valisi Fahri Yücel’in
yo¤un çabalar›yla, Edirne Kent Müzesi’ne
dönüfltürülür, harekete büyük güç kazand›r›l›r.
Kentin kültürel miras›n›n korunmas›nda, yeniden
örgütlenmesinde odak noktas› olur.

Tarihi Kentler Birli¤i’nden
tarihi karar

2000 y›l›nda kurulan, k›sa zamanda ülke
gündemine farkl› bir boyut getiren Tarihi Kentler
Birli¤i, ÇEKÜL Vakf›’n›n önerisiyle, “üye 200
yerleflme yerinde” birer tarihi yap›n›n kurtar›larak
Kent Müzesi’ne dönüfltürülmesi konusunda karar
al›r. Düflüncenin yayg›nlaflmas›na, örneklerin
artmas›na neden olur.

Mardin Kent Müzesi’ne do¤ru
‹flte bu noktada, gelifltirilen kavramlara,

baflar›l› uygulamalara koflut bir at›l›m Mardin’de
de yaflan›r. Kentin köklü de¤erlerini 1950 sonras›
yanl›fllar›ndan ar›nd›rma çabalar›nda de¤iflik kes-
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imlere öncülük eden, olay› ülke gündemine
tafl›yan bir ad›m at›l›r ve 2000-2006 y›llar›
aras›nda Mardin valili¤i yapan Temel Koçaklar, bu
konuda da büyük bir h›zla devreye girer. Mardin
için y›llard›r birlikte çal›flt›¤› Prof. Dr. Metin Sözen
ile kapsaml› bir eylem plan› üretir. Kentin geliflen
yeni bölgesindeki Kültür Merkezi’ne karfl›l›k, tarihi
bölgede uygun bir yap› aray›fl› süreci bafllar.
Sonuçta, II. Abdülhamit döneminde Diyarbak›r
Valili¤i’nin Süvari K›fllas› olarak yapt›rd›¤›, bir süre
Vergi Dairesi olarak da kullan›lan tarihi yap›
uygun bulunur. Ayr›ca, müzenin çok yönlü
niteli¤i, kente sürekli destek veren dönemin
Cumhurbaflkanl›¤› Genel Sekreteri Kemal
Nehrozo¤lu ile ayr›nt›l› görüflülür, öncelikler belir-
lenir. Ancak bu sürede bofl bulunan yap›n›n
Valili¤e devri konusuna Maliye Bakanl›¤›
taraf›ndan olumlu cevap verilmemesi, uzun ve
yeni çabalar› gerektirir.

Ayn› günlerde, Sak›p Sabanc›, Prof. Dr.
Metin Sözen ile ikili görüflmesinde, “Hocam
Anadolu’dan güzel haberler geliyor, Mardin’in
y›ld›z› parlamaya bafllad›. Bize de sorumluluk
düflüyor. Mardin’de ilkelerimize uygun olarak
yapabilece¤imiz neyse onu belirleyelim,” diyerek
konunun gerçekleflmesi yolunu açar. Bu konulara
gönül vermifl bir kifli olarak ‹stanbul Valisi
Muammer Güler, kentine destek vermek, böylesi
olumlu bir çaban›n yaflama geçirilmesinin
sürüncemede kalmamas›n› sa¤lamak için,
toplumumuzda özel bir yeri olan de¤erli insan
Sak›p Sabanc› ile konuyu tekrar görüflür. 



sorumlulu¤unda, Mardin Kent Müzesi ve
çevresinin fikir projesi üretilerek, Sabanc› Vakf›
yetkililerine sunulur. Ailenin ve Sabanc› Holding
Yönetim Kurulu Baflkan› Güler Sabanc›’n›n
duyarl› yaklafl›mlar›yla olumlu sonuca ulafl›l›r.
Ard›ndan bafllayan restorasyon uygulamalar›nda
ÇEKÜL Vakf› Yüksek Dan›flma Kurulu üyesi
yüksek mimar restoratör Nüvit Bayar de yer al›r.
Ayn› günlerde Mu¤la valili¤ine getirilen Temel
Koçaklar’›n yerine, Mehmet K›l›çlar Mardin
valili¤ine atan›r.

Kamu-yerel-sivil-özel
birlikteli¤i

Mardin Valisi Mehmet K›l›çlar, göreve geldi¤i
ilk günden itibaren kenti çok yönlü etkileyecek
bu önemli projeyi, ilgili kurum-kurulufl-kiflileri bir
araya getirerek boyutland›rmak ister. Her kesimin
ilgililerinin içinde bulundu¤u bu toplant›da, Prof.
Dr. Metin Sözen’in önerileri do¤rultusunda görev
bölümü yap›l›r. Müzenin çevresindeki baz›

Mülkiyet sorununun çözülmesinin, destek
sözlerinin al›nmas›n›n hemen ard›ndan Mardin
Valili¤i’nin, yap›n›n ön projelerini yapt›rarak Kültür
ve Tabiat Varl›klar› Diyarbak›r Bölge Kurulu’na
baflvurup gerekli izinleri ald›¤› günlerde, de¤erli
insan Sak›p Sabanc›’n›n yitirilmesi çal›flmalar›
etkiler. Bir süre sonra ‹stanbul Valisi Muammer
Güler, Mardin Valisi Temel Koçaklar ile Sak›p
Sabanc› ailesi ve Dilek Sabanc›’dan, Sak›p
Sabanc›’n›n dile¤ini yerine getirmeye haz›r
olduklar›n› ö¤renir. Prof. Dr. Metin Sözen, Dilek
Sabanc› ve Sabanc› Vakf› yetkilileri bu konuyla
ilgili yapt›klar› toplant›da, önce bir fikir projesi
üretilerek onun do¤rultusunda kesin karar
verilmesini uygun bulurlar.

