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SUNUfi
De¤erli dostlar,

Elinizde bulunan Geçmiflten Gelece¤e
Yerel Kimlik Dergisi’nin 9. say›s› yeni y›lla
birlikte birçok yenili¤i de müjdeliyor. Bu
yeniliklerin en önemlisi ve bence en
anlaml›s› Tarihi Kentler Birli¤i’nin ad›na
yak›fl›r bir mekânda, fierifler Yal›s›’nda
göreve devam edecek olmas›. Bu anlamda,
May›s ay›ndaki “Tarihi Kentler Birli¤i
Kad›köy Buluflmas›” bizim için bir milat
olacak. fierifler Yal›s›’n›n aç›l›fl› 26 May›s
2007 Cumartesi günü tüm üyelerimizin
kat›l›m›yla yap›lacak. Aç›l›fl s›ras›nda “TKB
Tarihi ve Kültürel Miras› Koruma Proje ve
Uygulamalar›n› Özendirme Yar›flmas›”n›n
sergisi gezilebilecek, ödül alanlara ödülleri
da¤›t›lacak. Baflta “Metin Sözen Koruma
Büyük Ödülü”nü alan Sivas Belediyesine,
özverili çal›flmalarla ürettikleri projeleri
bize yollayan ödül alm›fl veya almam›fl
di¤er tüm kat›l›mc› belediyelerimizi, tarihi
ve kültürel miras›n korunmas› konusunda
gösterdikleri çabalardan dolay› kutluyorum. 

2000 y›l›nda birço¤una “ulafl›lamaz” gibi gelen, büyük bir umutla
ç›kt›¤›m›z yolda birçok afl›lmas› zor menzili arkada b›rakman›n
onurunu ve gururunu yafl›yoruz. Art›k Tarihi Kentler Birli¤i,
uluslararas› iliflkilerden tan›t›ma, tek yap› ölçe¤inden sokaklara,
mahallelere, projelendirmeden uygulamaya kadar birçok konuda
bir okul vazifesi görmeye bafllam›fl durumda. 

Bu noktada bizlere düflen bir baflka görev ise bu okulu ve
yapt›klar›n› tan›tmak. De¤erli Dan›flma Kurulu üyemiz Hasan
Özgen’in kaleme ald›¤›, ‹ngilizce’ye de çevrilen “Umudun Tan›¤›”
isimli kitap, bir Tarihi Kentler Birli¤i belgeli¤i niteli¤inde…
Eme¤i geçenleri tüm TKB üyeleri ad›na kutlamak istiyorum. Bu
kitapla beraber Ordu Semineri’nde “Koruma Uygulamalar›nda
TKB Modeline Do¤ru…”konusu alt›nda meslektafllar›m›n
anlatacaklar›n› da TKB Okulu’nun üye belediyelerimize önemli
bir dersi oldu¤una inan›yorum. Osmangazi, Tarsus ve Taflköprü
Belediye Baflkanlar›m›z›n sunumlar›n›n önemli bir eksikli¤imizi
giderece¤ine inanc›m tam…

Geçen y›l büyük bir kat›l›mla yurtd›fl›ndaki tarihi ve kültürel
dokunun korunmas›, yaflat›lmas› ve gelecek kuflaklara
aktar›lmas› çal›flmalar›n› yerinde görmek ve incelemek amac›yla
Çek Cumhuriyeti’nin Prag ve Macaristan’›n Budapeflte kentlerine
bir inceleme gezisi düzenlemifltik. Bu gezinin tüm üye belediye-
lerimize korumac›l›k ad›na çok önemli katk›lar sa¤lad›¤›n›
düflünüyorum. Bu sene de bir gezi organizasyonu içindeyiz. 

27-31 May›s 2007 tarihleri aras›nda ‹talya’n›n
Roma ve Venedik kentlerine yap›lacak gezi
için gereken bilgiler Tarihi Kentler Birli¤i
Sekreteryas› taraf›ndan tüm üyelerimize
yolland›. Programla ilgili gerekli duyurular siz
de¤erli üyelerimize yap›lmaya devam
edecektir.

Bu sayfadan duyurmak istedi¤im bir baflka
yenilik ise, ÇEKÜL Vakf›’n›n 2003 y›l›ndan
itibaren devam etti¤i “Kentler Çocuklar›nd›r
Kültürel E¤itim Program›”. TKB Encümeni
ald›¤› kararla 2007 y›l›ndan itibaren encümen
üyelerinin bulundu¤u kentlerden bafllamak
üzere bu e¤itim program›n› uygulayacak.
Böylelikle birli¤imiz, gelece¤in belediye
baflkanlar›n› birer “kültür elçisi” olarak
yetifltirilmeleri için katk› sa¤layacak. fiu ana
kadar üç kentimizde program baflar›yla
uyguland›.

“200 Ortak 200 Eser” projesi de üyelerimize
destek vermeye devam ediyor. 2006 y›l›nda
birli¤imize yap›lan k›rk sekiz projeden yirmi üç

tanesi ilk aflamay› tamamlayarak kendilerine tahsis edilen fonun
yar›s›n› almaya hak kazand›. Alt› proje ise ikinci aflamay›, yani
projeyi bitirerek fonun tamam›n› ald›. Ödenek almaya hak
kazanan belediyelerimizden projelerini tamamlanmas› ve
uygulamaya geçirilmeleri konusunda hassas davranmalar›
gerekti¤ini bir kez daha hat›rlatmak istiyorum.

Yapt›¤›m›z bütün çal›flmalar genel itibariyle üye belediye-
lerimizin soyut ve somut kültür varl›klar›m›z›n korunmas› ve
yaflat›lmas› konular›nda bilinç yükseltilmesine yönelik. Bizi biz
yapan geleneklerimiz, göreneklerimiz, sözlü kültür hazinemiz
konusunda da özellikle üye belediyelerimizin belediye
baflkanlar›n›n çal›flmalar›n›n artarak devam edece¤ine ve tüm
Türkiye’ye örnek olaca¤›na inanc›m tam. Bizim en önemli
görevlerimizden birisi de bizi biz yapan, yaflamam›z›n ve
ald›¤›m›z nefesin ürünü, bir nevi damar›m›zda akan kan olan
gelene¤imiz ile gelece¤imizi buluflturmakt›r diye düflünüyorum.

Sayg› ve sevgilerimle…

Mehmet Özhaseki
Kayseri Büyükflehir Belediye Baflkan›
Tarihi Kentler Birli¤i Baflkan›
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YAYIN YÖNETMEN‹NDEN
Merhaba,

2007 y›l›n›n ilk üç ay›n› “küresel ›s›nma”  tart›flmalar›na
tan›k olarak tamamlad›k. Dünyam›z›n bozulan ekolojik
dengesine koflut olarak denetimsiz karbondioksit
sal›n›m›n›n yaratt›¤› sonuçlar, art›k tehlikenin efli¤inde
de¤il, içinde oldu¤umuz izlenimini veriyor.  Do¤al olarak
felaket ç›¤›rtkanl›¤›n›n pratik bir yarar› yok. Bu yüzden
hemen bütün bilim çevreleri “korku” senaryolar› yerine
önlem istiyor. 

Dünyay› ortak kulland›¤›m›z düflünüldü¤ünde, bafllang›ç
önlemi olarak Kyota Sözleflmesi’nin hemen tüm dünyada
yürürlü¤e girmesi akla geliyor. Bizim gibi bu sözleflmeyi
henüz imzalamayan devletlerin bir an önce bu sözleflmeyi
imzalayarak atmosfere b›rakacaklar› karbondioksit miktar›n›
azaltarak denetim alt›na almalar› öneriliyor.

Ancak ABD Baflkan› Bush karfl›s›nda hileli bir yenilginin
sahibi olan baflkan aday› Al Gore’un Oscar ödülü alan
“Uygunsuz Gerçek” belgeselinde vurguland›¤›na göre ise,
bu büyük uzlaflmay› bekleyecek kadar zaman›m›z yok. Bu
nedenle hemen herkes a¤aç dikmeli. Atmosferde çok fazla
birikmifl olan karbondioksiti dengelemenin, sera etkisini
azaltman›n pratik yolu bu. A¤aç dikmek.

Bildi¤iniz gibi, Tarihi Kentler Birli¤i ile iç içe çal›flan gönüllü
bir kuruluflumuz da ÇEKÜL Vakf›. Ve ÇEKÜL Vakf›’n›n 1993
y›l›ndan bu yana “7 A¤aç Ormanlar›” ad› alt›nda
milyonlarca fidan dikimini gerçeklefltirmifl bir gönüllü
kurulufl. Üstelik bu ormanlar yurdun dört bir yan›nda
oluflturuluyor.  Üyelerimizin çeflitli ihtiyaçlar› için
yararlanabilece¤i ekonomik bir sunum biçimi de “7 A¤aç”
arma¤an etmek. “7 A¤aç”  kampanyas›na kat›larak küresel
›s›nma ve erozyon gibi iki bafll› canavarla mücadele etmifl
oluruz.

Geçen say›m›zda Beypazar› Semineri’nin sonuçlar›n›
aktarm›flt›k. Bu say›m›zda da TKB Kafl Semineri ile ilgili
izlenimleri ve de¤erlendirmeleri bulacaks›n›z. Ayr›ca Prof.
Dr. Fahri Ifl›k’›n tespitlerini dikkatle izlememiz gerekecek.
Uygarl›k tarihine yeni veriler sunuyor Say›n Ifl›k ve
Anadolu’nun uygarl›k miras›ndaki öncülü¤ünü, gücünü bilgi
ve belgelerle yeniden sapt›yor.

Önümüzdeki günlerde, 28-29 Nisan’da Ordu’day›z.
Üyelerimizin gerçeklefltirdi¤i yayg›n ve baflar›l› koruma
uygulamalar›ndan hareketle “Koruma Uygulamalar›nda TKB
Modeli”ne giden yolu araflt›r›p tart›flaca¤›z. Arkas›ndan da
26-27 May›s 2007’de ‹stanbul-Kad›köy’de bulufluyoruz. Ve
tüzü¤ümüze göre encümen üyelerini de seçece¤imiz TKB
Meclisi var.

2007 y›l›n›n ilk üç ay› içinde TKB önemli baflar›lar
gerçeklefltirdi. Bunlardan en önemlisi hiç kuflkusuz yeni
genel merkez binas›d›r. Bilindi¤i gibi ‹stanbul-Emirgan’da
bulunan fierifler Yal›s›, bundan böyle Tarihi Kentler
Birli¤i’nin Genel Merkezi olacak. Kültür ve Turizm
Bakanl›¤›’ndan TKB’ye devredilen binada bak›m ve onar›m
çal›flmalar› bitirilmek üzere... 

Bu geliflmelere koflut olarak yeni genel sekreterimiz de
belirlendi. Daha önce Midyat Kaymakaml›¤› ve Kastamonu
Vali Yard›mc›l›¤› görevlerinde bulunan ve halen TBMM
Milli Saraylar Daire Baflkan Yard›mc›s› olan Feyzullah
Özcan, Birli¤in genel sekreterlik görevini sürdürecek.
Bugüne kadar genel sekreterlik görevini özveri ve baflar› ile
sürdüren Oktay Durukan arkadafl›m›za da Geçmiflten
Gelece¤e Yerel Kimlik dergisi olarak teflekkürlerimizi
sunar›z.

TKB’yi tan›tmay› amaçlayan kitap çal›flmas› da sona erdi.
“Umudun Tan›¤›” ad›n› tafl›yan tan›t›m kitab›m›z Türkçe ve
‹ngilizce dillerinde haz›rland›. Üyelerimiz kitab› Genel
Merkez’den sa¤layabilecekler.

Önümüzdeki aylar›n daha baflar›l› ve bereketli geçmesi
dile¤i ile.

Esen kal›n!

Hasan Özgen



Kafl Semineri



Halil Kocaer-Kafl Belediye Baflkan›
Tarihi Kentler Birli¤i’nin 2007 y›l›n›n ilk toplant›s›na, güzel
ilçemiz Kafl’›n ev sahipli¤i yapmas›ndan son derece mutluluk
duymaktay›m. ‹ki gün sürecek bu toplant›lar ve çevreyi tan›t›c›
geziler sayesinde hem birbirimizi tan›ma, hem bir tarih ve kültür
kenti ilçemizi sizlere tan›tma f›rsat› bulaca¤›z. Siz çok de¤erli
konuklar›m›z› da a¤›rlamaktan onur duyaca¤›z. 
Kafl, Akdeniz k›y›s›nda kurulmufl güzel bir turizm ilçesidir. Tarihi
üç bin y›l öncesine kadar dayanmaktad›r. Bugün Kafl ‹lçesi eski
yerleflimle beraber iç içe kurulmufltur. ‹lçe merkezindeki
yap›laflmada, tarihi güzelli¤i bozmadan, eski ve yenisi bir arada

uyum içinde olmas› sa¤lanm›flt›r. ‹lçemizde bulunan eski yap›lar
bugün turizme hizmet vermektedir. Eski doku korunarak kentsel
dönüflüm sa¤lanm›flt›r. Kafl, son y›llarda turizmde de çok
geliflmifltir. Sekiz bin olan yerleflik nüfus, yaz aylar›nda yirmi
bine kadar ç›kmaktad›r. Küçük aile pansiyonlar› ve butik tipi
oteller mevcuttur. 

Belediye olarak amac›m›z, ilçemizde bulunan tarihi eserleri ve
tarihi evleri koruyarak gelecek nesillere tafl›mak ve bunlar› tüm
dünyaya tan›tmakt›r. Yapt›¤›m›z alt yap› çal›flmalar› ise tarihi ve
turistik kent kimli¤imizi pekifltirmektedir. 

Hocam›z›n iflareti ve önderli¤iyle Kafl, Tarihi Kentler Birli¤i’ne
üye oldu. Kafl  Tiyatrosu’nun onar›lmas› için Prof. Dr. Metin
Sözen ve TÜRSAB Baflkan› Baflaran Ulusoy’un önderli¤inde
çal›flmalar bafllamaktad›r. Bu çal›flmalarla beraber Kafl, sosyal
etkinliklere de ev sahipli¤i yapmay› beklemektedir. Umuyorum ki
Kafl Tiyatrosu önümüzdeki y›llarda onar›lm›fl olacakt›r.
Önümüzdeki günlerde Cumhuriyet Meydan› ve çevresi
projelendirilerek ‹ller Bankas›, ÇEKÜL ve Koruma Kurulu iflbirli¤i
ve halk›m›z›n kat›l›m›yla yenilenecektir. 
Bu toplant›ya kat›lan de¤erli konuflmac›lar›m›z, de¤erli görüflleri
ve bilgileri ile bizlere ›fl›k tutacaklard›r. Bunlar›n, ilçemize ve
ülkemize hay›rl› olmas›n› dilerim. 

Kafl›m›z› gözümüz gibi koruyal›m diyoruz…

Hikmet Ayd›n-Kafl Kaymakam›
Sizleri, Say›n Valimizi, de¤erli hocam›
burada a¤›rlamaktan büyük onur
duydu¤umu belirterek sözlerime bafllamak
istiyorum. 

Prof. Dr. Metin Sözen’le uzun y›llar
çal›flt›k. Ondan çok fley ö¤rendik.
Korumac›l›k onun bafllatt›¤› bir düflünce

sistemi. Tarihi Kentler Birli¤i onunla do¤du. Kimbilir daha neler
neler do¤acak? Kafl’ta Antalya Valimizin önderli¤inde çeflitli
projeler gelifltirdik. Gelene¤i gelecekle buluflturup, iyi bir
biçimde toplumumuza hizmet vermeyi planl›yoruz. Bütün hizmet
alanlar›nda bize verdi¤i destek için Valimize ve Hocam›za
flükranlar›m› sunuyorum. 

Prof. Dr. Metin Sözen-ÇEKÜL Vakf› Baflkan›, TKB Dan›flma
Kurulu Baflkan›
‹yi günler diliyorum. Günler iyi olmad›kça karanl›k ayd›nl›¤a
ç›kmaz. Burada herkesi kutluyorum. Her gün konufluyorum.
Düflündü¤üm, gelifltirdi¤im kadar konufluyorum. 
Bu toplum çok önemli ve diri bir toplumdur. Toplum; bast›¤›
topra¤›, soludu¤u havay› beraber oldu¤u insan› bildi¤i zaman diri
bir toplumdur. Ben say›n Valimle ne zaman konuflsam,
konuflmay› bir sonraki günün ne olaca¤›na dair bir cümleyle
bitiririz. Bu ülkenin yurttafllar›, her sabah kalkt›¤› zaman, ülkem
için bir gün öncesine göre farkl› ne yapt›m sorusunu sormak
zorunda olan bir toprak parças›n›n insan›d›r. Bugün yaln›zca
do¤a ve kültür konufluyorsak, çocu¤umun sa¤l›¤›, gelece¤i, ona
verece¤im e¤itim, onun bilinci ve aç›kl›¤›, Anadolu topraklar›
kadar ayd›nl›k olmal›d›r. Anadolu düflüncenin, ayd›nl›¤›n, gelecek
umutlar›n›n dünyada boyutland›r›ld›¤› aland›r. Kusura bakmas›n,
bu topraklarda do¤an herkes, do¤du¤u günden sorumlu do¤ar.
Bir baflka toprakta, bir çölde do¤an bir Bedevi’den arkas›nda
binlerce y›ll›k birikimin varl›¤›n› diri tutmak zorunda kald›¤› için
do¤du¤u gün sorumluluk yüklenir. 

TKB bu birikimi flimdi yurt düzeyinde, ister üyesi olsun ister

Kafl›m›z› gözümüz gibi
koruyal›m Bu ülkenin yurttafllar›, her

sabah kalkt›¤› zaman,
ülkem için bir gün

öncesine göre farkl› ne
yapt›m sorusunu sormak

zorunda...
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olmas›n, her toprak parças›na aktarmak zorundad›r. Bugün
TKB’nin de¤erli Baflkan› Mehmet Özhaseki, 2007’de ad›m ad›m
neler yapaca¤›z, arkay› öne çekerek zaman kazanma, hangi yöne
do¤ru ilerleyece¤iz konuflmas›n› yapacakt›. Fakat haftasonlar›
Bakanlar Anadolu’ya yay›l›yorlar ve onlar›n yay›ld›klar› yerlerdeki
yöneticilerimiz buraya gelemiyorlar. Baflkan›n konuflmas›n›n
temel hedefi flu: Bu y›l art›k havza toplant›lar›na bafll›yoruz.
Nehirler nereden do¤uyor? Hangi sulara dökülüyor? ‹ki tarafa
hangi birikimin ve hangi yaflama sevincinin iflaretlerini
ak›t›yorlar? O bütünlükte Türkiye’ye bakaca¤›z. 

Para bir gün kesilir. Toprak varsa, kirlenmemifl insan varsa, bu
co¤rafyada turizm ad›na yar›n yok edilmemiflse, iflte o zaman

Antalya vard›r, Türkiye vard›r. O bak›mdan bu toplant›n›n çok
önemli bir boyutu var. Biz Antalya’n›n do¤usunu ve bat›s›n› iki
büyük havza olarak görüyoruz. Akseki’nin Gidengelmez
Da¤lar›’ndan Manavgat’›n sular›na, Antalya’n›n kalesine kadar
inen büyük co¤rafyay› bütünlefltirmek istiyoruz. Bu tarafta ise
Elmal›, Finike, Kafl ve Kalkan’›n de¤erlerinin kopar›lmas›na asla
müsaade etmeyece¤imizi söylüyoruz. 

E¤er bir ülkede bütüncül bak›fl, insanlar› nereye ve kiminle
beraber olmaya yönlendiremiyorsa  örgütlenmeniz eksiktir.

Co¤rafyan›za dayal› bir beyin oluflturmad›kça, onu bilimsel
verilerle donatmad›kça, o co¤rafyada herkes kendi ya¤›yla
kavrulman›n bedelini ödemek zorunda kal›yor. 
‹lk defa burada biz, Akseki-‹brad› Havzas›’yla, büyük bir projeyle
bafllad›k. Benim gönlüm rahat. Say›n Valim buradan ayr›lmadan
bu iki havza kaymakam›yla, belediye baflkan›yla, buradaki
halk›yla, göçeriyle, yar› göçeriyle, yeni hemflerilerimiz Almanlar
ve ‹ngilizlerle kenetlenecektir. Bu topraklarda mal almak benim
gelene¤imi sat›n almak anlam›na gelmiyor. Burada
konufllanmak, benim binlerce y›ll›k birikimimin bedelini ödedi¤i
anlam›na gelmiyor.  Bu havza toplant›s› Türkiye’nin gelecek
co¤rafyas›na haince bakanlara verilecek en güzel cevapt›r. Bu
cevap siyasidir ayn› zamanda... 

O aç›dan Antalya’da 2007 sonunda, do¤u ve bat›daki tüm
kaynaklar›n›z›n bütünleflmifl oldu¤unu göreceksiniz. Bizim
burada, Kafl’ta, ocak ay›nda toplanmam›z›n bir önemi oldu¤una
dikkatinizi çekmek istiyorum. Biz art›k bütüncül bir Türkiye,
dayan›flma içinde bir Türkiye, akl›n› önüne koymufl bir Türkiye
istiyoruz. Bu aç›dan, bu toplant›lar ve buluflmalar birkaç anlam
tafl›yor. Bu ülkede biz var›z. Biz diri tutaca¤›z. Yar›n bizimdir.
Çocuklar›m›z›n gelece¤i için sorumlu oldu¤umuzu görmeye
bafllad›¤›m›z›n iflaretini vermeye çal›fl›yoruz. 

Biz, her ilçede o ilçenin geçmiflini ve bugününü görece¤i
bellek/haf›za merkezleri kuruyoruz. Birikimlerini orada tasnif
etsinler istiyoruz. Oran›n öncelikleri belirlensin istiyoruz. Bunun
içinde halk, hemfleriler olsun istiyoruz. Dün Gündo¤muflta’yd›m.
Sonra sultanlar sultan› Alaadin Keykubat’›n bir co¤rafyay› nas›l
co¤rafya k›ld›¤›n› gördüm. Onun saray›n›, hamam›n›, han›n›
görerek buraya geldim. Bize b›rak›lan bu ayd›nl›k de¤erleri,
Kültür ve Turizm Bakanl›¤›’n›n ç›kard›¤› yasalar›n getirdi¤i
olanaklarla, bütünlefltirmek istiyoruz. 
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Para bir gün kesilir. Toprak varsa,
kirlenmemifl insan varsa, bu co¤rafyada
turizm ad›na yar›n yok edilmemiflse, iflte
o zaman Antalya vard›r, Türkiye vard›r.
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Bu toplant›lar bir buluflmad›r. Buluflman›n sa¤lam olmas› için
bilimsel olmas›, kuflaklar›n ve kaynaklar›n beraber olmas›
gerekiyor. Bu sene inan›yorum ki TKB’nin verdi¤i küçük
yard›mlarla tüm Finikeliler sand›klar›n› açarak kendi kimliklerini
kendi müzelerinde toplayacaklar. Kaymakaml›k binas›, Elmal›’da
müze oluyor, araflt›rma merkezi kuruluyor. Alanya’da bina
ar›yoruz. Say›n Valim burada oldukça bina bulunur. Kafl Tar›m
Bakanl›¤›’na ait binay› alarak buray› merkez yap›yor. Antalya da
büyük bir fley yap›yor. Ama kaynaktan gelen su burada…
Antalya, bereket, bilgi ve birikimle müzesini kurmal›d›r.
Kayna¤›ndan gelmeyen, yukar›dan, fiyakal› mimarlar›n elinden
ç›km›fl, içinde halk olmayan bir müze olamaz. 

Arkada Gaziantepliler oturuyor. Geçti¤imiz günlerde Bak›rc›lar
Çarfl›s›’n›n bütün dükkânlar› onar›ld›. Dükkânlar›n yüzü gülüyor,
sahiplerinin yüzü gülüyor. Orada Büyükflehir de vard›, di¤er
belediyeler de vard›, esnaf› da vard›, halk da vard›… Orada
arkadafllar›m›z belediyede konufllanarak “Araflt›rma ve
Uygulama Merkezi”ni kurdular. Bunsuz olmuyor. Her kentte bir
kent atölyesi her kentte bir müze kuruyoruz. Her kenti bulundu¤u
havzan›n olmazsa olmaz bir parças› k›l›yoruz. Bu Türkiye’nin
ayakta kalma projesidir. Yürekten bir yönetici olan, güne
coflkuyla bafllayan, her kentte kent envanterleri oluflturaca¤›z
sözünü ‹zmir’de veren Say›n Valimiz, bugün sekiz ciltlik Antalya
envanterine ulaflt›. Kafl envanterini çantalar›n›zda görüyorsunuz.
Böylelikle mal varl›¤›m, do¤al varl›¤›m, insan varl›¤›m bu diyoruz.
Buradan Türkiye haritas› oluflacak. Bu haritay› deldirtmeyece¤iz. 

Alaaddin Yüksel-Antalya Valisi
Bu kürsünün gerçek ve tek konuflmac›s›n›n Metin Sözen olmas›
gerekti¤ini biliyorum. Hepimizi her konuflmas›nda
heyecanland›rd›¤› gibi bizi yine heyecanland›ran bir konuflma
yapt›. 

Antalya’da her gün çok say›da toplant› yap›l›yor. Antalya’n›n
belle¤inden ç›kmayacak toplant›lardan birini gerçeklefltirdi¤imizi
belirtmek isterim. Ben de bir simge isme, bir bilge insana, adam
gibi adama huzurlar›n›zda teflekkür etmek istiyorum. ‹nsanlar

do¤arlar, yaflarlar ve bir kural gere¤i ölürler. Öldükten sonra
genellikle unutulurlar. Olaylara karfl› dik duramayanlar, adam
gibi yaflamayanlar hemen ak›llardan uzaklafl›p giderler. Tutum ve
davran›fllar›n›zla adam gibi davran›rsan›z, düflünceleriniz
yaflamaya devam eder. Böyle birini tan›mlayal›m derseniz
salonda böyle biri var. Metin Sözen’i selaml›yorum. Ben de
Metin Sözen’in uzun y›llardan beri dostlu¤una nail olan biri
olarak büyük bahtiyarl›k duyuyorum.

Giray Ercenk her fleyiyle bu co¤rafyay› bizimle paylaflt›,
mükemmel bir sunum yapt›. Ard›ndan say›n baflkan heyecanl› bir
konuflma yapt›. Kafl, gerçekten üzerinde durulmas›, konuflulmas›,
incelenmesi gereken bir yer. Kafll›lar eskiden “arkas› tafl önü yafl
f›rsat bulursan Kafl’tan hemen kaç” derlerdi. fiimdi “arkas› tafl
önü yafl içerisinde Kafl” diyorlar. 

