Kendini Koruyan Kentler
bir kitap dizisinde bir araya geldi
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ÇEKÜL Vakfı’nın Anadolu kentlerinde başlattığı, giderek Kendini Koruyan Kentler
başlığı altında yaygınlık kazanan koruma çalışmaları, bir kitap dizisinde bir araya geliyor.
Kısa sürede tüm kentin tarihi dokusunu ayağa kaldırarak bugünün yaşamıyla
buluşturan Gaziantep ile başlayan dizi, Birgi ve Sivas ile ilk üçlemesini tamamladı.
Kendini Koruyan Kentler dizisi, farklı ölçeklerde ve farklı zaman dilimlerinde, aynı
hedefi paylaşarak benzer sonuçlar elde etmiş kentlerden yeni örneklerle sürecek.

ÇEKÜL Vakf› 20. y›l›n› kutluyor
Doğal ve kültürel miras›m›z›n korunarak geleceğe aktar›lmas›na
yaşam›n› adam›ş olan Prof. Dr. Metin Sözen'in öncülüğünde,
25 duyarl› insan taraf›ndan kurulan ÇEKÜL'ün Birlikte 20 Y›l kitab›,
bir gönüllü kuruluşun binbir olanaks›zl›ğ› aşarak
Birlikte 20 Y›l yürüttüğü bir direncin öyküsünü anlat›yor.
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MEHMET ÖZHASEK‹
Tarihi Kentler Birli¤i Baﬂkan›
Kayseri Büyükﬂehir Belediye Baﬂkan›

yönetim anlay›ş›na ciddi ve özenli katk› sağlam›şt›r:
Kent anlay›ş›na derinlik, kent tasar›mlar›na ‘ortak
miras’ değerlerini eklemiştir. Yeni bir birliktelik, dayan›şma ve davran›ş kültürü geliştirmiştir.”
Ekim ay›nda Kayseri’de yoğun bir program ve çok
geniş bir kat›l›mla kutlad›ğ›m›z onuncu kuruluş y›l›m›z ve buluşma etkinlikleri, bana bir kez daha bunlar› düşündürdü. Tarihi Kentler Birliği, yar›m yüzy›l
boyunca ülkenin kültürel kimliği uğrunda mücadele
verenleri çat›s› alt›nda buluşturmuş, korumay› yerele taş›m›şt›r. Üzerinde yaşad›ğ›m›z topraklar›n gerçek sahibi olduğumuzu, somut ve somut olmayan
kentsel miras›m›z›n kentlerimizin varl›k nedeni olduğunu hepimize güçlü bir şekilde an›msatm›şt›r.
Bu olgunun koruma tarihimizde bir dönüm noktas›
olarak değerlendirilmesi gerektiğine inan›yorum.
Kültür miras›n›n, kentsel ve bölgesel planlaman›n

TKB’den önce,
TKB’den sonra

D

eğerli Dostlar›m,
Tarihi Kentler Birliği üyesi kentlerde ortaya
konulan somut sonuçlar, birliğimizin on y›lda
gerçekleştirdiği değişimi aç›k bir biçimde gözler
önüne seriyor. Yerel yöneticiler art›k kentlerine farkl› bir gözle bak›yor, kentin tarihi miras›n› güncel yaşam›n gerekleriyle bağdaşt›ran bütüncül bir yaklaş›m sergiliyorlar. Bu anlay›ş› giderek komşu kentler
ve hatta s›n›rötesi yerleşmelerle paylaşarak, havza
boyutunda kültür öncelikli bir kalk›nman›n önünü
açmaya çal›ş›yorlar. Kentlerindeki her türlü somut
ve somut olmayan kültür değerlerini koruyarak ve
kentlinin yaşam›na dahil ederek kent kimliğinin üstündeki perdeyi aral›yorlar.

Daha önce de bir vesileyle ifade ettiğim gibi, on y›lda Türkiye’nin yerel yöneticileri, “[…] nas›l bir zenginliği yönettiklerini, nas›l bir tarihe sahip olduklar›n›, toplumsal kimliğin ve dirliğin yarat›lmas›nda hangi
ödevlerin onlar› beklediğini öğrendiler. Tarihi Kentler Birliği sadece, tarih ve kültür varl›klar›n›n hayata
yeniden kat›lmas›n› sağlamakla yetinmemiş, yerel

vazgeçilmez bir öğesi olduğunu art›k biliyoruz. Yerel
yönetimlerimiz bu konuda sorumluluk üstleniyor,
kentlileri de bu çabaya dahil etmeye öncelik
veriyorlar. Tüm koruma ve yeniden işlevlendirme
çal›şmalar›nda toplumun ihtiyaçlar› gözetiliyor, çok
yönlü işbirlikleri kuruluyor, gerekli mali kaynaklar
sağlan›yor. Restorasyon ve iyileştirme yöntemleri ve
teknik beceriler geliştiriliyor. Türkiye’nin her yöresinde küçüklü büyüklü yerleşmede “bütünsel koruma” çal›şmalar› gerçekleştiriliyor. Kayseri’deki panelde üyelerimizden dinlediğimiz yurtiçi örneklerin,
Avrupa’da yap›lan uygulamalardan eksiği olmad›ğ›na tan›k olmak, yolumuzun doğruluğunu kan›tl›yor.
2011 y›l›n›n tüm üyelerimize sağl›k, başar› ve
ayd›nl›k günler getirmesi dileğiyle, sayg›lar…

Şerifler Yal›s›, Emirgan

editörden

HANDAN DEDEHAYIR

B

u kez özel bir say›yla karş›n›zday›z. Geçmiﬂten
Gelece¤e Yerel Kimlik dergisini Tarihi Kentler
Birliği ad›na haz›rlayan ÇEKÜL Yay›n Ekibi,
hem daha dolu hem daha özenli bir içerikle, onuncu
y›l kutlamalar›na kar›nca karar›nca kat›lmak istedi.
Ekim ay›ndaki kutlama etkinliklerini bu say›ya yans›t›rken, ayr›ca TKB’nin on y›lda elde ettiği sonuçlar› da
say›sal verilerle paylaş›yoruz. Bu say›da fotoğraflar›n say›s›n› da art›rd›k, özel albüm sayfalar› ekleyerek an›lar›
tazeledik.
Kayseri Buluşmas› gerçekten de görkemli bir kutlamaya ve benzersiz bir kat›l›ma sahne oldu. Dergimiz de
buluşmay› farkl› aşamalar› ve ayr›nt›lar›yla yans›tmaya
çal›şt›. Tarihi Kentler Birliği’nin simge ismi Metin Sözen Hocam›z›n 10. y›l dolay›s›yla kaleme ald›ğ› ayd›nl›k sözleri ile aç›l›yor say›m›z. Ard›ndan Kayseri Buluş-

marlar Odas›’n›n Cami Mimarisi Fikir Yar›şmas› Sergisi,
TKB üyesi belediyelerin Koruma Projeleri Sergisi ve
Erciyes Üniversitesi Konservatuar›’n›n konserlerinden
izlenimler okuyucuyla buluşuyor.
Bu say›da ayr›ca, Tarihi Kentler Birliği’nin on y›lda gerçekleştirdiklerini ana başl›klar›yla bir ç›rp›da gözler
önüne seren bir bölüm bulacaks›n›z. TKB Dan›şma
Kurulu üyesi Hasan Özgen taraf›ndan yap›lan ve aç›l›ş
gecesi gösterilen filmin öyküsü bu bölümde. 70’li y›llardan başlayarak Türkiye’de yaşanan sivil ve yerel koruma hareketinin izlediği yolun ve bu miras üzerine
gelen TKB’nin on y›ll›k süreçteki gelişim çizgisinin
özetlendiği k›sa filmin anafikri Hasan Özgen’in kaleminden dile geliyor. Bu yaz›y› on y›l›n bilançosunu
özetleyen say›sal veriler ve duygusal fotoğraflar seçkisi
izliyor.

Bu say› farkl› bir say›
mas›’n›n aç›l›ş›nda yer alan Özendirme Yar›şmas› Sergisi ve Ödül Töreni’nden izlenimler var. Aç›l›ş konuşmalar›n› ise TKB Dan›şma Kurulu üyesi Oktay
Ekinci’nin ödül kazanan çal›şmalar› tan›tan bir yaz›s›
izliyor. Aç›l›ş gecesinden fotoğraf albümü, verdikleri
konserle dinleyicileri büyüleyen Medeniyetler Korosu’na ve geceden güzel izlenimlere ›ş›k tutuyor.
Buluşma dosyas›n›n ikinci bölümünde ÇEKÜL Vakf›
Örgütlenme Koordinatörü Yonca Moral›’n›n, sempozyum oturumlar›ndaki sunuşlarla ilgili değerlendirme ve
analizlerini içeren bir inceleme ve buluşman›n Sonuç
Bildirgesi var. Dosyan›n üçüncü bölümü ise, ikinci günün akşam› Kadir Has Stadyumu’nda düzenlenen geceyi ele al›yor. Kayseri Büyükşehir Belediyesi ve Mi-

24. say›n›n son bölümleri, her zaman olduğu gibi yeni
yay›nlar ve evrenimizden haberlerle tamamlan›yor. Yeni yay›nlar aras›nda Koruma Bilincinin Geliﬂim Süreci,
çok özenli bir çal›şma olan Trabzon kültür envanteri
ve Mardin kültür envanteri yer al›yor. Haberlerde ise
Niksar, Kars, Mardin ve Şanl›urfa’da yap›lan koruma,
yaşatma çal›şmalar› mercek alt›na al›n›yor.
Yeni on y›llarda buluşmak üzere…