Mardin’in dünya kenti olmas›
yolunda Kent Müzesi önemli bir
örnek

Prof. Dr. Metin Sözen’in baflkanl›¤›nda, yük-
sek mimar restoratör Metin Keskin’in proje
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yap›lar›n y›k›lmas› kararlaflt›r›l›r. Bu arada uzun
y›llar Mardin Hükümet Kona¤› olarak kullan›lan
ve Dicle Üniversitesi Mardin Mühendislik
Mimarl›k Fakültesi olmas›na karar verilen tarihi
yap›n›n projelerinin h›zland›r›lmas› sa¤lan›r.
Çünkü çevredeki tüm tarihi yap›lar›n onar›larak
Kent Müzesi ile bütünlefltirilmesi, anlaml› bir
meydan oluflturulmas›, bafllang›çta düflünülen
temel bir hedef oldu¤undan, tümünün eflzamanl›
yürümesi için sorumluluklar paylafl›l›r.

Bu ayr›ca ÇEKÜL ve MAREV taraf›ndan
haz›rlanan, Mardin Valili¤i’ne sunulan “Mardin
Yol Haritas›”nda önerilen temel ilkelerin de
gere¤idir… Mardin’in çok yönlü kültür-sanat-
e¤itim oda¤›na ulaflmas› hedefidir… Mardin
Belediyesi baflta olmak üzere Mardin’deki tüm
kurum-kurulufl-kiflilerin böylesi bir eylemin içinde
olmas› do¤ald›r. Çünkü “Kent Müzesi ve Sanat
Galerisi”, “Aç›khava Sergi Alan›”, “Mardin Tarihi
‹htisas Kütüphanesi”, “Mardin Mühendislik
Mimarl›k Fakültesi”, “Mardin Uluslararas› Çevre
Kültür Merkezi” ve kültür turizmi ile ilgili birim-

lerin büyük bir bölümünün tarihi yap›larda
gerçekleflecek olmas›, birlikteli¤i kaç›n›lmaz
k›lmaktad›r. Bu nedenle, toplant›da çal›flmalar›n
“Mardin Kent Kimli¤i” için büyük bir flans oldu¤u
bir kez daha vurgulan›r.

Mardinlilere ça¤r›
Bu noktalar›n alt›n›n çizildi¤i, gerekli karar-

lar›n al›nd›¤› son buluflman›n ard›ndan, 19 May›s
2006 tarihinde Mardin Kent Müzesi ve Sanat
Galerisi’nin önünde yap›lan bas›n toplant›s›nda,
Mardin Valisi Mehmet K›l›çlar, Belediye Baflkan›
Metin Pamukçu, ÇEKÜL Vakf› Baflkan› Prof. Dr.
Metin Sözen, MAREV Vakf› Baflkan› Fehmi
Tahincio¤lu, geliflmelerin tüm aflamalar›n› aç›kla-
yarak, eme¤i geçenleri anarak, Türkiye’de ve
yurtd›fl›nda bulunan Mardinlileri, bir kez daha
ellerinde bulunan belge ve objelerle “kendilerinin
yaratacaklar›” müzeye katk›da bulunmaya
ça¤›r›rlar. Binan›n temizlenmesi, özgün olmayan
birimlerden ar›nd›r›lmas› süreci bafllat›l›r. Ayr›nt›l›
projelerin üretilmesine ortam haz›rlan›r.

Bu son bas›n toplant›s›nda ayr›ca, 26
Haziran 2006 günü Mardin’de Sak›p Sabanc›
Vakf› yetkililerinin kat›l›m›yla yap›lacak
görüflmelerin ard›ndan, “Sak›p Sabanc› Mardin
Kent Müzesi - Dilek Sabanc› Sanat Galerisi”
konusunda tüm çevrelere ayr›nt›l› bilgi verilece¤i
aç›klan›r. Ard›ndan çevresindeki baz› yap›lar›n
y›k›lmas›, kentin bir kültür meydan›na kavuflmas›
eylemleri bafllat›l›r. Ayr›nt›l› tart›flmalar›n ard›ndan
görkemli yap›n›n eklerinden ar›nd›r›lmas›yla birlik-
te özenli-birikimli ellerde müze ve sanat
galerisinin varl›¤› dikkate al›narak, her sorun
yerinde çözülerek, büyük bir alan aç›l›fla
haz›rlan›r. 