Ben meseleleri üç esas› göre de¤erlendiririm: Dünyan›n
gerçeklerine, akl›m›n icaplar›na, halk›n gereksinimlerine göre
de¤erlendiririm. Müthifl bir yüzy›l› hep beraber yafl›yoruz. Dün
konuflulan hiçbir fley bugün konuflulmuyor. Bugün bütün
kavramlar yer de¤ifltirdi. Her olay bafl›m›z› döndürüyor.
Hollanda’da ufak çocuklar› taciz edenler bir parti kurmufllar ve
kurucu baflkan› diyor ki ilk seçimlerde iktidara gelece¤iz. O
zaman k›yamet mi kopuyor diyorsunuz. ABD, Kaddafi’yi y›l›n
bar›fl adam› olarak ilan etmeye haz›rlan›yor. ‹nsan›n akl›, haf›zas›
alm›yor. 

Hukuk devleti, birey ve demokrasi tan›mlar› dahil her fley yeni
anlamlar kazanmaya bafllad›. Yeni buluflmalarla insanlar, çevre,
sa¤l›k, açl›k meselesinde ortak hedefler belirlemeye bafllad›.
Kafl’›n meydan›nda, Berlin’de, New York’ta insanlar devleti
tart›flmaya bafllad›. Nas›l bir devlet diye daha yüksek sesle
sorular soruluyor. Dün bize talep edilmeyen sokaktaki vatandafl
talebi gelmeye bafll›yor. Diyorlar ki bizi de hizmetin içerisine
kat›n, benim de fikrimi al›n. Aç›k ol, gel bana hesap ver diyor.
Bütün bunlar›n ötesinde hizmetlerinizi etkin, verimli ve süratli
yerine getirin diyor. Adam gibi devletsen benimle senin arana
bir yol yap, bu yolun ad› “güven yolu” olsun diyor. 
Dün Çanakkale’de yap›lan muharebe, bugün rekabet dedi¤imiz
alanda yap›l›yor. Toplumlar önce yaflama hakk›na, sonra
inançlara sayg› duysun deniyor. Her bireyin sa¤l›k hakk›
sa¤lanmal›d›r deniyor. Aileyi koruyacak sistemleri yarat›n
deniyor. Bu arada Birleflmifl Milletler, benim belirledi¤im
milenyum hedeflerini sa¤layan devletlerle imza atmaya haz›r›z
diyor. Di¤er hedeflerle birlikte do¤al ve kültür miraslar›n›n
korunmas›n› da hedef alm›fl. 

Olaylara karfl› dik
duramayanlar, adam gibi

yaflamayanlar hemen
ak›llardan uzaklafl›p

giderler.
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Antalya Valisi olarak ben ne yapt›m? Herkes gibi ben de kendimi
özelefltiriye tabi tutuyorum. Biz bu ülkede antik tiyatro tafllar›n›
al›n, evinize duvar yap›n dedik. ‹lk defa 1999 y›l›nda Bal›kesir
Valisi’yken, Bursa’da bir salonda bulufltuk ve kürsüye ç›kan
Sözen dedi ki “okuma yazma ö¤renmeye bafll›yoruz”. Sözen
Hocam herkesle konufluyor, herkesi ikna etmeye çal›fl›yor. O
zaman bizim kafam›za ilk çiviyi çakt›, atefli yakt›. Antalya’da da
bu u¤urda çal›fl›yorum. Kalk›nma baflta olmak üzere, do¤al ve
kültür varl›klar›n›n korunmas› için merkezi planlama anlay›fl›ndan
vazgeçip havza planlamas›n›n yap›lmas› gerekir. Ercenk’in

bahsetti¤i bu co¤rafya bu havzay› kaps›yor. Tabela nüfusuna
göre hastaneleri, okullar›n›z› yap›yorsan›z hiçbir zaman baflar›
olamayacaks›n›z. Biz, Bat› Akdeniz Geliflim Vakf›’n› kurduk. El

birli¤i yapaca¤›z, havza planlamas›na yönelik yönetimimizi
kuraca¤›z ve gözümüz gibi korumaya devam edece¤iz.
Tarihi ve kültürel miras›n korunmas›nda eksik olan bir hususu
görmekteyim. Göç gibi bir olay meydana geldi. Özellikle
kalk›nm›fl bölgelere do¤ru di¤er bölgelerden büyük bir hareket
bafllad›. Yaflayan kentler, yaflayan binalar yapmak istiyorsak,
kent ve insan dengesini iyi sa¤lay›p, kent kültürü bafll›¤› alt›nda
hareket etmemiz gerekiyor. Bunun için, Valilik onay›yla bütün
okullarda e¤itsel çal›flma saatlerine bafllayal›m ve kenti
insanlarla bulufltural›m istedim. 

Her y›l Bolu gibi bir nüfusu getirip, Antalya’n›n etraf›na
koyuyorsunuz. Bedeni burada, kafas› geldi¤i yerde. Kentin hiçbir
de¤eriyle ilgilenmiyor. Kentin kültürüdür kent halk›na kentini fark
ettiren; kentini yüre¤inde hissettiren. Kentin de¤iflim ve
dönüflümüne katk›da bulunmal›y›z. Burada sizden iste¤im, yeni
bir çal›flma alan› açman›z. Sözen Hocam›n ikinci bir makas
açmas›n› ve kent kültürü meselesini de TKB gündemine almas›n›
arz diyorum.

Bu ülkede kültürsüz kalmayal›m. Hepinize kültürlü günler
diliyorum.

Yaflayan kentler, yaflayan binalar
yapmak istiyorsak, kent ve insan

dengesini iyi sa¤lay›p, kent kültürü
bafll›¤› alt›nda hareket etmemiz

gerekiyor.
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Zafer Okuducu-Mimarlar Odas›
Gaziantep fiubesi Baflkan›, ÇEKÜL
Vakf› Gaziantep Temsilcisi
Kuruldu¤u günden bu yana Tarihi
Kentler Birli¤i seminerlerinin
insanlar›n bilgi, deneyim ve
becerilerini art›rmada çok yararl›
oldu¤una inan›yorum. Çünkü her
seminerde farkl› konu ve
konuflmac›lar, kat›l›mc›lar›
bilgilendirici ve bilinçlendirici noktalara de¤inerek
ayd›nlat›yorlar. Kafl’›n ev sahipli¤inde gerçekleflen toplant› da
bunlardan birisiydi. Özellikle Yalç›n Kurt’un konuflmas›, Fahri Ifl›k
Hoca’n›n Patara ile ilgili sunumundan etkilenmemek mümkün
de¤il. Burada yap›lan çal›flmalar› yerinde görerek
de¤erlendirmek, do¤rulara-yanl›fllara bire bir tan›k olmak,

döndü¤ümüzde kendi memleketimizdeki çal›flmalar›m›za ivme
kazand›racakt›r. 

Seminer zamanlamas›n› oldukça yeterli buluyorum, çünkü bu tür
seminerlerde önemli olan görselliktir. Gözle görülmedi¤inde,
konuflmalar soyut kal›yor. Konuflmalarla görselli¤i bir bütün
olarak alg›lamak, hayata geçirilecek çal›flmalar› daha farkl›
sonuçlara ulaflt›r›yor. O yüzden bu program gayet baflar›l›yd›.
TKB seminerlerine a¤›rl›kl› olarak belediye baflkanlar› ve meclis
üyeleri kat›l›yorlar. Ço¤u teknik eleman olmad›¤› için, görsellik
ve somut çal›flmalar onlara daha anlaml› geliyor. E¤er a¤›rl›kl›
olarak teknik konular› konuflmufl olsak s›k›lacaklar ve bir fley
anlamayacaklar. Bu da kat›l›mc› say›s›n›n düflmesine neden
olacak. O anlamda seminer ak›fl› oldukça yerinde. Sonuç olarak
verimli bir seminerdi. 

Üyelerimizin Gözüyle Kafl Semineri

Derleyen: Cennet Günel
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Hurflit Arslan-Gaziantep
Büyükflehir Belediyesi
Genel Sekreter Yard›mc›s›
Bu tür seminerlerin bizlere
ola¤anüstü bir katk›s› var. Bilgi
al›flveriflleri ve uygulamalar›n
yan› s›ra belediyelerin yapm›fl
oldu¤u bilgilendirmeler oluyor.
Ankara’dan gelen konuflmac›lar
var mesela, onlar›n
bilgilerinden ve
deneyimlerinden
yararlan›yoruz. Eskiyi yeniye tafl›rken, yeniyi de yine insanlara
tafl›yoruz. O aç›dan çok iyi bir organizasyon, çok yararl› oldu¤unu
düflünüyorum. Baz› konularda Gaziantep Büyükflehir Belediyesi
çok önde diyebiliriz. Biz belediye baflkanlar›na ve di¤er
kat›l›mc›lara bilgilerimizi aktard›k, san›yorum onlar da bunu
de¤erlendireceklerdir. Bir y›l içerisinde Tarihi Bak›rc›lar
Çarfl›s›’nda 250-300’e yak›n dükkân onard›k. Burada ÇEKÜL
Vakf›’n›n çok büyük katk›s› ve deste¤i var. Yani ÇEKÜL Vakf› bize
elini uzatt›, biz de bu eli tuttuk ve bunun meyvelerini ald›k,
almaya da devam edece¤iz. Di¤er belediyelerin de
çal›flmalar›m›z› örnek alaca¤›n› düflünüyoruz. Çünkü uygulama
aç›s›ndan biz di¤er belediyelerden öndeyiz. Filozofun birine
sormufllar, otobüse binerken, hendekten, tümsekten geçerken

bayanlar›n niye eli tutulur, diye. Filozof da demifl ki, bir yerden
bafllamak gerekiyor. Bizim de filozofumuz Metin Hoca ve biz de
bir yerden bafllad›k. Bundan sonra da Metin Hoca’n›n
yard›mlar›yla da korumac›l›k alan›nda farkl› çal›flmalar› hayata
geçirmeye devam edece¤iz. 

Hüseyin Yap›c›-Elmal›
Belediye Baflkan›
Tarihi Kentler Birli¤i
seminerinin yöremizde
yap›lmas› bizler için oldukça
memnuniyet verici bir
geliflme. TKB Kafl semineri
bir bütün olarak Demre,
Finike, Elmal› ve Kafl’›
tan›tan bir seminer oldu,
sonuç olarak gayet de
baflar›l› geçti. Bizim as›l

ihtiyac›m›z olan, bu saym›fl oldu¤um kentlerin tan›t›m›. Kat›l›m
iyiydi, ancak geçti¤imiz seminerlere göre baflkanlar düzeyindeki
kat›l›m biraz daha azd›. TKB seminerlerinin en büyük özelli¤i
belediyelerin teknik kadrolar› ve belediye baflkanlar›n›n yapt›klar›
iflleri çok say›da kifliyle paylaflabiliyor olmalar›. O nedenle TKB
seminerlerinin çok faydal› oldu¤u kanaatindeyim, kat›l›mc›lar›n
tümü de ayn› kanaati tafl›yor. Gerek baflkanlar›n gerekse de

KAfi SEM‹NER‹
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teknik kadrolar›n bu seminerlerin tümüne kat›lmas› gerekiyor. Bu
seminerlerden sonra sunulan önerileri, gösterilen yollar›,
do¤rular› ve yanl›fllar› tekrar de¤erlendirece¤iz. Zaten flu anda
hali haz›rdaki çal›flmalar›m›z devam ediyor. Yalç›n Kurt’un
konuflmas›nda de¤indi¤i çok önemli noktalar vard›, bence bu
noktalar› hepimizin dikkate almas› gerekiyor. 2007 y›l›nda,
yapm›fl oldu¤umuz sokak sa¤l›klaflt›rma projelerini en k›sa
zamanda hayata geçirmeyi planl›yoruz. Bu yönde s›k› bir çal›flma
yürütüyoruz. fiu anda gündemimizde bakanl›¤›m›z›n ihale yapt›¤›
üç soka¤›n sa¤l›klaflt›rma projesi var. Onlar devam edecek art›k. 

Halil Kocaer-Kafl
Belediye Baflkan›
ÇEKÜL Vakf› Baflkan› Prof.
Dr. Metin Sözen ve
yönetimin, TKB seminerini
Kafl’ta yapmalar› bizim için
bir onur vesilesi oldu.
Misafirlerimizi Kafl’›n
flartlar›na göre en iyi flekilde
a¤›rlamaya çal›flt›k, umar›m
baflar›l› olmufluzdur. Ümit
ediyorum gelen belediye
baflkanlar› ve di¤er kat›l›mc›lar memnun olmufllard›r. Kafl bir
turizm bölgesi, Kafl’›n tan›t›lmaya ihtiyac› vard›. TKB seminerinin
tan›t›m yönünden de faydal› oldu¤unu düflünüyorum. Turizm ile
meflgul olan yöreler için tan›t›m önemlidir. Çünkü art›k 21.
yüzy›lda reklams›z, tan›t›ms›z hiçbir yere var›lamayaca¤› aç›k ve
nettir. Buraya gelenler yörelerini dünyaya ve Türkiye’ye tan›tan
arkadafllar... Bunun için böyle bir yeri görmeleri ve görüfllerini
bildirmeleri bize bir ›fl›k tutacak. Metin Hocamla da bir yol
haritas› haz›rlad›k. Kafl’ta koruma alan› içerisinde binalar var. Bu
binalar›n kap›, pencere, cumba, balkon gibi yerlerinin onar›m›n›
bir an önce tamamlamak istiyoruz. Kaynak yetersizli¤inden
dolay›, y›llarca bunlarla yeteri kadar ilgilenemedik. Bir de tam
netleflmeyen alanlar vard›. Bu seminerle birlikte ÇEKÜL
temsilcisi arkadafllarla yapt›¤›m›z toplant›larda bunlar›
netlefltirdik. fiimdi “Kafl Kültür Evi” diye adland›rd›¤›m›z binadan
bafllamak üzere önümüzdeki günlerde çal›flmalar›m›za h›z
verece¤iz. Ama niyetimiz k›sa sürede bafllay›p somut bir çal›flma
ortaya koymak. 

Ethem K›l›ç-Kemaliye Belediyesi Meclis Üyesi
TKB seminerlerine kat›lmak çok verimli oluyor. Özellikle son
zamanlarda kültür varl›klar›n›n koruma alan›nda kaynaklar›n›n
artmas› seminerlerin daha verimli sonuçlara ulaflmas›n› sa¤l›yor.
Bu nedenle her seminer sonucunda daha do¤ru sonuçlara
ulafl›yoruz. Burada çok fley paylafl›yoruz, projeleri yapan

insanlarla konufluyoruz, görüfl
al›flveriflinde bulunuyoruz. Bu
bölgede ben, hayal k›r›kl›¤›na
u¤rad›¤›m› söyleyebilirim.
fiimdi Finike’yi gezdik
mesela… Çok kötü buldum.
Kafl’› daha otantik ve orijinal
bekliyordum. Çünkü on y›l
önce gelenler öyle
anlat›yorlard›. Kafl di¤er
flehirler gibi bir flehir olmufl,

özelli¤i kalmam›fl yani. Son zamanlarda yap›lan villa tarz›
binalarda kullan›lan ‹spanya, Portekiz tarz› yuvarlak çat›l› evler
bu yöreye uygun mimari bir tarz de¤il. Onun için bir hayal
k›r›kl›¤› oldu. Demre de öyle, Noel Baba heykeli çok kötü
duruyordu. Burada günü kurtaran bir para olay› var. 

Fahri Ifl›k’›n Patara’da yapt›¤› konuflmada neredeyse
a¤layacakt›m. Bizim bu gibi insanlar›n peflinden gitmemiz
gerekiyor. Burada belediyeler yetki kazan›yor ama yetki
kazan›rken de daha çok bilinç ve e¤itim gerekiyor. Kemaliye
bozulmam›fl bir kent, ama özellikle çarfl› yang›n›ndan sonra
çarfl›ya a¤›rl›k vermeye çal›fl›yoruz, çarfl›y› aya¤a kald›raca¤›z. 

Nermin Pervan-Ödemifl Belediyesi Mimar
Burada daha önce tan›flmad›¤›m belediye baflkanlar›yla tan›flt›m.
Bizim plana programa dökemedi¤imiz baz› projelerimiz vard›.
Bunu nas›l yapabiliriz diye düflünüyorduk, burada bu projelere
yak›n ve benzer uygulamalar yapan belediye yetkilileriyle
görüflme f›rsat›n› bulduk. Fikir al›flverifllerinde bulunduk.
Dönüflte, bir hafta içinde de iletiflime geçece¤iz. Her belediye
koruma ad› alt›nda bir fleyler yap›yor ama bu toplant›lar›n
faydas›, biz baflka neyi koruyabiliriz, art›ya çevirebiliriz
düflüncelerine ›fl›k tutuyor olmas›. ‹lk toplant›ya kat›ld›¤›mda
sadece binalar› koruma konusu a¤›rl›k kazanm›flken flimdi
yemeklerimizden, kültürümüzden, manilerimizden,
geleneklerimizden, do¤adan ne flekilde faydalan›r›z noktas›na
geldik. Bu düflünceler do¤rultusunda birtak›m fikirler ürettik.
fiimdi bu konular› di¤er sivil toplum kurulufllar›yla paylafl›p ortak
bir çal›flma yapmay› düflünüyoruz. 
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kadrolarla sorunlar›m›z›
tart›flma, masaya yat›rma
ortam› do¤uyor. O nedenle bu
seminerlerin gereklili¤ine
inan›yorum. Her bölge, yöre,
kasaba, kent farkl› özelliklere
sahip konumlar›yla varolan
tarihî ve kültürel miras›
kimliklerine uygun bir flekilde
yaflatmaya çal›fl›yor. Bu

toplant›lar da bu çal›flmalar›n nas›l yap›lmas› gerekti¤i
noktas›nda bizlere rehberlik ediyor. Y›llard›r bize ›smarlama
tarih ö¤retiliyor. Prof. Dr. Fahri Ifl›k Hoca’n›n Patara’da yapt›¤›
konuflmalara dikkat etmemiz gerekti¤ini düflünüyorum.
Anadolu’da her medeniyetten bir iz var. Bu izler sadece
Yunan’›n, Likya’n›n de¤il… Say›s›z toplumun ayak izi var
buralarda… Kendi manevi de¤erlerimize sayg› göstererek
de¤erlendirmeler yapan hocalar›m›z› görmek beni çok sevindirdi. 

Faz›l Beyhan-Van
Belediyesi Meclis Üyesi 
TKB seminerleri biz belediye
çal›flanlar› için çok verimli
oluyor. Anadolu’nun çeflitli
yerlerindeki tarihimizi yeniden
görme flans›na sahip oluyoruz,
yeni bilgiler ediniyoruz, farkl›
bölgelerden belediye
baflkanlar› ve teknik kadro ile
bilgi al›flveriflinde

bulunuyoruz. Van Belediyesi olarak, harap olmufl tarihimizi
yeniden aya¤a kald›rmak için ÇEKÜL Vakf›’n›n hayata geçirdi¤i
çal›flmalar› takdirle karfl›l›yoruz. Bu ve di¤er bölgelerdeki
çal›flmalardan esinlenerek kendi yöremizdeki tarihi eserlerimizi
aya¤a kald›rmak için gerekli çal›flmalar› do¤ru bir flekilde
yap›yoruz. Van flehri de bir kültür hazinesidir. Van Kalesi,
dünyada örne¤i görülmemifl bir kaledir. ‹lkça¤lardan bugüne
kadar çeflitli medeniyetleri kendi içinde bar›nd›r›yor. Büyük
Selçuklu Hükümdar› I. K›l›çarslan, zaman›nda orada bin
basamakl› tafl merdiven infla ettirmifl. Kalede hâlâ Selçuklu
dönemi kal›nt›lar› var. Kale ve etraf›ndaki eski Van flehrinde bir
kaz›n›n yap›lmas› için burada en yetkili a¤›zdan yani Yalç›n
Bey’den bilgi ald›m. Van Kalesi’ni bütün bir paket olarak ele
alacaklar ve gerekli restorasyonu yapt›racaklar. Bu da beni çok
sevindirdi. E¤er TKB toplant›s› olmasayd› ben bu bilgiyi nereden
alacakt›m? Ya da do¤ru bilgilendirilecek miydim? Hiç
sanm›yorum. O nedenle TKB, Türkiye için çok önemli bir birlik.

Ödemifl’te, tarihi Arasta bölgesinde sokak sa¤l›klaflt›rma
çal›flmalar›m›z› bitirdik. 2006 y›l›nda valilik yard›m› alm›flt›k.
2500 metrekarelik bir alanda sokak sa¤l›klaflt›rma çal›flmalar›n›
tamamlad›k, Kent Müzesi projesi yapt›k, Koruma Amaçl› ‹mar
Plan›m›z kurulda flimdi onu bekliyoruz. Bununla beraber çok eski
bir han olan Y›ld›z Han›’n› kamulaflt›rd›k. fiu anda proje
aflamas›nday›z. Burada en büyük s›k›nt›m›z hana hangi ifllevin
verilece¤iydi. Benim için en büyük art› o proje bafllamadan böyle
bir seminere kat›lmam oldu. 

Seçil Birkan- Ankara
Büyükflehir Belediyesi,
Arkeolog
Tarihi Kentler Birli¤i
seminerlerine ikinci kez
kat›l›yorum. ‹lk olarak
Beypazar›’ndaki seminere
kat›lm›flt›m. Beypazar›’n›, TKB
seminerinden önce kendi
bilgilerimle, herhangi bir yard›m
almaks›z›n gezdi¤imde çok fazla
keyif alamam›flt›m. Ama böyle bir ekiple gezince, onlarla fikir
al›flverifli yap›nca, o yöre ile ilgili daha farkl› bilgi edindim ve
TKB Kafl toplant›s›n› duydu¤umuzda hepimiz çok heyecanland›k.
Mesela Patara’da Fahri Ifl›k’›n yapt›¤› konuflma beni çok etkiledi.
O konuflman›n herkes taraf›ndan paylafl›lmas› gerekiyor. Kent
gezileri çok önemliydi, çünkü hepsinin de birbirinden farkl›
özellikleri var. Finike’de yap›lan restorasyon çal›flmalar› da çok
keyif verici… Umar›m bu tür çal›flmalar›n devam› gelir. 

fiu anda Ankara Büyükflehir Belediyesi olarak Ulus Tarihi Kent
Projesi’ne bafllad›k. Aç›kças› flimdi tam olarak bir fleyler
üretemiyoruz, sadece basit onar›m ve tadilat iflleri için izin
verilebiliyor. Kültür ve Turizm Bakanl›¤›’n›n üç ayl›k kursundan
sonra aktif bir flekilde çal›flmaya bafllayaca¤›z. Üzerinde
çal›flt›¤›m›z Ulus Tarihi Kent Projesi Türkiye için çok önemli bir
proje, Ankara için daha da önemli… O bölgenin koruma alt›na
al›nmas›, kötü görüntülerden ar›nd›r›lmas› gerekiyor.
Baflkan›m›z›n ve TKB’nin de destekleriyle orada güzel fleyler
yapaca¤›m›za içtenlikle inan›yorum. 

Fatih Mehmet Avc›-Ankara Büyükflehir Belediyesi, Mimar
Tarihi Kentler Birli¤i seminerlerinin hemen hemen hepsine
kat›ld›m diyebilirim. Türkiye ad›na çok baflar›l› ifllere imza atan
bir birlik TKB. Korumac›l›k, kültürel miras, somut olmayan miras
gibi konularda önemli çal›flmalar› hayata geçirdi ve geçirmeye
de devam ediyor. Burada iklimi, yerleflimi, co¤rafi koflullar›,
kültürü ile farkl› bölgelerden gelen belediye baflkan› ve teknik
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Da¤lar›n yükseklerindeki ana kayadan koparak yamaçlara,
çarflaklara biriken irili ufakl› tafl   y›¤›nlar›, kendilerini da¤dan
al›p sahile indirecek kar› ve ya¤muru bekler…

Bunlar yamaç tafl›d›r… Yamaç tafl› bu haliyle sert ve
sevimsizdir, ele ve göze ters gelir…

Derken rüzgar eser, kar ya¤ar, ya¤mur ya¤ar… Yamaç tafl›
suyun önüne düflmeye görsün, yüksekten engine do¤ru savrulup
yuvarland›kça, o kaya senin, bu kaya benim törpülenir, sert ve
sevimsiz görünümünden kurtulur,
göze hofl, ele yönet gelen sevimli
bir hal al›r…

Yükseklerin yamaç tafl› nihayet
sahildedir, ancak art›k çak›l
tafl›d›r…

Eski ça¤larda akarsular tanr›
olarak bellenirdi… Bugün de, el
yetmez kuytularda yaflayan baz›
Toros topluluklar›nda, suyu kesilen
çoban çeflmelerinin, bir yerlerde
do¤ruluk ve düzen sa¤lamak için
yap›lan bir savafla kat›lmak üzere
çekip gitti¤ine, savafl bitti¤inde
yerine dönece¤ine inan›l›r… Bu
inançlar›n kayna¤›nda, suyun
sa¤lad›¤›, ancak tanr›ya
yak›flt›r›labilecek nimetlere
duyulan ululama ve flükran
duygusundan kaynakland›¤›
aç›kt›r...

Antik ça¤›n Likyas›, bugünün Teke
Yar›madas›’n›n en önemli kentleri,
akarsular›n yükseklerden
tafl›d›klar›yla oluflmufl k›y› ovalar›ndaki da¤ eteklerine kuruldu…
Arykandos (Ayk›rtça) ve Limyros’un (Alak›r Çay›) yaratt›¤› Finike
Düzlü¤ü’nde Limyra, Rhodiapolis, daha bat›da oldukça genifl bir
alana düflen sular› tek bir yolla denize ulaflt›ran Myros’un
(Demre Çay›) a¤z›ndaki Myra (Demre) ve Andriake (Çay A¤z›) ve
dün Penta Hora, bugün Befl Kaza olarak adland›r›lan bir ucu, ta
Kibyra’ya (Gölhisar) kadar uzanan bölgenin güneyindeki
K›z›lcada¤/Akda¤ kaynaklar›ndan beslenen ünlü Ksanthos’un
(Eflen Çay›) denize ulaflt›¤› kumsal›n do¤u ucundaki Patara
(Gelemifl), daha bat›da Ksanthos (K›n›k), eski ça¤›n sayg›n ikiz

tanr›lar› Apollon ve Artemis’in analar› Leto’nun kenti Letoon
(Kumluova)…

Kuzeyde Gölhisar (Milyas) ve Elmal›’y› kuflatan da¤larla
bafllayan, düzlüklerde devam eden,  sahilde sonlanan, da¤lar›n
memba, sahilin mansap oldu¤u bir üretim ve yaflam havzas›...