ÇEKÜL Evi, Beyoğlu

On y›l›n ard›ndan

Prof. Dr. MET‹N SÖZEN
ÇEKÜL Vakf› ve
TKB Dan›ﬂma Kurulu Baﬂkan›

Z

or bir dönemi geride b›rakt›k. 21. yüzy›la girerken büyük umutlarla yola ç›kt›ğ›m›zda, Tarihi
Kentler Birliği’nin önündeki zorluklar› göğüslemek için, k›sa sürede y›prat›lamayacak anlaml› bir
kavram arad›k. Zorluklara, dağ›n›kl›ğa karş› dik durmam›z› sağlayacak tek yol “birliktelik” kavram›yd›.
Yüklü bir doğal-tarihsel-kültürel miras, tüm yanl›şl›klara, özensiz yaklaş›mlara, bilinçsiz geçen zamana karş›
yine de tek dayanağ›m›zd›. Onsuz ne kimliğimizi doğru aç›klayabilirdik, ne de onu anlaml› k›labilirdik. Dünya uygarl›ğ›n›n temellerinin at›ld›ğ› bu bereketli coğrafya ise bizlere en küçük yanl›şl›ğ›n bile affedilmesinin
güç olduğu, büyük bir sorumluluk yüklüyordu.
Çünkü, toplumumuz için yerel-ulusal-evrensel boyutlar› olan bir birikim söz konusudur. Her kesimin içinde
olduğu ortak hedef, ortak dil, ortak emekte buluşmak,

Kal›c› de¤erlerle ileri
hedeflere…
geleceği ayd›nlatacak niteliktedir. Umudumuzu bağlad›ğ›m›z, sürekli yinelediğimiz “kamu-yerel-sivil-özel birlikteliği” sözü, söylemde kalmayacakt›r.
Büyük Anadolu uygarl›ğ›n›n özgün birikiminin geleceğe aktar›lmas›, sorumluluğun ötesinde özverili çabalar›
da gerektiriyor. Tarihi Kentler Birliği, 21. yüzy›la bu
duygularla, bu hedeflerle girdi... Ad›m ad›m ilerledi…
Sorunlar› çözerek yaratt›ğ› güçlü dayan›şma ortam› ise
zoru zorluyor, çözümün çok uzakta olmad›ğ›n› gösteriyor…
Onuncu y›l› doldurduğumuz bugünlerden geriye bakt›ğ›m›zda, bizi birbirimize bağlayan değerlerin gücü ve
kal›c›l›ğ›, büyük bir “sürekliliği” işaret ediyor. Umutsuzluk, y›lg›nl›k aş›lm›ş, kal›c› değerler görünmeye
başlam›ş, özlemle beklediğimiz yar›ş ortam›, art›k çeşitliliğe dayal› bir zenginlikte, herkese güven aş›layacak
bir düzeye ulaşm›şt›r. Kuşkusuz geçmiş olumsuzluklar
k›sa sürede silinemez… Doğru yaklaş›mlar, zaman
içinde umutsuzluk kap›s›n› aralayacakt›r… Ayr›ca toplumlar›n değer yarg›lar›n›n değişmesinin, çok farkl› koşullar› içerdiğinin de bilincindeyiz…

H›zla geçen zaman›n ard›ndan bu düşüncelerin
›ş›ğ›nda ikinci on y›la girerken, birlikteliğin ötesinde
“yeni hedefler” koymak zorunday›z. Çünkü bu topraklarda yarat›lan uygarl›k, devingen, at›l›mc›, herkesi
kavrayan yeni çabalar gerektiriyor… Biliyoruz ki bilinç
ve kültür zaman içinde oluşur, etkileri ise uzun y›llar
sürer. Bu süreçte kat›l›m›n gücü oran›nda kal›c› değerler pekişir. Onuncu y›l kutlamalar› bize böylesi bir
süreci, bu büyük yorgunluğu göğüsleyeceğimizi göstermiştir. Koyduğumuz hedefleri ülkemizin tüm kurum-kuruluş-kişilerine yans›tt›kça, Türkiye farkl› bir
noktaya ulaşacakt›r. Kuşkusuz bunun için daha çok
yorulacağ›z. Ancak ülkemizin bireylerinin mutlu olacağ› temel hedef, kültürel değerlerden güç alan kimlikliuygar bir ulusun yarat›lmas›d›r… İvmesi artan kal›c›
bir sürekliliğin egemen k›l›nmas›d›r...
Tarihi Kentler Birliği’ne ad›ndaki “birlik”ten “güç ald›ğ›” nice on y›llar dilerim.

aç›l›ﬂ

Kültürel miras› koruyanlar
Kayseri’de buluﬂtu
Tarihi Kentler Birli¤i
10. y›l›n› kutlad›
000 y›l›nda, başta ÇEKÜL Vakf› gibi sivil kuruluşlar olmak üzere, bakanl›klar, bilim ve
kültür insanlar›, kamu görevlileri ve uzmanlar›n öncülüğünde, 52 belediyenin kat›l›m›yla Bursa’da kurulan Tarihi Kentler Birliği, kentsel ve kültürel koruma alan›nda gerçekleştirdiği somut sonuçlarla 10 y›ll›k gelişme sürecini kutlad›. 1-3 Ekim
tarihlerindeki TKB Kayseri Buluşmas›’nda, Kültür
ve Turizm Bakan› Ertuğrul Günay, TKB’nin kuruluş
y›llar›nda emeği geçen dönemin İçişleri Bakan› Sadettin Tantan, valiler, Avrupa Konseyi Kültür ve Eğitim Komitesi üyeleri, Avrupa Tarihi Kentler Birliği
temsilcileri, TKB üyesi 308 belediyenin başkan› ve
meclis üyeleri, bilim ve kültür insanlar›, mimarlar,
kamu görevlileri, köşe yazarlar› gibi toplumun her
kesiminden yaklaş›k bin kişi bir araya geldi. “Kültürel miras›n korunmas›-yaşat›lmas›” kapsam›nda öncü rol oynayan, koyduğu hedefler ve kentlerde ger-
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çekleştirdiği çal›şmalarla farkl›l›k yaratan TKB, ülkemizin koruma tarihinde, bilim ve düşün insanlar› taraf›ndan milat olarak değerlendiriliyor.

TKB Koruma Projelerini
Özendirme Yar›ﬂmas› 2009
Ödül Töreni
TKB Kayseri Buluşmas› ve 10. y›l etkinliklerinin
aç›l›ş›, 1 Ekim Cuma akşam› Hilton Otel’de düzenlenen “Özendirme Yar›şmas› Sergisi”nin aç›l›ş›yla
başlad›. Yar›şmaya kat›lan belediyelerin proje ve uygulama paftalar› ilgiyle incelendi. Serginin ard›ndan,
salona geçildi ve TKB ve Kayseri Büyükşehir Belediye Başkan› Mehmet Özhaseki, ÇEKÜL Vakf› ve
TKB Dan›şma Kurulu Başkan› Prof. Dr. Metin Sözen, Kayseri Valisi Mevlüt Bilici, Kültür ve Turizm
Bakan› Ertuğrul Günay birer konuşma yapt›. Cumhurbaşkan› Abdullah Gül’ün mesaj› davetlilerle paylaş›ld›.

Tarihi Kentler Birli¤i ve Kayseri Büyükﬂehir
Belediye Baﬂkan› Mehmet Özhaseki:
“Kayseri, Kapadokya ve Anadolu’nun büyük kentlerinden biri. On y›l önce Bursa’da kurulan TKB’nin
bu özel y›l›n› burada kutlamak büyük bir onur. On
y›l önce ortak miras›m›za sahip ç›kmak için yola
ç›kt›k. Bu k›sa sürede siyasi, ekonomik, ideolojik
yaklaş›mlar gündemimize girmedi, bundan sonra da
girmeyecek. Tarihten ders alarak korumac›l›ğ›n
önündeki ç›kmazlar› çözmek istedik. Farkl›l›klar›m›z›, zenginlik olarak göstermek istedik. Biz ne topluma, ne devlete ayakbağ› olan bir kurum olmad›k.
Aksine, ufuk açan, pozitif enerji üreten bir kurum
olduk. Bilinçlendirme seminerleri ve buluşmalarla
birlikte, tarihi geçmişimizi daha derin yorumlamaya
başlad›k. Oysa çok değil on y›l önce, tarihi eserleri
s›rt›m›zda bir kambur olarak görüyorduk. Ayağa kald›r›lmay› bekleyen harabe yap›lar›, restore edilmeyi
bekleyen evleri, estetik kayg›larla, yol açmak için ya
da rant uğruna ortadan kald›r›yorduk. Yoğun çal›şmalar›n ard›ndan bu değerlerin asl›nda esin kaynağ›m›z olduğunun fark›na vard›k. Böylece görmezden
geldiğimiz ortak miras›m›z› keşfettik. Projeler ürettik.
Birlik olarak 200’den fazla tarihi eserin korunmas›
için maddi ve manevi destek verdik. Tarihi Kentler
Birliği, günümüzü ve geleceğimizi ayağa kald›rmak
için on y›ld›r üretiyor. Kentlerimiz kendi özgün değerlerinin fark›na varmaya başlad›. Kentlerin tarihini
yazanlar, öncesi ve sonras›n› karş›laşt›rd›klar›nda bu
fark› görecekler. Metin Sözen hocam›z bitmez tükenmez enerjisi ile hata yapanlar›n kulağ›n›, güzel
mesajlar›yla çeker. Sizlerin önünde kendisine teşekkür ediyorum.“
ÇEKÜL Vakf› ve TKB Dan›ﬂma Kurulu Baﬂkan›
Prof. Dr. Metin Sözen:
“Kayseri’de bugün, toprağa sağlam basan güçlerin
odağ›n› göstermek isteyenler var. Taraf olmad›ğ›n›,
bu ülkenin tek bir tarafta olduğunun bilinmesini isteyenler, yar›nlar›n Türkiye’sinde kültür öncelikli bir
gündemi hedef alanlar, çocuklar›m›z›n kültürün
içinde yetişmesi için emek verenler var. Türkiye’nin
ana gündemi kültürdür. Bu onuru herhangi bir şekilde gölgelememeliyiz. Avrupa 2. Dünya Savaş›’nda
y›kt›ğ› yerleri, yeniden ağaya kald›rd›. Savaşlar›n ac›lar›n›, dinmez üzüntülerini, hatalar›n› bilerek ayağa
kald›rd›. Şimdi bize savaşs›z ayd›nl›k yüzlerini gösteriyorlar. Biz ise 2. Dünya Savaş›’ndan uzak durduk;
ancak köklü değerlerimizi yanl›ş değerlendirerek,
öncelikli gündemden uzaklaşarak, kendi topraklar›m›z›n kal›c› değerlerine ciddi zararlar vererek
bugünlere geldik. Bizim dünyam›z art›k değişiyor.
Gelecek kuşaklar›n, bu ülkenin değerleriyle yetişeceği yeni bir dünya kurmak istiyoruz. Kendimizi
kendimize düşman edecek davran›şlar›, kültürle alt