1 Ekim 2009 tarihine gelindi¤inde,
Mardin’de tarihin ve gelene¤in gücünü göstere-
cek büyük bir yap›lar toplulu¤u, yerel-ulusal-ulus-
lararas› boyutta inceliklerle ülke gündemine
kat›l›r.  

Baflta Kültür ve Turizm Bakan› Ertu¤rul
Günay, bakanlar, Sabanc› ailesi ve Sabanc› Vakf›
temsilcileri, eme¤i geçmifl valiler, sanat-kültür
ortam›n›n önde gelen kimlikleri, farkl› dönemlerin
yerel temsilcileri, Türkiye’nin de¤iflik böl-
gelerinden gelen Mardinlilerle birlikte yap›lan
coflkulu bir törenle, ‘Sak›p Sabanc› Mardin Kent
Müzesi-Dilek Sabanc› Sanat Galerisi’, yaflam›n›n
ikinci evresine girmifl bulunuyor. Herkesin ortak
dile¤i, Mardin Valisi Hasan Duruer’in tüm kentin
yeniden yanl›fllardan ar›nd›r›lmas› çabalar›n›n
sonuca ulaflmas› ve müzenin de bu do¤rultuda
sürekli geliflerek öncü bir kimli¤e kavuflmas›d›r. 



olmayan bir tutkudur yaflamak. 
Zaman› durdurup yaflama dair binlerce

pencere açan Halit Umar’›n foto¤raflar›na
bakarken bunu duyumsam›fl›md›r hep. 

Çocuklu¤unu ve ilk gençli¤ini rehin b›rak›p
uzun y›llar yurtd›fl›nda çal›flt›ktan sonra ülkesine
döndü¤ünde yolu Birgi’ye düfler ve bir zamane
gezgininin an› defterine yazd›¤› “Âfl›k olurdu
Aristo da gelseydi Birgi’ye” sözlerinden etkilenir.
Ama o, sevgide zamane gezgini gibi hakl›l›k pay›
aramaz; bilir ki, sevgi emektir… Tarihe tarih
düflen karelerinde; mezar tafl›ndaki asma
hevengi, içinde baflka ve yeni bir yaflam›n
tomurcu¤unu tafl›yan su kaba¤›, yüzlerce y›ll›k
yaln›zl›¤›n› flikâyetsiz yaflayan selviler, bezeli
sütün bafll›klar›, Birgi’de Aristo’dan da önce var
olan yaflam›n -yaflanm›fll›¤›n- süreklili¤ini belgeler.

as›l bir fleydir yaflamak? O ›fl›¤›
özümseyen fleffaf, taze yapraklar›
aras›ndaki erguvan m›? Sokak

merdivenleri k›y›s›na tutunmufl kendi halinde
leylaklar m›? O bembeyaz çiçekleriyle da¤
eteklerini coflturan yaban eri¤i mi? Tafl tafl
üstüne, yürek yürek üstüne yüzlerce y›ld›r
kendini ayakta tutan konaklar m›? Cami
avlusunda tohuma durmufl ulu ç›narlar,
geçmiflini selvi ile belleyen o birkaç evin çevresini
kuflatan “kadim”den kalma zeytin ve incir
a¤açlar› m›? Pencereden girip o humayin el
örgüsü perdelerin aras›ndan süzülen ›fl›k m›, göz
ayd›nl›¤› m›? Sokaklar, çeflmeler, dereler,
konaklar ve kufllar m›? Tüm bunlar› sevmek mi?
Nas›l bir fleydir yaflamak? Yoksa tüm bunlar›
içsellefltirip paylaflmak m›? Biri olmadan di¤eri

inceleme

N

Halit Umar’dan 

Birgi Esintileri*

EM‹N BAfiARANB‹LEK
ÇEKÜL Vakf› Bat› Anadolu Koordinatörü

Birgi



Tarihin kültür ve sanat damar› olan Birgi’de
girip ç›kmad›¤› sokak, belgelemedi¤i gerçe¤in
öyküsü kalmam›flt›r Halit Umar’›n. Belle¤ini diri
tutmak için belgeledi¤ini da¤ar›nda saklar. O
turkuvaz sokak kap›s›nda eli kap› tokma¤›na
dönüflür. Sel vurgunu eski duvarlar›n y›pranm›fl
yaln›zl›¤›n› gidermek için hemen bir pencere
daha açar. Durur, pahlanm›fl –mukarnasl› sokak
köflelerinin flafl›rtmal› tu¤la ve tafl örgülerinde
yap› ustalar›n›n ustal›¤›n› sergiler. Arnavut
kald›r›m› yollar›ndan geçerek Evliya Çelebi’nin
izini sürer. Oradan, Ayd›no¤lu Mehmet Bey’in
yapt›rd›¤› Ulu Cami’nin o ak›l ve düfl oyunu
ahflap minberinde ›fl›k ve gölge ile oluflturulmufl
Yunus sabr›n› y›ld›zlara ulaflt›r›r; eli öpülesi
D›m›flkl› oyma ustas› Muzafferüddin ve kalfalar›n›
bize an›msat›r. Sonra, üzerine öyküler döktürülen
Çak›ra¤a’n›n kona¤›nda duvara boyanm›fl, yalanc›
barok perdeleri aralar. Art›k görünen tarihin ›fl›k
huzmesidir. 