Bir yerleflmenin vars›ll›¤›, arkas›ndaki üretim gücüyle do¤ru
orant›l›d›r… Bu, belki en çok limanlar için böyledir… Bütün
Roma Akdeniz’inde var oldu¤u bildirilen üç imparatorluk

silosundan birinin Kartaca’da,
öteki ikisinin Patara ve
Andriake’de, yani birbirinden
ancak birkaç on kilometre
uzakl›kta infla edilmesinin nedeni,
bölgenin sahip oldu¤u üretim
gücüdür…

Yükseklerin bitek düzlüklerinde
yetiflen her tür tah›l, özellikle
gemi inflas›nda, tap›nak ve saray
gibi sayg›nl›k kazand›ran yap›larda
kullan›lan sedir/katran, ard›ç ve
mefle gibi yöreye özgü de¤erli
a¤aç, zeytin ya¤›, flarap, bal, deri,
keçi boynuzu, mefle palamudu ve
kurutulmufl av etinden flifal› otlara
kadar bin bir çeflit mal, deniz
ötesine tafl›nmak üzere, ada fakiri
Akdeniz ile Adalar Denizi Ege’nin
bulufltu¤u Likya’n›n yukarda sözü
edilen limanlar›na tafl›nd›…

R›ht›mlara yanaflan gemiler
boflaltt›klar› mallar›n yerine,
mallar yüklediler…

Servetler liman kentlerinde birikti…

Tanr›lar vars›l yerleri severler ve de bofl b›rakmazlar… Antik
ça¤›n anl› flanl› tanr›lar› da en çok bu k›y›lar› sevdiler... ‹nsanlar
tap›ns›n, kurban sunsun diye yap›lan tap›naklara, sunaklara
geçip yerlefltiler bir güzel... 

Çok sonralar› Tanr› gökteki sonsuz mekan›na çekilmeye karar
verdi¤inde, O’nun kayras›n› azizler, evliyalar, erenler
üstlendiler… Anadolu’nun birçok yerinde oldu¤u gibi bizim

KAfi SEM‹NER‹ Giray Ercenk Araflt›rmac›, Yazar
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da¤lar›m›z›n da bir ço¤unun ad› Ziyaret Da¤›, Eren Da¤›, Baba
Da¤›, Dede Da¤› olarak an›lmas›, hemen hepsinin zirvesinde
gayberen mezarlar›n›n olmas› bundand›r… 

Demre/Sura’daki yol gösterici k›lavuz tanr› Apollon’un kehanet
merkezinin, Demre Noel Baba ve kuzeyde Kasaba Çukuru’nda
Dere A¤z› kiliselerinin, Elmal› Ovas›’nda Abdal Musa
Tekkesi’nin, Sinani Ümmi Dergah›’n›n ve de bölgenin hâlâ en
büyü¤ü olan Ketenci Ömer
Pafla Camii’nin, limanlardan
ç›karak bölgenin d›fl›na Bat›
Anadolu’ya ulaflan ana yol
akslar›ndan birinin üzerinde
bir tespihin taneleri gibi dizili
olmas›n›n nedeni budur…
Ayn› dizilimin daha do¤udaki
deniz aya¤›, Finike’de Limyra
harabelerindeki su
kayna¤›nda kurulu olan Abdal
Musa dervifli Kafi Baba
Tekkesi, Bat› aya¤› ise
Kalkan’›n hemen üstündeki
Bezirgan’d›r… Bezirgan’da
hem Abdal Musa ça¤›na, hem de daha geriye, H›ristiyanl›¤›n
Babalar Dönemi olarak adland›r›lan ilk evresine, yani ta Noel
Baba ça¤› öncesine giden hay›r dua, flifa ve e¤itim oca¤›
vard›r…

Vars›ll›klar› inan›lmaz boyutlara ulaflan aileler bu kentlerde, ya
da yak›nlar›nda ç›kt› ortaya… Rhodiapolisli Opramoas’›n ve
elbette daha nicelerinin, bölge kentlerine yapt›¤›, bugünün
ölçülerinde katrilyonlara varan ba¤›fllar›, sonsuza dek bilinsin
diye tafl kitabelere kaz›nd›…

Bilge, “Zavall› koyun sürüsü, hem sahibini, hem çoban›, hem
kurdu besler” der… Do¤rudur, üretimin oldu¤u yerde vars›l da,

evliya da, eflk›ya da vard›r…
Tarihin bize her devirde var
oldu¤unu bildirdi¤i, ad›
bilinen, bilinmeyen, yüzlerine
Efe, arkalar›ndan Harami
denilen nice eflk›yay› ve de
üstüne devlet donanmalar›
sevk edilen, nihayet
yenilece¤ini anlad›¤›nda
evini oca¤›n› atefle verip
çoluk çocuk topluca intihar
eden Olimposlu Zeniketes
gibi ünlü korsanlar›, yine bu
co¤rafya yaratt› ve besledi…

En iyi ifl yapan köle pazarlar›, liman kentlerinin agoralar›nda
kuruldu…

Antik dönemin Likyas›, orta ve flimdiki zaman›n Teke
Yar›madas›, ça¤lar boyu su ve iklim olanaklar›na sahip güçlü bir
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üretim ve yaflam havzas› olma özelli¤ini hep korumufltur...
Bölgenin, ça¤lar boyu süren dengeli vars›ll›¤›n›n, da¤lar›n ve
sahilin ayn› ekonomik amaç do¤rultusunda baflar›yla
bütünlefltirilebilmesi ile sa¤lanm›fl oldu¤u aç›kt›r... Kaynaklar,
da¤lardaki yerleflmelerde infla edilen ticari yap›lar›n,
k›y›dakilerle, birbirlerini tamamlayan özellikler gösterdi¤ini, bunu
“da¤larla deniz aras›nda, ekonomik eflgüdüm oldu¤unun kan›t›
saymak gerekti¤ini” yazar… Memba ve mansap sözcükleri,
tafl›d›klar› gerek öz, gerek mecaz anlamlar›yla pek az yerde
Likya’da, yani bugün bulundu¤umuz bu topraklardaki kadar uyum
içindedir… 

1950’li y›llarda h›zlanan karayolu açma çal›flmalar›, esasen art›k
eski gücünü ve önemini yitirmifl üretim esasl› da¤ ve deniz
iliflkisinin son ba¤lar›n› da kopard›… ‹fllevsiz hale gelen k›y›
yerleflmelerinden kaç›fl h›zland›... K›y›lar boflald› ve giderek
›ss›zlaflt›…

Ancak, 1960’l› y›llar›n ortalar›nda k›y›lar turizm denen yeni bir
üretim ve yaflam biçimiyle tan›flt›… Gözü pek birkaç yabanc›
giriflimci, do¤ru dürüst yolu, suyu, elektri¤i olmayan bu ücra
co¤rafyan›n, derme çatma binalar›nda “turizm hizmeti” vermeye
bafllad›¤›nda yad›rgand›lar… O ilk y›llar moral bozucu olsa da,
Turizm, 1990’l› y›llar›n ortalar›nda beklenen patlamay› yapt›…
Dün, özellikle yaz aylar›nda adeta boflalan k›y›lar, art›k inad›na
yaz aylar›nda, “bardak koyacak yer kalmamacas›na”
doluyordu… 

K›y›lar yeniden flenleniyordu… Ancak bu kez durum iki bin y›l
öncekinden farkl›yd›…

Dün k›y›lar (limanlar) bütün bir co¤rafyan›n deniz kap›s›,
da¤lardan ald›¤›n›n hiç olmazsa bir bölümünü da¤lara geri veren
sosyoekonomik dengenin ayr›lmaz parças›yd›... Da¤ ile deniz
aras›ndaki “devridaim”, co¤rafyan›n iki ucunu da besliyor,
gelifltiriyordu… Dün, Kafl ya da Kalkan, verimli bir ekonomik

bütünün parças›
olduklar› için vars›l ve
önemliydiler… Bugün,
Kafl ve Kalkan olduklar›
için, yani sadece
kendilerinden menkul
de¤erlere sahip olduklar›
için -deniz, kum ve
arkeolojik çevre gibi-
vars›l ve önemlidirler...
Ve de böyle oldu¤u için,
kazançlar›n› da¤larla
paylaflma gibi bir
sorunlar› yoktur…

Bu durumun yaratt›¤› en ciddi sonuç; k›y›lar›n vermedi¤ini almak
için, da¤lar›n k›y›ya inmesi olmufltur…

Da¤dan sahile süren ak›fl, çözümü dehfletli zor ama, kaç›n›lmaz
biçimde flart olan iki önemli sonuç/sorun yaratm›flt›r... Bunlardan
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bir tanesi, koruma kültürünün, do¤a ve yak›n uzak çevrenin
üretim alan› olmaktan ç›kmas› ile birlikte zay›flamas› ve giderek
yok olmas›d›r… Geçmiflte do¤ay› korumak bir tür ibadet
say›l›rken, bugün portakal bahçelerinin, mezarl›klar›n, eski/yeni
yerleflmelerin, köy otlak ve yerleflim alanlar›n›n, orman içlerinde,
ovalar› sulayan akarsu kaynak ve yataklar›n›n yan› bafl›nda, ço¤u
kez muhtar veya belde belediye baflkanlar›n›n gizli/aç›k deste¤i
sa¤lanarak, do¤ay› hallaç pamu¤u gibi atan tafl ocaklar›
aç›labilmektedir… Do¤a ve çevreyi koruma, insanlar›n himmeti,
koruma dernekleri ve görevi bu olan Devlet Kurumlar›n›n
çabalar›yla sa¤lanabilir hale gelmifltir… Da¤lardaki
yerleflmelerin boflalmas›yla ortaya
ç›kan bir baflka önemli sonuç da,
yiten bir çok kültürel de¤erin
yan›nda, özgün kültürün elle
tutulup, gözle görünen en önemli
kimlik belirleyici ö¤esi say›lan
ahflap ve tafl a¤›rl›kl› geleneksel
mimarinin yok olup gitmesidir...

K›y›da ise, gerçek anlamda bir
y›¤›lma yaflanmaktad›r…

Geliflmeyen, sadece
kalabal›klaflarak fliflen k›y›
yerleflmelerinde y›¤›n kültürü
egemendir art›k… Gündelik yaflam
al›flkanl›klar›ndan, mekan kullanma
ve mimari kültüre uzanan çok genifl
bir alan›, daha do¤rusu tüm yaflam›
etkileyen, kuflatan bir karmafla ve
y›¤›n kültürü…

Da¤lar boflal›rken, k›y›lar dolmakta,
ayn› co¤rafyan›n iki ucunda geçerli
olan de¤er kavram ve ölçülerinin
h›zla farkl›laflmas›n› önemli bir
baflka sorun olarak de¤erlendirmek gerekir... Eskinin, ayn›
kaynaktan beslendi¤i için birbirini bütünleyen da¤ ve sahil
kültürünün yerini, birbirine z›t iki kültür ortam› alm›flt›r...

Dün topra¤›n› çoluk çocu¤unu düflmana terk etmektense yakt›¤›
ateflte hep birlikte yanarak ölmeyi gelenek haline getirmifl ve ta
Troya’dan Çanakkale’ye uzanan üç bin y›ll›k tarih aral›¤›nda bunu
bir çok kez kan›tlam›fl bir halk›n yaflad›¤› bu co¤rafyada bugün,
örne¤in bir ‹ngiliz vatandafl›, befl-alt› ayl›k geliri karfl›l›¤›nda,

içinde özgün mimari plan ve malzemeyle yap›lm›fl evi, yetiflmifl
onlarca a¤ac› ve sarn›c› olan dört dönüm toprak sat›n
alabilmektedir…

Çözümün ancak, s›n›rlar› ve tarihi k›saca verilen bütüncül bir
co¤rafyada son elli y›lda yaflanan sosyal yer de¤ifltirmelere ba¤l›
olarak geliflen farkl› üretim ve kültür ortamlar›n›n birbiriyle
uyumlu hale getirecek yöntemlerin bulunup yaflama
geçirilmesiyle olanakl› oldu¤u aç›kt›r…

Turizm sektörüne dönük olarak Akdeniz k›y› band›nda uygulanan
planlama, yer tahsisi ve yat›r›m
özendirici uygulamalar bütüncül bir
anlay›fl ile havza boyutunda ele
al›nmad›kça, yani sahilde biriken
turizm gelirlerinden da¤lar›n da pay
almas›n› sa¤layacak düzenlemeler
yap›lmad›kça, ne da¤larda tek tek
sönen çoban ateflleri gibi tek tek
boflal›p yok olan köylerle birlikte
geleneklerden, mimariye yitip giden
kültürümüzün, ne de k›y› kentlerini
birer y›¤›n yerine dönüfltürerek
kimliksizlefltiren sosyoekonomik
dayatmalardan kurtarman›n yolu
vard›r…

Yamaç tafl›n› suyun önüne düflürüp,
yüksekten alça¤a indiren, sahile
y›¤an güç, arz›n e¤imidir, yani
“cazibe”dir... Biçimini ve özelli¤ini,
sahil yolunda çarp›p durdu¤u
tafllarda, kayalarda b›rakan o sert ve
haflin yamaç tafl›n›n da¤larda
bafllayan, sahilde biten dönüflüm
maceras› ne kadar iç karart›c› olsa
da gerçektir… 

Ancak yine de bu, yamaç tafl›n›n sonu de¤ildir... 

Peki, son nedir? Son, yükseklerden gelip, y›¤›ld›¤› sahilde, kum
tanesine dönüflerek ufalan›p gitmektir…

Yani, özgünlü¤ünü yitirip, kimliksizleflmektir…



Patara Kurtuldu
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27-28 Ocak 2007 tarihinde Kafl Belediyesi’nin ev sahipli¤inde
gerçeklefltirilen TKB Kafl Semineri'nde, TKB Üyeleri yöredeki
beldeleri, ilçeleri, antik kentleri de gezme f›rsat›n› buldular. Bu
geziler s›ras›nda üyelerimizin ilgisini en çok çeken kent Patara
oldu. Uzun y›llard›r Patara kaz›lar›n› yürüten Prof. Dr. Fahri
Ifl›k’›n, Patara Tiyatrosu’nda kent tarihi üzerine yapt›¤› k›sa ve
etkileyici konuflma üyelerimize yeni ufuklar açt›… ‹flte o
heyecan verici konuflma:

Hiç kuflkusuz Patara ile sadece ulusumuz, ülkemiz de¤il; ayn›
zamanda muhteflem bir mirasa sahip olduk. Bu birlik ve
dayan›flma içerisinde oldu. Bu dayan›flman›n  bir kolu ÇEKÜL,
bizlere katk›s› hâlâ devam ediyor. Recep Esengil, Mimarlar Odas›
çal›flmalar›m›za çok büyük destek verdi. Yalç›n Kurt gibi, devlet
gibi devlet olanlar bize büyük destek verdi. Amaç iyi olunca
Tanr› yard›m ediyor. 

Patara, s›radan bir kent de¤il. Bugünkü toplant›n›n konusu kültür
turizmi mi, yoksa “3S” turizmi mi? Yani günefl, kum deniz turizmi
miydi? Hangisini istersen, Patara’da bulabilirsin. London Times
1998’de dünyan›n en güzel kumsal›n› seçerken Patara’ya
birincilik verdi. fiu gördü¤ünüz ören yeri alt› yüz y›l Likya’n›n
baflkentli¤ini yapt› ve hatta çok büyük bir olas›l›kla, iki yüz y›l
Pamfilya ile birlikte Perge, Side, Aspendos da dahil olmak üzere
Antalya’n›n do¤usuyla bat›s›yla, Alanya’dan Dalaman’a kadar
olan yörenin de baflkentli¤ini yapt›. Baflkent olman›n hiç
kuflkusuz kültürel getirisi olacak. Anadolu’da hiçbir kent böyle
muhteflem bir kumsal› böylesine de¤erli bir tarihsel hazineyle
buluflturamam›flt›r. Bu nedenle, e¤er biz Patara’y› ülkenin
turizmine yönelik -ister do¤a turizmi olsun
ister kültür turizmi olsun- yeterince
de¤erlendiremezsek yaz›klar olsun bize!
Böylesine bir de¤er bir baflka ülkenin elinde
olsa daha neler olur, neler yap›labilir
bilmiyorum. Ama biz önce korunsun istedik,
korunduktan sonra bu ülkede arkeolojinin
gelece¤i var. Buradaki kaz› befl yüz y›l sürer.
Çünkü buras› yüz hektar› aflk›n bir kent. Efes
büyüklü¤ünde, belki ondan daha büyük bir
alan› kapl›yor. E¤er korunmam›flsa,
korunmayacaksa buray› kazman›n hiçbir
anlam› yok. Bizim ç›k›fl noktam›z buydu: Önce
koruma. Bu nedenle bafllang›ç dönemlerinde
gücümüzü ne yaz›k ki korumaya yönelik olarak
harcamak zorunda kald›k. Ama buraya bir
kaymakam geldi ve birden bire Patara’n›n
yazg›s›n› de¤ifltirdi. Belediye baflkanlar›n›

toplad›. Herkesten gücüne göre iflçi istedi. 

fiurada gördü¤ünüz beyazl›klar (Prof. Dr. Ifl›k, tiyatronun alt
merdivenlerini gösteriyor) kumla doluydu. Sadece flu tiyatronun
içerisinden 3500 kamyon kum tafl›nd›. fiu gördü¤ünüz meclis
binas›ndan hiçbir fley gözükmüyordu ve hiçbir kitapta meclis
binas›n›n varl›¤›ndan bile söz edilmiyordu. Oray› da açt›k. fiu
gördü¤ümüz alandan yaklafl›k 7000-8000 kamyon kum tafl›d›k.
Devlet gibi bir devletin bafllatt›¤› böylesine bir at›l›mla,
Patara’da çok az zamanda çok büyük ifller yapt›k. Kaz›s› daha üç
y›l sürecek. Üç y›l sonra san›r›m onar›ma bafllayaca¤›z. Meclis
binas› kaz›s› bitti. Kentin ana caddesinin bilimsel çal›flmas›
tamamland›. Arka taraftaki alan›n (Prof. Dr. Ifl›k, meclis binas›yla
kent girifli aras›ndaki bölümü gösteriyor) çal›flmas› da Anadolu
Üniversitesi’nden bir doçent arkadafl taraf›ndan haz›rlan›yor. 

Türkiye’de ilk defa bir ilki gerçeklefltiriyoruz. Ne yaz›k ki
ülkemizde, arkeoloji bölümlerinde kim doçent olursa hemen kaz›
sahibi olmak istiyor. Bu durum flimdi yard›mc› doçentli¤e kadar
indi. Art›k her yard›mc› doçent bir kaz› yeri alabilir. Bir
bak›yorsunuz, bir bölümde alt›-yedi kaz› var. Bilimsel, parasal
güç da¤›l›yor ve sonuçta ifl ortaya ç›km›yor. Biz dedik ki sadece
bir bölümde bir tek kaz› olmas›n, onun da ötesinde böylesine
büyük kaz› merkezlerinde büyük üniversiteler bir araya gelsin,
sonuçta oluflacak o güç birli¤i içerisinde daha güzel ifller
yap›labilsin. San›yorum ki bu ifli biz baflaraca¤›z. Patara çok k›sa
zamanda aya¤a kalkar duruma gelecek. Bizim ilk hedefimiz
açt›¤›m›z bu devlet yap›lar›n› restore etmek. Sonra baflka devlet
yap›lar›na, di¤er an›tlara geçmek. 

Yalç›n Kurt daha önceki konuflmalar›m›zda
bana çok büyük umutlar vermiflti ve her
seferinde bu umutlar gerçek oldu. Yeter ki biz,
ak›lc› projelerle baflvural›m. Bu baflvurular›n
sonunda mutlaka istedi¤imizi al›r›z. 

En az 7000 ton toprak deniz feneri kaz›s›ndan
ç›kt›. Böylece dünyan›n ayakta kalm›fl ilk deniz
feneri gün yüzüne ç›kt›. Orada da Eskiflehir
Anadolu Üniversitesi ile iflbirli¤i içerisinde
çal›flaca¤›z. Çal›flmalar o yönde ilerliyor. Bu
plan ve projelerle san›yorum ki Türkiye kaz›
tarihinde bir ilki gerçeklefltirece¤iz. Ama bizim
as›l hedefimiz, böylesine kültürel ve do¤al
dokuya sahip muhteflem bir kenti ülkemiz
turizmine kazand›rmak, sadece bilimsel de¤er
olarak de¤il. Bu yönde hiçbir ad›m atmad›k. Bu

Prof. Dr. Fahri Ifl›k Patara Kaz›s› Baflkan›
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yönde ad›m atabilmek için çok önemli projelere ihtiyac›m›z var.
Her fleyden önce bir gezi yoluna ihtiyac›m›z var. Tan›t›ma yönelik
çok büyük eksikliklerimiz var. Tan›t›m olmadan hiçbir fley olmaz.
Her fleyin bafl› tan›t›md›r. Patara’y› insanlara tan›tmad›ktan
sonra onun hiçbir anlam› yoktur. ‹flte bu y›l Anadolu
Üniversitesi’nden gelen bir televizyon ekibi, Patara’n›n
tan›t›m›nda ilk önemli ad›m› att›. Önce ulusa sonra bütün
dünyaya tan›tma seferberli¤ine bafllayaca¤›z. 

Diyeceksiniz ki neden Patara? Patara kaz›lar›n›n baflkanl›¤›n›
almak için 1981-88 aras› yani yedi y›l genel müdürlük bana izin
vermedi. Bu yedi y›l beklememin bir nedeni vard›. Çünkü Likya,
Yunan’d›, bir Yunan Uygarl›¤›’yd›, Likya Sanat› bir Yunan
Sanat›’yd›. Bilim dünyas›nda böylesine bir kand›rmaca vard›.
Bizim yerli arkeologlar›m›z›n da kat›ld›¤› bir kand›rmaca… Bizim
amac›m›z bunun gerçek olmad›¤›n› bütün dünyaya duyurmakt›.
Hiç kuflkusuz böylesine önemli bir iddia için belki y›llar
geçecekti. Ama o yönde de tanr› bize yard›m etti. Kaz›m›z›n
ikinci y›l›ndan bafllayarak, ‹.Ö. 700 y›l›ndan evvel hiçbir Likya
kentinde yerleflme yoktur denildi¤i bir ortamda, ‹.Ö. ikinci bin y›l
buluntular›n› gün yüzüne ç›karmaya bafllad›k. Ve karfl›da
gördü¤ünüz tepecikte geçen y›l yapt›¤›m›z kaz›lar sonucunda ‹.Ö.
üçüncü bin y›l sonuna ait çömlek parçalar› ele geçmeye bafllad›.

Burada Bak›r Ça¤ diye anlat›lan ‹.Ö. dördüncü bin y›la yani
kalkolitik dönemine inebilece¤iz. Nas›l ki yüzy›l› aflk›n bir dönem
Perge, bir Yunan kurulufludur dendi, nas›l ki Perge akropolünde
yap›lan kaz›lar sözde ‹.Ö 1200’de Yunanlar taraf›ndan kurulan
Perge’nin tarihini iki bin y›l daha geriye götürdü ve oran›n bir
Anadolu yerleflimi oldu¤unu ortaya koydu. ‹flte Patara’da ortaya
ç›kan bilimsel gerçeklik bu. En ilginç yan›, bizden önce Likya’da
kaz› yapan Avusturyal›lar, Frans›zlar hep ‹.Ö. 700’den önce
burada bir yerleflimden söz etmek mümkün de¤ildir, 700
civar›nda ortaya ç›kan kültür Yunan kültürüdür, sanat› da Yunan
sanat›d›r, böylece biz bu uygarl›¤› ancak ve ancak Yunan
deyimiyle tan›mlayabiliriz dediler. Ne zaman ki Patara’da
çömlek parçalar› Yunan’dan önceki döneme tarihlenmeye
bafllad›, onlar da “evet bizde de bunlar vard›” dediler. 

Havva ‹flkan, Yunan’da bafllayan “Likya Bo¤alar›” konusunda
Almanca bir makale yazm›flt›. Onun makalesinden bir y›l sonra,
yani bundan iki y›l önce Frans›zlar, yeni Hitit etkisinde bo¤alar
ortaya ç›kard›lar. ‹flin ilginç yan›, Frans›zlar›n kaz› yapt›¤›
Ksantos’ta geçen y›l sanki bir Hitit ustas›n›n elinden
ç›km›flças›na bir baflka eser daha ortaya ç›kt›,. Ve de diyor ki
Frans›z kaz›c›, art›k Likya’n›n kültür tarihini de¤ifltirme zaman›
gelmifltir. Diyemiyor ki Havva ‹flkan’la Fahri Ifl›k on befl y›ld›r
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de¤ifltirmeye bafllad›. Hiç önemli de¤il, baflkalar› ne der ne
demez, biz yabanc› ve yerli dilde bunlar› yazm›fl›zd›r. Bizim için
önemli olan tarihsel bir gerçe¤i ortaya koymufl olmakt›r. Bu
amaçla da baflar›ya ulaflm›fl olmakt›r. Çünkü bu gerçek sadece
ve sadece Likya’y› ve Patara’y› ya da Ksantos’u ba¤layan bir
gerçek olmaktan öte, Anadolu’nun bat› k›y›lar›n› da içine alan
büyük bir gerçektir.

Bundan bir ay kadar önce benim bir ö¤rencim Mahir At›c›,
“Hocam Torbal› Ovas›’nda bir Hitit steli buldum” dedi. Sen
delirmiflsin Mahir, dedim. Hocam sizinle birlikte yay›nlamak
istiyorum, dedi. Geçen hafta ‹stanbul’da Alman Arkeoloji
Enstitüsü’nde Hattufla Kaz› Baflkan›’na söylemifl Havva ‹flkan
bunu. Bitti Havva Han›m, bitti art›k bu ifl demifl, Enstitü
Baflkan›... Yani Anadolu’nun bat›s›nda Yunan arayanlar art›k
fazla aramas›n anlam›nda bitti bu ifl demifl. Evet bu ifl bitti.
Çünkü Likya’yla birlikte Bat› Anadolu’da Yunan uygarl›¤›n›n
varl›¤› art›k sorgulanmaya bafllad›. Çünkü sözüm ona Likya’da
koloni kentleri kuran Yunanlar, Bat› Anadolu’da da koloni
kentleri kurmufllard›. ‹onya denilen yer onlar›n merkeziydi. Bir ay
önce Mahir At›c›’n›n buldu¤u stel, ‹onya’n›n da tam göbe¤inde
Torbal› Ovas›’nda. Yani en az›ndan üç metre yüksekli¤inde ve
insanlar›n tafl›yabilmesi mümkün de¤il ki bir baflka yerden oraya
getirilmifl olsun. Karabek kabartmas› var biliyorsunuz yine o
civarda bir Hitit kabartmas›. Manisa’da da var bir Hitit
kabartmas›. Son zamanlarda Çeflme’de bir Hitit yerleflimi ortaya

ç›kt›. Metropolis’te Recep Bey, bir Hitit mührü buldu. Bundan
sonra, Bat› Anadolu e¤er bugünkü Bat› uygarl›¤›n›n yarat›c›s› ise,
ki bunu hiç kimse yads›m›yor… E¤er o Bat› Anadolu’da bu
uygarl›¤› yaratanlar, yerli Anadolu halklar› ise bu ifl gerçekten
bitti… O nedenle Patara’n›n bilime kazand›rd›¤› çok fleyler var.
Ne ac›d›r ki baflkalar›n›n cesaret edemedi¤i fleyler bunlar. Hâlâ
bizim ortaya koydu¤umuz gerçekleri, bir yabanc› buldu¤u yeni
bulgularla do¤rulad›¤› halde, kendi aram›zda “evet bunlar
do¤rudur” diyemeyenler var. 