Mehmet Özhaseki
“200’den fazla
esere destek
verdik”

Metin Sözen
“TKB, arkas›ndaki
birikimi görerek
bu günlere geldi”

üst etmek istiyoruz. Türkiye haritas›n› böldürmeyeceğimizi her koşulda, her yerde yüksek sesle söylemek zorunday›z.
“TKB, arkas›ndaki birikimi görerek bu günlere geldi.
Kimse kimseye yan bakmad›. Herkes birikimlerini
paylaşmak için bir araya geldi. Bilinç ve uygulaman›n engel tan›maz iradelerle çözülecek işler olduğunu herkese göstermeye başlad›. Kültür ve Turizm
Bakan› Ertuğrul Günay göreve yeni geldiği gün, bizim toplant›m›za kat›lm›şt› ve seminerleri takip etmeye devam etti.
“Alan yönetimi kavram›n›n, Türkiye’nin bütününü
kapsayacak şekilde ele al›nmas› gerektiğini söyleyerek yola ç›kt›k. Toprak bütünlüğümüzün, kültürel
bütünlüğümüzün geleceğe taş›nmas›n› istiyoruz.
Kenti yönetenler, yol haritas›n› doğru çizin. Çevrenizdeki birikimli insanlar› devreye sokun, engel
olanlar› devre d›ş› b›rak›n. Art›k boş laflarla kaybedecek zaman›m›z kalmam›şt›r. Üretme ve uygulama
vaktidir. Bürokrasi, oturduğu yerden fetva veren kurumlar değildir. İşleri yokuşa sürmenin devri kapanm›şt›r. Tüm kurumlar ortak hedefler doğrultusunda
sonuca yönelik çal›şmal›d›r. Bu topraklar, Avrupa’n›n doğrular› öğreneceği topraklard›r. Uluslararas› ilişkilerimiz, doğru deneyimleri bulma üzerine kurulmal›d›r. Türkiye’nin dört yan›ndan gelenlerin bu
büyük birliktelik duygusunu, gelecek on y›llara taş›mas›n› istiyorum. Sayg›lar sunuyorum.”
Kayseri Valisi Mevlüt Bilici:
Metin Sözen’in ard›ndan Kayseri Valisi Mevlüt Bilici
yapt›ğ› k›sa konuşmas›nda, kentlerin tarihi yap›lar›
ayağa kald›rmak için art›k birbirleriyle yar›ş›r hale
geldiğini, bu bilincin TKB ile oluştuğunu söyleyerek,
k›sa zamanda bu başar›y› gösteren TKB üyelerine
ve onlar› destekleyen ÇEKÜL Vakf›’na teşekkür etti.
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Mevlüt Bilici
“K›sa zamanda
baﬂar› gösterdi”

hangi dinden kalm›ş olursa olsun, s›n›rlar›m›z içinde
ne varsa insanl›k emaneti olarak geleceğe taş›mak
bizim borcumuzdur. TKB ve ÇEKÜL bir stratejik ortakl›k kurmuşlar. Sizden bir ricada bulunmak istiyorum. Bu ortakl›ğ›n üçüncü ayağ›n› Kültür ve Turizm
Bakanl›ğ› olarak kabul ederseniz büyük memnunluk duyar›m. Geleceğin bilinçle tarihe sahip ç›kmak
olduğuna inan›yor, sayg›lar sunuyorum.”

Ödül töreni
Ertu¤rul Günay
“Stratejik
ortakl›kta yer
almak istiyoruz”

Kültür ve Turizm Bakan› Ertu¤rul Günay:
“10. y›lda burada sizlerle olduğum için sevinçliyim.
Her kat›ld›ğ›m toplant›da yeni şeyler öğreniyorum.
Türkiye için tarihsel bir dönüm noktas›nda Bakan
oldum. Tarihe sahip ç›kma bilincinin gelişmiş olmas›n›n ülke için önemli olduğunu düşünüyorum.
Hayat ileriye doğru yaşan›r, fakat geriye bakarak
anlaş›l›r. TKB ihmal edilmiş bir alana mercek tuttu.
Tahrip edilmiş, yağmalanm›ş bir zenginliğimiz vard›. TKB bu noktay› yeniden gündeme getirdi. Anadolu’nun her yerinde koruma bilinci doğru bir yolda
şekillenmiş. Her yerleşim yerinde bu bilincin yükseldiğini gördüm. Kamuya yans›malar› ise çok fazla. Geçen y›l emlak vergisinden yüzde 10’luk bütçe
oluşturuldu. Bu bütçeyi lütfen kullan›n. Mevzuat
kolayl›ğ›n› sağlamaya çal›ş›yoruz. Hangi dönem,

Ard›ndan 31 belediyenin 49 proje ve uygulama ile
kat›ld›ğ› “Tarihi Kentler Birliği Tarihi ve Kültürel Miras› Koruma Proje ve Uygulamalar›n› Özendirme
Yar›şmas›”n›n 2009 y›l› sonuçlar› aç›kland› ve belediyelere ödülleri verildi.
17 belediyenin teşekkür belgeleri, TKB Dan›şma
Kurulu üyeleri Prof. Dr. Cevat Geray ve Prof. Dr.
Zekai Görgülü taraf›ndan verildi.
Proje ve Uygulama Ödülleri ise TKB ve Kayseri
Büyükşehir Belediye Başkan› Mehmet Özhaseki
taraf›ndan sunuldu.
Aç›l›ş ve Ödül Töreni program›na kat›lan Kültür ve
Turizm Bakan› Ertuğrul Günay ise, Süreklilik, Dan›şma Kurulu Özel Ödülü ve Metin Sözen Koruma Büyük Ödülü’nü takdim etti. Günay, inceleme gezilerinde belediyelerin çal›şmalar›n› görme f›rsat› bulduğunu söyleyerek, başkanlar› ve projelere emek veren ekipleri tebrik etti.
2 Ekim günü gerçekleştirilen sempozyumun
ard›ndan, 10. y›l etkinlikleri kapsam›nda, kent gezisi

Büyük Ödül ve Süreklilik Ödülleri

Proje ve Uygulama ödülleri
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Teşekkür belgesi alanlar

yap›ld›. Kadir Has Stadyumu’nda ise bir dizi etkinlik
gerçekleştirildi. TKB üyesi belediyeler, bugüne kadar yapt›klar› koruma çal›şmalar›n›, stadyumda haz›rlanan sergide paylaşt›.

TKB Kayseri Buluşmas› ve 10. y›l etkinlikleri, Pazar
günü düzenlenen TKB Meclis toplant›s› ve Kapadokya gezisi ile son buldu.

Tarihi kentlere
koruma ödülleri
OKTAY EK‹NC‹
TKB Dan›ﬂma Kurulu Üyesi /
Cumhuriyet Gazetesi köﬂe yazar›
14 EK‹M 2010 tarihli Cumhuriyet Gazetesi’nde
Oktay Ekinci’nin “UYGARLIKLARIN ‹Z‹NDE”
köﬂesinde yay›mlanm›ﬂt›r.

arihi Kentler Birliği’nin (TKB) her y›l düzenlediği “Koruma Proje ve Uygulamalar›n› Özendirme Yar›şmas›”n›n 2009 y›l› ödülleri 1-3
Ekim’de Kayseri’de, “TKB’nin 10. Y›l›” etkinliklerindeki törenle verildi.

T

31 belediyenin 49 çal›şmayla kat›ld›ğ› “ödül alma yar›ş›”nda, Jüri olarak görev yapan TKB Dan›şma Kurulu, geçen ay görüşlerini TKB Encümeni’ne öner-

mişti… Encümenin de uygun görüşüyle “Proje ödülleri”nin İnebolu, Kula, Niksar, Sivas ve Şanl›urfa’ya;
“Uygulama ödülleri”nin ise Aksaray, Bergama, Birgi,
Burdur ve Nilüfer’e verilmesine karar verilmişti.
Kültürel miras› “yaşatarak korumak” için yapt›klar›
istikrarl› çal›şmalar ve yar›şmaya “düzenli” kat›larak
ald›klar› ödüllerle Alt›ndağ, Konak ve Odunpazar›
belediyeleri “Süreklilik Ödülleri”ne uygun görülürken; Alanya Belediyesi de yar›şmaya ilk defa sunulan ‘Alan Yönetim Plan›’yla “Dan›şma Kurulu Özel
Ödülü”nü ald›. Kütahya Belediyesi’nin çal›şmalar›
ise “Metin Sözen 2009 Koruma Büyük Ödülü”nü
kazand›.
Ödül alan proje ve uygulamalar ile gerekçeleri özetle şöyle:

Metin Sözen Büyük Ödülü
Kütahya Belediyesi’nin Büyük Ödül’e uygun görülen
çal›şmas› “Büyük Bedesten Restorasyonu-Saraçhane ve Kavaflar Sokak Cephe İyileştirmesi.” Çal›şmada Eski Kütahya Çarş›s›’ndaki 550 y›ll›k Büyük Bedesten, çevresindeki Kavaflar ve Saraçhane sokaklar› ile birlikte değerlendirilmiş. Projelendirilmesi
TKB desteğiyle, uygulamas› ise Kültür ve Turizm
Bakanl›ğ› kaynaklar›yla gerçekleştirilmiş. Anket düzenlenerek d›ş cephe, saçak ve tabela standartlar›
belirlenmiş. Tarihî bir çarş›n›n “kat›l›mc› bir yaklaş›m”la yeniden canland›r›lmas›na örnek oluşturduğundan Büyük Ödül’e uygun görülmüş…

Büyük Bedesten

Saraçhane Sokak

Süreklilik Ödülleri
Yar›şman›n başlad›ğ› 2003’ten bu yana Alt›ndağ Belediyesi, toplam “6 kez” yar›şmaya kat›larak, 2003
Özendirme Ödülü, 2007 Uygulama Ödülü ve 2008
Proje Ödülü; yine “6 kez” kat›lan Konak Belediyesi
2004 Başar› Ödülü, 2007 Uygulama Ödülü, 2008
Proje Ödülü; “5 kez” kat›lan Odunpazar› Belediyesi
de 2007 Uygulama Ödülü ve 2008 Proje Ödülü’nü
ald›klar› için bu 3 belediye “süreklilik ödülü”ne uygun görüldüler...
Odunpazar›, Lületaş› Sergi Salonu
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Alt›ndağ

Konak, K›z›lay Konak

Dan›ﬂma Kurulu Özel Ödülü

Niksar Kalesi
K›z›lkule, Tersane, Tophane Alan›

Alanya Belediyesi ise “Eski Kent Dokusu ve Surlar›
ile Selçuklu Tersanesi Yönetim Plan›” çal›şmas› ve
buna yönelik oluşturduğu “Alan Yönetimi Başkanl›ğ›” ile UNESCO Dünya Miras› Listesi’ne adayl›ğ› nedeniyle Dan›şma Kurulu özel ödülünü kazand›...

Niksar Belediyesi’nin ödül alan “Niksar Kalesi Restorasyon Projesi” Roma dönemi eseri olan kalenin
rekreasyon alan› olarak kent yaşam›na kat›lmas›n›
öngörmekte…

Proje Ödülleri

Eski Belediye Binas›

Harran Kap› Pafta

İnebolu Belediyesi’nin ödülü alan “Eski Belediye Binas› Restorasyon Projesi”, kent merkezindeki meydanda 1890 y›l›nda Hamidiye Medresesi olarak yapt›r›lan ve Cumhuriyet’in ilk y›llar›nda belediye binas›na dönüştürülen yap›n›n çok amaçl› hizmet binas›
olarak kente yeniden kazand›r›lmas›n› amaçl›yor.

Şanl›urfa Belediyesi’nin ödül alan “Doğu Surlar› ve
Harran Kap› Restorasyon Projeleri” ise belediye
bünyesindeki KUDEB taraf›ndan haz›rlanm›ş… Surlar›n bir bölümünde yer alan beş odan›n sergi alan›,
okuma salonu ve kafeterya olarak işlevlendirilmesini
amaçlayan projede, peyzaj ve ayd›nlatma çal›şmalar› da başar›l›..

Meryem Ana Kilisesi

Çorapç› Han

Kula Belediyesi’nin ödülü alan “Meryem Ana Kilisesi Restorasyon Projesi”, 1837 y›l›nda Rum Ortodoks kilisesi olarak inşa edilen ve harap haldeki yap›n›n toplant› ve sergi salonu olarak işlevlendirilmesini hedefliyor.

Sivas Belediyesi’nin ödül alan “Çorapç› Han Restorasyon Projesi” 19. yy’da inşa edilen Han’›n yeniden ayağa kald›r›larak özgün çarş› işleviyle yaşat›lmas›n› amaçl›yor.

Uygulama Ödülleri

Kent Meydan›

Aksaray Belediyesi’nin “Kent Meydan›, Eğri Minare
ve Ulu Cami Çevre Düzenlemeleri; Tarihî Aksaray
Evleri ve Tarihî Köprüler ile Somuncu Baba Külliyesi
Restorasyon Projeleri” kent kimliğini öne ç›karan
önemli değerlerin korunup yaşat›lmas› aç›s›ndan
ödül ald›.

Piribaşlar Evi

Burdur Belediyesi’nin “Hükümet Caddesi ve Ulucami Çevresi Sokak Sağl›klaşt›rmas›, Piribaşlar Evi
Restorasyonu”, kentin tarihî ticaret merkezinin özgün dokusuna kavuşturmas› nedeniyle ödül ald›.
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Eski Gazipaşa İlköğretim Okulu

Bergama Belediyesi’nce gerçekleştirilen “Eski Gazipaşa İlkokulu Restorasyonu ve Butik Otel Olarak İşlevlendirilmesi” uygulamas›, 1867 y›l›nda Rum
okulu olarak inşa edilen yap›n›n turizme kazand›r›lmas› aç›s›ndan ödüllendirildi.

Rum Ortodoks Kilisesi

Nilüfer Belediyesi'nin ilçedeki az say›da tarihî yap›dan biri olan 19. yy’a ait Rum Ortodoks Kilisesi’ni
kamulaşt›rarak restore etmesi de ödüle uygun bulundu.
TKB üyesi belediyeler, kentlerindeki tarihî miras›n
geleceğe aktar›lmas›n› “öncelikli yerel yönetim hizmetleri” aras›nda görerek, kültürel değerlere karş›
y›llar›n umars›zl›ğ›n› terk etmenin heyecan›n› yaş›yorlar... dar›s› diğer belediyelerimizin baş›na...

Şehit Gürol Madan Caddesi

Birgi Belediyesi’nin “Şehit Gürol Madan Caddesi
Sağl›klaşt›rma ve Cephe Restorasyonu”, tarihî beldenin girişinin özenle düzenlenmesi aç›s›ndan ödüle uygun görüldü.

sergi
Onuncu y›l sergilerinde
emekler konuﬂtu

T

arihi Kentler Birliği’nin 10. y›l› kutlamalar›nda,
aç›lan sergi büyük ilgi toplad›. Aç›l›ş ve Ödül töreninde, yar›şmaya kat›lan belediyeler, düzenlenen bir sergi ile çal›şmalar›n› kat›l›mc›larla paylaşt›. Belediye başkanlar› ve ekipleri, bilim adamlar›, bürokratlar ve
çok say›da davetli sergide yer alan paftalar› dikkatle inceledi, görüş al›ş verişinde bulundu. Diğer bir sergi ise, etkinliklerin devam› niteliğindeki Kadir Has Stadyumu’nda
aç›ld›. TKB üyesi pek çok belediye, kentlerinde yapt›klar›
koruma-yaşatma çal›şmalar›n› burada sergileme imkân›
buldu. Kayseri Büyükşehir Belediyesi ve Mimarlar
Odas›’n›n Cami Mimarisi Fikir Yar›şmas› Sergisi de ilgiyle
izlendi. Mehter Tak›m›’n›n gösterisi ve sanat müziği konseri ile 10. y›l kutlamalar› devam etti.

Yar›şma Sergisi

Metin Sözen Büyük Ödülü’nü kazanan Kütahya Belediyesi’nin paftalar› önünde
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Yar›şma Sergisi

TKB üyelerinin stadyumdaki proje paftalar› sergisi

Cami Mimarisi Fikir Yar›şmas› Sergisi
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Bütün salon Antakya
Medeniyetler Korosu’na
eﬂlik etti

T

KB 10. y›l etkinlikleri ve y›l›n son buluşmas›
olan TKB Kayseri Buluşmas›’n›n aç›l›ş› “Antakya Medeniyetler Korosu”nun, her din, dil
ve mezhebin ilahilerinden oluşan konseri ile devam
etti. Medeniyetler Korosu, 2007 y›l›nda Antakya’da

kuruldu. Tarihsel geçmişi M.Ö. 5000’e kadar uzanan
Antakya, M›s›r hâkimiyetinden sonra s›rayla Hitit,
Asur, Babil, Pers, Makedon, Roma ve Bizans’›n egemenliğinde kalm›ş tüm bu medeniyetlerin, kültürlerinin yan› s›ra H›ristiyanl›k, Musevilik ve Müslümanl›ğ›n
değerleriyle yoğrulmuş çok dinli ve çok kültürlü bir İslam şehri olarak bugünkü yüzüne kavuştu.
Medeniyetler Korosu üç semavi dinden ve bu dinlere
mensup farkl› kültürlerden (Alevi, Sunni, Katolik, Ermeni, Ortodoks, Musevi) bir araya gelmiş rahipler, rahibeler, imamlar, kuyumcular, öğretmenler, emekliler,
öğrenciler, manifaturac›lar gibi farkl› meslek gruplar›ndan kişilerden oluşuyor.
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sempozyum
arihi Kentlerde Yönetim Planlar› ve Yerel
Kat›l›m” başl›kl› uluslararas› sempozyum,
2 Ekim Cumartesi günü Avrupa Konseyi
Kültür ve Eğitim Komitesi Bölge Başkan›
Farid Mukhametshin, Avrupa Komisyonu Yerel Yönetimler Kongresi Kültür ve Eğitim Komitesi üyesi
Gudrun Mosler-Törnstrom, Avrupa Tarihi Kentler ve
Bölgeler Birliği (EAHTR) Başkan› Louis Roppe’un
aç›l›ş konuşmalar›yla başlad›. İlk oturum TKB Dan›şma Kurulu Üyesi Fikret Üçcan’›n başkanl›ğ›nda
yap›ld›. Türkiye’den İstanbul Sit Alanlar› Alan Yönetimi Başkan› Dr. Halil Onur, Edirne Belediyesi Başkan Yard›mc›s› Nam›k Kemal Döleneken ve Alanya
Belediye Başkan› Hasan Sipahioğlu, kentlerinde
uygulad›klar› alan yönetim plan› örneklerini sundu.