Yaflam›n görsel belle¤ini Birgi ÇEKÜL
Evi’nde herkesin ulaflabilece¤i bir da¤arda
toplayan Halit Umar’›n bu sergisi, Birgi sevgisini
kal›c› k›lan yüre¤inin yaln›zca bir köflesinde yer
alanlardan oluflmakt›r.

Sevgisi yo¤un, çaba gösterdi¤i yol aç›k ola… 

* Dr. M.Halit Umar, Birgi’den Esintiler Foto¤raf Sergisi, 1-31

Ekim 2009 / Efes Müzesi - Selçuk
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Çak›ra¤a Kona¤› ‹stanbul Odas›

Çak›ra¤a Kona¤› tavan›

Yarbafl›

Ulu Cami, minberden ayr›nt›

Ulu Cami, minberden ayr›nt›Ulu Cami, mihrap kap›s›



Arif Çelebi soka¤›, mukarnasl› köfle

Koca Çeflme Kap› tokma¤›

Karao¤lu Camisi, ç›nar

Karao¤lu Camisi, ayaktafl›
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Su kaba¤› ve kat›rt›rnaklar›

Dervifl A¤a Darülhadisi

Arif Çelebi soka¤›ndan damlarHac› Hasan yamac›

ÇEKÜL Evi



›rat havzas› kentlerinden Diyarbak›r, Mardin
ve fianl›urfa, ÇEKÜL Vakf›’n›n öncülük
etti¤i havza ölçe¤inde kültür ve turizm

odakl› yol haritalar› do¤rultusunda, ortak koruma
hedefleri belirleyerek özgün de¤erlerini koruma
çal›flmalar›na bafllad›. 29-31 A¤ustos tarihleri
aras›nda, Mezopotamya uygarl›¤›n›n izlerini
tafl›yan bu üç kentte, ÇEKÜL Vakf› Baflkan› Prof.
Dr. Metin Sözen önderli¤inde, Gaziantep ekibinin
de kat›ld›¤› ayr› ayr› toplant›lar yap›ld›. 

Diyarbak›r Kalesi UNESCO
Dünya Miras› Listesi’ne
girmeye haz›rlan›yor

Diyarbak›r’da bir araya gelen heyet,
Diyarbak›r surlar›n›n restorasyonunda gelinen son
durumu de¤erlendirdi. Sur diplerindeki
kamulaflt›rma sorununun çözümlenmesi için bir
komisyon kurulmas›na, burçlar›n ‹çkale projesiyle
bütünlefltirilmesine, Diyarbak›r Kalesi Alan
Yönetimi’nin tamamlanmas›na ve UNESCO

Dünya Miras› Listesine sunulmas›na karar verildi.
Yap›lan kent gezisi s›ras›nda; kent tarihi müze ve
arflivi, mutfak kültürü müzesi, kütüphane ve
e¤itim merkezi olarak ifllevlendirilmesi düflünülen
tarihi yap›lar tespit edildi. 

Diyarbak›r Valisi Hüseyin Avni Mutlu’nun ev
sahipli¤inde yap›lan toplant› ve geziye, fianl›urfa
Belediye Baflkan› Ahmet Eflref Fak›baba, Sur
Kaymakam› Cemal Hüsnü Kans›z, Sur Belediye
Baflkan› Abdullah Demirbafl, Vak›flar Bölge
Müdürlü¤ü yetkilileri, Diyarbak›r Büyükflehir
Belediyesi temsilcileri, ÇEKÜL Vakf› Bölge
Koordinatörü Nevin Soyukaya, ÇEKÜL Vakf› Elaz›¤
temsilcisi Mustafa Balaban, ÇEKÜL Vakf›
Gaziantep temsilcisi Zafer Okuducu ve çok say›da
yetkili kat›ld›.

Mardin sokaklar› ve evleri
bekledi¤i ilgiye kavufluyor

ÇEKÜL Vakf› heyetinin ikinci dura¤› Mardin
oldu. Mardin Valisi Hasan Duruer ve Belediye

F

Diyarbak›r, Mardin ve Urfa’da

koruma amaçl› güçbirli¤i 

haberler

fianl›urfa
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Baflkan› Mehmet Beflir Ayano¤lu’nun ev
sahipli¤inde yap›lan toplant› ve gezinin ana
gündem maddesi, mimari dokusunu korumay›
baflarm›fl Mardin evlerinin, sosyal ve kültürel
amaçl› ifllevlendirilmesiydi. Mardin evlerine özgü
yüksek bahçe duvarlar›n›n niteli¤ini bozan, beton
ve briket gibi malzemelerden ar›nd›r›larak
yenilenmesi, tarihi okul ve kamu binalar›n›n çevre
düzenlemelerinin yap›larak ifllevlendirilmesi, ana
caddelerden bafllayarak sokak onar›m projelerinin
h›zla bafllamas›, Sak›p Sabanc› Mardin Kent
Müzesi - Dilek Sabanc› Sanat Galerisi’nin
bulundu¤u ve kentin kimli¤ini yans›tan meydan›n
düzenleme çal›flmalar›n›n bitirilmesi toplant›da
görüfl birli¤ine var›lan konulard›. 