ÇEKÜL’cü olmak kolay de¤il, ÇEKÜL’cü olmak gerçe¤in peflini
b›rakmamak anlam›ndad›r. O gerçek beni nereye götürür hiç
önemli de¤ildir. O gerçe¤in götürdü¤ü yol hiç kuflkusuz do¤ru
yoldur. Biz yirmi y›ld›r gerek ‹onya konusunda, gerek Likya
konusunda yazd›klar›m›za bat›dan ya da yerli bilginlerimizden
herhangi bir olumsuz yan›t alam›yorsak, san›r›m bu iflin
do¤rulu¤unun bir belgesidir. 

Bizim önemli bir sonuca gitmemiz laz›m… Nedir bu sonuç?
Bence sonuç kültür turizmidir. Nas›l bir kültür turizmi? Bat›
dünyas›nda bir yutturmaca var, her fley Yunan. Ama bu Yunan
denilen her fley Anadolu’nun bat›s›nda ve buralarda yarat›lm›fl,
hiçbir bilim adam› sormam›fl ki yahu bu nas›l Yunan? Kendi
topra¤›nda su mu ç›kt› da burada yarat›l›yor her fley?  Ama bu
sorulacak. 

KAfi SEM‹NER‹
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Amerikal› senatör geldi, gezdirdim Patara’y›. Amac› tiyatroya
yard›m etmek. Meclisin önündeyiz, ben meclisi anlatt›m.
Meclisin Amerika için de bir önemi vard›r, dedim. Nedir, diye
sordu. Dedim ki, sizin anayasan›z Likya Anayasas›’ndan
etkilenmifl. fiafl›rd› ve iki ay sonra yeniden geldi. 1780’li y›llarda
zab›tlar›n› bulmufl. Zab›tlardaki baz› cümlelerin alt›n› Hamilton
ve Madison hep çizmifller. Bu cümlelerde hep “Likya Birli¤i”
geçiyor. Neden? Çünkü onlardan 520 y›l önce yasalar›n ruhu
üzerine bir kitap yaz›yor ünlü Frans›z ayd›nlanmac› Montesquieu,
Amerika’daki ve kendi zaman›na kadarki bütün demokrasileri
inceliyor. En son diyor ki “biri bana dese ki en iyi demokrasi
hangisi, ben de derim ki Likya Birli¤i Demokrasisi”... ‹flte
Madison ve Hamilton bunu okumufllar. Montesquieu bunu
dedi¤ine göre bu demokrasiyi bir inceleyelim demifller. Amerika
inand› buna… Amerikal›, tutunacak yani kendi kültürünü
oluflturacak bir kök buldu burada ve buna sar›ld›. Biz, flimdiye
kadar yazd›k da ne oldu? Bütün Türkiye’deki arkeologlar yazsa
ne olacak? Derler ki, hay›r can›m en iyi demokrasi Atina
Demokrasisi. Çünkü bunu herkes öyle biliyor… Amerikal›lar
Patara’da bir etkinlik yaparlarsa ve bütün dünya bunu ö¤renirse,
o zaman ben de flunu söyleyece¤im: Hani Atina’yd› en iyi
demokrasi! Hani bugünkü AB, ABD, hani bugünkü Bat›
demokratik yöntemini Atina’ya borçluydu! 

B›rakal›m sanat›n›, b›rakal›m kültürünü…Bat› demokrasisinin
temelinde bile flu mecliste toplanan insanlar›n verdi¤i kararlar
var. ‹flte budur bizim gelece¤e yönelik turizm hedefimiz... fiuray›
restore ettikten sonra herkese diyebilmeliyiz ki, bak›n iflte bu
Montesquieu’nün sözü bak›n bu Hamilton ve Madison’›n meclise
yönelik tutanaklar›... Bak›n bu Amerika anayasas› ve bak›n bu
Likya ve buras› Anadolu. 

‹ki büyük tanr› vard›r Yunan dünyas›nda: Biri Dionisos’dur di¤eri
Apollon. Herkes bilir ki bu iki tanr›y› at, gerisi bir fley de¤il.
Dionisos’un Anadolulu¤unu zaten Euipides’in kendisi söylüyor.
Komedyas›nda soru sorduruyor Dionisos’a, sen nerelisin diye…
Ta diyor, oradan geldim ben uzaktan, yani ben Lidya’dan geldim
diyor. Bugünkü Manisa, Alaflehir, Turgutlu, Salihli… Nerden
gelebilir flarap tanr›s›? Geriye kald› Apollon. Yüzy›l kadar önce
birkaç bilgin diyor ki; Likyal›d›r o. Ama ne oluyorsa Birinci Dünya
Savafl›’ndan sonra bir ak›m her fleyi yeniden Yunanlaflt›r›yor. Her
fley do¤udan do¤ar ak›m› kapan›yor. 1950 y›l› dolaylar›nda Ziya
Tafll›kl›o¤lu, Apollon konusunda doktora yap›yor ve o da ay›n›
sonuca var›yor. Likyal›’d›r, Pataral›’d›r Apollon, diyor. Yalan
nerelerden dönüyor. Yunanlar, Anadolu’ya gelip de ‹.Ö.
12.,11.,10. yüzy›llarda sömürge kentleri kurduklar› yalan›n›
mitoslara, destanlara yazm›fllar. Bir tarih yok, çünkü yaz› yok ve

bu destanlar ‹.Ö. 5. yüzy›lda Atina’da yaz›lm›fl. Aradan geçmifl
yedi yüz y›l. Sen neyi an›msayabilirsin ki her fleyi destana
ba¤lay›p Anadolu’yu Yunanlaflt›ras›n. Burada da destan
yazm›fllar Apollon için: Apollon’un do¤um ilahisi. Diyor ki destan:
“Leto’nun sanc›lar› artm›flt›; ama hiçbir toprak onu
kabullenmiyordu. Çünkü Hera bütün topraklara haber salm›flt›.
Leto topraklara basmayacak ve Apollon’u do¤urmayacak. Çünkü
o Zeus’tan gebe kalm›flt›. En son aflamada Poseidon ac›yor ve
kayal›k Delos Adas›’na gelindi¤inde büyük bir dalgayla örtüyor
Leto’nun üzerini... Leto, Delos Adas›’na ç›k›yor ve o ara do¤um
tanr›ças›n› getiriyorlar Olimpos’tan kand›rmacayla… Do¤um
tanr›ças› Leto’yu topra¤a diz çöktürüyor. Yeflil çimenin üzerine
ellerini arkas›na ba¤l›yor ama nereye, bir hurma a¤ac›na... O
hurmal›k için Yunan mitosunda deniyor ki; Delos’ta bir hac
yerine dönüflmüfltü, çünkü oras› “Leto Hurmal›¤›” ad› alt›nda
Apollon’un do¤um yeri olarak kald›. Bir de göl vard›. O göle
“Tekerlek Gölü” denirdi. O göl de o¤ul Apollon’a kutsand›.
Delos’ta ot bitmez ki hurma bitsin… Leto da diyor ki; flu karfl›da
gördü¤ünüz hamam›n yan› bafl›nda yafl› 1000-2000 y›l›na kadar
giden bir tarihsel hurmal›k var. Ve onun yan› bafl›nda antik bir
liman ve göl var. Ad› Tekerlek Gölü. ‹flte hurmal›k iflte yan›
bafl›nda Tekerlek Gölü. Delos’ta ne o var, ne di¤eri... Ve
Yunanlar daha o zaman diyor ki tanr› alt› yaz ay› Delos’tayd›
kehanet da¤›t›rd›, alt› k›fl ay› da Patara’ya giderdi. Yunan
kendinin olan bir fleyi paylafl›r m›, Apollon onun olsayd› da
Patara’ya gönderir miydi? Belli ki kendisinin de¤il. Yunan bugün
de ayn› hiçbir fley de¤iflmedi. Homeros, ‹lyada Destan›’nda ona
Lokagenes yani Likya soylu diyor. Ve her fley burada
dü¤ümleniyor… Yani Apollon’un Pataral›l›¤›’nda. Antik dönemde
hac yeri olan bir yer, flimdi hac yeri olmaz m›? Ve b›rakal›m
eskiyi. Bugün H›ristiyanl›¤›n tap›nd›¤› en büyük ermifl kimdir?
Aziz Nikolas... Burada do¤mufltur… Burada yetiflmifltir, ileri bir
yaflta bilgeli¤i artt›¤›nda Demre’ye göndermifllerdir ve orada
ölmüfltür. 

fiimdi biz burada kültür turizmi yapmayal›m da nerede yapal›m?
Biz gelece¤e yönelik olarak Patara’da çok fley yapmaya talibiz ve
herkesin bu konuda bize deste¤ini bekliyoruz. Biz, öyle bir
hazineye burada sahip ç›kt›k ki bunun hiçbir yanl›flla yok
edilmesine izin vermeyece¤iz. Sizin burada olman›z bize büyük
bir destektir. Art›k bütün dünyada kültür turizminin geçerli
oldu¤unu biliyoruz. Halk›n hâlâ beyinlerinin bir köflesinde, bu
kumsal olmazsa kim gelir düflüncesi var. ‹flte kumsal burada…
Kimse gelmedi y›llard›r... Bu konuda halk›n bilinçlendirilmesini
istiyorum.  



Kafll›lar Güzel
Yaflamlar›na Sahip

Ç›k›yorlar
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Bir kenti, iyisiyle-kötüsüyle en güzel ifade edebilecek kifliler, hiç
kuflkusuz y›llard›r o kentin havas›n›, suyunu, da¤›n›, tafl›n›,
topra¤›n›, insan›n›, kültürünü, k›sacas› kentini koklamay›
becerebilenlerdir. Kentini-kendini tan›may› ve tan›tmay›
baflarabilenlerdir... Kentinin ve kendinin fark›nda
olabilenlerdir…

‹flte TKB seminerlerinin en anlaml›
yan› da bu… Kentleri ve kentlileri
için kollar›n› s›vayan kiflilerle
buluflma f›rsat› sunuyor bizlere.
Bizler de her TKB seminerinde,
kentinin zenginli¤inin fark›na
varm›fl olan ve kenti için hâlâ
heyecan duyan, hayata geçirilecek
çal›flmalarda “benim de tuzum
olsun” diyen kiflileri, genciyle-
yafll›s›yla sizlerle buluflturmaya gayret gösteriyoruz. 

Kafl’›n de¤erlerine sahip ç›kmak ve kentini hak etti¤i yere
getirebilmek için kollar› s›vam›fl bir sivil Sibel Düzel… Kafl’ta
yafl›yor… A¤z›ndan ilk flu cümleler dökülüveriyor: “Kafl
yaflad›¤›m yer. Babam›n mezar› burada. San›r›m biz ailecek
burada yaflay›p ölece¤iz. Dolay›s›yla bu kent benim için çok fley
ifade ediyor. Yaflad›¤›m yerin kendi kültürü, mutlu insanlar›,
temiz havas› ve berrak denizi olmas› çok önemli. Hayalimdeki
Kafl’ta, bir kere kendisini ve mekân›n› çok iyi tan›yan  insanlar
yafl›yor. Bilgili ve bilinçliler. Dolay›s›yla herfleylerine sahip
ç›k›yorlar. Aç gözlülük yok. Yaflam kalitesi yüksek. Ben Kafl’a
tafl›nmaya karar verirken, buran›n dünyaya aç›lan bir kap›
oldu¤unu düflünüyordum. Dünya insanlar› gelip gidiyor. Kültürler,
zevkler paylafl›l›yor ama tüketilmiyor.”

Düzel, kendi atölyesinde, baflka bir deyiflle ekmek teknesinde
dekor ve heykel çal›flmalar› yap›yor, hem üretiyor hem sat›yor.
Tam yirmi bir y›ldan bu yana aral›ks›z olarak seramikle hafl›r
neflir. Sibel Düzel’in çal›flmalar›n› bir de kendi a¤z›ndan
dinleyelim: “2000 senesinde Kafl’a tamamen yerlefltim.
Yerleflti¤im y›l annemle beraber çal›flmaya bafllad›k. Mekân›
hem atölye, hem dükkân olarak düzenledik. Benim için sat›fl ve
üretimin bir arada olmas› çok yeni ve keyifli bir fley oldu. Bu
süreçte gene dekor ifline a¤›rl›k verdim. Biz dekorda malzeme
olarak porselen kullan›yoruz ve  s›r üstü seramik boyas› ile
çal›fl›yoruz. Sonra 820-900 derecelerde f›r›nlama yap›yoruz.
Annem kendi imzas›yla kendi modellerini üretiyor ve  ben de
kendi markamla  kendi modellerimi çal›fl›yorum. Ayr›ca, iki y›ld›r
çark ustas› Mehmet Y›ld›r›m’la,  çark ç›k›fll› formlar üzerine

çal›fl›yorum. Bu serilere ‘my Sibel’ ad›n› verdik. ‘my Sibel’ 2005
ve 2006 serilerini ç›kard›k.”

Kaya Mezarlar› ve Keçiler…
Sibel Düzel modellerinde, heykellerinde ve çizimlerimde yaflad›¤›
yerden çok etkilendi¤ini belirtiyor. Dal›fl sporuyla u¤raflt›¤› için,

bu faaliyetini sualt› ifllerine de
yans›t›yor. Düzel, “Son y›llarda
da¤lar da beni çok çekiyor.
Da¤lardaki kayalar›n renkleri, kaya
mezarlar› ve keçiler… ‹ki senedir
keçi üzerine çok düflünüyordum ve
nihayet bir model ç›kartt›m.
Üretime de geçtik. Buran›n kültürü
ve tarihi de beni çekiyor. Ama
bununla ilgili düflünürken, daha
çok bölgeyi tan›tabilmek derdi ile

bir fleyler tasarlamaya çal›fl›yorum. Kaya mezarlar› serisini bu
kayg›yla çal›flt›m. Bölgeye has de¤iflik ö¤eler ile bu seriyi
geniflletece¤im. Örne¤in, on iki tanr› steli ve yöre evleri,
çizgelere tafl›mak ve kupalar-tabaklar arac›l›¤›yla tan›tmak
istedi¤im konular.” diyor.

“Ortak Hedef Var Taraf Yok”
Sibel Düzel, ayr›ca bir ÇEKÜL gönüllüsü… ÇEKÜL ile olan ba¤›n›
flu cümlelerle ifade ediyor Düzel: “2005 k›fl›nda bir grup
arkadaflla birlikte Kafl’›n kentsel estetik sorunlar›na tak›lm›fl,
çözümler araflt›r›yorduk. Belediyenin de giriflimleri oldu¤unu
ö¤rendik, yard›mc› olmak istedik. O dönem tan›maktan çok mutlu
oldu¤um  Kafl Kaymakam› Nurullah Çak›r, biz gönüllüleri ald› ve
ÇEKÜL’le buluflturdu. ‹lk temaslar ÇEKÜL’ün Bat› Akdeniz Bölgesi
Koordinatörü Recep Esengil’le oldu. Recep Bey, ÇEKÜL’ün
uygulanm›fl projelerini tan›tt›. Onun Kafl’› tan›yan ve seven biri
olmas› çok büyük flans oldu bizler için. Daha sonra Metin Hoca
ile tan›flt›k. Kafl’ta havza sorunlar›n›n gündeme getirildi¤i ve
halk›n kat›l›m› olan bir toplant› düzenlendi. Ard›ndan de¤iflik
buluflmalarla ÇEKÜL, hayat›m›zda gittikçe daha önem kazand›.
Yaflad›¤› kentin sorunlar›na ayn› perspektiften bakan, çözümler
üreten, üretti¤ini uygulama kararl›l›¤› ve azmi olan, bilgili,
deneyimli ve yap›c› insanlarla tan›flmaktan son derece
mutluyum. Metin Hoca son toplant›m›zda, “ortak hedef var, taraf
yok” demiflti. Bu çok do¤ru. ÇEKÜL ile olan ba¤›mda Metin
Hoca’y› da tan›m›fl olmak benim için çok önemlidir. Kendisi
benim için bilge insan tan›m›n›n karfl›l›¤›d›r.”

Sibel Düzel, Kafl’taki çal›flmalar›n sadece cephe düzenlemesi ve
tabela yönetmeli¤i ile s›n›rl› olmad›¤›n› belirterek kültür evi ve

KAfi SEM‹NER‹ Söylefli Cennet Günel
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arfliv binas› projelerinin haz›rland›¤›n›, Kafl meydan› ve liman için
kentsel tasar›mlar yap›ld›¤›n› söylüyor. Düzel sözlerine flöyle
devam ediyor: “Bu arada Kafl, Tarihi Kentler Birli¤i’ne üye oldu.
Kafl için çok önemli bir ad›md›r. Haz›rlanan projeler belediye ile
paylafl›ld›, Kafl halk›na tan›t›ld›. Baz› olumsuzluklara ra¤men
bugünkü TKB semineri ile
gördüm ki  Kafl bir yolun içine
girdi, art›k sapmas› imkâns›z.” 

“Kafl’taki Seminer Bizi
Silkeledi”
Düzel, TKB’nin Kafl’a etkisini ise
flu cümlelerle ifade ediyor:
“Bana göre Kafl bir tak›m
kriterlere önem vermek zorunda
art›k. Bu iyi bir getiri. Ve ayr›ca
birli¤in her semineri bence çok
iyi bir e¤itim, vizyon gelifltirici
bir etkinlik. Bunun çok ama çok
önemli oldu¤unu düflünüyorum.
Kafl’taki seminer bizleri silkeledi.
Çal›flmalara  yeniden bak›l›yor ve
“hadi” deniliyor. Belediyeler aras›ndaki iletiflim de önemli.
Umar›m proje üretmifl ve uygulam›fl belediyelerle iliflkiler geliflir.
Bu çok motive edici.”

Kafl’ta Kültür Turizmi
Kültür turizminin gelene¤i, tarihi, yaflam biçimlerini
ambalajlayarak ve flovlara dönüfltürerek yap›lamayaca¤›n›

kaydeden Düzel, öncelikle  halk›n kültürünü özümsemesi ve
bilinçlenmesi için çal›fl›lmas› gerekti¤ini vurguluyor. Düzel,
“yoksa turizm her fleyimizi çok çabuk tüketebilir. Bu topraklar›n
do¤al varl›klar›n›, tarihi ve kültürel de¤erlerini korumaya
almal›y›z. Çünkü bu kaynaklar kendi varl›¤›m›z, as›l olan tek

varl›¤›m›z. Turizm hizmettir. Siz
kendi varl›¤›n›z›,
yapabilece¤inizin en iyisini
yaparak oluflturursunuz. Sonra
insanlar sahip oldu¤unuz varl›¤›
paylaflmaya geldiklerinde onlar›
mutlu etmeye, en iyi hizmeti
vermeye çal›fl›rs›n›z. Onlar bu
hizmetin bedelini öderler ve siz
varl›¤›n›z› korumaya ve
gelifltirmeye devam edersiniz.
Böylece hizmet de devam
edecektir. Turizmde maalesef
kendi varl›¤›n›n k›ymetini
bilmeyenler, ülkemizin do¤as›n›n,
tarihinin ve kültürünün
tüketilmesine neden oluyorlar.

Bu beni ürkütüyor.   Ben Kafl’ta, kültür evi ve  arfliv binas›
projelerinin bir an önce  hayata geçmesini çok isterim.
Cümlelerime son verirken toplant›dan bir al›nt› yapay›m;
geçmiflin ve gelece¤in görülece¤i bellek merkezlerimizi
oluflturmal›y›z. Bunu turistler gezsin diye de¤il, okul çocuklar›,
Kafl’›n kad›nlar›, gençleri için çok isterim. Çünkü biliyorum ki o
zaman Kafll›lar ellerindeki güzel yaflama sahip ç›kacaklar.” 
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GÜNCEL Prof. Dr. Uçkun Geray ÇEKÜL Vakf› YDK Üyesi

Hat›rlanacakt›r, 2003 y›l›nda bir tasar› haz›rlanm›fl ve
Anayasa’n›n 169. maddesindeki “Devlet ormanlar› kanuna göre,
devletçe yönetilir ve iflletilir” ifadesi, “Devlet ormanlar› devletçe
yönetilir, iflletilir ve ifllettirilir” fleklinde de¤ifltirilmek istenmifltir.
Ancak daha sonra bu giriflimden vazgeçildi¤i bilinmektedir.

“‹fllettirilir” terimi, mülkiyete dokunmadan, orman kaynaklar›n›n
devlet yerine özel kiflilerce iflletilmesine izin verme anlam›n›
tafl›maktad›r. “‹flletme” terimi bir mal veya hizmetin pazar için
üretilmesi, pazarlanarak kâr sa¤lanmas›, dolay›s›yla ürünün bir
“fiyat›n›n” bulunuyor olmas› anlam›n› içermektedir.

Oysa “yönetim” teriminin kapsam› “iflletme” terimine göre
farkl›l›k arz etmektedir. Pazarla, dolay›s›yla da ürünün fiyat
iktisap etmesiyle ilgisi bulunmayan, kâr amac›na dönük
olmayan, o nedenle belki de yaln›zca kaynak harcanmas›n›
gerekli k›lan bir ürüne iliflkin düzenlemeler “yönetim” kapsam›
içerisinde kalmaktad›r. Orman kaynaklar› yönetimi bu tür ürün
örnekleriyle doludur. Say›lan özellikler söz konusu etkinliklere
“kamu hizmeti” niteli¤ini, ürünün elde edildi¤i kayna¤a da
“kamu mal›” niteli¤ini kazand›rmaktad›r.

‹flletmecilik terimi, pazar› dolay›s›yla da fiyat› olan üretim

etkinliklerini kapsamaktad›r. Örne¤in bir do¤a parças›n›n
düzenlenerek ve donat›larak kâr elde etme amac›yla turizme
aç›lmas›, yani turizm olanaklar›n›n pazarlanmas› iflletmecilik
yapma anlam›na gelmektedir. Tomruk veya reçinenin piyasada
de¤erlendirilmesi de buna bir baflka örnektir. Anayasa’ya göre,
örneklendirilen iflletmecilik etkinlikleri devlet ormanlar›nda
devlet taraf›ndan gerçeklefltirilmek durumundad›r.

Dolay›s›yla orman kayna¤›n›n, yani arazinin ve üzerindeki
de¤erlerin, bu alan ister Orman Genel Müdürlü¤ü’nün, ister
Kültür ve Turizm Bakanl›¤›’n›n elinde olsun, özel sektör
taraf›ndan iflletilmesi ya da iflletmecilik için özel kiflilere tahsis
edilmesi Anayasa’ya ayk›r›d›r.

Ormanlar›n en önemli ç›kt›lar›ndan biri olan su ele al›nd›¤›nda,
e¤er bu konudaki arz ve talep kesimleri örgütlenmifl ve bir pazar
ve fiyat oluflmuflsa, su kâr amac› do¤rultusunda pazarlan›yorsa,
bu ç›kt›y› sa¤layan kayna¤›n “iflletilmesinden” söz etmek
gerekmektedir. ‹fade edildi¤i gibi bu iflletmecili¤i Anayasa
›fl›¤›nda devlet ormanlar›nda devlet yapacak, özel sektöre izin
verilemeyecek demektir.

Ancak yukar›da hat›rlat›lan Anayasa de¤iflikli¤i girifliminin
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nedeni olarak Manavgat akarsuyunun ‹srail’e sat›fl› gösterilebilir.
‹srail’in, havzan›n yönetiminin ve denetiminin kendi elinde
olmas›n› talep etmifl bulunmas› büyük bir olas›l›kt›r.

Sözleflme taslaklar› gizli tutuldu¤undan flimdilik bu ifade bir
tahmin olarak nitelendirilebilir. Ne var ki, havzan›n ‹srail’in
yönetimine b›rak›lmas›n›n ancak ve ancak “ifllettirilir” teriminin
Anayasa’ya eklenmesi ile mümkün olaca¤› aç›kt›r.

Ne kadar do¤ru oldu¤u henüz belirlenmemifl olmakla birlikte,
gazetelere bak›l›rsa, Isparta’n›n Davraz Da¤›’ndaki 42 000
dönüm alan›n 49 y›ll›¤›na Frans›z Comag Firmas›na
kiralanmas› konusunda anlaflma sa¤lanm›fl durumdad›r.
Gazetelerde, bu yap-ifllet-devret modelinin bir ilk oldu¤u
belirtilmektedir. Kayak mevsiminde, tek zirvesi olan Davraz
Da¤›’nda 500 000 turistin a¤›rlanmas› hedeflenmektedir. Bu
durum net bir iflletmecilik etkinli¤i örne¤idir.

Buradaki temel sorun, söz konusu alan›n orman yahut mera alan›
olup olmad›¤›d›r. E¤er söz konusu alan orman ve mera alan›yla
örtüflüyorsa bunlar›n tahsis edilmeleri mümkün de¤ildir. Çevre
ve Orman Bakanl›¤›’n›n araziyi Kültür ve Turizm Bakanl›¤›’na
devretmesi halinde de tahsis mevzuata ayk›r›d›r. 

Kültür ve Turizm Bakanl›¤›’n›n adeta otomatik olarak çal›flan bir
mekanizmayla Orman Genel Müdürlü¤ü’den devrald›¤› turizm

alanlar›ndaki, bu bakanl›¤›n yapm›fl oldu¤u tahsislerin ço¤u da
ayn› flekilde birkaç aç›dan mevzuata ve hukuk normlar›na ayk›r›
düflmektedir.

Günümüz mevzuat› dikkate al›n›rsa, tahsisin bir ihale ile
yap›lmas› gerekti¤i, ihaleye yerli ve yabanc› tüm giriflimcilerin
kat›labilece¤i ortadad›r. Örne¤in Do¤rudan Yabanc› Yat›r›mlar
Kanunu yerli ve yabanc› yat›r›mc›lar aras›nda bir ifllem fark›n›n
olmayaca¤›n› hükme ba¤lam›flt›r.

Enerji, haberleflme, e¤itim, sa¤l›k, liman, banka, maden...
sektörlerindeki özellefltirme ve yabanc›laflt›rmalar›n yan›na bir
de bu “model” eklenmektedir. Öte yandan otoyollar›n ve
barajlar›n özellefltirilmesinden de söz edilmeye bafllanm›flt›r.
Özel sektöre açman›n yabanc›laflt›rmay› teflvik etmek demek
oldu¤u da kesindir.

“‹fllettirir” teriminin, Anayasa’ya eklenmesi ihtiyac›n›n yeniden
gündeme gelmesi beklenmektedir 



Kentimizi Tan›yor muyuz?
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“Bilinçlenmedikçe birikiminizi aktaramazs›n›z, bilgi bilince

dönüflmedikçe, dura¤an bir fley haline geldikçe, çocuklar›m›z›n

onu alg›lamalar› ve yaflam›na geçirmeleri, günlük kayg›lardan

ar›nd›rarak gelecek umutlar›n› ço¤altma olas›l›klar› çok zor.”     

Prof. Dr. Metin Sözen-ÇEKÜL Vakf› Baflkan›, TKB Dan›flma Kurulu

Baflkan›

Bilinçli nesiller… Türkiye’nin gelece¤i için  yapaca¤›

yat›r›mlardan belki de en önemlisi, ama bir o kadar da somut

olmayan, sonuçlar› uzun dönemde görülebilen bir yat›r›m.

fiüphesiz bilinçli nesillere e¤itim yoluyla ulafl›labilir. Bilinçli

nesiller, ancak ve ancak bilinçli bir toplumun yaratabilece¤i

gelecek demek.