“T

İkinci oturum, EAHTR Genel Sekreteri Brian
Smith’in başkanl›ğ›nda yap›ld›. HerO Projesi Koordinatörü Almanya/Regensburg’dan Matthias Ripp,

Avusturya/Graz kentinden Gerhard Ablasser ve
Malta/Valletta’dan Samanta Fabry alan yönetimi konusunda yapt›klar› çal›şmalar› aktard›. Sempozyum
büyük ilgiyle izlendi. Her iki oturum sonunda yap›lan soru-cevap bölümlerinin uzun geçmesi, kat›l›mc›lar›n sunumlar› dikkatle izlemelerinin bir göstergesiydi. Böylece, tarihi kentlerin yönetim plan› uygulama örnekleri uluslararas› düzeyde paylaş›lm›ş oldu.
Sempozyumun genel değerlendirmesini ÇEKÜL
Vakf› ve TKB Dan›şma Kurulu Başkan› Prof. Dr.
Metin Sözen yapt›. Sözen, TKB’nin on y›ld›r düzenlediği ve desteklediği uluslararas› toplant›larla birlikte, kültürel s›n›rlar›n ortadan kalkt›ğ›n›, koruma ve
yaşatma çal›şmalar› kapsam›nda dünya ülkeleriyle
bilgi ve tecrübe paylaş›m›n›n artt›ğ›n›, s›n›rlar›n olmad›ğ› yeni bir dünyan›n kurulduğunu söyledi. Sözen bu yeni dünyada Türkiye’nin çok farkl› ve öncü
bir rolünün olacağ›n› vurgulad›.

Uluslararas› sempozyumda,
alan yönetimi kavram›
yeniden gündeme geldi

Avrupa Tarihi Kentler Birliği Başkan› Louis Roppe
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Tarihi kentlerde yönetim
planlar› ve yerel kat›l›m
YONCA MORALI
ÇEKÜL Vakf› Örgütlenme Koordinatörü

Tarihi Kentler Birliği, üyesi olduğu Avrupa Tarihi
Kentler ve Bölgeler Birliği ve ÇEKÜL Vakf› ile 10. y›l
kutlamalar› kapsam›nda düzenlediği “Tarihi Kentlerde Yönetim Planlar› ve Yerel Kat›l›m” konulu
uluslararas› sempozyumda üç tane Avrupa örneği
ve üç tane Türkiye örneği olmak üzere, alt› farkl› tarihi kent merkezinin alan yönetim plan›n›, yerel kat›l›m boyutunu vurgulayarak Kayseri’ye gelen yerel
yönetimlerin gündemine getirmiştir. Alan yönetimi
konusu, bundan önce Kas›m 2009’da Burdur Semineri’nde “Koruma Alanlar›n›n Planlanmas›nda
Yerel Yönetimlerin Rolü ve Sorumluluğu” başl›kl› bir
seminerde ilk defa olarak Tarihi Kentler Birliği’nde
ele al›nm›şt›.
UNESCO’nun dünya miras alanlar› listesinde yer almak için bir zorunluluk haline gelen Alan Yönetimi
kavram›, 5226 say›l› Kültür ve Tabiat Varl›klar›n›
Koruma Kanunu ile Çeşitli Kanunlarda Değişiklik
Yap›lmas› Hakk›nda Kanun (2004)’da EK Madde
2 ile koruma mevzuat›m›za eklenmiştir. Kentsel sitlerin alan yönetimi, yerel yönetimlerin sorumluluğunda, arkeolojik sitlerin alan yönetimi ise Kültür ve
Turizm Bakanl›ğ›’n›n sorumluluğundad›r. Listede
yer alan ülkemizden dokuz alan›n veya listeye
adayl›ğ› sunulacak olan sit alanlar› için yönetim
planlar›n›n haz›rlanmas› ile ilgili yoğun bir işbirliği
ve planlama süreci başlam›ş bulunmaktad›r.
Alan Yönetimi, korumay› kültürel, teknik, sanatsal,
politik, ekonomik ve sosyal tüm yönleri ile ele alan,
“bütünleşik” bir yöntemdir. Bir sit alan›ndaki değerlerden sorumlu olan bütün kurumlar› ortak bir vizyon doğrultusunda, eşgüdüm içerisinde hareket etmeye teşvik eden ve alanda yaşayan, alanda üreten, alan› ziyaret eden, alan›n korunmas›n› gözeten
tüm kesimlerin beklentilerini uzlaşt›rmay› hedefleyen bir yönetim biçimi olduğundan, ülkemizde yeni
bir yönetim kültürünü de gerekli k›lmaktad›r.
Sempozyumda sunulan ve yerel yönetimler taraf›ndan yürütülen yabanc› ve yerli planlama örnekleri
aşağ›da sunulmuştur. Burada sadece kentsel sitler
söz konusudur.

EAHTR Genel Sekreteri Brian Smith

Avrupa Tarihi Kentlerinden Örnekler

Örnek 1: Regensburg (Almanya)
Sunan: Matthias Ripp, Regensburg Dünya Miras
Alanlar› Koordinatörü

UNESCO’nun Dünya Miras Listesi’ne 2006 y›l›nda
giren Regensburg, ortaçağdan beri kesintisiz olarak
devam eden bir yerleşimdir. Yaklaş›k bin adet tescilli yap›n›n yer ald›ğ› tarihi kent merkezi bir bütün
olarak Dünya Miras Listesi’ne al›nm›şt›r. Tarihi dokusu çok iyi korunmuş olan Regensburg’un alan
yönetim plan›n›n, aşağ›daki sorunlara çözüm getirmesi beklenmektedir:
• Bir dünya miras› olan tarihi kent merkezinin korunmas› ile h›zla büyümekte olan kentin toplumsal, iktisadi ve çevresel aç›dan sürdürülebilir gelişimi aras›nda bir denge kurmak,
• Yaşayanlara ve ziyaretçilere, işlevsel çeşitliliği
olan, canl› ve cazip bir kent merkezi sağlamak,
yeni yat›r›mlar› çekerken, çeşitli sosyo-ekonomik
kesimlere ucuz bar›nma imkan› sağlamak,
• Tüm paydaşlar›n (yaşayanlar, çal›şanlar, ziyaretçiler, korumac›lar…) çeşitli/çelişkili ihtiyaçlar›n›
ve ç›karlar›n› yönetmek,
• Kamu, özel, sivil işbirliği modelleri kurmak,
• Tarihi yap›larda enerji tasarrufunu sağlamak.

Alan Yönetimi Çal›şma Grubu
Belediye
An›tlar› Koruma Birimi
Planlama Birimi
Kentsel Gelişme Birimi
İmar Birimi
Çevre Birimi
Kentsel Gelişme
Destek Fonlar› Birimi
İktisat Birimi
Bas›n Birimi
Dünya Miras› Yönetim Ofisi

Diğer
Regensburg Turizm Ofisi
Sanayi ve Ticaret Odas›
Regensburg Kent Pazarlama
Tarihi Kent Eylem Grubu
Regensburg Dünya Miras›
Geliştirme Birliği
Bavarya Bölgesel An›tlar›
Koruma Ofisi
Bavarya Ekonomi Bakanl›ğ›
(Yetkili İdare)
İmar ve Altyap› Kurulu
(Bavarya İçişleri Bakanl›ğ›)
İki Regensburg vatandaş›

Yukar›daki tabloda görüldüğü üzere, Bavarya Ekonomi Bakanl›ğ› yetkili idaredir. Ancak yetkili idarenin, finansal kaynaklar›n sağlanmas› d›ş›nda idari
bir rolü olmam›şt›r. Planlama ve yönetim çal›şmalar›n›n tamam›n› Regensburg Belediyesi’nin Koordinasyon Merkezi yürütmüşür.
Çok disiplinli bir işbirliği süreci içerisinde haz›rlanan
planda, alt› ana eylem alan› belirlenmiştir:
1. Somut Kültürel Miras
2. Kültür ve Turizm

Matthias Ripp

3. İktisadi Kalk›nma
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4. Kentsel Gelişme ve Kentsel Planlama
5. Çevre ve Rekreasyon
6. Bilinçlendirme ve Bilim
Planlama çal›şmas›n›n halka tan›t›m›, ciddi bir halkla ilişkiler çal›şmas›n›n konusu olmuş ve bu kapsamda çeşitli bilgilendirme etkinlikleri ve kampanyalar yürütülmüştür. Ard›ndan halk›n konuyla ilgili
fikirleri al›n›p bütün projeler değerlendirmeye ve
tart›şmaya aç›lm›şt›r. Projeler kesinleştikten sonra
ise halk›n uygulamaya kat›lmas› sağlanm›şt›r. 2010
y›l›nda tamamlanan plan, düzenli olarak güncellenerek uygulanacakt›r.
Alan yönetim plan›n›n Regensburg’da çözmeyi hedeflediği en kritik konu, tarihi kent merkezinin kimliği ve estetik değerlerini zedelemeden yeni ihtiyaçlara cevap verecek gelişmenin ilkelerini belirlemektir. Özellikle de kent merkezinin ticari işlevini çağdaş süreçlere uyumlu bir şekilde geliştirmek için
yürütülen “Perakende Konsepti 2020” projesi sonucunda, yerel yönetimin sadece eşgüdüm rolünü
üstlendiği tamamen kat›l›mc› bir süreç sonucunda
bir rehber geliştirilmiştir. Alanda yaşayanlar›n, esnaf

Regensburg

ve turizm sektörünün temsilcilerinin kat›l›m›yla, turizme yönelik geleneksel ürünler ve dükkânlar›n korunmas›n› hedefleyen çal›şma toplant›lar› sonucunda geliştirilen rehber, merkezde yaşayanlar›n ihtiyaçlar›na yönelik olarak, tarihi dokuya uygun modern al›şveriş merkezleri ve yeni mimari çözümler
üretme amac›n› taş›maktad›r. Rehber, bölgede yaşayan ve üreten insanlara dağ›t›larak, kendilerine
uygulama aşamas›nda izleme ve denetleme sorumluluğu yüklenmiştir.