Urfa’da tarihi doku, geliflen
kentle iliflkilendirilecek 

‹nceleme heyetinin son dura¤› fianl›urfa
oldu. ‹l Kültür ve Turizm Müdürlü¤ü toplant›
salonunda, yüzün üzerinde kat›l›mc›yla yap›lan
toplant›ya fianl›urfa Valisi Nuri Okutan ve Belediye
Baflkan› Ahmet Eflref Fak›baba ev sahipli¤i yapt›.
Vali Okutan, kültür turizmi için Mezopotamya
co¤rafyas›n› öne ç›karmay› hedeflediklerini,
öncelikle do¤a-tarih-kültür envanterini oluflturmak
için bir sistemi hayata geçirirken, kamu
kurumlar›, sivil toplum örgütleri ve meslek odalar›
aras›nda ifl paylafl›m› yap›laca¤›n› söyledi. 

Belediye Baflkan› Ahmet Eflref Fak›baba ise
tamamlanan koruma amaçl› imar plan›n›n Kültür
ve Turizm Bakanl›¤› taraf›ndan onaylanmas›ndan
sonra, Tarihi Kentler Birli¤i ve ÇEKÜL Vakf›’n›n
deste¤iyle bafllatt›klar› kent müzesi ve arflivi ile
mutfak kültürü müzesi çal›flmalar›n›n,
kamulaflt›rma biter bitmez bafllayaca¤›n› söyledi. 

Gaziantep’ten fianl›urfa’ya
destek

Komflu olman›n yan› s›ra “fianl›” ve “Gazi”
unvanlar›yla Cumhuriyet tarihinde ortak özelliklere
sahip Urfa ve Antep kentleri, havza ölçe¤inde efl
zamanl› yap›lacak projelerde iflbirli¤i yapmaya
karar verdi. Gaziantep Büyükflehir Belediyesi
KUDEB ekibi ve ÇEKÜL Vakf› gönüllülerinden
oluflan teknik destek ekibi, fianl›urfa’da
haz›rlanacak projelere katk› sunmak için Eylül ay›
sonunda fianl›urfa Valili¤i taraf›ndan düzenlenen
bilgi paylafl›m› toplant›s›na kat›ld›.  Gaziantep’teki
çal›flmalar aktar›ld› ve tart›flmaya aç›ld›. Yaklafl›k
befl saat süren toplant›n›n sonunda, kültür
envanterinin nas›l haz›rlanaca¤›, gönüllü çal›flma
ekibinin nas›l kurulaca¤›, ekonomik imkânlar›n

nas›l bir araya getirilece¤i, haz›rlanan projelerin
nas›l tan›t›laca¤› konular›nda yöntem belirlendi.
KUDEB’in bir an önce kurulmas›, alan yönetimi
ve koruma imar plan›n›n yeniden incelenmesi
ise öncelikli olarak yap›lmas› gerekenler aras›nda
yer ald›.  

Diyarbak›r

Mardin



ültür ve Turizm Bakanl›¤›, Kütahya Valili¤i,
Kütahya Belediyesi, Avrupa Komisyonu ile
Avrupa Konseyi taraf›ndan düzenlenen

AAvvrruuppaa  MMiirraass  GGüünnlleerrii  EEttkkiinnlliikklleerrii 10-11 Ekim
2009 tarihinde Kütahya’da yap›ld›. 

Restore edilen Büyük Bedesten’deki aç›l›fl
konuflmalar›yla bafllayan etkinlik daha sonra,
ÇEKÜL Vakf› Baflkan› Prof. Dr. Metin Sözen’in
oturum baflkanl›¤›n› yapt›¤›, ““KKüüllttüürreell  MMiirraass››nn
YYaaflflaatt››llmmaass››  BBaa¤¤llaamm››nnddaa  YYeennii  YYaakkllaaflfl››mmllaarr”” bafll›kl›
panelle devam etti. Panele   “Kütahya’n›n
Tarihteki Önemi ve Kültürel Miras›m›zdaki Yeri”
bafll›kl› konuflmas›yla kat›lan Prof. Dr. Halil
‹nalc›k, Avrupa medeniyetinin köklerinin
Anadolu’dan kaynakland›¤›n› belirterek, “Bat›
Anadolu’nun büyük araflt›rmac›lar› olmasayd›
Avrupa uyanmaz, Avrupa kültürü flekillenmezdi,”
dedi. ‹nalc›k, Germiyano¤lu Beyli¤i’nin
zenginli¤inin flap üretiminden kaynakland›¤›na
iflaret ederek, tekstil sanayinde boyay› yedirmek
için kullan›lan flap›n Avrupa’ya Kütahya’dan
gönderildi¤ini anlatt›. Kütahya’n›n 14. yüzy›lda
Anadolu’nun en büyük kenti ve Kütahya
saray›n›n da dillere destan oldu¤una iflaret etti.
Osmanl›n›n 1381’de Kütahya’ya gelmesinden
sonra, 1. Murat’›n o¤lu fiehzade Bayezid’›
Germiyan beylerinden Süleyman fiah’›n k›z›yla
evlendirerek büyük bir diplomatik hamle
gerçeklefltirdi¤ine dikkat çekti. 