Peki nereden bafllamal›y›z? Do¤al-kültürel miras›n aç›k biçimde

tehlike alt›nda oldu¤u  ve gün geçtikçe bu miras›n önemli

parçalar›n›n yitirildi¤i ülkemizde, kaybolan somut ve somut

olmayan mirasla birlikte, tüm bölge ve kentlerde yerel kimlik de

bunlarla birlikte kaybediliyor. Simgemiz ve gelece¤imiz olan

çocuklar›n bilinçli, kendine güvenen, kültürel kimlik duygusu

geliflmifl, yaflad›klar› kentin, havzan›n, bölgenin, ülkenin ve

evrensel kültürün bir parças› olduklar›n›, yerel kimli¤in, yerel

de¤erlerin korunmas› ve yaflat›lmas› için  somut ve somut

olmayan mirasa öncelikle yerel boyutta sahip ç›k›lmas›

gerekti¤ini, yerel bilginin kimliklerine zenginlik katt›¤›n› ve bu

farkl›l›¤›n korunmas›, yaflat›lmas› gerekti¤ini onlara nas›l

anlatmal›y›z? 

Belki de önce kendimize anlatmakla bafllamal›y›z. Yaflad›¤›m›z

kenti ne kadar tan›yorsak, o kadar bilebiliriz kendimizi. Ne kadar

dinliyorsak yaflad›¤›m›z kenti, o kadar duyabiliriz kendimizi.

Sonra çocuklara yönelmeliyiz ve onlar›n anlatmalar›n› istemeliyiz

bizlere, yaflad›klar› kentlerini ve kendilerini….

ÇEKÜL Vakf› bu amaçla, kendini ve kentini tan›yan çocuklar

yetifltirmek için “Kentler Çocuklar›nd›r Kültürel E¤itim Program›”

kapsam›ndaki uygulamalar› yayg›nlaflt›rarak, ulusal çapta

gereksinim duyulan “çocuklara yönelik kültürel e¤itim

uygulamalar›n›n çekirde¤i”ni oluflturmakta. Bu noktadan

hareketle ÇEKÜL Vakf›, UNESCO deste¤inde Eylül 2003-A¤ustos

2004 tarihleri aras›nda “Kentler Çocuklar›nd›r Kültürel E¤itim

GÜNCEL Sevil Yeflim Dizdaro¤lu-ÇEKÜL Vakf› E¤itim Projeleri Sorumlusu
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Çal›flmalar›”n› bafllatt›. Proje kapsam›nda çocuklar›n kentlilik

bilincinin ve kültürel kimlik duygusunun geliflmesi, yaflad›klar›

kentin kültürel zenginli¤inin fark›na varmalar› ve kentlerinin birer

“Kültür Elçisi” olmalar› amaçland›. Bu kültürel e¤itim

program›yla kültür öncelikli, kimlikli bir Türkiye için gelece¤in

insan›n› bilinçlendirme çal›flmas›nda de¤erli bir birikim ortaya

ç›kt›.

ÇEKÜL Vakf› Tarihi Kentler Birli¤i’nin deste¤i ile  bir ilki
gerçeklefltiriyor
ÇEKÜL Vakf›, Türkiye’de bilimsel ve teknik altyap›s› kuvvetli,

süreklili¤i olan, kendini yenileyen ve temel e¤itim sisteminin bir

parças› olabilecek tarihi, kültürel, bilimsel ve yerel bilginin, kent-

havza-bölge-ülke ölçe¤inde bir bütünlük halinde çocuklara ve

e¤itimcilere aktar›labilece¤i e¤itim program›n›n altyap›s›n›

oluflturmakta. fiüphesiz kent-havza-bölge-ülke ölçe¤inde

yap›lacak bu e¤itim çal›flmalar›, tarihi-kültürel ve do¤al miras›n

“havza boyutunda korumanmas›” gerekti¤ini benimseyen Tarihi

Kentler Birli¤i’nin gücü ve yaklafl›m› ile örtüflüyor. 

“Kentler Çocuklar›nd›r Kültürel E¤itim Program› ile TKB Encümen

Üyeleri, Türkiye’de bir ilki gerçeklefltiriyor. Kendi bölgelerinde

kültür öncelikli bir Türkiye yaratmak istiyor. E¤er kültür öncelikli

Türkiye olmazsa k›rsal kalk›nma da olmaz. Söz veren yapmayan

toplum de¤il, söz veren, yapt›¤›n› perçinleyen ve gelifltiren bir

toplum foto¤raf› vermek istiyoruz. Kentler Çocuklar›nd›r Kültürel

E¤itim Program›’n›n 2007 y›l› çal›flmalar›, 2000 y›l›nda kurulan,

Türkiye’nin gündemine çok a¤›rl›kl› biçimde gelip yerleflen ve

yerel yöneticilerle merkezi yönetim, üniversite, kent halk›yla

iliflkilerini sa¤l›kl› bir flekilde yürüten Tarihi Kentler Birli¤i ile

ortaklafla yürütülecek.”

Prof. Dr. Metin Sözen-ÇEKÜL Vakf› Baflkan›, TKB Dan›flma Kurulu

Baflkan›

Kentler Çocuklar›nd›r 2007 Kültürel E¤itim Program›, 2000

y›l›nda kurulan, Tarihi Kentler Birli¤i’nin gücü ve deste¤iyle

sürdürülmekte. E¤itim program›, bilinçli nesillere tarihi ve do¤al

çevre korumas›na yerel yönetim politikalar›nda önem ve a¤›rl›k

verilen, kent kültürünü, sivil toplum kat›l›m›n› ve toplumsal

duyarl›l›¤› gelifltirme çabalar› içindeki kentlerden bafllat›ld›.  
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“Biz e¤er ülkede gerçek bar›fl› ve birlikteli¤i oluflturmak

istiyorsak yüzeysel olarak tart›flt›¤›m›z konular› de¤il tarihin

derinliklerindeki bizi ba¤layan o kültürel ba¤lar› ve zenginlikleri

ortaya ç›karmam›z laz›m. Bu kültürel ba¤ ve zenginlikler bizim flu

anda tart›flt›¤›m›z konular›n ne kadar yüzeysel ve anlams›z

oldu¤unu bize gösterecek..”  

Dr. Osman Gürün-Mu¤la Belediye Baflkan›, TKB Encümen Üyesi

Kentler Çocuklar›nd›r Kültürel E¤itim Program› kapsam›nda, 19

fiubat 2007 tarihinde ÇEKÜL Vakf›’nda düzenlenen bas›n

toplant›s›nda ÇEKÜL Vakf› Baflkan› Prof. Dr. Metin Sözen’in yan›

s›ra TKB Baflkan›, Kayseri Büyükflehir Belediye Baflkan› Mehmet

Özhaseki, TKB Encümen Üyelerinden fianl›urfa Belediye Baflkan›

Ahmet Fak›baba, Mu¤la Belediye Baflkan› Osman Gürün, Midyat

Belediye Baflkan› fiehmus Nas›ro¤lu ve Bart›n Belediye Baflkan›

M. R›za Yalç›nkaya yer ald›. Toplant› sonunda, kentlerde e¤itim

verecek olan e¤iticilere sertifikalar› verildi. 

Kentler Çocuklar›nd›r E¤itim Program› ‹çeri¤i
Kentler Çocuklar›nd›r E¤itim Uygulamas›  befl ana oturum

bafll›¤›ndan oluflmaktad›r. ‹lk oturumda ö¤rencilerin tan›flmas›

etkinli¤inin ard›ndan, Kentler Çocuklar›nd›r Kültürel E¤itim

Program›’n›n ve ÇEKÜL Vakf›’n›n amaçlar› anlat›lmakta ve daha

sonra tüm e¤itimin temelini oluflturan kültürel ve do¤al miras›n

öneminin vurguland›¤› sunum yap›lmaktad›r. Sunumun içeri¤inde

h›zla küreselleflen dünyada kültürel ve do¤al varl›klarlar›n neden

korunmas› gerekti¤i kent, havza, bölge, ülke ve evrensel boyutta

çocuklara aktar›lmakta. Onlar› sorgulamaya, düflünmeye

yöneltecek  bir altyap› oluflturulmaktad›r. E¤itim uygulmas›

boyunca yerel bilgilerin aktar›ld›¤› tüm çal›flmalarda kültür

sunumuna gönderim yap›lmakta ve çocuklar›n yerel bilginin

evrensel boyuttaki önemini görmeleri sa¤lanmaktad›r.

Üç-dört gün süren e¤itim uygulamas›nda, yerel bilgiyi çocuklara

aktaran, kendi konusunda bilgili, çocuklarla iletiflimi güçlü yerel

uzmanlar›n haz›rlad›¤› görsel malzemelerle zenginlefltirilmifl

sunumlar yap›lmaktad›r. Tüm oturumlar ›s›nma etkinli¤i ad›

verilen oyunlarla bafllat›lmakta ve uygulama etkinlikleri (gezi,

grup çal›flmalar›, resim, heykel atölyeleri vb. gibi) ile

tamamlanmaktad›r. Oturumlar afla¤›daki bafll›klardan

oluflmaktad›r:

• Kentin co¤rafi özellikleri

• Kentin tarihsel ve arkeolojik özellikleri

• Kentin mimari özellikleri

• Kentin yemek kültürü ve  folklorik özellikleri

Sunum, ›s›nma, grup çal›flmalar›, gezi, maket çal›flmalar› gibi

etkinliklerle gelifltirilmifl e¤itim program›nda, kat›l›mc› bir

yaklafl›m benimsenmektedir. Program boyunca oyun, sunum,

›s›nma, maket, seramik, resim, grup çal›flmalar› ve alan gezileri

gibi de¤iflik etkinliklerle, çocuklar›n yarat›c›l›¤›n› ve katk›lar›n›

öne ç›karan kat›l›mc› e¤itim yöntemleri kullan›lmaktad›r.

Program, çocuklar›n yaflad›klar› kenti görerek ve hissederek

tan›malar› için müze, ören yeri gezileri, kentin yafll›lar› ile

sohbetler, el sanatlar› atölyelerine geziler ve de¤iflik görsel
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malzemelerle zenginlefltirilmifltir.

Tüm bu etkileflimli çal›flmalar, çocuklar›n programa katk›s›n›n

sa¤lanmas› amac›n› tafl›maktad›r. Çocuklar›n kat›l›m›, e¤itim

program›n›n sonuçlar›n› önemli ölçüde etkilemekte, kendi

kimliklerine ve sosyal çevrelerine bak›fl aç›lar›nda olumlu

de¤iflim yaflanmaktad›r. E¤itim alan tüm çocuklar›n tarih ve

kültür konular›nda araflt›rma iste¤inde art›fl gözlemlenmifltir.

Ayr›ca yaflad›klar›  çevredeki kültürel ve do¤al miras›n önemini

kavramaya, sorumluluk almaya ve ait olduklar›  kültürel yaflam›

daha yak›ndan tan›maya bafllam›fl, geçmifl ve gelecek aras›nda,

kendileri taraf›ndan flekillenebilecek organik bir ba¤ oldu¤unun

fark›na varm›fllard›r.

“Bu program bana s›cakl›¤› dostlu¤u hissettirdi. Beni gelifltirdi.

Çevremi korudum. Antik evleri korumaya gönüllü oldum. Bana

kulak verin tarihi korumak istemeyen insanlar, y›kmak isteyen

insanlar. Bir çocuk bile kültürü korumay› biliyor. Ama büyüklerin

neden korumad›¤›n› anlad›m.” 

Volkan Kaya, 13, Talas

Kültür Elçileri Mu¤la, fianl›urfa ve Kayseri’de
“Kentler Çocuklar›nd›r Kültürel E¤itim Program›” 2007 y›l› e¤itim

uygulamalar›n›n gerçeklefltirilece¤i kentler aras›nda Tarihi

Kentler Birli¤i üyesi olan Mu¤la, Kayseri, Kars, fianl›urfa, Bart›n

ve Amasya kentleri yer al›yor. fiu ana kadar 23-25 fiubat

2007’de  Mu¤la, 15-18 Mart 2007’de fianl›urfa ve 5-7 Nisan

2007’de Kayseri’deki e¤itim uygulamalar› tamamland›. Yo¤un bir

e¤itimden geçen Mu¤la’da on alt›, fianl›urfa’da on yedi,

Kayseri’de yirmi çocu¤a “Kültür Elçisi” sertifikas› verildi. Onlar

art›k kentlerini ve kendilerini tan›yan “Kültür Elçileri”… 

Bu üç kentte gerçeklefltirilen e¤itimin ilk gününde, ÇEKÜL Vakf›

ve Kentler Çocuklar›nd›r Kültürel E¤itim Program›’n›n tan›t›m›

yap›ld›. Kültürel ve do¤al miras›n, yerel-ulusal ve evrensel

kültürün tan›m› yap›ld›. Arkeolojiyle ilgili ayr›nt›l› bilgiler

aktar›ld›. Her biri kendi alan›nda uzman olan e¤itmenler

gözetiminde yo¤un bir teorik ve uygulamal› e¤itimden geçen

çocuklar, “Kültür Elçisi” sertifikalar›n› ald›lar.

Di¤er kentler s›ras›n› bekliyor…
“Kentler Çocuklar›nd›r Kültürel E¤itim Program›” uygulamalar›
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bundan sonraki aflamas›,

Kars, Bart›n ve Amasya

kentleriyle devam edecek.

2008 y›l›ndan bafllayarak

program›n TKB’ye üye tüm

belediyelerde uygulanmas›

amaçlan›yor. 

ÇEKÜL-TKB iflbirli¤iyle ülke

boyutuna ulaflacak olan

Kentler Çocuklar›nd›r Kültürel

E¤itim Program›, Tarihi

Kentler Birli¤i ile adeta bir

e¤itim seferberli¤ine

dönüflmekte. Bu seferberlik TKB üyesi belediyelerin deste¤i ile

daha da büyüyecek ve ulusal çapta ihtiyaç duyulan kültürel

e¤itimde, do¤al ve kültürel miras›n  yerini almas›n› sa¤layacak.

‹lk uygulamalar›n› TKB Encümeni üyesi belediyelerin bafllatt›¤›

Kentler Çocuklar›nd›r 2007 Kültürel E¤itim Program›, kültürel ve

do¤al miras›na sahip ç›kan, sadece geçmiflini de¤il gelece¤ini de

koruyabilecek güce sahip

olan bir kenlerde devam

edecek.

“Kültür co¤rafyam›zdan

bafllar. Bizleri biz yapan

Kayserimizdir,

Erciyes’imizdir..”

Mehmet  Fatih Ödev, 12,

Kayseri
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Ankara’n›n Ayafl ilçesinde çok say›da kültür miras› örnekleri

bulunuyor. Say›lar› iki yüz elliyi  aflan ev, konak, çeflme ve

caminin sadece elli bir tanesi tescilli durumda.

Çarfl› çevresinde ve kuzeydeki vadi yamaçlar›nda yo¤unlaflan

evlerin büyük k›sm› 2006 y›l›na kadar kaderine terkedilmifl bir

haldeydi. Ancak, bu evlerin kaderi 2006 y›l›nda , Ayafl

Kaymakam› Nihat Karabiber’in ilçeye atanmas› ile de¤iflti. Tarihi

ve kültürel miras›m›za de¤er veren Ayafl Kaymakam› Nihat

Karabiber, büyük bir çal›flma

içerine girerek tarihi Ayafl

evlerinin gelecek kuflaklara

aktar›lmas›n› amaçlad›. 

Bizler, ÇEKÜL Vakf› Ankara

gönüllüleri olarak kendilerine

yard›mc› olduk.  Bu çal›flmalar

sonucunda, birçok tarihi Ayafl evi

yenilenme süreci yaflad›. Sokak

sa¤l›klaflt›r›lmas› kapsam›nda

çal›flmalar yürütüldü. Ayafl Çarfl›s›

çevresinde yer alan Tebebafl› Sokak, Demirlidirek Sokak , Aktafl

Sokak , Okul Sokak, Karakaya Sokak üzerinde birçok evin

cephesi yenilendi. 

Bu çal›flmalar s›ras›nda evlerin s›va ve boyalar›, ferforjeleri,

ahflap silme ve dikmeleri, pencereleri, kap›lar›, ya¤mur oluklar›

ve inifl borular›, çat›lar›, bacalar›, bahçe duvarlar› ve

sundurmalar› gerekli görülen yerlerde yenileriyle de¤ifltirilerek

d›fl etkenlere karfl› korumal› bir hale getirildi. Böylelikle Ayafl

Kaymakaml›¤› taraf›ndan

planlanan “sokak sa¤l›klaflt›rma”

çal›flmalar›n›n birinci aflamas›

büyük oranda bitirilmifl oldu. 

Geleneksel Ayafl Evi
Ayafl’›n geleneksel evleri

genellikle iki-üç katl›d›r. Yar› kâgir,

yar› ahflap olarak yap›lan evler

geleneksel Türk evlerinin ana

özelliklerini tafl›r. Zemin katlarda

depo ve kiler bulunur. Üst katlar

Faruk Soydemir ÇEKÜL Vakf› Ankara Temsilcisi
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yaflam alan›d›r . Sofa etraf›nda iki ya da üç odan›n yan› s›ra

banyo, tuvalet ve mutfak bulunur . Evlerin temel duvarlar› tafltan

yap›lm›flt›r . Temel duvarlar›n›n üstü genellikle ahflap çatk› aras›

dolgudur. Bu dolgu malzemeleri , Ayafl’ta geliflmifl olan s›rl› tu¤la

benzeri, piflmifl toprak malzemesidir. 

Giyotin pencere fleklinde yap›lan pencerelerin baz›lar› kafeslidir.

Evlerin büyük bir bölümünde sokak boyunca ç›kmalar yap›lm›flt›r .

Baz› örneklerde, balkon biçiminde ç›kmalar da vard›r. D›fl cephe

genellikle beyaz badana olup, sar› ve mavi renklerin de

kullan›ld›¤› örnekler görülmektedir. Baz› evlerin cephelerinde iki

renk bir arada  kullan›lm›flt›r . 

Odalarda sabit yüklükler, dolaplar ve gusülhaneler vard›r. Çat›lar

ahflapt›r. Çat›lar›n üst bölümü alaturka kiremitle kaplan›r. Saçak

altlar› da kaplamad›r. Baz› evlerin döflemeleri Ayafl’›n çevresinde

yap›lan f›r›nlarda üretildi¤i tahmin edilen, s›rl› piflmifl toprak

elemanlarla kaplanm›flt›r. 

Birinci k›s›m yenileme çal›flmalar›n›n sonuçland›r›lmas›ndan

sonra, ikinci k›s›m çal›flmalara geçilecek. Bu çal›flmalar

kapsam›nda sokak sa¤l›klaflt›r›lmas›n›n yan› s›ra tescilli yap›lar›n

onar›mlar› da yap›lacak.



fierifler Yal›s›
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Art›k yeni bir genel merkezimiz var. ‹stanbul’da Bo¤az’›n en
güzel noktalar›ndan birinde, Bo¤az’›n en güzel yal›lar›ndan biri
art›k Tarihi Kentler Birli¤i’nin yeni mekân›. fierifler Yal›s›’n›n
Tarihi Kentler Birli¤i’nin yeni genel merkezi olmas› hikâyesini
sizlerle paylaflmak istedik. ‹lgilenenler için, bu güzel hikâyeye
yal› hakk›ndaki tarihi bilgileri de ekledik. 

4 Eylül 2005 tarihinde Çanakkale’de toplanan Birlik Meclisi, AB
uyum sürecine ba¤l› olarak tüzü¤ü yeniden düzenlemifl ve bu
anlamda de¤ifliklikler gerçeklefltirmifltir. Yeni Birlik Tüzü¤ü’nün
2. maddesi, Birlik merkezinin ‹stanbul’da olmas›n› kabul eder.
Bu tarihten itibaren Birlik’in yetkili kurullar› ‹stanbul’da genel
merkez binas› aray›fl›na girerler. ‹stanbul Emirgan’da bulunan
tarihi fierifler Yal›s›’n›n Birlik’e tahsisi için Kültür ve Turizm
Bakanl›¤› nezdinde giriflimler yap›l›r. Bakan Atilla Koç’un Tarihi
Kentler Birli¤i Trabzon Buluflmas›’nda verdi¤i sözden hareketle
ilgili resmi kurumlar aras›ndaki yaz›flmalar takip edilir ve 2007
fiubat ay›n›n bafl›nda yap›n›n resmen Tarihi Kentler Birli¤i’ne
kira karfl›l›¤›nda devri gerçekleflir.

Art›k Tarihi Kentler Birli¤i’nin yönetim birimlerinin sürekli
yerleflece¤i, üyelerine hizmet verece¤i, sürekli ve düzenli
etkinlikler yapabilece¤i bir genel merkezi olmufltur. 

Bundan böyle TKB Genel Merkezi olarak hizmet verecek fierifler
Yal›s›, kendi geçmifli ve kimli¤i içinde Birli¤imize efllik edecek.

‹stanbul’un Avrupa yakas›nda, Boyac›köy ile ‹stinye aras›nda
Emirgan semti yer al›r. Bo¤aziçi'nin “ç›naralt› çay bahçesi
kültürü”nden söz edildi¤inde ilk akla gelen yerlerden biridir
Emirgan. Nitekim 1950-60 aras›nda çekilmifl birçok yerli filmde
sevgililer Emirgan'a gidip çay içerken gösterilir. 

Emirgan’›n yerleflim tarihi çok eski say›lmaz, 16. yüzy›la kadar
bofl bir hazine arazisidir. 16. yüzy›l ortalar›nda Niflanc› Feridun
Bey'e ba¤›fllan›r ve bu araziye bir-iki köflk yap›l›r. 17. yüzy›lda ise
buras› Emirgûneo¤lu Tahmasb Kulu Han'a verilir. Emirgûneo¤lu
Tahmasb Kulu Han, Revan Kalesi’ni hiç savaflmadan IV. Murat’a
teslim etti¤i için ‹stanbul’a getirilip ad› Yusuf Pafla olarak
de¤ifltirilir. Böylece bölge “Emirgûne Bahçesi” olarak an›lmaya
bafllan›r. 

Emirgan'›n halk›n yerleflimine aç›lmas› ise I. Abdülhamid
döneminde gerçekleflir (1778). I. Abdülhamid bir fermanla
arazinin parsellenerek buraya yerleflmek isteyen halka
sat›lmas›n›n yolunu açar. Emirgan’›n bugüne ulaflan cami ve
meydan çeflmesini de yine ayn› padiflah yapt›rm›flt›r. 

Nurcan Paksoy ÇEKÜL Vakf› Belge-Bilgi Merkezi Sorumlusu
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Camiyi Befliktafl yönünde geçince, sa¤ tarafta fierifler Yal›s› yer
al›r. Ancak bugün görülebilen Mekke flerifi Abdullah Pafla'ya ait
olan yal›n›n yaln›zca selaml›k k›sm›d›r. Yal›n›n harem bölümü ise
maalesef 1958'de sahil yolu geçirilirken y›k›lm›flt›r. fierifler
Yal›s›'n›n hemen bitifli¤indeki cami, onun önündeki meydan
çeflmesi, ç›naralt› kahveleri ve muvakkithanenin bulundu¤u alan
Emirgan’›n ve ‹stanbul’un en seçkin yerlerinden biridir. 

fierifler Yal›s› ile ilgili daha ayr›nt›l› bilgileri ise “Dünden Bugüne
‹stanbul Ansiklopedisi”nin 7. cildinde buluyoruz. Sedat Hakk›
Eldem’in “Türkevi II” ve “Köflkler Kas›rlar” gibi yap›tlar›n› kaynak
gösteren Tülay Artan flunlar› belirtiyor fierifler Yal›s› hakk›nda;

“1781’de infla edilen Emirgan Camii’nin hemen yan›nda bulunan
fierifler Yal›s› ayn› flekilde 18. yy’›n son çeyre¤ine
tarihlenmektedir. 1718’de Emirgan Korusu’nda bulunan
köflklerden 16. yy çinilerinin sökülerek Topkap› Saray›’ndaki III.
Ahmed Kütüphanesi’nde kullan›ld›¤› bilinmektedir. …defalarca
el de¤ifltiren yal›, 19. yy’da buray› yazl›k köflkü olarak kullanan
Mekke fierifi Abdülilah Pafla’n›n (1845-1908) ad›yla fierifler
Yal›s› olarak tan›nagelmifltir. 

Köflkün plan› aksiyal bir sistem üzerine kurulmufltur ancak
simetrik de¤ildir. Divanhane, mermer döfleli f›skiyeli orta sofas›

ve üç kolu ile tipik bir yap›ya sahiptir. Üç yönden manzaraya
aç›lan köflk, bu niteli¤iyle Amcazade Hüseyin Pafla Yal›s› ve
Tershane Bahçesindeki Aynal›kavak Saray›’n›, Hasbahçe
Kasr›’nda görülen plan özelliklerini tafl›r. Köflkün arka taraf›na
uzun bir sofa boyunca sonradan yap›lan ekler bu bölümün
karakterini bozmufltur. Bu sofan›n bir ucunda, divanhanenin tam
arkas›nda, revakl› girifl bulunmaktad›r.

Salonun duvar ve pencereleri de çeflitli onar›mlar s›ras›nda
özgün karakterini kaybetmifltir. Divanhanede tavan bask›s›
alt›ndaki friz, boydan boya köflk ve bahçe tasvirleriyle süslüdür.
Yaln›z tavanlar ve kasr›n en iyi korunmufl bölümü olan ocakl›
odada baz› duvar k›s›mlar kalm›fl, ancak eski nak›fllar üzerinde
çekilen boyalarla alt›n tezhipler kapat›lm›fl bulunmaktad›r. Ahflap
elemanlar bir ölçüde özgün karakterini korumufltur. D›fl cephe
elemanlar›, yani pencere düzeni, duvar yüzeyleri, saçaklar ve
cumbay› bir zamanlar tafl›m›fl olan furufllar ise zaman içinde
de¤ifltirilmifltir.

Kültür ve Turizm Bakanl›¤›’nca 1969-1980 aras›nda onar›lan yal›,
Türk ve ‹slam Eserleri Müzesi ile Divan Edebiyat› Müzesi’nden
sa¤lanan eflyalarla döflenmifl ve müze haline getirilmifltir.” 



Çanakkaleli Osman Bey’in
Kütüphanesi
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Kentlerin, de¤iflme f›rsatlar›n›n kesiflti¤i dönüflüm
dönemleri vard›r. E¤er bu f›rsatlar kenti paylaflanlar
taraf›ndan iyi kullan›l›rsa, geliflme sa¤lan›r. Çanakkale
kenti; t›pk› 1800’lü y›llar›n son çeyre¤inde yaflad›¤›
f›rsatlar›, geliflme lehine kulland›¤› bir dönemi, bugünlerde
de yafl›yor. 