Graz

Örnek 2: Graz (Avusturya)
Sunan: Gerhard Ablasser, Graz Belediyesi Projeler
Koordinatörü

Avusturya’n›n ikinci büyük kenti olan Graz’›n tarihi
kent merkezi, Avrupa’n›n en iyi korunmuş tarihi
yerleşimlerinden biri olup, 1999 y›l›nda UNESCO
Dünya Miras Listesi’ne al›nm›şt›r. 2010 y›l›nda ise,
tarihi merkezin üç kilometre bat›s›nda yer alan ve
bir Barok şaheseri olan Eggenberg Saray› miras
alan›na eklenmiştir.

düzenlenmesi gereken alanlar, geliştirilmesi gereken alanlar planda belirli renklerle belirlenmiştir.
Yine 2007 y›l›nda Master Plan ile eşgüdüm içerisinde geliştirilen Yönetim Plan› ise, Master Plan ve iletişim/yerel kat›l›m süreçlerinin örgütlenme çat›s›n›
oluşturup, yetki ve sorumluluk dağ›l›m›n› belirleyen
üst yönetim arac›d›r. Ayr›ca UNESCO’ya karş› Dünya Miras Alan› olma sorumluluklar›n› gözeten bir
belgedir.
Yönetim Plan›

Master Plan

Gerhard Ablasser

2007 y›l›nda haz›rlanan Master Plan, kent merkezinin tarihi dokusunun y›pranm›şl›k durumunu saptarken, alan›n koruma ve gelişme ihtiyaçlar›n› belirleyen, gelişmiş bir koruma amaçl› imar plan›d›r. Korunmas› gereken tarihi an›tlar, onar›lmas› gereken
tarihi doku, vurgulanmas› gereken önemli tarihi
özellikler, tarihi dokuyu zedeleyen ilaveler, yeniden

İletişim/
Kat›l›m Süreci

Yönetim Plan›’n›n aşmaya çal›şt›ğ› en önemli sorun,
tarihi kent merkezinin korunmas› ile sosyo-ekonomik
gelişme aras›ndaki dengeyi kurmakt›r. Ulaş›lmak istenilen hedefler şunlard›r:
• Tarihi kent merkezinde ulaş›m› yayg›nlaşt›rmak
• Yeni al›şveriş merkezlerinin aç›lmas› ve geleneksel dükkanlar›n korunmas› aras›ndaki dengeyi tesis etmek
• Yeşil alan ve kamu alanlar›n› geliştirmek

Graz kenti Master Plan›

• Yeni eğlence/yiyecek mekânlar›n›n kent merkezinde yaşayanlar›n üzerinde yaratt›ğ› rahats›zl›ğ›
azaltmak

mutabakat sağlanm›ş ve Graz’›n zengin mimari katmanlar›na çağdaş öğeler kat›lm›şt›r.

• 2010 y›l›nda, tarihi kent merkezinin d›ş›nda bulunan Eggenberg Saray› miras alan›na eklenince,
tarihi kent merkezi ile saray, bir tampon geçiş
bölgesi ile birbiriyle bütünleştirilmiştir. Tampon
bölge ve Eggenberg Saray›’n›n master plan kapsam›na al›nmas› ve tek bir alan olarak yönetilmesi gerekmektedir.

Örnek 3: Valletta (Malta)
Sunan: Samantha Fabry,
Heritage Enterprise Direktörü
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Bunlar› gerçekleştirmek için ise Graz kenti, Alan
Yönetimi sistemini güncelleyip, tarihi kent merkezinin korunmas›na yönelik yeni araçlar geliştirmeyi
hedeflemektedir. Bu kapsamda Alan Yönetim Plan›
ile Master Plan aras›ndaki eşgüdümün kurumsallaşmas› en önemli önceliklerden birisidir.
Çal›şmalar›n en önemli ayağ›n› oluşturan iletişim ve
kat›l›m sürecinde öncelikle paydaşlar belirlenmiştir:
• Styria Eyaleti’nin Kültür Ofisi
• Tarihi Kent Bilim Kurulu
• Sanayi ve Ticaret Odas›
• Graz Turizm Ofisi
• Mimarlar Odas›
• STK’lar
• Alanda yaşayan ve çal›şan kesimler
Kentlilerle birlikte yap›lan çal›ştaylar›n sonucunda,
tarihi dokunun (örneğin surlar, müze binalar›) daha
kolay ulaş›labilir ve alg›lanabilir olmas›n› sağlayacak
modern mimari çözümlerin, tarihi kent estetiğini
bozmayacak şekilde tasarlanmas› konusunda bir

Samantha Fabry

Malta’n›n başkenti Valletta Sen Jan Şövalyelerinin
16. yüzy›lda kente sahip olduğu döneme dayanan
mevcut dokusu ile, Avrupa’n›n ilk ›zgara planl› sokak sistemlerinden birine sahiptir. 1980 y›l›ndan
beri UNESCO’nun dünya miras listesinde olan, çoğunlukla taş ve kireçtaş›ndan oluşan dokusunu sürdürebilmiştir. Ancak yaşl› ve düşük gelir seviyeli
nüfus, içinde yaşad›ğ› yap›lar› koruyamamakta ve
mirasa ayk›r› bilinçsiz müdahalelerde bulunmaktad›r. Ayr›ca Valletta’n›n yoğun nüfusu ve araç trafiği,
kültürel ve doğal çevreye karş› bir tehdit oluşturmaktad›r.
1999 y›l›nda UNESCO taraf›ndan bir master plan›n
haz›rlanmas› talep edilmiş ancak Valletta için daha

öncelikli bir canland›rma stratejisine kavuşturan bu
çal›şmalar›n en önemli boyutu ise, projelerin sonucunda hayat kalitesinin iyileştirilmesi hedeflenen
yerel halkt›r. Halk›n sosyo-ekonomik durumunu ve
ihtiyaçlar›n› saptamak için üniversite öğrencilerinin
desteği ile yüzlerce kişiyle yürütülen detayl› anket
çal›şmas›, bölge ile ilgili önemli bulgular› ilk defa ortaya ç›karm›şt›r. Bu bulgular, bölgeye yönelik kültür
politikalar›n›n temelini oluşturmaktad›r.
Bu kapsamda dört ana proje belirlenmiştir:
1. Eski mezbaha (Biccerija) ve çevresinin restore
edilip, zanaatç›lar›n üretim yapabileceği atölyelere dönüştürülmesi projesi,
2. St. Augustine Kilisesi ve çevresinin restore edilmesi ve tarihinin araşt›r›lmas› projesi,
3. West Street (Bat› Sokağ›)’in kültür endüstrileri ile
yeniden canland›r›lmas› projesi,
4. Peacock Bahçelerinin (Tavuskuşu Bahçeleri)
rekreasyon ve liman seyir alan› olarak yeniden
düzenlemesi.

Valetta

önce haz›rlanm›ş olan çeşitli planlama raporlar›n›n
bu ihtiyac› karş›layabileceği ve kent merkezinin yeniden canland›r›lmas›na yönelik Yerel Eylem Plan›na temel oluşturabileceğine kanaat getirilmiştir.
Yerel Eylem Plan›n›n amac›, bütünsel ve sürdürülebilir bir kentsel koruma yaklaş›m›n› geliştirmektir.
Yani kentteki bütün kesimlerin ihtiyaç ve beklentilerini yönetecek ve mevcut planlama çal›şmalar› aras›ndaki eşgüdümü sağlayacak bir yönetim plan›d›r.
Uygulanacak kentsel koruma projeleri, bölgenin somut ve somut olmayan değerlerine dayal› sosyal,
yap›sal ve ekonomik bir yeniden canland›rma program› kapsam›nda ele al›nacakt›r.
Özellikle kentin ikinci doğal liman› olma özelliğini
taş›yan ve yeniden canland›r›lacak bir çöküntü bölgesi olan Marsamxett bölgesi için haz›rlanan K›smi
Eylem Plan›n›n, bölgenin tarihi ve toplumsal dokusunu canland›rmak için, somut ve somut olmayan
kültürel miras› korumak, turizm ve kültür endüstrilerine dayal› bir ekonomik kalk›nmay› sağlamak ve
toplu taş›ma ağlar›n› yayg›nlaşt›rmak gibi öncelikli
eylem alanlar› bulunmaktad›r.
Liman›n hemen ç›k›ş›ndaki bölgeyi böylelikle kültür

Bu projelerin d›ş›nda ise, Valletta’n›n somut olmayan miras›n› yaşatacak önemli kutlamalar ve festivaller, kültür merkezleri ve bakanl›k binalar›n›n
24 saat boyunca halka aç›k olduğu “beyaz geceler”, bölge halk›n›n kentlilik kimliğini pekiştirecek ve
ayn› zamanda ekonomik canl›l›k yaratacak önemli
faaliyetlerdir.