Panelin konuflmac›lar›ndan Prof. Dr. Oktay
Aslanapa da, “Türk Sanat›nda Çinicilik-Çinicilikte
Yeni Yaklafl›mlar” konulu sunumunda, Kütahya
ve ‹znik seramiklerinin, Çin porselenlerinden
esinlendi¤i yönündeki düflüncenin do¤ru
olmad›¤›n› vurgulad›. ABD’nin baflkenti
Washington’da sergilenen Giovanni Bellini’ye ait
“Tanr›lar›n fiöleni” tablosunun bu düflünceyi
çürüttü¤ünü, Halili koleksiyonundaki mavi ve
beyaz seramik kâsenin, Baflkan Abraham
Lincoln’e ithaf edildi¤ini ve Kütahyal› çini
ustalar›ndan ‹brahim Lenken taraf›ndan yap›ld›¤›n›
anlatarak, bunun Kütahya’daki çinicili¤in dünyayla
entegre oldu¤unu gösterdi¤ine dikkat çekti. 

Freiburg Üniversitesi Ö¤retim Üyesi Prof. Dr.
Ralf von den Hoff ise “Aizanoi Antik Kenti’ndeki
Kaz› Çal›flmalar›” bafll›kl› konuflmas›nda, antik
kentteki kaz› çal›flmalar›n› anlatt›. 

Avrupa Miras Günleri Etkinlikleri’ne Kütahya
Belediye Baflkan› Mustafa ‹ça, Avrupa
Komisyonu Türkiye Delegasyonu Baflkan Vekili
Tibor Varadi, Kütahya Valisi fiükrü Kocatepe ve
Kültür Turizm Bakan› Ertu¤rul Günay,
Macaristan’›n Ankara Büyükelçisi Istvan Szabo,
Rektör Yard›mc›s› Prof. Dr. Ali Sar›koyuncu,
ÇEKÜL Vakf› Baflkan› Prof. Dr. Metin Sözen,
ÇEKÜL Vakf› Kütahya temsilcisi ve Müze Müdürü
Metin Türktüzün, TURSAB Baflkan› Baflaran
Ulusoy ve çok say›da davetli kat›ld›. Aç›k havada
düzenlenen “Kültürel Miras Foto¤raf Sergisi”
gezildi. Ayr›ca Kavaflar Çarfl›s› sokak
sa¤l›klaflt›rma çal›flmas›, Küçük Bedesten,
Çavdarhisar’daki Aizanoi antik kenti gezilerinin
yan› s›ra Gülten Day›o¤lu ve Mustafa Yeflil
kütüphanelerinin aç›l›fl› da yap›ld›. 

K

Avrupa Miras Günleri
Etkinlikleri Kütahya’da
yap›ld›
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2009 y›l›nda 17 kentte
kültür elçileri yetiflecek

EKÜL Vakf› taraf›ndan, Tarihi Kentler
Birli¤i üyesi kentlerde yürütülen “Kültürel
Miras E¤itim Program›” bu y›l da devam

ediyor. 2003 y›l›ndan bu yana “Kentler
Çocuklar›nd›r” slogan›yla devam eden, 2007
y›l›ndan bu yana da ET‹ fiirketler Grubu’nun
kurumsal deste¤iyle yürütülen proje kapsam›nda
bugüne kadar 25 kentte 750 çocuk kentlerinin
“Kültür Elçisi” oldu. 2009-2010 e¤itim
döneminde de, tarihi ve kültürel de¤erlerini
yaflatmay› baflarm›fl Anadolu’nun özellikli 17
kentinde yap›lacak olan uygulamalarda Taarraakkll››,,
‹‹zzmmiirr,,  MMiillaass,,  ÜÜrrggüüpp,,  KK››rrflfleehhiirr,,  DDiivvrrii¤¤ii,,  EEllaazz››¤¤,,
ÇÇoorruumm,,  YYoozzggaatt,,  KKiilliiss,,  KKeemmaahh,,  EErree¤¤llii,,  BBuurrdduurr,,
NNeevvflfleehhiirr,,  SSaammssuunn,,  EEsskkiiflfleehhiirr ve HHaattaayy
kentlerinde yeni Kültür Elçileri yetiflecek. 

2009 y›l› program›nda Anadolu’da görev
alacak olan üniversite ö¤rencilerinden oluflan
gönüllü e¤itimcilerin e¤itiminin, ÇEKÜL Vakf›
E¤itim Birimi uzmanlar› taraf›ndan Emirgan’daki
fierifler Yal›s›’nda yap›lmas›n›n ard›ndan, bu y›lki
e¤itimlerin ilk dura¤› Çorum ve Yozgat oldu. 