Yeni F›rsatlar, Yeni Geliflmeler
Bugünkü kentin, tarihi ve kültürel de¤erleri ve bu de¤erlere
ba¤l› kimli¤i, 1875’lerden 1910’lara kadar yaflananlara
ba¤l›d›r. Çok kültürlü yaflam›n zengin birliktelikleri,
ekonomik refah›n fiziki mekânlara tafl›nmas›, do¤u ve bat›
kültürlerinin yan yana kentin içinde bulunmas›,
Çanakkale’nin bask›n kültürünü oluflturur ve
bugünlere tafl›r.

1990’l› y›llar›n ortalar›nda bafllat›lan, kentin
tarihi ve kültürel de¤erlerine sahip ç›kma ve
gelece¤e tafl›ma anlay›fl›, gelece¤in
planlanmas› düflüncesiyle birlikte 2000’li
y›llar›n Çanakkale gündemini oluflturuyor. Bu
kent, de¤erlerinin fark›na varmak ve fark›na
vard›rmak için çok çaba sarf ediyor. Bizzat bu
durum ve f›rsatlar, iyi de¤erlendirildi¤inde
geliflmenin dinami¤ini oluflturacakt›r. 

K›sa bir süredir, bir k›s›m kentli duyarl›l›klar›n birliktelik
oluflturdu¤u ve fiziki mekân›n onar›m›yla vücut buldu¤u
“Manfred Osman Korfmann Kütüphanesi”, bu kent için bu
f›rsatlar›n en büyük ve önemlileri aras›nda yer al›yor.
Bizler, bu kentin de¤ifliminin böyle f›rsatlar ile mümkün
oldu¤unun fark›nda olmal›y›z.

Teflekkürler Osman Bey
11 A¤ustos 2005’de aram›zdan ayr›lan dünya vatandafl›
Tübingen adresli ve Çanakkaleli Osman Bey, yaflam›n›n
son y›llar›nda, bu kentin geliflmesi için f›rsatlar yaratm›flt›r.
Vasiyeti ile oluflan “Manfred Osman Korfmann
Kütüphanesi”, yaflam›n›n bitmedi¤inin, her zaman
aram›zda olmas›n›n kendisi taraf›ndan kurguland›¤› önemli
bir öngörüdür. Sevgili Osman Bey’in, kendisi için çok
de¤erli ve saklanmas› gerekli olan alt› bin civar›ndaki
belge ve kitab›, Çanakkale’ye hediye etti¤inin fark›nda
olmal›y›z. Bu kütüphane, Manfred Osman Korfmann
taraf›ndan “üç koflullu bir vasiyetin” bizlere sundu¤u bir

olanakt›r. Birinci koflul, kütüphane Çanakkale kent
merkezinde olacakt›r. ‹kinci koflul, tescilli eski eser bir
yap›da faaliyet sürdürecektir. Üçüncü koflul ise, Troia Vakf›
taraf›ndan iflletilecektir. Bu üç koflullu kütüphanenin
oluflumu için yaklafl›k alt› bin adet olan kitap ve belgesini,
Çanakkale kentinde dünya insanl›¤›yla paylaflmay›
istemektedir. 

Birliktelik ve Ortakl›k, Baflar›n›n Anahtar›
Manfred Osman Korfmann Kütüphanesi, Çanakkaleliler’in
›skalamad›¤› önemli bir ad›md›r. Bu kütüphanenin önemi
Troia Vakf› yöneticileri, Çanakkale Belediyesi ve di¤er
kentliler taraf›ndan, vasiyetin ard›ndan ve vakit

geçirilmeden anlafl›l›r. ‹lk özverili ad›m
Çanakkale Belediyesi taraf›nda at›l›r.
Belediyenin sat›n ald›¤› “Eski Tekel Deposu”,
Osman Bey’in vasiyetindeki koflullara uygun bir
mekân oldu¤undan, Troia Vakf›’na bu amaçl› ve
bedelsiz olarak tahsis edilir. Kentle ve Troia ile
do¤rudan iliflkili “özel sektör” kurulufllar›,
kütüphanenin inflaat ve restorasyon ile
donan›m ve eflya maliyetlerinin tamam›n›
karfl›lamak için katk›da bulunur. Projenin
tasar›m ve restorasyon-inflaat uygulama
dan›flmanl›¤› Mimar ‹smail Erten taraf›ndan
gönüllü olarak yürütülür. Tespit edilmelidir ki,

bu yap›n›n onar›m›nda profesyonel hizmet veren ticari
firmalar da özverili, fedakârca ve gönüllülü¤ü öne alan bir
hizmet verirler.

Yap›n›n Tarihi
Kütüphane binas›n›n ilk inflas›n›n 1890’lara dayand›¤›
tahmin edilmektedir. 1890 ile 1910 y›llar› aras›nda,
Çanakkale’de yeni ve büyük e¤itim yap›lar› infla edilir. Bu
kapsamda kütüphane yap›s›n›n, 1669 y›l›nda kurulan Surp
Kevork Kilisesi’nin yan›nda modern e¤itim veren “Ermeni
Sübyan Okulu” olarak infla edildi¤i görülür. K›sa bir süre
e¤itim amac›na hizmet eden bina, 20.yüzy›l›n ilk çeyre¤i
içinde Ermeni cemaatinin Çanakkale’yi terk etmesiyle
boflal›r. Cumhuriyetin kuruluflundan sonra, Tekel ‹daresi’ne
verilir. Tekel’e devrinden günümüze kadar “Tekel Tütün
Deposu” olarak kullan›l›r. 2006 y›l›nda Çanakkale
Belediyesi taraf›ndan sat›n al›n›r. Tübingen Troia Vakf›’n›n
iste¤i üzerine Çanakkale Belediyesi, “kütüphane” amaçl›
kullan›lmak üzere, binay› vakfa bedelsiz tahsis eder. 

‹smail Erten ÇEKÜL Vakf› Çanakkale Temsilcisi
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Yap› ve Özellikleri
E¤itim amaçl› infla edilen ve uzun y›llar Tekel depo ve
sat›fl ma¤azas› olarak hizmet veren bu yap›, 1960’l›
y›llarda fiziksel müdahale geçirmifltir. Ara kat ahflap
döflemesi ile çat› ahflab› tamamen yenilenmifltir. Bu
aflamada, zemin kat ortas›na 2 adet betonarme kolon
ilavesi yap›lm›fl, üst kata ç›kan merdiven betonarme olarak
infla edilmifl ve saçak ç›kmalar› da betonarmeye
dönüfltürülmüfltür. Ayr›ca arka bahçesindeki betonarme
merdiven ve depolar›nda ayn› dönemde yap›ld›¤› tahmin
edilmektedir. Çeflitli dönemlerde s›va tamirleri ve bak›m›
yap›ld›¤› görülür, zemin ve üst katlardaki baz› pencerelerin
kapat›ld›¤› tespit edilmektedir.

Tüm bu
müdahalelere
ra¤men, yap›n›n
ana karakterleri
kaybolmam›flt›r.
Yap› tescilli eski
eserdir. Oldukça
yüksek(5m. ve  4,5
m.) 2 kattan
oluflmaktad›r.
16.67 m. x 11.34
m. d›fl cephe
ölçüleriyle
dikdörtgen bir
plana sahiptir. Çat›
bitifli saçakl› olup,
4 yöne k›rma ve
asma sitem tafl›y›c›l› çat›ya sahiptir. Tiplefltirilmifl ve
gelenksel ölçü ve boyutlarda, her yöne aç›lan pencereler
bulunmaktad›r. Zemin kat pencere bitiflleri düz, üst kat
pencere bitiflleri bas›k kemerlidir. Zemin kat
pencerelerinde demir kepenk bulunmaktad›r. Yap›ya T›fl›
sokaktan ve çift yöne aç›lan, estetik ve tarihi de¤eri olan
demir kap›dan girilmektedir. Zemin katta, 2 orta tafl›y›c› ile
üst kata ç›kan merdivenden baflka hiçbir bölücü eleman
bulunmamaktad›r. Üst kat ise, tamamen bofl olup, tavan›
olmayan çat› makaslar› ve çat› tafl›y›c›s› izlenebilmektedir.

Yap›n›n d›fl duvarlar›, tafl ve tu¤la kar›fl›m›d›r. Zeminde 63
cm, üst katta 53 cm kal›nl›ktad›r. Yap›y› çevreleyen
duvarlar içte ve d›flta s›va ile sonlanm›flt›r. D›fl cephe kap›

ve pencere söveleri do¤al tafl olup, d›fla do¤ru ç›k›nt›l›d›r.
‹ç mekanlarda bu do¤al tafl söveler bulunmaz. Zemin
betonarme flapl›d›r. Ara kat tafl›y›c›s›, do¤u bat› yönündeki
çelik profillere oturan di¤er yöndeki ahflap kirifllerle
sa¤lanm›flt›r. Üst kat taban› ahflap rab›ta tahta ile
kaplanm›flt›r. Çat› ise ahflap makaslar ile tafl›nm›fl,
mertekler ve üzerindeki kiremit alt› tahta ve kiremit ile
sonlanm›flt›r. Üst kat tavan›nda ahflap tavan
bulunmamakta, çat› bofllu¤u iç mekân taraf›ndan
kullan›lmaktad›r.

Yap›n›n Kütüphane ‹fllevi ve Mekânlar›
Depo ve toptan sat›fl ifllevli yap›n›n yeni ifllevinin

kütüphane olmas›
önerilmektedir.
Kat yükseklikleri
zemin katta 5.00
metre, üst katta
4.50 metre (ve
çat› bofllu¤u) olan
mevcut yap›, ara
bölmelerle (asma
katlarla) ifllevini
artt›rmaya
uygundur. Genel
yaklafl›m olarak,
zemin katta
yo¤unluklu
ifllevler, üst katta
ise sakin ve
dingin ortam›
sa¤layacak okuma

salonu ve kütüphane ifllevlerini kapsar.

Zemin kat girifli, ön kabul, bekleme holü, yay›n ve özellikli
obje sat›fl›na uygun ferah bir mekânla bafllar. Bu girifl
holünün sol bölümü idare ve bürolar›, sa¤ bölümü tuvalet,
lavabolar ve çay oca¤›n› kapsayan ›slak hacimlere aç›l›r.
Giriflin karfl›s›nda, elli kifliye ayn› anda hizmet verecek film
gösteri salonu, toplant› mekân›, sergi ve galeri hizmeti
üstlenecek çok amaçl› salon yer al›r. Bu bölümün hemen
yan›nda ise bireysel kullan›ma uygun bilgisayarl› çal›flma,
bireysel seyretme ve arfliv tarama bölümü bulunur. Girifl
holü ve toplant› salonu 5.00 metre kat yüksekli¤ini
korumufltur. ‹dare ile bilgisayarl› seyretme bölümleri ise
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kendi içinden merdivenli iki kata (2.50 metre yükseklikten)
bölünmüfltür. ‹dare bölümünün üst kat›, arflivleme, kitap
bak›m ve depolama ifllevlidir. Bilgisayarl› seyretme
bölümünün üstündeki mekân ise, uzun süreli ve bilgisayarl›
ortamda çal›flma ihtiyac› olan araflt›rmac›lar için
ayr›lm›flt›r. Söz konusu asma katlar›n yeniden inflas› ve
dikey - yatay tafl›c›lar›n›n (duvar ve tavan›n) ahflap olmas›
öngörülmüfltür.

Üst kat kütüphane ve okuma salonu ifllevlidir. Bütün duvar
boyunca (pencereler hariç) yer alacak kitapl›k
mobilyalar›na ilave olarak mekân›n yar›s›n› kapsayan dikey
kitapl›klar yerlefltirilmifltir. Mekân›n di¤er yar›s› ise, okuma
masalar›na ayr›lm›flt›r. Merdiven karfl›s›nda fleffaf ve caml›
bölmelerle ayr›lan idare bölümü yer al›r. Mekan›n yüksek
olmas› (4.50 m.) insan boyunu aflan kitaplara ve belgelere
ulaflmay› engellemektedir. Bu durumu ortadan kald›rmak
için, d›fl tafl›y›c› duvarlara verilen yüklerle, ana tafl›y›c›s›
çelik olan ve ahflap ile desteklenen iç balkon, galeri, asma
koridor oluflturulmufltur. Bu koridora, ç›kmak için mevcut
merdivenin hemen bitifli¤ine ilave ahflap merdiven
öngörülmüfltür.

Parselin güney bölümünde yer alan arka bahçedeki mevcut
yap›lar›n korunmas› ön görülmüfltür. Üst kattan ç›k›fl›n
iyilefltirilmesi ve yang›n kaç›fl› olarak kullan›lmas›
planlanm›flt›r. Arka bahçedeki yap›lar ve depolar tamir
edilerek, teknik merkez ifllevli olarak kullan›ma
haz›rlanmas› tasarlanm›flt›r.
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Ocak 2007’de Kafl’ta yap›lan TKB Semineri’nde Kafl Belediye

Baflkan› Halil Kocaer’in konuflmas› s›ras›nda söyledi¤i bu sözü

de notlar›m›n aras›na alm›fl›m: “Kafl’›m›z› gözümüz gibi

koruyal›m!” fiimdi bu sat›rlar› yazarken türevleri de

kendili¤inden dökülüyor klavyemden: “Kafl yaparken göz

ç›karmayal›m”. “Kafl›n›n üzerinde gözün var denmeyecek gibi

koruyal›m!” 

Kafl tamam da, peki ya Kalkan’› ne yapaca¤›z? Yak›n bir

geçmiflte Kafl’a “çok bozuldu” diye hay›flan›l›r, Kalkan’›n

“bozulmam›fll›¤›” ile avunulurdu. TKB Semineri s›ras›nda

Kalkan’› hep hava karard›ktan sonra gördük. ‹yi ki de öyle olmufl.

Çünkü yörenin insanlar› Kalkan’›n “en az befl misli büyüdü¤ünü,

görmesek daha iyi olaca¤›n›” söylediler...

“K›y›lardaki kitle kültürü”...
Kafl Semineri’ndeki en anlaml› kazan›mlar›m›zdan birisi de

araflt›rmac› ve yazar Giray Ercenk’i tan›mak oldu. Ercenk’in kültür

erozyonu”  ve “kimliksizleflme”yi anlat›rken, “yamaç tafl›”n›n

“çak›l tafl›”na, oradan da “kum tanesi”ne dönüflümünü ana

eksen alarak yapt›¤› benzetiler, adeta zihinlere kaz›nd›1. Ercenk:

“Dün, Kafl ya da Kalkan, verimli bir ekonomik bütünün parças›

olduklar› için vars›l ve önemliydiler… Bugün, Kafl ve Kalkan

olduklar› için, yani sadece kendilerinden menkul de¤erlere sahip

olduklar› için -deniz, kum ve arkeolojik çevre gibi- vars›l ve

önemlidirler... Ve de böyle oldu¤u için, kazançlar›n› da¤larla

paylaflma gibi bir sorunlar› yoktur… Bu durumun yaratt›¤› en

ciddi sonuç; k›y›lar›n vermedi¤ini almak için, da¤lar›n k›y›ya

Kafl’›m›z› Gözümüz Gibi Koruyal›m

B‹LG‹ ÇA⁄INDA KÜLTÜR VE ‹LET‹fi‹M Avniye Tansu¤

1Bkz. TKB Web sitesi:
http://www.tarihikentlerbirligi.org/icerik/haberDetay.asp?newsID=
132 
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inmesi olmufltur” dedikten sonra “k›y›lardaki fizik y›¤›lma” ile

“y›¤›n kültürü”; “kitle” kültürü kavramlar›n› “halli hamur” edip

hepimizi derin düflüncelere gark etti... 

Bilgi ça¤›nda kültür ve iletiflim aç›s›ndan Kafl’tan baz›
izlenimler...
Kafl Semineri’nde konuflulan, paylafl›lan ne varsa hemen

tümüyle TKB web sitesine

yüklenmifl durumda. O

yüzden bu bölümün as›l

ifllevi olan konuya; “bilgi

ça¤›nda kültür ve iletiflim”e

dönüp, bu seminerde bu

aç›dan yapt›¤›m gözlemleri

paylaflal›m. 

Artan iç iletiflim ihtiyac›
ve araçlar...

“Yüzyüze” iletiflim
Her TKB üyesi do¤al olarak

TKB ailesinin di¤er

bireylerini tan›mak ve

onlarla iletiflim kurmak, bilgi

ve deney al›flverifline girmek istiyor. “Do¤al olarak” çünkü

TKB’nin kurulufl amac›, varl›k nedeni de zaten bu de¤il mi? Bu

ihtiyac› en somut karfl›layan iletiflim biçimi olan “yüzyüze

iletiflim”, TKB sözlü¤ü içindeki ad›yla da “TKB Buluflmalar›” idi.

‹lk y›llarda “TKB buluflmalar›” denilen toplant› biçimi bu ihtiyac›

en genifl biçimde karfl›lamaya yetiyordu. 

Ancak “Buluflmalar” giderek ço¤alan “TKB nüfusu” karfl›s›nda

herhalde bu ihtiyac› karfl›lamaya yetmiyor olmal›. Bunun en

somut kan›t› da son Kafl toplant›s›yd›. Bir “Seminer” biçiminde

düzenlenen bu toplant›, fiilen “Buluflma”ya dönüflmüfl, kat›l›mc›

say›s› de ola¤an seminer kat›l›mc› say›lar›na oranla yedi-sekiz

misli daha artm›flt›. Zaten ev sahibi Kafl Belediyesi de

“Hoflgeldiniz” pankartlar› dahil, bu toplant› ile ilintili her türlü

bas›l› malzemeye “Tarihi Kentler Birli¤i Kafl Buluflmas›” bafll›¤›n›

koymufltu. 

Kafl’ta, hareket halinde iken dört- befl otobüsü dolduran,

konaklama ve yemeklerde dört befl ayr› mekâna ancak s›¤abilen

“TKB ailesi”, sonuçta tan›flmad›klar›yla “tan›flabildi¤i kadar”,

tan›flt›klar›yla da o yo¤un program içinde “rastlaflabildi¤i kadar”

iletiflim kurdu. 

Bilgi ve belge paylafl›m ihtiyac›...
Seminer konuflmac›lar›ndan ÇEKÜL Vakf› Do¤u Akdeniz Bölge

Koordinatörü Recep Esengil, bölgedeki koruma projeleri

hakk›nda bilgi verip, olumlu geliflmeleri özetledikten sonra bir

“özelefltiri” yapt› ve kimi

olumsuzluklar›n alt›n› çizdi.

Bunlar›n en önemlilerinden

biri fluydu: “Ortak çal›flma

fikri çok iyi. Ne var ki bu

çal›flmalarda bilgi ve belge

paylafl›lam›yor!” 

Esasen tam da Esengil’in

parmak bast›¤› soruna

pratik bir çözüm önerisi, bu

köflede son iki say›d›r

ayr›nt›l› olarak de¤inilen

“200 Ortak 200 Eser için

Web kütükleri”nden baflkas›

de¤ildi... 

Sonuç:
TKB nüfusu giderek art›yor. Bu muhteflem ailenin yüzyüze

iletiflim ihtiyaçlar›n› tam olarak giderebilmesi için toplant›lar›n

gittikçe daha uzun zaman dilimine yay›lmas›, “buluflmalar›n”

daha uzun sürmesi gerekiyor. Bunun genellikle “ev sahiplerine”

yüklenen maliyeti bile bafll› bafl›na büyük bir sorun. Her zaman

“çok yo¤un” olan üye baflkanlar›n vakitleri de s›n›rl›. Üstelik

Metin Sözen hocam›z›n tarihi Kufladas› konuflmas›nda2 alt›n›

çizdi¤i gibi, “efller”in de bu toplant›lara kat›lmas› sözkonusu.

Nitekim Kafl’ta tan›flt›¤›m Malazgirt’ten gelen bir han›mefendi,

“Benim de hakk›m ülkemi tan›mak, hele flimdi anneanne iken!”

diye çok güzel özetliyordu durumu. Esengil, “bilgi belge

paylafl›lmazsa” yol almadaki zorluklardan sözediyordu. O zaman

yap›lacak ifl çok basit. Bu iletiflim sorununu yayg›n bir

“elektronik a¤” yaratarak hafifletece¤iz. O “a¤” ise çoktan haz›r:

“200 Ortak 200 Eser için Web kütükleri” ve “TKB e-iletiflim a¤›”!3

B‹LG‹ ÇA⁄INDA KÜLTÜR VE ‹LET‹fi‹M

2Bkz. TKB Web Sitesi/ Buluflmalar/ ‹zmir/ Kufladas›
http://www.tarihikentlerbirligi.org/icerik/tkbBulusmalariDetay.asp?
newsID=1 
3Bu a¤a kat›lmak için orgutlenme@cekulvakfi.org.tr Görkem
K›z›lkayak’a bir mesaj yollamak yeterli!
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TKB KORUMA ÖDÜLLER‹ AÇIKLANDI
Otuz belediyenin proje ve uygulamalar› ile kat›ld›¤› “Tarihi
Kentler Birli¤i Tarihi ve Kültürel Miras› Koruma Proje ve
Uygulamalar›n› Özendirme Yar›flmas›”n›n 2006 y›l› sonuçlar›
belirlendi. Jüri olarak görev yapan TKB Dan›flma Kurulu, 11 Ocak
2007 günü ÇEKÜL Vakf› merkez binas›nda yapt›¤› toplant›da,
ilgili ödül yönetmeli¤i uyar›nca kat›l›mlar› de¤erlendirmifl ve
afla¤›da belirtilen gerekçeleri ile 15 Ocak 2007 günü toplanan
TKB Encümeni’ne önermifltir.

TKB Encümeni yapt›¤› çal›flmalar sonucunda üye belediyelerin
kültürel miras ile tarihî kent dokular›n› koruma-yaflatma amaçl›
proje ve uygulamalar›yla aday olduklar› yar›flmada; “baflar›
ödüllleri” Gaziantep Büyükflehir, Kad›köy, Söke, Tarsus ve
Taflköprü belediyelerine, “özendirme ödülleri” Nilüfer,
Osmangazi, Polatl›, fiahinbey ve Tarakl› belediyelerine
verilmifltir. Sivas Belediyesi’nin çal›flmalar› ise “Tarihi Kentler
Birli¤i Metin Sözen Koruma Büyük Ödülü”ne uygun görülmüfltür.
Alt›nda¤, Çank›r›, Denizli, Elmal›, Eyüp, Göynük, ‹nebolu, Kars,
Kemaliye, Konak, Kütahya, Milas, Mudurnu, Nevflehir, Niksar,
Odunpazar›, Taflucu, Y›ld›r›m, Yozgat belediyeleri ise umut ve
heyecan verici çal›flmalar› nedeniyle “övgüye de¤er”
görülmüfltür.

TKB Encümeni ve Dan›flma Kurulu ortaklafla olarak yar›flmaya
kat›lan çal›flmalar›n ciddi bir niteliksel yükselifli ifade etti¤ini
vurgulayarak  tüm eserlerin gezici sergiler halinde kamuoyuna
sunulmas›n› kararlaflt›rm›flt›r. Bu anlamda ilk sergileme ve ödül
da¤›t›m töreni TKB’nin 2007 y›l›ndaki ilk buluflmas› olan, 25-27
May›s 2007 tarihleri aras›nda yap›lacak TKB Kad›köy Buluflmas›
s›ras›nda TKB’nin yeni genel merkezi fierifler Yal›s›’nda
gerçeklefltirilecektir. 

MET‹N SÖZEN KORUMA BÜYÜK ÖDÜLÜ

• S‹VAS BELED‹YES‹ 
“Sivas Selçuklu Park› ve Kent Meydan› Projesi”, bir kentin iliflki
ve iletiflim ad›na en önemli kamusal alanlar›ndan ve

ateflleyicilerinden olan meydan anlay›fl›n›, Sivas kenti için
oldukça olumlu çözümlerle ve tasar›m ilkelerini gözeterek
sunmas›, gerek mevcutta var olan ulafl›m sorunlar›n› ve
meydan›n yaflan›labilirli¤ini artt›rma ad›na, gerekse bir kent
meydan›nda örne¤ine çok az rastlanabilecek birçok an›tsal ve
tarihî yap›y› de¤erlendirip iliflkilendirmifl, insan odakl› ve araçtan
ar›nd›r›lm›fl bir yaya bölgesi yarat›lm›fl olmas› nedenleriyle
Metin Sözen Koruma Büyük Ödülü’ne uygun görülmüfltür. 

BAfiARI ÖDÜLLER‹

• GAZ‹ANTEP BÜYÜKfiEH‹R BELED‹YES‹ 
“Bak›rc›lar Çarfl›s› Sokak Sa¤l›klaflt›rma Projesi ve Uygulamas›”,
Gaziantep’in özgün miraslar›ndan olan bak›rc›l›¤›n ve
ba¤lam›nda “çarfl›” anlay›fl›n›n sürdürülmesi ad›na önemli bir
örnek olmas›, mimari ve doku anlam›nda belirli bir bütünlü¤ü ve
süreklili¤i elde etmesi nedenleriyle Baflar› Ödülü’ne uygun
görülmüfltür.

• KADIKÖY BELED‹YES‹-‹STANBUL 
“Tarihi Süreyya Pafla Konser ve Opera Binas› Restorasyon
Projesi”, neredeyse unutulmufl olan bir mimari kültürün yeniden
canland›r›lmas› ve binan›n eski kimli¤ine-ifllevine
dönüfltürülmesiyle kültürel miras›n süreklili¤inin sa¤lanmas›,
yap›n›n özgünlü¤ünün korunarak olumlu bir mimari ifadeyle
Kad›köy’e ve ‹stanbul’a kazand›r›l›yor. Bu çal›flma, özellikle
korunmas› gerekli ça¤dafl sanat birikimlerimizden olan “opera”
ifllevinin de özgün mekân›yla birlikte sürdürülmesine katk›s› ve
de kültür eksenli dönüflüm ad›na önemli bir örnek olmas›
nedenleriyle Baflar› Ödülü’ne uygun görülmüfltür.

• SÖKE BELED‹YES‹-AYDIN 
Kemal Pafla Mahallesi Koruma ve Yaflatma Projesi kapsam›nda
ele al›nan “Nuh Bey Kona¤› Restorasyonu”, araflt›rmas›,
projeleri ve uygulamas›yla Söke ad›na önemli bir bellek ve
kimli¤in ateflleyicisi olmas›, oldukça özgün ve nitelikli bir
biçimde elde edilen rölöve, restitüsyon ve restorasyon
projelerinin, “Kent Atölyeleri”nde öncü bir belediye olan
Söke’nin bu kimli¤ini de ortaya koyacak bir biçimde üretilmesi
ve bu atölyelerde yetiflen kifliler taraf›ndan uygulanmas› yoluyla
kültür varl›klar›n›n korunmas›nda yerelin ve “ustan›n” önemini
anlatmas› nedenleriyle Baflar› Ödülü’ne uygun görülmüfltür.