Tarihi Kentler Birli¤i’nden
Örnekler
Örnek 1: ‹stanbul-“‹stanbul Tarihi
Yar›mada Alan Yönetim Plan›”
Sunan: Dr. Halil Onur, ‹stanbul Sit Alanlar› Alan
Yönetimi Baﬂkan›

1985 y›l›ndan beri UNESCO’nun dünya miras listesinde yer alan İstanbul Tarihi Alanlar›; Arkeolojik
Park, Süleymaniye Koruma Alan›, Zeyrek Koruma
Alan›, İstanbul Karasurlar› Koruma Alan› olmak
üzere dört alandan oluşmaktad›r. Yenikap› kaz›lar›
sonucunda milattan 7000 y›l öncesine kadar uzanan bölgenin tarihi dokusu, çeşitli kültürlerin izlerini
taş›yan çok katmanl› bir imparatorluk başkenti ve
Neolitik döneme dayanan bir liman bölgesidir.
İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 2006 y›l›nda bir meclis karar› ile İstanbul Sit Alanlar› Alan
Yönetimi Başkanl›ğ› kurulmuş ve başkan› atanm›şt›r. Alan Yönetim plan› ile hedeflenen, alan›n “ak›l-

c›, sürdürülebilir ve bütüncül bir anlay›şla, ilgili tüm
paydaşlar›yla birlikte korunmas›n›, varl›ğ›n üstün
evrensel değeri yan›nda gelişiminin ve canl›l›ğ›n›n
muhafaza edilmesini ve bunlar aras›nda bir denge
kurarak gelecek kuşaklara aktar›lmas›n›” sağlamakt›r. Alan Yönetim Plan›n›n en önemli misyonu, alanda söz hakk› olan tüm idareler ve ilgili tüm kesimler/kurumlar aras›nda bir eşgüdüm mekanizmas›n›
oluşturmakt›r.
Yönetmelikte belirtildiği şekilde Alan Başkanl›ğ›na
bağl› olarak kurulan yap›lar, Dan›şma Kurulu, Eşgüdüm ve Denetleme Kurulu ve Denetim Birimi’dir.
2009 y›l›nda, üç y›l süren bir sürecin sonunda,
UNESCO Dünya Miras Listesi yönetim plan› s›n›rlar›n›n belirlenmesinin ard›ndan, dört aşamal› planlama süreci başlam›şt›r:

Dr. Halil Onur

1. Aşama: Analizler ve Birinci Çal›ştay
(tamamland›)
2. Aşama: Birinci Arama Konferans›; SWOT Analizi,
Vizyon-Misyon, Ana Hedefler ve Ana İlkeler (tamamland›)
3. Aşama: İkinci Çal›ştay, İkinci Arama Konferans›;
Eylem Planlar›, Paydaşlar aras› görev dağ›l›m› (devam etmekte)
4. Aşama: Yönetim Plan›n›n tüm paydaşlara sunumu, tan›t›m›, onay› (Şubat 2011).
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İstanbul Tarihi Yar›mada Yönetim Plan› sürecinde
plan›n vizyon, misyon, sorun, potansiyel, f›rsat/tehdit ile ana hedefler ve yönetim plan› kurgusunun
oluşturulmas›nda kat›l›mc› yöntemlerden faydalan›lmas› hedeflenmiş ve bu amaçla Arama Konferanslar›n›n düzenlenmesi planlanm›şt›r. Arama Konferans› yaklaş›m›, iddia sahiplerinin bilgi ve tecrübelerinden yararlanarak ortak akl› ç›karmay› hedefleyen
kat›l›mc› bir yöntemdir.
Konferansa kat›lan kesimler, alanda bulunan ve
Alan ile ilgili aktörler:
•

Kamu kurum/kuruluşlar› ve üniversiteler

•

Esnaf kuruluşlar›

•

Mahalle/semt kuruluşlar›

•

Sosyal yard›mlaşma/dayan›şma kuruluşlar›

•

Hemşeri kuruluşlar›

ve alanda bulunmayan ama Alanla ilgili olan aktörlerdir:
•

Sivil toplum kuruluşlar›

•

Meslek odalar› ve

•

Üniversiteler

Bu kesimler, alana ilişkin vizyon, misyon, sorun,
potansiyel, f›rsat/tehdit, ana hedefler ve plan›n kur-

İstanbul

gusunu belirlemiştir. Ortaya ç›kan vizyon doğrultusunda, İstanbul Tarihi Yar›mada’n›n mevcut işlev
çeşitliliğinin korunmas›, yani konut, üretim, turizm
işlevlerinin dengeli bir şekilde sürmesi yönünde genel bir talep dile getirilirken, kentsel yenileme projelerine yönelik tedirginlikler sürekli vurgulanm›şt›r.
Taslak plan›n haz›rl›k süreci devam etmekte olup,
Şubat 2011’de tamamlanmas› beklenmektedir. Alan›n UNESCO Dünya Miras› listesinde yer almaya
devam etmesi için bir zorunluluk olan Alan Yönetim
Plan› elbette ki yeterli değildir. Uygulama aşamas›nda, sürece kat›lan tüm kesimlerin denetim rolünü üstlenmesi çok önemlidir.

Kayseri Semineri

Örnek 2: Edirne-“Selimiye Camii ve
Külliyesi Alan Yönetimi Plan›”
Sunan: Nam›k Kemal Döleneken, Edirne Belediyesi
Baﬂkan Vekili, Alan Baﬂkan›

Nam›k Kemal Döleneken
Edirne

Mimar Sinan’›n başyap›t› ve İslam mimarisinin şaheseri olan Selimiye Külliyesi’nin mülkiyeti Vak›flar
Genel Müdürülüğü’ne ait olup, içinde bulunduğu
kentsel sit alan›na ilişkin bütünsel bir Yönetim Plan›n›n haz›rlanmas› ve UNESCO Dünya Miras Alan-

lar› Listesi’ne adayl›k dosyas›n›n haz›rlanmas› Edirne
Belediyesi’nin sorumluluk alan›na girmiştir. Dünya
Miras Listesi’ne üyelik başvurusunun sonucu, 2011
y›l›nda belli olacakt›r. Alan Başkanl›ğ› görevini, Edirne Belediyesi Başkan Yard›mc›s› yürütmektedir.
Uzmanlardan oluşan planlama ekibi, bir dan›şman›n eşliğinde çal›şmalar› tamamlam›ş, uygulama
aşamas›na gelinmiştir.
Böylesi bir değerin korunmas›na ilişkin görevi üstlenirken, Edirne Belediyesi’nin ilk olarak Selimiye
Külliyesi’ne ilişkin paydaş analizleri, özellikle 2006
ve 2009 y›llar› aras›nda yap›lan geniş kat›l›ml› yirmi
farkl› toplant› kapsam›nda gerçekleştirilmiştir. Bu
sürecin sonunda ise, alandaki paydaşlar ve alana
yönelik ilgileri saptanm›şt›r. Birçok STK’n›n alana ilgisinin yüksek ancak sorumluluklar›n›n az olduğunun anlaş›lmas› üzerine, ilgisi yüksek STK’lar›n sorumluluk almas› sağlanm›şt›r. Alana ve korumaya ilgisi ve sorumluluğu düşük olan kesimlerin alan yönetim planlamas›na kat›l›m›n› sağlamak önemli bir
çal›şma olmuştur. Eğitim ve gelir düzeyi düşük kesimlerin öncelikleri farkl› olduğundan, bu kesimleri
koruma çal›şmalar›na çekmek yoğun bir bilinçlendirme süreci ile başar›lacakt›r.
Ard›ndan paydaşlar aras›ndaki eşgüdüm mekanizmas›, alan yönetimi çat›s› al›nda oluşturulmuştur.
Alan yönetimine katk›da bulunan kurumlar ve kesimlerden, planlaman›n uygulanmas› için gerekli
kaynaklar ve yöntemlerle ilgili yeni fikirler üretmeleri
sağland›. Kat›l›m mekanizmas›, 26006 say›l› yönetmelik çerçevesinde kurumlaşt›r›larak, fikirlerin kararlar haline getirilmesi sağlanm›şt›r.

Bu kat›l›mc› sürecin sonunda ortaya ç›kan hedefler
aşağ›daki ana başl›kar alt›nda grupland›r›labilir:
1. Yap›sal koruman›n sürdürülmesi,
2. Yönetim alan›ndaki kentsel gelişim etkilerinin yönetilmesi,
4. Ziyaretçi yönetimi,
5. Araşt›rma ve eğitim imkanlar›,
6. Bilgi yönetiminin işlevleştirilmesi,
7. Yönetimin sağlanmas›,
8. Finansal kaynaklar.

Hasan Sipahioğlu

Plan kapsam›nda şu ana kadar; 15 farkl› amaç alt›nda 30 farkl› eylem ve projenin orta vadede tamamlanmas› hedeflenmiştir. Bu hedeflerin kimisi
gerçekleştirilmiştir. Uzun vadede ise plana dahil
edilmiş eylem ve proje say›s› 50’yi geçmektedir.
Edirne Belediyesi’nin karş›laşt›ğ› en büyük sorun,
Alan Başkanl›ğ›nda çal›şan kadrolara yönelik yeterli
bütçe bulunmamas›d›r. Tarihi Kentler Birliği’nin
“200 Ortak 200 Eser” program› çerçevesinde sağlanan proje yard›m› d›ş›nda herhangi bir katk› alamam›ş olan Edirne Belediyesi, büyük bir miras›
kendi imkânlar› içerisinde koruman›n sorumluluğunu ve zorluklar›n› yaşamaktad›r.