Çorum Belediyesi’nin ev sahipli¤i yapt›¤›
e¤itimde toplam 24 ö¤renci, Çorum’un Kültür
Elçisi oldu. Kent mimarisi Emel Altunan, yaflam
kültürü metal sanatç›s› Hasan Tuluk ve Atilla
Laçin, kent arkeolojisi Müze Müdürü ve ÇEKÜL
Vakf› Çorum temsilcisi Önder ‹pek, do¤al yaflam
sunumu ise Sönmez Yanarda¤ taraf›ndan

Ç

gerçeklefltirildi. Çorum Kültür Elçileri, Veli Pafla
Kona¤›, Veli Pafla Han›, Alay Bey Soka¤›, Saat
Kulesi, Ulu Camii, Arkeoloji Müzesi ve Geyikli Ev
gezilerine kat›ld›. E¤itimin son gününde yap›lan
törende Kültür Elçileri sertifikalar›n› Belediye
Kültür Müdürü Mustafa Ercan’dan ald›lar.

Yozgat Kültür Elçileri e¤itimi de Yozgat
Belediyesi’nin ev sahipli¤inde, Hayri ‹nal
Kona¤›’nda toplam 24 ö¤renciyle yap›ld›. Yerel
uzmanlardan Y›lmaz Göksoy’dan Yozgat’›n yaflam
kültürünü, arkeolog Ömer Y›lmaz’dan Hattuflafl ve
Bo¤azkale’yi, kentin sivil mimarisini Hasan
fienyurt’tan dinleyen Kültür Elçileri, Nizaml›o¤lu
Kona¤›, Karsl›o¤lu Kona¤› ve Koçerler Kona¤›’n›
incelediler. Sertifikalar›n› Vali Yard›mc›s› Hüseyin
Konak ve Belediye Baflkan› Yusuf Bafler’den alan
ö¤renciler, e¤itim s›ras›nda yapt›klar›, afifl, kitap
ayrac› gibi ürünleri de sergilediler.  



lerinin öne ç›kar›lmas›, kent tarihi müzesi ve
envanter çal›flmalar› için alt yap›n›n bir an önce
haz›rlanmas› konular›nda görüfl birli¤ine var›ld›.

Türkiye’nin ilk kültürel miras
yürüyüflü Antakya’da yap›ld›

Farkl› kültür ve dinleri bar›nd›rmas›
nedeniyle UNESCO’nun bar›fl kenti olarak seçti¤i
Antakya’daki ilk toplant›n›n ard›ndan düzenlenen,
Cumhuriyet tarihinin ilk ““KKüüllttüürreell  MMiirraass
YYüürrüüyyüüflflüü””ne kat›lan Antakyal›lar, kentlerinin
kültürel ve tarihi dokusunu korumaktaki
kararl›l›klar›n› sergilediler. St. Pierre An›t Kilisesi
önünden bafllayan yürüyüfle, meslek odalar›, sivil
toplum örgütleri, farkl› dinlerin cemaat önderleri,
polisler, postac›lar, ö¤retmenler, engelliler,
çocuklar, kad›nlar, yafll›lar, k›sacas› yediden
yetmifl yediye Antakya halk›, üç yüze yak›n farkl›
slogan ve coflkulu mesajlarla kat›ld›lar. Süveyka
Meydan›’nda son bulan yürüyüflte halka hitap
eden Hatay Valisi Celalettin Lekesiz, “Bu
yürüyüfl, Hatay’›n ortak gelece¤ine yürüyüflüdür.
Geçmifl, bugünü gelifltirip gelece¤in belirlenme-
sine yarayan tek hazinedir. Kültürel mirasa sahip
ç›kmak insanl›k ad›na tav›r almak demektir.
Kültürel miras›na sahip ç›kmayan, gelece¤ini infla
edemez. Her uzun yolculuk, bir küçük ad›mla
bafllar,” dedi. 

Ard›ndan, Belediye Baflkan› Doç. Dr. Lütfü
Savafl, Prof. Dr. Metin Sözen, Mustafa Kemal
Üniversitesi (MKÜ) Rektörü Prof. Dr. fierafettin
Canda, Hatay Müftüsü Mustafa Sinano¤lu,
Antakya Katolik Kilisesi ruhani lideri Peder

3-25 Ekim tarihlerinde Antakya’da, Hatay
Valisi Celalettin Lekesiz’in önderli¤inde ve
Antakya Belediye Baflkan› Doç Dr. Lütfü

Yavafl’›n ev sahipli¤inde,  ÇEKÜL Vakf› Baflkan›
Prof. Dr. Metin Sözen ve beraberindeki ÇEKÜL
heyeti ile Gaziantep Büyükflehir Belediyesi teknik
destek ekibinin kat›l›m›yla bir dizi toplant› yap›ld›.
Kentin son y›llarda büyük ölçüde ihmale u¤ram›fl
bulunan tarihi dokusunu canland›rmak amac›yla
bir giriflim bafllat›ld›.  