• TARSUS BELED‹YES‹-MERS‹N 
“Tarsus Tarihi Ticaret Merkezi Kentsel Tasar›m Projesi”, üst
ölçekli yaklafl›mdan tasar›ma, oradan tek yap› ölçe¤ine proje
alan› için önerdi¤i belgeleme, tipoloji, müdahale biçimleri,
etaplama ad›na çok baflar›l› bir süreç sunmas›, bu duyarl›l›¤› ve
özeni proje sunumunda da gösteriyor olmas› nedenleriyle Baflar›
Ödülü’ne uygun görülmüfltür.
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• TAfiKÖPRÜ BELED‹YES‹-KASTAMONU 
Kent bütününe yay›lm›fl olan birçok yap›n›n rölöve, restitüsyon
ve restorasyon projeleri ve restorasyon uygulamalar›n› içeren
“Emanetimiz Olan Tarihî Miras›m›z› Gelecek Nesillere Aktarmak
Projesi”, kente iliflkin bütüncül bir yaklafl›m› anlatmas›, bir ortak
dili yakalam›fl olmas› ve kent bütününe sahip ç›kman›n önemini
vurgulamas› nedenleriyle Baflar› Ödülü’ne uygun görülmüfltür. 

ÖZEND‹RME ÖDÜLLER‹

• N‹LÜFER BELED‹YES‹-BURSA 
“Gümüfltepe (Misi) Köyü Koruma ve Yaflatma Projesi ve Özlüce
Kilisesi Restorasyon Projesi”, k›rsal karakterli geleneksel bir
yerleflmeyi bütünüyle de¤erlendiriyor olmas›, projenin ciddi bir
araflt›rmaya dayanmas›, çok aktörlü (kullan›c› dahil) bir sürece
dayanarak elde edilmesi, restorasyon ilkelerindeki duyarl›l›¤›,
nitelikli rölöveleri, baflar›l› bir ifade ve sunufl tekni¤ini elde
etmifl olmas› ve Nilüfer Belediyesi’nin TKB üyeli¤ine gerekçe
olarak gösterdi¤i bir miras› yaflatma yönündeki çabalar›n›
kan›tlamas› nedenleriyle Özendirme Ödülü’ne uygun
görülmüfltür. 

• OSMANGAZ‹ BELED‹YES‹-BURSA 
Tarih ve Kültür Yolu Canland›rma Projesi kapsam›nda ele al›nan
“Bursa Kale Surlar› ve Kap›lar› Restorasyon Projesi”, belli
bölümlerinde uygulaman›n da yap›ld›¤› çal›flmalar› surlar›n özgün
yap›s› korunarak, yeni malzeme ile, ancak yap›m tekni¤inde
olabildi¤ince eskiye dönük teknikler kullan›larak sürdürmesi,
bütüncül bir yaklafl›m›n sonucu olmas› nedenleriyle; baflka
belediyeleri özendirmesi; arkeolojik miras›m›za önemli katk›larda
bulunmufl bir bilim insan›m›z›n (Prof. Dr. Ümit Serdaro¤lu) sürekli
denetimi için gerekli ortam›n da yarat›lm›fl olmas›n›n önemi
gözetilerek ve Osmangazi Belediyesi taraf›ndan arkeolojik
çal›flmalar›n da dikkate al›nmas› temennisiyle Özendirme
Ödülü’ne uygun görülmüfltür.

• POLATLI BELED‹YES‹-ANKARA 
“1762 Ada, 1 Parselde Bulunan 1 (Dubleks Lojman) - 2 (Tek Katl›
Lojman) - 3 (Depo) - 5 (Su Deposu) Numaral› Binalar›n
Restorasyon Projesi”, tarihsel süreç içerisinde kentin
yerlefliminde ve gelifliminde önemli bir rol oynayan demiryoluna
iliflkin, 1892-1950 y›llar› aras›nda yap›lan, konumlar› ve
geçmiflleri itibariyle Polatl›’ya kimlik katan bu yap›lar›n,
TCDD’den kiralanarak günümüze kazand›r›l›yor olmas›,
çal›flmalar›n belirli bir mimari duyarl›l›¤› yans›tmas› ve kentin
demiryolu uygarl›¤› ile kimlik bulan ender tarihsel an›
mekânlar›n› de¤erlendirmesi nedenleriyle Özendirme Ödülü’ne
uygun görülmüfltür.

• fiAH‹NBEY BELED‹YES‹-GAZ‹ANTEP 
“fiahinbey Belediyesi Koruma Projeleri (Nakibo¤lu Evi, Gümrük

Han› Restorasyon Projesi, Kolejtepe Tarihi Okul Binas›
Restorasyonu, fiehitler Park› Çevre Düzenleme Projesi,
Düvero¤lu Evi Koruma Projesi)”, kültür varl›klar›n›n yaflat›larak
sürdürülmesini amaçlayan bütüncül bir yaklafl›ma sahip olmas›,
tüm projeler ve yap›lan uygulamalar›n, detaylar› da dahil olmak
üzere, özgün ve nitelikli bir aray›fl› ifade etmesi nedenleriyle
Özendirme Ödülü’ne uygun görülmüfltür.

• TARAKLI BELED‹YES‹-SAKARYA 
“Hisar Konuk Evi Restorasyonu”, tipik Tarakl› Evi örne¤ini (ahflap
karkas, kerpiç dolgu, çamur s›va) “Konuk Evi” olarak yeniden
ifllevlendirirken gerek projelendirme, gerekse uygulama
aflamas›nda “özen” ve “özgünlük” içermesi,  k›smen projenin ve
uygulaman›n belediyesince kurulan Restorasyon E¤itim Merkezi
taraf›ndan, oldukça k›sa bir süre içerisinde tamamlanmas› ve
üretime Koruma Kurulu’nun da katk›da bulunmas›, kat›l›m ve
birliktelikler aç›s›ndan somut bir örnek olmas› nedenleriyle
Özendirme Ödülü’ne uygun görülmüfltür.

Bu de¤erlendirmeler d›fl›nda kalan ancak her biri umut ve
heyecan verici olan Alt›nda¤/Ankara, Çank›r›, Denizli,
Elmal›/Antalya, Eyüp/‹stanbul, Göynük/Bolu,
‹nebolu/Kastamonu, Kars, Kemaliye/Erzincan, Konak/‹zmir,
Kütahya, Milas/Mu¤la, Mudurnu/Bolu, Nevflehir, Niksar/Tokat,
Odunpazar›/Eskiflehir, Taflucu/Silifke-Mersin, Y›ld›r›m/Bursa,
Yozgat belediyelerinin çal›flmalar› için, kat›l›mlar›, duyarl›l›klar›,
kültürel de¤erlerinin korunup yaflat›lmas› konusundaki u¤rafllar›
ve bu anlamda yaratt›klar›, yaratacaklar› bilinç için teflekkür
edilmesi ve bunu anlatan bir belgenin kendilerine takdim
edilmesi uygun görülmüfltür. 

TKB YURTDIfiI GEZ‹S‹
TKB 2007 y›l›nda gerçeklefltirece¤i yurtd›fl› gezisi için ‹talya’n›n
Roma ve Venedik kentlerini seçti. Gezi 27-31 May›s 2007
tarihleri aras›nda yap›lacak. TKB’nin 09.09.2006 tarih ve 05
say›l› karar› çerçevesinde üye belediyelerin baflkanlar›n›n gezi
masraflar› TKB taraf›ndan karfl›lanacak. Efllerinin veya
beraberlerinde götürecekleri belediye personelinin ücretleri ise
kendileri taraf›ndan karfl›lanacakt›r. Bu durumda iki kiflilik odada
kalmak isteyenler kifli bafl› ortalama 2500 YTL, tek kiflilik odada
kalmak isteyenler ise 2800 YTL ödemeleri gerekmektedir.

‹stenilen miktarlar yaklafl›k olup ihalenin kesinleflmesinden
sonra rakamlar ortaya ç›kacakt›r. ‹halede ortaya ç›kan rakamlar›n
talep edilen miktar›n alt›nda kalmas› durumunda fazla miktar
Birli¤imiz taraf›ndan kiflilere iade edilecek, eksik kalmas›
durumunda ise miktar›n kalan k›sm› Birli¤imizce talep
edilecektir. Ödemelerin en geç 15 Nisan 2007 tarihine kadar
afla¤›da belirtilen Yeni Türk Liras› hesap numaras›na yat›r›lmas›
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(Paran›n hangi belediye taraf›ndan yat›r›ld›¤›, kat›l›mc›lar›n
isimleri ve yurtd›fl› gezisi için yat›r›ld›¤› belirtilmelidir) ve
makbuzun afla¤›da belirtilen faksa yollanmas› gerekmektedir. 
Ayr›nt›l› Bilgi ‹çin: Berrin Oral
Tel: 0 352 3377038
Faks: 0 352 3377037
Ziraat Bankas› Kiçikap› fiubesi  
fiube Kodu: 1098
YTL Hesap No: 32439469-5002

TKB ORDU SEM‹NER‹
TKB, bu y›l›n ikinci semineri Ordu Belediyesi’nin ev sahipli¤inde
Ordu’da gerçeklefltiriyor. 28-29 Nisan 2007 tarihleri aras›nda
gerçeklefltirilecek seminerin bafll›¤› “Koruma Uygulamalar›nda
TKB Modeline Do¤ru”.

28 Nisan 2007, Cumartesi
08.00-08.30 Karfl›lama ve Kay›tlar
08.30-08.35 ‹stiklal Marfl› ve Sayg› Duruflu
08.35-08.50 Sunum: “Neredeyiz?”
Seyit Torun-Ordu Belediye Baflkan›
08.50-09.30 Aç›l›fl Konuflmalar›
09.30-10.00 Kahve Molas›
10.00-12.00 Panel: “Koruma Uygulamalar›nda TKB Modeline
Do¤ru…”
Yöneten: Osman Gürün-Mu¤la Belediye Baflkan›, Tarihi Kentler
Birli¤i Encümen Üyesi
Konuflmac›lar:
• Recep Altepe-Osmangazi Belediye Baflkan› 
• Burhanettin Kocamaz-Tarsus Belediye Baflkan›
• Hasan Altan-Taflköprü Belediye Baflkan›
Tart›flma
12.00-13.00 Ö¤le Aras› 
13.00-18.00 Kent Gezisi: Kentsel Sit Alan›
19.00 Akflam Yeme¤i
29 Nisan 2007, Pazar
09:30-12:30 Kent Gezisi: Kurul Kale Yerleflimi, Yason Burnu,
Boztepe

TKB KAfi SEM‹NER‹’N‹N KALKAN’DAK‹ YANSIMALARI
1937 y›l›nda Mustafa Kocakaya taraf›ndan yap›lan eski yat›l›
ilkokulun restorasyonu ile ilgili proje çal›flmalar› h›zland›r›ld›.
Binan›n restorasyondan sonra Kent Müzesi’ne dönüfltürülmesi
ile ilgili Kalkan’daki kamu-yerel-sivil-özel kesimler fikir birli¤ine
vard›lar. 

Kafl Kaymakaml›¤›, Kalkan’daki flu anda bofl bulunan binan›n

kent müzesi olmas›
için Milli E¤itim
Bakanl›¤›’na
baflvuruda bulundu.

Bir di¤er olumlu
geliflme ise iki y›l
önce Kalkanl›lar
Derne¤i taraf›ndan
bafllat›lan, ”Kalkan
Kent Belle¤i” projesi.
Projeye ÇEKÜL Vakf›
da destek veriyor.
ÇEKÜL Vakf› Kalkan
Temsilcisi Ergun
Duran, Kalkan Kent
Belle¤i projesinin

Kalkan kenti için büyük bir önem tafl›d›¤›n› belirtiyor. Çal›flma
bitti¤i zaman, elde edilen veriler Kalkan Kent Müzesi’nde
sergilenecek.  

M‹MAR S‹NAN ESERLER‹ TRAKYA GEZ‹ HAR‹TASI
YAYIMLANDI
ÇEKÜL Vakf›’n›n “Sinan’a Sayg›” projesi kapsam›nda sürdürdü¤ü
“Mimar Sinan Eserleri Gezi Haritalar›” serisinin ikincisi “Mimar
Sinan Eserleri Trakya Gezi Haritas›”, 1 Nisan 2007’de Atlas
Dergisi’yle beraber da¤›t›l›yor. Trakya Gezi Haritas›’yla, ayakta
kalmay› baflarm›fl yirmi bir Sinan eserini bir haftasonu gezisiyle
tan›yabilirsiniz.   
ÇEKÜL Vakf› y›llardan beri, çal›flanlar› ve gönüllüleriyle beraber,
Mimar Sinan ve onun yaratt›klar›n›n tan›t›lmas› için çal›fl›yor.
Bunun temel nedeni sevmenin ve koruman›n ön koflulunun
tan›mak olmas›. Tan›man›n en basit yolu ise elimizde ne kald›
sorusunun cevab›n› bulmak yani bir envanter çal›flmas›. ÇEKÜL,
elli y›ll›k bir birikimi de kullanarak yaklafl›k on y›ld›r Sinan
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HABERLER

eserlerinin envanterinin ç›kar›lmas› için çaba gösteriyor. Bu
çabalar 2007 y›l›nda meyvelerini vermeye bafllad›. 2007 fiubat
ay›nda “Mimar Sinan Eserleri ‹stanbul Gezi Haritas›” yay›mland›.
Harita, Türkiye genelinde 70 bin kifliye ulaflt›. Ayn› tarihte Sinan
eserleri hakk›nda her türlü ayr›nt›y› bulabilece¤iniz, bu
konulardaki birikiminizi de ekleyerek zenginlefltirebilece¤iniz bir
web sitesi aç›ld›. Sitenin ad›: www.sinanasaygi.com. Site iki
buçuk ayl›k yay›n› süresince 175 bin kez t›kland›. 

Serinin ikinci gezi haritas› ise Sinan’›n Trakya’daki eserlerini
tan›t›yor. Yirmi bir eserin yer ald›¤› haritada sadece üç eser 16.
yüzy›l özelliklerini kaybetmifl durumda. Bu harita da, ‹stanbul
Gezi Haritas›’nda oldu¤u gibi, ÇEKÜL ve Atlas Dergisi’nin
ortakl›¤›yla hayata geçirildi. Bask›s› ise Coca-Cola’n›n
destekleriyle yap›ld›. 

Haritayla efl zamanl› olarak tüm bilgiler www.sinanasaygi.com
adresine de yüklenecek. Gezi haritalar› serisi 2007 y›l› içinde
yay›mlanacak “Mimar Sinan Eserleri Anadolu Gezi Haritas›” ile
devam edecek. 2008 y›l›nda ise Balkanlar ve Ortado¤u
haritalar›n›n ç›kar›lmas› planlan›yor. 

TAR‹H‹ B‹NA SEMT MERKEZ‹ OLDU
Konak Belediyesi, Oteller Soka¤›’nda bulunan “Nebahat Tabat
Yetifltirme Yurdu” binas›n›, “Basmane Semt Merkezi” olarak
kullan›lmak üzere restore etti. 32 y›ld›r at›l durumda olan bina,
Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu’nun mülkiyetinde
y›llarca yurt binas› olarak hizmet verdi. Yap›, bu çal›flma
sonucunda tarihî dokusuna yeniden kavuflturuldu, Basmane
Semt  Merkezi tören ile hizmete aç›ld›. 

Y›llarca Çocuk Esirgeme Kurumu’nun mülkiyetinde “Nebahat
Tabat Yetifltirme Yurdu” olarak kullan›ld›ktan sonra at›l kalan
binada Konak Halk E¤itim Merkezi e¤itmenleri taraf›ndan çeflitli
e¤itimlerin verilece¤i belirtildi. 1973 y›l›ndan bu yana
kullan›lmayan ve bak›ms›zl›k nedeniyle tahrip olan binan›n

restorasyonun maliyetinin % 60’›n› ‹l Özel ‹daresi taraf›ndan
oluflturulan “Koruma Alt›ndaki Tarihî Binalar› Destekleme
Fonu”ndan karfl›land›¤› aç›kland›.

‹zmir 1 Numaral› Tarihî ve Kültürel Varl›klar› Koruma Kurulu
taraf›ndan ikinci derece arkeolojik sit alan› içine al›nan binan›n
restore edilmesiyle oluflturulan Basmane Semt Merkezi’nin
aç›l›fl törenine ‹zmir Valisi O¤uz Ka¤an Köksal, ‹zmir Büyükflehir
Belediye Baflkan› Aziz Kocao¤lu, Konak Belediye Baflkan›
Muzaffer Tunça¤, Güney Deniz Saha Komutan› Alev Gümüflo¤lu,
‹zmir Ticaret Odas› Baflkan› Ekrem Demirtafl, CHP ‹zmir
Milletvekili Türkan Miçoo¤ullar›, Bülent Baratal›, Erdal
Karademir, Y›lmaz Kaya, ÇEKÜL Vakf› Baflkan› Prof. Dr. Metin
Sözen ve Kemeralt› Esnaf Derne¤i Baflkan› Mehmet Gülaylar
kat›ld›. Basmane Semt Merkezi’nin aç›l›fl töreninde Konak Halk
E¤itim Merkezi mankenleri taraf›ndan sunulan Türk motiflerinin
yorumland›¤› “yans›malar” isimli defile ilgiyle izlendi.

ÇEKÜL Vakf› Baflkan› Prof. Dr. Metin Sözen, tarihi binalar›n
topra¤›n ve kimli¤in topluma ait oldu¤unun göstergesi oldu¤unu
ifade ederek, binada ikinci bir yaflam bafllat›ld›¤›  için eme¤i
geçen herkese teflekkür etti.

Semt Merkezi binas›na tarihi kimlik kazand›rmaktan büyük bir
mutluluk duyduklar›n› belirten Konak Belediye Baflkan› Muzaffer



Tunça¤, önceden
kentin ileri
gelenlerinin yaflad›¤›
bölgede Basmane
Tren Gar›’n›n
yap›lmas›n›n
ard›ndan binalar›n
otel olarak
kullan›lmaya
baflland›¤›n› ifade
etti. 

1999 y›l›ndan  dönemin ‹zmir Valisi Kemal Nehrozo¤lu’nun
binay› restore edilmesi için ÇEKÜL’e ba¤›fllad›¤›n› hat›rlatan
Tunça¤, aradan geçen uzun zamana karfl›n restorasyonun
yap›lmad›¤›n› söyledi.    

Tunça¤,”Biz de ÇEKÜL ile anlaflarak  protokol imzalad›k ve
restorasyon projesini üstlendik. Binan›n kullan›m› on y›ll›¤›na
Konak Belediyesi’ne devredildi. A¤›rlama ve karfl›lama odas›,
çal›flma odalar›n›n bulundu¤u Basmane Semt Merkezi’nde Halk
E¤itim Merkezi e¤itmenlerinin çeflitli konularda e¤itimler
verecek. Restorasyon 390 bin YTL’ ye  maloldu. Maliyetin 240
bin YTL’lik, % 60’l›k bölümünü ‹l Özel ‹daresi’nin oluflturdu¤u
‘koruma alt›ndaki binalar› destekleme fonu’ndan karfl›lad›k”
dedi.

‹zmir’de ki tarihi dokunun % 80’inin Kemeralt› ve çevresinde
yo¤unlaflt›¤›n› vurgulayan  ‹zmir Büyükflehir Belediye Baflkan›
Aziz Kocao¤lu ise, bu tarihî zenginli¤i aya¤a kald›rmak için
çal›flt›klar›n› söyledi. 

Kadifekale ve Konak Meydan› aras›nda kalan bölgenin koruma
planlar›n›n yap›ld›¤›n›, konuyla ilgili Bakanlar Kurulu’ndan
karar›n ç›kt›¤› anda  hem Konak Belediyesi’nin hem de ‹zmir
Büyükflehir Belediyesi’nin yapt›r›m gücünün arataca¤›n›
kaydeden Kocao¤lu,” Agora bölgesinin kamulaflt›r›lmas› için
ciddi çal›flmalar yap›yoruz. Kadifekale’nin restorasyonunu da
sürdürüyoruz. Agora ile Kadifekale’nin aras›nda oldu¤u bilinen
antik tiyatronun aç›¤a ç›kar›lmas› için çal›flmalar›m›z›
yürütüyoruz. 45 evin kamulaflt›rmas›n› tamamlad›k. Tarihi
canland›rarak ‹zmir’e gelen turistleri en az›ndan bir iki gece kent
merkezinde tutabilmeyi amaçl›yoruz. Bu binan›n da ‹zmir’in
kültür ve sanat hayat›na yapaca¤› katk›lar› flimdiden görüyoruz”
diye konufltu.

‹zmir Valisi O¤uz Ka¤an Köksal ise Basmane Semt Merkezi

binas›n›n restorasyonunun yüzde 60’›n› karfl›layarak projeye ivme
kazand›rd›klar›n› belirtti. Vali Köksal, tarihi binalar›n
restorasyonu için proje getiren belediyelere maliyetlerin yüzde
60’› ile yüzde 80’i aras›nda katk› yaparak destek olduklar›n›
söyledi.  Geçen sene 15 projeye bu flekilde destek verdiklerini bu
sene de 11 projeyi desteklemeyi kararlaflt›rd›klar›na de¤inen
Vali Köksal, “geçen y›l bize proje getirenlerin tümüne destek
verdik” dedi.

Kültürel mirasa gönüllü katk›
Konak Belediyesi’nin talebi üzerine  Basmane Semti, Fettah
Mahallesi, 1299 Sokak No: 7’de bulunan 450 metrekarelik
binan›n rölöve, restitüsyon projeleri ‹zmir Yüksek Teknoloji
Enstitüsü, Mimarl›k Fakültesi, Mimari Restorasyon Bölümü,
elektrik projesi elektik mühendisi Ümit Y›lmaz, statik
güçlendirme projeleri ‹nflaat Yüksek Mühendisi Necati
Uzakgören, makine mühendisli¤i projeleri ise Naci Uzakgören
taraf›ndan gönüllü olarak yap›ld›.

KÜLTÜR SANAT'A KAYSER‹ DAMGASI 
2006 y›l›nda Kayseri’deki kültür-sanat etkinliklerine Büyükflehir
Belediyesi damgas›n› vurdu. Tiyatrodan konsere, konferanstan
fliir dinletilerine kadar birçok farkl› dalda etkinlik düzenleyen
Büyükflehir Belediyesi, Kayserili sanatseverlerin dolu dolu bir y›l
geçirmesini sa¤lad›.  

2006 y›l› kültür sanat etkinliklerini de¤erlendiren Kayseri
Büyükflehir Belediye Baflkan›  Mehmet Özhaseki, sosyal ve
kültürel hayat›n canlanmas› ad›na önemli ifller yapt›klar›n› ifade
ederek, “Son iki y›ld›r büyük at›l›m halindeyiz ve Kayseri'de
kültür sanat etkinlikleri deyince akla gelen ilk kurum haline
geldik. Geride b›rakt›¤›m›z y›lda çok çeflitli dallarda yüzlerce
etkinlik gerçeklefltirildi. Tiyatro gösterileri, konserler, fliir
dinletileri, sinema flenli¤i, Ramazan Soka¤› gibi kültürel
programlar›n yan› s›ra konferanslar, seminerler, masal okuma
günleri, Çanakkale Kültür Turlar› ve Afacan Çocuk Kulübü gibi
e¤itsel etkinliklerle dolu bir y›l geride kald›. Bunlar›n yan› s›ra bu
flehirde yaflayan çocuklar›m›z›n gençlerimizin Kayseri'yi ve
Kayseri'nin de¤erlerini tan›malar›na yönelik olarak haz›rlad›¤›m›z
'Kayseri'nin Örnek Simalar›' ve 'Yaflad›¤›m›z Kent Kayseri' konulu
programlar büyük ilgi gördü. Ayr›ca gurbetçi çocuklara yönelik
olarak Kayseri'yi ve kültürünü tan›tma program› düzenledik. ‹lkini
düzenledi¤imiz ve 18 okulun kat›ld›¤› Liseleraras› Tiyatro
Festivali'ni 12 bin kifli izledi. Geleneksel olmas›n› planlad›¤›m›z
ve Türkiye’nin önde gelen flair ve yazarlar› ile Kayserili flair ve
yazarlar›n birlikte yer ald›¤› 1. Erciyes fiiir Günleri’ni düzenledik.
Alaaddin Yavaflça, Hasan Cihat Örter, Nursaç-fiakir Öner
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Günhan ve
Y›ld›r›m Bekçi gibi
Türk Müzi¤i’nin
seçkin isimlerini
Kayserili
müzikseverlerle
buluflturduk. 2006
y›l›nda ikincisini
düzenledi¤imiz ve
27 bin kiflinin
izledi¤i ‘Yaz
Sinemas› Keyfi'
ile Kayserililer’e
hem nostalji
yaflatt›k hem
s›cak yaz
akflamlar›na renk

katt›k.  Bu ve burada saymam›z mümkün olmayan bir dizi
etkinlikle bir y›l›n tam 166 gününü dolu geçirdik. Neredeyse iki
güne bir etkinlik düflüyor. Buradan yola ç›karak rahatl›kla
söyleyebiliriz ki Büyükflehir Belediyesi, Kayseri’de kültür ve
sanat etkinliklerine damgas›n› vurmufltur” dedi. 

Kent müzesi'ni 65 bin kifli gezdi
Aç›klamas›nda konservatuar, kütüphane ve kent müzesi
bünyesinde yap›lan etkinliklere de de¤inen Baflkan Özhaseki,
“16 bölümde e¤itim gören 1200 ö¤rencisiyle Konservatuar›m›z,
adeta kültür sanat etkinliklerinin lokomotifi oldu. Türkiye'nin ilk
dijital müzesi olan Kent Müzesi’ni 2006 y›l›nda toplam 65 bin
873 kifli gezdi. Belediyeye ait 3 kütüphaneden ise geçen y›l 198
bin kifli yararland›. Belediye olarak kültür, sanat ve e¤itim
faaliyetlerinin her alan›nda hizmet üretmeye gayret ediyoruz”
diye konufltu. 

“Bir An› Bir Foto¤raf” Yar›flmas›
Foto¤raf›n en önemli niteli¤i onun belge yan›d›r. Kayseri
Büyükflehir Belediyesi, tarihi bir kent olan Kayseri’nin hat›ralar›n›
canl› tutmak ve bizden sonraki kuflaklara bu foto¤raflar› ve
an›lar› ulaflt›rmak istiyor. ‹nsanlar eski foto¤raflar›n› niçin
saklarlar ki?... Tabii ki yar›nlara kalmas› için… 

Son baflvuru tarihi 11 May›s 2007 olan yar›flma hakk›nda
ayr›nt›l› bilgi kultur@kayseri.bel.tr adresinden, 0352 2071625
numaral› telefondan bilgi al›nabilir. Yar›flman›n birincisine 2000
YTL, ikincisine 1500 YTL, üçüncüsüne 1000 YTL ve iki mansiyona
da 500’er YTL para ödülü var. 

Erciyes fiiir Günleri Devam Ediyor
Bu y›l ikincisi düzenlenen Erciyes fiiir Günleri, 30 Mart-1 Nisan
2007 tarihleri aras›nda fiehir Tiyatrosu’nda gerçeklefltirildi. fiiir
günleri kapsam›nda Abdullah Sato¤lu, Melahat Ecevit, M.Fatih
Köksal, Turan Koç, Mehmet S›tk› Erdo¤an, Hilmi Yavuz, ‹brahim
Demirci, Mehmet Ayc›, Naz›m Payam, Nurullah Genç ve Yavuz
Bülent Bakiler gibi fliirin önde gelen isimleri fliirlerini okudu.   

MERS‹N HALKEV‹ YAfiIYOR 
Mersin’in tarihi yap›lar›ndan biri olan ve özgün mimarisiyle
dikkat çeken Mersin Halkevi’nin, di¤er bir ifadeyle Mersin Kültür
Merkezi’nin 60. yafl› dolay›s›yla Semihi Vural taraf›ndan bir
kitap haz›rland›. 

Cumhuriyetimizin ilk y›llar›nda Mustafa Kemal Atatürk’ün iste¤i
do¤rultusunda kültür ve e¤itim seferberli¤i bafllat›lm›flt›. Ancak
resmi okullar›n d›fl›nda, halk›n görgüsünün art›r›lmas› ve
ça¤dafllaflmaya ayak uydurmas› için en önemli kurum Halkevleri
olmufltur. 1950'ye gelindi¤inde Türkiye’de 478 halkevi ve 4332
halkodas› vard›.

fiafl›rt›c›… Hepsi y›k›lm›fl, baflka ifllerde kullan›lm›fl, ama
bunlardan bir tanesi, evet yanl›fl de¤il, Özdemir ‹nce’nin dedi¤i
gibi, sadece “Mersin Halkevi Yafl›yor”…

29 Ekim 1946 tarihinde Cumhuriyet’e arma¤an edilen yap›daki
ilk gösteri, “Madam Butterfly Operas›” ad›n› tafl›yor. Bu opera ilk
kez, ‹stanbul’dan önce Mersin Halkevi’nde sahnelendi. 1997
y›l›nda üç kez sahnelenen eser, sonradan bir Mersin efsanesi
haline dönüfltü. 50 y›lda 50 Eser araflt›rmas›nda da Mersin
Halkevi Binas›, Büyük Millet Meclisi Binas› ve Ankara Gar› ile
devlet yap›lar› kategorisinde ilk üç içinde bulunuyor. 

Kitab› haz›rlayan Semihi Vural, ÇEKÜL’ün Mersin Temsilcili¤i’ni
de yap›yor. 
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SIRA BELED‹YE BAfiKANI BELED‹YES‹ ‹L‹ ALAN TEL FAKS
NO KODU
1 fiEVKET YAZGAN Abana Belediyesi Kastamonu 366 564 10 08 564 22 41

2 AYTAÇ DURAK Adana Büyükflehir Belediyesi Adana 322 454 19 11 454 37 87

3 ABDULLAH KAPTAN Afyon Belediyesi Afyon 272 215 22 53 212 09 74

4 MEHMET OSMANBAfiO⁄LU A¤›rnas Belediyesi (Melik Gazi) Kayseri 352 293 23 15 293 23 13

5 VEDAT ERASLAN A¤lasun Belediyesi Burdur 248 731 26 42 731 20 90

6 MEVLÜT GÜLMEZ Ahlat Belediyesi Bitlis 434 412 41 13 412 41 17

7 fiEF‹K TÜRKMEN Akçaabat Belediyesi Trabzon 462 227 13 00 227 13 11

8 KENAN YÜCESOY Akdeniz Belediyesi Mersin 324 336 65 83 336 40 16

9 NEVZAT PALTA Aksaray Belediyesi Aksaray 382 213 10 59 213 68 84

10 OSMAN SAL‹H ÇEL‹KEL Akseki Belediyesi Antalya 242 678 10 08 678 12 66

11 MUSTAFA BALO⁄LU Akflehir Belediyesi Konya 332 813 29 06 812 68 15

12 HÜSEY‹N SAYKAN Alacahüyük Belediyesi Çorum 364 422 75 15 422 75 17

13 AV. HASAN S‹PAH‹O⁄LU Alanya Belediyesi Antalya 242 513 10 02 513 05 02

14 VEYSEL T‹RYAK‹ Alt›nda¤ Belediyesi Ankara 312 311 89 73 311 70 64

15 ‹SMA‹L AYNUR Alt›noluk Belediyesi Bal›kesir 266 396 15 64 396 15 54

16 AL‹ YILDIRIM Amasra Belediyesi Bart›n 378 315 10 81 315 19 86

17 ‹SMET ÖZARSLAN Amasya Belediyesi Amasya 358 218 80 14 218 32 86

18 SUPH‹ ALP Anamur Belediyesi Mersin  324 814 11 15 814 20 20

19 MEL‹H GÖKÇEK Ankara Büyükflehir Belediyesi Ankara 312 419 01 01 384 09 64

20 MEHMET YELO⁄LU Antakya Belediyesi Hatay 326 213 59 51 214 91 99

21 MENDERES TÜREL Antalya Büyükflehir  Belediyesi Antalya 242 241 22 81 241 01 46

22 BAHT‹YAR YAfiAR Araç Belediyesi Kastamonu 366 362 10 12 362 12 19

23 FUAT SÜME Arsuz Belediyesi Hatay 326 643 33 34 643 20 72

24 MUSTAFA KÖRÜKÇÜ Avanos Belediyesi Nevflehir 384 511 40 64 511 40 65

25 ‹LHAM‹ ORTEK‹N Ayd›n Belediyesi Ayd›n 256 226 63 52 226 63 22

26 MUHS‹N ÇELEB‹ Ayd›nlar Belediyesi Siirt 484 461 20 07 461 20 01

27 H.BÜLENT TÜRKÖZEN Ayval›k Belediyesi Bal›kesir 266 312 10 21 312 32 19

28 FAT‹H KAYA Bahçeli (Bor) Belediyesi Ni¤de 388 332 20 11 332 20 29

29 MEHMET KILIÇER Balaban Belediyesi Darende-Malatya 422 635 60 04 635 64 35

30 M.RIZA YALÇINKAYA Bart›n Belediyesi Bart›n 378 227 02 29 227 40 13

31 SELAHATT‹N GÜRKAN Battalgazi Belediyesi Malatya 422 841 30 01 841 30 50

32 MEHMET BALCI Beçin Belediyesi Mu¤la 252 515 04 01 515 04 01

33 RAfi‹T ÜRPER Bergama Belediyesi ‹zmir 232 633 10 40 633 20 12

34 ‹BRAH‹M ÖZTÜRK Besni Belediyesi Ad›yaman 416 318 10 09 318 12 21

35 ‹SMA‹L ÜNAL Befliktafl Belediyesi ‹stanbul 212 280 48 00 280 48 02

36 OSMAN GÜNGÖR Beymelek Belediyesi Kale-Antalya 242 872 11 10 872 11 14

37 MANSUR YAVAfi Beypazar› Belediyesi Ankara 312 762 25 10 763 13 58

38 DAVUT UZUNER Bigadiç Belediyesi Bal›kesir  266 614 12 09 614 33 13

39 SEL‹M YA⁄CI Bilecik Belediyesi Bilecik 228 212 10 42 212 18 02

40 ABDÜLKAD‹R YÜKSEL Birecik Belediyesi fianl›urfa 414 652 10 07 652 13 92

41 M. CUMHUR fiENER Birgi (Ödemifl) Belediyesi ‹zmir 232 531 50 04 531 50 04

42 CEVDET ÖZDEM‹R Bitlis Belediyesi Bitlis 434 226 59 11 226 59 12

ÜYE BELED‹YELER
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43 MAZLUM A⁄AN Bodrum Belediyesi Mu¤la 252 316 12 14 316 49 13

44 A.RIZA SOYSAL Bo¤azkale Belediyesi Çorum 364 452 20 21 452 20 21

45 AHMET HELVACI Bolvadin Belediyesi Afyon 272 612 52 34 612 48 29

46 MEHMET ERM‹fi Boyabat Belediyesi Sinop 368 315 10 01 315 30 18

47 TEMEL BAfiBU⁄ Buldan Belediyesi Denizli 258 431 35 83 431 30 08

48 SEBAHATT‹N AKKAYA Burdur Belediyesi Burdur 248 233 16 51 233 53 94

49 F‹KRET AKOVA Burhaniye Belediyesi Bal›kesir 266 412 64 50 412 10 06

50 H‹KMET fiAH‹N Bursa Büyükflehir Belediyesi Bursa 224 223 50 41 225 18 16

51 AHMET YAfiAR TOKTAfi Bünyan Belediyesi Kayseri 352 712 10 40 712 19 47

52 SAM‹ BAYIRBAfiI Büyükbürüngüz Belediyesi Kayseri 352 295 42 95 295 43 50

53 DR. HASAN AKGÜN Büyükçekmece Belediyesi ‹stanbul 212 883 29 96 883 69 68

54 AYDIN BUDAK Cizre Belediyesi fi›rnak 486 616 17 58 616 85 13

55 ÜLGÜR GÖKHAN Çanakkale Belediyesi Çanakkale 286 217 54 02 217 12 28

56 ‹RFAN D‹NÇ Çank›r› Belediyesi Çank›r› 376 212 14 00 213 25 05

57 TURAN ATLAMAZ Çorum Belediyesi Çorum 364 225 08 10 212 38 00

58 KAD‹R ER Daday Belediyesi Kastamonu  366 616 10 05 616 22 94

59 M.EROL KARAKULLUKÇU Datça Belediyesi Mu¤la 252 712 30 98 712 34 92

60 N‹HAT ZEYBEKÇ‹ Denizli Belediyesi Denizli 258 265 21 37 242 10 79

61 RAMAZAN KAPAR Derik Belediyesi Mardin 482 251 30 24 251 30 39

62 RECEP ÖZKAN Develi Belediyesi Kayseri 352 621 60 41 621 24 74

63 MÜMTAZ AL‹USTAO⁄LU Devrekani Belediyesi Kastamonu 366 638 10 13 638 13 14

64 MEHMET GÜRES‹NL‹ Divri¤i Belediyesi Sivas 346 418 11 13 418 10 02

65 AV.OSMAN BAYDEM‹R Diyarbak›r Büyükflehir Belediyesi Diyarbak›r 412 221 13 18 224 41 73

66 MUKADDES KUB‹LAY Do¤ubayaz›t Belediyesi A¤r› 472 312 63 04 312 63 99

67 SELÇUK DULKAD‹RO⁄LU Dulkadirli Belediyesi K›rflehir 386 226 21 10 226 21 10

68 HAMD‹ SEDEFÇ‹ Edirne Belediyesi Edirne 284 213 50 11 212 09 94

69 YUNUS BOZBEY Edremit Belediyesi Bal›kesir 266 373 44 24 373 10 94

70 M.SÜLEYMAN SELMANO⁄LU Elaz›¤ Belediyesi Elaz›¤ 424 218 10 05 212 28 82

71 HÜSEY‹N YAPICI Elmal› Belediyesi Antalya 242 618 67 01 618 12 78

72 AHMET YEN‹HAN Erbaa Belediyesi Tokat 356 715 10 19 715 11 47

73 MUSTAFA ERTU⁄RUL Erciyes Belediyesi Kayseri 352 424 25 15 424 25 13

74 MEHMET fiEREFL‹O⁄LU Erkilet Belediyesi Kayseri 352 344 05 20 344 05 23

75 AHMET KÜÇÜKLER Erzurum Büyükflehir Belediyesi Erzurum 442 218 25 04 218 15 06

76 EKREM TAfiKESD‹K Eskigediz Belediyesi Kütahya 274 212 21 98 212 24 65

77 YILMAZ BÜYÜKERfiEN Eskiflehir Büyükflehir Belediyesi Eskiflehir 222 231 10 90 220 42 35

78 AHMET GENÇ Eyüp Belediyesi ‹stanbul 212 612 20 01 544 00 02

79 MUSTAFA DEM‹R Fatih Belediyesi ‹stanbul 212 534 80 20 532 53 21

80 NA‹L DÜLGERO⁄LU Finike Belediyesi Antalya 242 855 11 02 855 32 25

81 GÖKHAN DEM‹RA⁄ Foça Belediyesi ‹zmir 232 812 11 27 812 24 22

82 ASIM U. GÜZELBEY Gaziantep Büyükflehir Belediyesi Gaziantep 342 211 12 00 221 12 53

83 HURfi‹T YÜKSEL Giresun Belediyesi Giresun 454 216 21 82 216 33 27

84 ETHEM fiAH‹N Gölyaz› Belediyesi Bursa 224 485 50 36 485 51 25

85 FEVZ‹ GÜNAL Göreme Belediyesi Nevflehir 384 271 21 21 271 21 24

86 ABDÜLKAD‹R YILMAN Göynük Belediyesi Bolu 374 451 60 20 451 24 54
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87 MUSTAFA CANLI Gümüflhane Belediyesi Gümüflhane 456 213 10 10 213 73 06

88 HASAN YILMAZ Güneflli ‹lk Kademe Belediyesi Kayseri 352 292 23 64 292 23 65

89 KUDRET ÖZEfi Güzelyurt Belediyesi Aksaray 382 451 20 19 451 20 36

90 H. HÜSEY‹N MÜLAZIMO⁄LU Halkap›nar Belediyesi Konya 332 771 20 20 771 21 98

91 H‹KMET KARAAL‹ Harbiye Belediyesi Hatay 326 231 43 45 231 43 42

92 ‹BRAH‹M ÖZYAVUZ Harran Belediyesi fianl›urfa 414 441 20 75 441 25 58

93 ABDULVAHAP KUSEN Hasankeyf Belediyesi Batman 488 381 20 14 381 22 49

94 ZEKER‹YA KARAYOL ‹ncesu Belediyesi Kayseri 352 691 33 13 691 33 86

95 ‹DR‹S GÜLEÇ ‹nebolu Belediyesi Kastamonu 366 811 45 00 811 32 32

96 ORHAN ÖZTÜRK ‹skilip Belediyesi Çorum 364 511 60 62 511 60 20

97 AZ‹Z KOCAO⁄LU ‹zmir Büyükflehir Belediyesi ‹zmir 232 484 21 55 483 80 73

98 ‹BRAH‹M KARAOSMANO⁄LU ‹zmit Büyükflehir Belediyesi ‹zmit 262 321 31 40 322 39 78

99 KADR‹ ÖNYILMAZ ‹znik Belediyesi Bursa 224 757 10 10 757 19 08

100 SELAM‹ ÖZTÜRK Kad›köy Belediyesi ‹stanbul 216 414 38 53 414 38 56

101 MUSTAFA POYRAZ Kahramanmarafl Belediyesi Kahramanmarafl 344 223 50 72 221 34 73

102 SÜLEYMAN TOPÇU Kale Belediyesi Antalya 242 871 51 28 871 36 61

103 MUSTAFA fiALVARLI Kalkan Belediyesi Antalya 242 844 31 31 844 30 36

104 MEHMET KARACA Kanl›ca Belediyesi Nevflehir  384 484 55 67 484 55 67

105 EM‹N METE Karacasu Belediyesi Ayd›n 256 441 20 11 441 23 14

106 HAL‹L POSBIYIK Karadeniz Ere¤li Belediyesi Zonguldak 372 323 28 40 323 28 49

107 AL‹ KANTÜRK Karaman Belediyesi Karaman 338 213 46 16 212 83 82

108 MEHMET MUGAY‹TO⁄LU Karap›nar Belediyesi Konya 332 755 10 63 755 25 16

109 NA‹F AL‹BEYO⁄LU Kars Belediyesi Kars 474 212 39 42 223 21 55

110 TURHAN TOPÇUO⁄LU Kastamonu Belediyesi Kastamonu 366 214 11 53 214 99 83

111 HAL‹L KOCAER Kafl Belediyesi Antalya 242 836 10 20 836 10 30

112 ABDULLAH ÇEK‹Ç Kaymakl› Belediyesi Nevflehir 384 218 21 60 218 20 03

113 MEHMET ÖZHASEK‹ Kayseri Büyükflehir Belediyesi Kayseri 352 222 49 19 222 67 20

114 fiÜKRÜ BALCI Kemah Belediyesi Erzincan 446 511 20 06 511 26 59

115 MUSTAFA HAZNEDAR Kemaliye Belediyesi Erzincan 446 751 20 16 751 25 52

116 ‹BRAH‹M ÜNAL Kemerhisar Belediyesi Ni¤de-Bor 388 329 20 50 329 32 86

117 HAL‹M ÇAKIR K›rflehir Belediyesi K›rflehir  386 213 10 23 213 44 87

118 A. MUZAFFER TUNÇA⁄ Konak Belediyesi ‹zmir 232 489 49 18 489 49 20

119 TAH‹R AKYÜREK Konya Büyükflehir Belediyesi Konya 332 235 46 00 235 46 30

120 KAZIM ÖZGAN Kozan Belediyesi Adana 322 515 58 00 515 84 13

121 HAL‹L GÜLCÜ Kula Belediyesi Manisa 236 816 70 01 816 70 02

122 FUAT AKDO⁄AN Kufladas› Belediyesi Ayd›n 256 614 10 03 614 15 80

123 ÜNAL fiAH‹N Kuruköprü Belediyesi Kayseri 352 423 32 60 423 33 68

124 DURSUN HAMD‹ ÖZ Kuyucak Belediyesi Antalya 242 678 10 08 678 12 66

125 L‹NA C‹LL‹ Küçükdalyan Belediyesi Hatay 326 225 01 23 225 22 50

126 MUSTAFA ‹ÇA Kütahya Belediyesi Kütahya 274 223 60 36 223 60 44

127 H. CEMAL AKIN Malatya Belediyesi Malatya 422 326 55 55 323 29 50

128 M. TAH‹R KAHRAMANER Malazgirt Belediyesi Mufl 436 511 21 17 511 41 69

129 BÜLENT KAR Manisa Belediyesi Manisa 236 231 45 80 234 15 17

130 MET‹N PAMUKÇU Mardin Belediyesi Mardin 482 212 13 48 212 21 36
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131 NURAN ATLI Maz›da¤› Belediyesi Mardin 482 511 10 11 511 10 09

132 DR. MEMDUH BÜYÜKKILIÇ Melikgazi Belediyesi Kayseri 352 222 14 70 222 90 20

133 Ö. HAKAN DEM‹RSOY Mezitli Belediyesi Mersin 324 358 10 05 357 00 42

134 fiEHMUS NASIRO⁄LU Midyat Belediyesi Mardin 482 462 11 31 462 15 20

135 FEVZ‹ TOPUZ Milas Belediyesi Mu¤la 252 512 51 11 512 80 29

136 NA‹L fiAHAN Mimarsinan Belediyesi Kayseri 352 294 20 02 294 24 42

137 EROL DEM‹RH‹SAR Mudanya Belediyesi Bursa 224 544 78 00 544 16 57

138 MET‹N SOYGÜR Mudurnu Belediyesi Bolu 374 421 31 99 421 34 47

139 OSMAN GÜRÜN Mu¤la Belediyesi Mu¤la 252 214 15 43 212 07 18

140 MUSTAFA ÖZER Mustafapafla Belediyesi Ürgüp-Nevflehir 384 353 50 01 353 55 00

141 SELAHATT‹N ARSLAN Mut Belediyesi ‹çel 324 774 27 27 774 23 39

142 HASAN ÜNVER Nevflehir Belediyesi Nevflehir 384 213 12 20 213 19 91

143 MÜM‹N ‹NAN Ni¤de Belediyesi Ni¤de 388 232 35 55 232 35 68

144 ‹DR‹S fiAH‹N Niksar Belediyesi Tokat 356 527 81 51 527 63 70

145 MUSTAFA BOZBEY Nilüfer Belediyesi Bursa 224 451 21 50 451 21 24

146 HACI FEVZ‹ AKDO⁄AN Nizip Belediyesi Gaziantep 342 517 39 00 517 21 38

147 DR.MEHMET TANHAN Nusaybin Belediyesi Mardin 482 415 36 99 415 59 01

148 BURHAN SAKALLI Odunpazar› Belediyesi Eskiflehir 222 217 30 30 227 96 07

149 AL‹ UYANIK O¤uzlar Belediyesi Çorum 364 561 70 45 561 21 50

150 SEY‹T TORUN Ordu Belediyesi Ordu 452 225 01 04 225 01 15

151 YÜCEL YAZICI Ortahisar Belediyesi Nevflehir 384 343 32 04 343 30 04

152 HACI ÖMER ATAK Ortaköy Belediyesi Çorum 364 491 40 05 491 42 92

153 EM‹N SERDAR KURfiUN Osmanc›k Belediyesi Çorum  364 611 43 23 611 99 84

154 M.SELAHATT‹N ÇET‹NTAfi Osmaneli Belediyesi Bilecik 228 461 41 31 461 40 18

155 RECEP ALTEPE Osmangazi Belediyesi Bursa 224 444 16 01 270 70 73

156 A.MAHMUT BADEM Ödemifl Belediyesi ‹zmir 232 544 90 97 545 12 69

157 KAZIM TURAN Ören Belediyesi Mu¤la 252 532 26 47 532 26 47

158 M. SA‹T DA⁄O⁄LU Palu Belediyesi Elaz›¤ 424 651 20 04 651 33 42

159 OSMAN AKKULAK Pamukkale Belediyesi Denizli 258 272 20 82 272 22 81

160 BEK‹R ALTAN Payas Belediyesi Hatay  326 755 78 00 755 78 08

161 fiERAFETT‹N PERVANLAR Pazar Belediyesi Tokat  356 261 20 15 261 20 23

162 HAL‹L SARIMEfiE P›narbafl› Belediyesi Kastamonu 366 771 22 42 771 22 43

163 YAKUP ÇEL‹K Polatl› Belediyesi Ankara 312 623 45 45 623 43 29

164 N‹HAT CEBEC‹ Safranbolu Belediyesi Karabük 370 712 41 14 712 36 42

165 EfiREF AYVAZ Savur Belediyesi Mardin 482 571 21 42 571 20 40

166 HAM‹T N‹fiANCI Seferihisar Belediyesi ‹zmir 232 743 39 60 743 34 65

167 H.VEFA ÜLGÜR Selçuk Belediyesi ‹zmir 232 892 69 11 892 69 13

168 AZ‹M ÖZTÜRK Seyhan Belediyesi Adana 322 432 89 39 433 49 70

169 OSMAN DEL‹KKULAK Side Belediyesi Antalya 242 753 10 13 753 33 60

170 BAYRAM AL‹ ÖNGEL Silifke Belediyesi Mersin 324 714 10 05 714 21 86

171 F‹KRET KAYA Silvan Belediyesi Diyarbak›r 412 711 50 81 711 50 48

172 ZEK‹ YILMAZER Sinop Belediyesi Sinop 368 261 15 10 261 45 06

173 SAM‹ AYDIN Sivas Belediyesi Sivas 346 221 16 47 221 16 42

174 YAfiAR YURTDAfi Sivrihisar Belediyesi Eskiflehir 222 711 38 20 711 45 27
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175 HAL‹L AYDO⁄DU Sö¤üt Belediyesi Bilecik 228 361 32 76 361 38 66

176 NECDET ÖZEKMEKÇ‹ Söke Belediyesi Ayd›n 256 518 23 11 512 04 96

177 FAZIL TÖRÜN Sultanhisar Belediyesi Ayd›n 256 351 32 43 351 32 90

178 ABDULLAH DEM‹RBAfi Sur Belediyesi Diyarbak›r 412 223 60 62 223 55 51

179 MUSTAFA UYGUN Süleymaniye Belediyesi Antalya  242 674 70 92 674 71 54

180 CEMALETT‹N AKSOY Sürmene Belediyesi Trabzon  462 746 10 65 746 10 67

181 ÖMER CAN fiahinbey Belediyesi Gaziantep 342 231 70 31 231 70 40

182 EfiREF FAKIBABA fianl›urfa  Belediyesi fianl›urfa 414 313 16 34 313 32 58

183 MUSTAFA SARIGÜL fiiflli Belediyesi ‹stanbul 212 288 98 39 266 10 52

184 R‹FAT YILDIRIM Talas Belediyesi Kayseri 352 437 00 55 437 22 21

185 TACETT‹N ÖZKARAMAN Tarakl› Belediyesi Sakarya 264 491 20 15 491 20 17

186 BURHANETT‹N KOCAMAZ Tarsus Belediyesi Mersin 324 613 36 90 613 24 56

187 HASAN ALTAN Taflköprü Belediyesi Kastamonu 366 417 10 58 417 26 21

188 AL‹ fiAH‹N Taflucu Belediyesi Mersin 324 741 41 69 741 42 55

189 AHMET AYGÜN Tekirda¤ Belediyesi Tekirda¤ 282 261 23 22 261 10 69

190 M. SITKI ‹ÇELL‹ Tire Belediyesi ‹zmir 232 512 10 59 511 20 77

191 ADNAN Ç‹ÇEK Tokat Belediyesi Tokat 356 214 11 64 212 07 07

192 SA‹T GÜLABACI Tosya Belediyesi Kastamonu 366 313 10 09 313 21 93

193 M. VOLKAN CANAL‹O⁄LU Trabzon Belediyesi Trabzon 462 321 10 23 321 08 01

194 U⁄UR ‹MREN Turan Belediyesi Belediyesi Kayseri 352 296 64 40 296 61 21

195 AL‹ GÖZEN Turhal Belediyesi Tokat 356 275 10 31 276 11 56

196 MUSTAFA ZUHAL Uçhisar Belediyesi Nevflehir 384 219 22 06 219 22 06

197 SELÇUK KARAOSMANO⁄LU Urla Belediyesi ‹zmir 232 754 15 22 754 10 09

198 MESUT APAYDIN Uflak Belediyesi Uflak 276 215 12 82 215 48 81

199 AHMET ARPACIO⁄LU Ünye Belediyesi Ordu 452 323 19 41 324 84 05

200 BEK‹R ÖDEM‹fi Ürgüp Belediyesi Nevflehir 384 341 40 08 341 42 26

201 BURHAN YEN‹GÜN Van Belediyesi Van 432 216 73 40 216 20 08

202 EMRULLAH C‹N Viranflehir Belediyesi fianl›urfa 414 511 30 17 511 35 82

203 SELÇUK YILMAZ Vize Belediyesi K›rklareli 288 318 10 21 318 10 46

204 YAKUP TEZCAN Yahyal› Belediyesi Kayseri 352 611 30 07 611 99 11

205 YALÇIN BULGURCU Yalvaç Belediyesi Isparta 246 441 24 67 441 50 07

206 MEHMET SOYO⁄LU Yelki Belediyesi ‹zmir  232 236 70 03 236 77 23

207 OSMAN YURTSEVEN Yenifoça Belediyesi ‹zmir 232 814 64 16 814 91 86

208 ABDÜLKAD‹R AKDEN‹Z Yeflilhisar Belediyesi Kayseri 352 651 30 15 651 30 15

209 ÖZGEN KESK‹N Y›ld›r›m Belediyesi Bursa 224 363 55 00 363 30 58

210 YUSUF BAfiER Yozgat Belediyesi Yozgat 354 212 27 22 212 39 23

211 AL‹ TURAN Zeytinba¤› (Tirilye)  Belediyesi Bursa 224 563 21 51 563 20 17

212 MURAT AYVALIO⁄LU Zile Belediyesi Tokat 356 317 50 80 317 13 89

213 MUSTAFA AKSU Zincidere Belediyesi Kayseri 352 424 25 26 424 25 28

214 SAL‹H KINAY Ziyaret Belediyesi Siirt 484 565 22 05 565 22 06
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