Yerelde korumac›l›k faaliyetlerini yürütecek
olan Kültür Müdürlü¤ü, KUDEB Ekibi ve teknik
personelin de kat›l›m›yla yap›lan ilk toplant›da,
çok kültürlü yap›s›, dini cemaatleri, tarihi dokusu
ve do¤al güzellikleriyle, Gaziantep, Osmaniye ve
Kilis’i de kapsayan kültür havzas›n›n önemli bir
parças› olan Antakya’da, kentin önemli kültür
akslar› de¤erlendirildi. Kurtulufl Caddesi ve
paralelindeki sokaklar, Kapal› Çarfl›, Kurflunlu
Han, tarihi Valilik Binas› ile Habib-i Neccar
Camisi ve etraf› korunmas› gerekli önemli alanlar
olarak tespit edildi.    

Prof. Dr. Metin Sözen, kentin kaybedecek
bir on y›l›n›n daha olmad›¤›na iflaret ederek,
ak›lc› yöntemlerle bir an önce uygulamaya
geçilmesinin gere¤ini vurgularken, Vali Celalettin
Lekesiz de koruma çal›flmalar›nda Belediye’ye
destek olmaya haz›r olduklar›n› belirtti. ‹nanç
kültürü, Asi Nehri, Antakya Kalesi, Antakya
mozaikleri gibi kentin kimli¤ini yans›tan özellik-

2

Antakya’n›n tarihi
dokusu için ilk ad›mlar
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Dominico Bertogli, EHDAV onursal Baflkan› Ali
Yeral, Musevi Cemaati Baflkan› fiaul Cenudio¤lu,
Antakya Ticaret ve Sanayi Odas› Baflkan› Hikmet
Çinçin ile Esnaf ve Sanatkâr Odalar› Baflkan›
Kadir Teksöz de söz alarak Antakya’n›n ortak
kültürel miras›na sahip ç›k›lmas› için mesajlar
verdi.

Antakya kültürel miras
toplant›s›nda de¤erlendirildi 

Antakya’da yap›lan ikinci toplant›ya kentin
tüm kesimlerinden temsilciler kat›ld›. Prof. Dr.
Metin Sözen kat›l›mc›lara hitaben yapt›¤› aç›l›fl
konuflmas›nda, “Hep birlikte onurlu bir Antakya
yaratman›n gururunu duyaca¤›z. Özellikle
Valimizi, Belediye Baflkan›m›z›,  Rektörümüzü
ayn› resimde görmek istiyorum. Bu üç kurum,
Antakya’da bafllayacak de¤iflimin temel dire¤i
olacakt›r,” dedi.  

Yüze yak›n kat›l›mc›yla yap›lan toplant›da,
Antakya’n›n mevcut durumu mercek alt›na
al›nd›.  1987 y›l›nda koruma amaçl› imar plan›
yap›lan Antakya’da, 2006 y›l›nda plan›n revize
edilmesiyle sit alan› geniflletildi. Tescil envanteri
haz›rlanarak, 7144 adet mülkiyette inceleme
yap›ld› ve 503 adet yap› tescillendi. 2007 y›l›nda
Valilik bünyesinde kurulan KUDEB ise
çal›flmalar›na devam ediyor. Belediye
bünyesindeki KUDEB merkezinin kurulmas›yla
da Antakya’da koruma faaliyetleri h›z kazanacak.
Antakya’n›n befl y›ll›k yol haritas›n›n haz›rlanmas›
için Valilik ve Belediye bünyesinde kurulan
ekipler çal›flmalara bafllad›.  



Divri¤i Kalesi, Aslanburcu



NEZ‹H BAfiGELEN

KALEL‹ KENTLER‹YLE

TÜRK‹YE
COUNTRY OF WALLED CITIES

BURSA BÜYÜKfiEH‹R BELED‹YES‹ / OSMANGAZ‹ BELED‹YES‹

ürkiye, insanoğlunun yaklaşık 12000 yıllık yerleşim serüveninin inanılmaz çeşitlilikte örneklerinin
yer aldığı zengin bir kültür mirasına sahiptir. Kaleler, bulunduğu coğrafi çevreye en iyi şekilde
uyum sağlayan ve kendine özgü bir karakter kazanan bu yerleşimlerin adeta simgesi gibidir. 

Türkiye’nin “Kaleli Kentleri”yle ilgili bu eser, Bursa Büyükşehir Belediyesi ile Osmangazi Bele-
diyesi’nin ev sahipliğinde 8-11 Ekim 2009’da Bursa’da toplanan Uluslararası 19. Kaleli Kentler
Sempozumu dolayısıyla Nezih Başgelen tarafından hazırlanmış olup tarihöncesi çağlardan Orta-
çağ’a birbirinden ilginç binlerce örnekle adeta bir kaleler ülkesi olan yurdumuzdaki kalelerle il-
gili genel fikir verecek bir albüm seçkisi halinde düzenlenmiştir. 

Arkeoloji ve Sanat Yayınları tarafından hazırlanan eserde ülkemizin belli başlı kaleleri ve kaleli
yerleşimleri ile ilgili kimi bilinen, kimi az görülmüş, bir bölümü de ilk kez yayımlanan eski fotoğ-
raf, gravür ve hava fotoğraflarına yer verilmiştir. Resim seçimlerini yaparken albümde yer ala-
cak kalelerin ve kaleli kentlerin, tarihi ve doğal peyzaj içindeki yerlerini en iyi gösteren özgün
görünümlerinin olmasına dikkat edilmiştir. 
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