Örnek 3: Alanya-“Alanya Kalesi ve
Selçuklu Tersanesi Alan Yönetimi
Plan›”
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Sunan: Hasan Sipahio¤lu, Alanya Belediye Baﬂkan›

Selçuklu Sultan› Alaeddin Keykubat taraf›ndan
13. yüzy›lda yeniden inşa edilen Alanya Kalesi, günümüze ulaşan bir ortaçağ tersanesini bar›nd›ran
eşsiz bir kültür değeridir. Alanya Kalesi’nin UNESCO Dünya Miras listesine başvurusu 2010 y›l›nda
Edirne Belediyesi ile ayn› anda yap›lm›şt›r. Sonuçlar
2011 y›l›nda aç›klanacakt›r.
Alanla ilgili yap›lan koruma çal›şmalar›n›n önemli
aşamalar› 1999 y›l›nda onaylanan koruma amaçl›
imar plan› ve Türkiye’de ilçe baz›nda kurulan ilk
KUDEB’in kuruluşu olarak s›ralanabilir. 2007 y›l›nda ise, Alan Yönetimi s›n›rlar› belirlenip, Alanya
Müzesi Müdürü’nün Alan Başkan› olarak atanmas›yla, Alan Yönetim Plan› çal›şmalar› başlat›lm›şt›r.
Alan Başkanl›ğ› bünyesinde; restoratör mimar, şehir planc›s›, arkeolog, sanat tarihçisi, ziraat mühendisi, inşaat mühendisi, bilgisayar mühendisi, işletmeci gibi meslek gruplar›ndan kişilerin yer ald›ğ›
Yönetim Plan› Haz›rlama Ekibi oluşturulmuştur. Bu
ekibin bir proje dan›şman›yla birlikte çal›şmas› sonucunda Alanya Kalesi Alan Yönetim Plan› ortaya
ç›km›şt›r. Arkeolojik, kentsel ve doğal sit özelliği ta-

Alanya

ş›yan bir alanda ve etkileşim alan›nda yönetim
planlamas› yap›lm›ş olmas› aç›s›ndan Türkiye’de bir
ilki ortaya koymaktad›r.
Yönetim alan› içerisinde ve paydaşlardan biri olan
Kale halk›yla doğrudan ve sürekli bağlant› sağlanmas› amac›yla alan içerisinde yer alan Alan Yönetimi Merkezi, belediye taraf›ndan restore edilen geleneksel bir Alanya Evi’nde 2009 y›l›ndan beri hizmet
vermektedir. Merkezin yer ald›ğ› alandaki iki tan›ms›z yap›n›n bilgilendirme ve söyleşi mekân› olarak
düzenlenmesi hedeflenmektedir. Alanya Kalesi halk›na belirli aral›klarla, yap›lan ve yap›lacak işler ile
ilgili bilgi verilip, onlar›n da fikirleri değerlendirilerek
sağlayabilecekleri katk›lar anlat›lmakta, önerileri
saptan›p, kendilerinin aktif olarak bu plana dâhil olmalar› teşvik edilmektedir.

Alanda yap›lacak çal›şmalar şu ana başl›klar alt›nda
toplanabilir:
• Tarihi dokunun korunmas› (restorasyon, altyap›
çal›şmalar›, kablolar›n yer alt›na al›nmas›...)
• Alan›n ziyaret edilmesi için güzergâhlar›n belirlenmesi, alg›lanabilir ve okunabilir hale getirilmesi, yayalaşt›rma çal›şmalar›n›n yap›lmas›,
• Denizcilik ve gemicilik konsepti kapsam›nda: Ortaçağ denizciliği sürekli sergisi, alandaki yüzlerce
tarihi gemi grafitilerinin belgelenmesi, korunmas›
ve sergilenmesi,
• Çeşitli kültürel gruplarla sözlü tarih çal›şmalar› ve
arşiv oluşturulmas›,
• Alanya Kalesi sakinleri ile yöresel ipek böcekçiliği
ve ipek dokumac›l›ğ› kurslar›,
• Doğal zenginliklerin saptanmas›, korunmas›, halk›n bilinçlendirilmesi (“Alanya Kalesinde Yaşayan
Kelebek Türleri Kitapç›ğ›”, “Alanya’n›n Doğas›”
web sitesi),
• 10. Alanya Turizm ve Sanat Şenliği,
• Alaeddin Keykubat’›n kaleyi fethetmesinin 789.
y›l› an›s›na haz›rlanan fotoğraflar kitab›.

Sonuç
Koruma, çok farkl› disiplinlerden uzmanl›klar›n ve
idarelerin eşgüdüm içerisinde hareket etmesini
sağlayan; sözkonusu alan›n korunmas›n› hedeflerken, bölgede yaşayan ve alan› ziyaret eden insanlar›n ihtiyaç ve beklentilerini yöneten ve bunlar› uzlaşt›ran, korunan değerin kültürel, sosyal, ekonomik
boyutlar›n› bir bütün olarak ele alan “bütünleşik”
bir yöntemle mümkündür.
Alan yönetimi, böylesi bütünleşik bir yaklaş›m› kurumsallaşt›ran, yasal altyap›s› olan bir yönetim sürecidir. Bu yaklaş›mda esas olan, Dünya Miras Alan›
statüsüne kavuşmaktan ziyade, yönetim yaklaş›m›n›n kendisidir. Bu bağlamda, sadece koruma odakl›
bir yaklaş›m yerine, gelişme ihtiyaçlar›n› da gözeten, toplumsal, ekonomik ve çevresel aç›dan sürdürülebilir bir planlamay›, kat›l›mc› bir süreç içerisinde
başarmak en kritik noktad›r. Önemli olan, gelişmenin gerekli k›ld›ğ› yönetim ve finansman modelleri
ile kamu yarar› aras›ndaki dengeyi gözetmektir.
Gördüğümüz kentsel sit alan› örneklerinde, yerel
yönetimlerin yönetiminde, yerel dinamiklerin sürecin her aşamas›na kat›ld›ğ› başar›l› uygulamalar›

şimdiden gözlemlemek mümkündür. Diğer yandan,
Kültür ve Turizm Bakanl›ğ›’n›n yürüttüğü arkeolojik
sitlerin yönetim plan› çal›şmalar› ise, yerel dinamiklerden kopuk sorunlu süreçlere dönüşebilmektedir.
Tepeden inme bürokratik süreçlerin içerisinde, koruman›n gerçek akörlerinin gözden kaçma ve süreç
d›ş› b›rak›lma riski bulunmaktad›r. Bu bağlamda,
kal›c› sonuçlar al›nabilmesi için paydaş analizinin
doğru yap›lmas› çok önemlidir. Arkeolojik alanlar›n
yönetimine yerel dinamiklerin entegre edilmesi aç›s›ndan yine belediyelerin rolü çok önemlidir.
İdari aç›dan, Alan Yönetimi veya ilgili yönetim şeklinin, tam zamanl› bir sekreterya ve eşgüdüm merkezine ihtiyac› vard›r. İstanbul örneğinde görüldüğü
üzere, alan başkanl›ğ›ndaki kadrolar belediyenin
mali kaynaklar› çerçevesinde görevlendirilmiştir.
Ancak Edirne ve Alanya örneklerinde alan başkanl›ğ›n›n idari masraflar›na ilişkin bir bütçe s›k›nt›s› olduğu görülmektedir.
Unutulmamal›d›r ki, Alan Yönetimi veya ilgili yönetim, daha üst ölçekli stratejilere oturtulduğu takdirde etkili ve kal›c› sonuçlara ulaşabilir. “Kentlerin Yol
Haritalar›” ve “Havza Politikalar›n›n” içerisinde doğru bir şekilde konumland›r›lmayan bir alan yönetimi, bütünden kopuk, israf yaratan ve sürdürülemez
bir noktaya varabilir. Kentsel sit alanlar›n›n ve arkeolojik varl›klar›n yönetimine yönelik bir yöntem olarak geliştirilen alan yönetimi anlay›ş›n›n, özellikle
Türkiye gibi doğa, tarih ve kültür zengini bir ülkede,
daha geniş ölçeklerde tüm yaşam alanlar›n› kapsayan, koruma-kullanma dengesine yönelik bir yönetim modeline dönüşmesi hedeflenmelidir. Doğa,
kültür ve insan aras›ndaki karş›l›kl› ilişki ile hayat
bulan yaşam kaynaklar›ndan herkesin eşit pay almas›na dayal› böyle bir yönetim anlay›ş›n›n, kentlerden havzalara, havzalardan bölgelere ve ülke bütününe yay›lmas› sağlanmal›d›r. Alan yönetiminin bir
altbaşl›k olarak içinde yer ald›ğ› böyle bir anlay›ş,
tüm yaşam alanlar›n› bir bütün olarak gören, sağl›kl› bir envantere dayanarak planlayan ve yöneten,
gerekli yasal düzenlemeleri ve kaynaklar› kurumlar
aras› eşgüdümle harekete geçiren, yurttaş talepleri
ve yararlar›n› gözeten, çok sesli, demokratik bir
yöntemi hayata geçirmiş olacakt›r.
Alan yönetimi, uyguland›ğ› takdirde anlaml›d›r. Uygulanabilir, gerçekçi planlar›n yap›lmas› ve paydaşlar›n uygulamada görev almas›, uygulama sürecinin
izlenmesi ve yönetim plan›n›n belirli aral›klarla güncellenmesi başar›l› sonuçlar almak aç›s›ndan kaç›n›lmazd›r.

Kayseri Buluﬂmas›
Sonuç Bildirgesi
Tarihi Kentler Birliği’nin kuruluşunun onuncu y›l›n›
kutlaman›n onurunu paylaşt›ğ›m›z 1-3 Ekim 2010
tarihlerinde, Avrupa Tarihi Kentler Birliği ile ortaklaşa gerçekleştirilen Tarihi Kentlerde Bütünleşik Yönetim Planlar› ve Yerel Kat›l›m Uluslararas› Sempozyumu’na da ev sahipliği yapan Kayseri’de, tarihi
bir buluşma gerçekleştirildi.
Tarihi Kentler Birliği Meclisi, birliğin Kas›m 2009
Burdur Semineri’nde gündemine ald›ğ› ve üyelerinin tarihi alanlar›n çok yönlü ve çok kat›l›ml› yönetilmesine ilişkin uygulamalar› ile, Avrupa Tarihi
Kentler Birliği üyesi kentlerdeki bütünleşik yönetim
planlar› uygulamalar›n› uluslararas› bir tart›şma ve
paylaş›m ortam›nda buluşturan bu toplant›y›, on y›lda ulaş›lan gelişim düzeyinin bir göstergesi olarak
değerlendirmektedir. Tarihi Kentler Birliği Meclisi,
bu tarihi buluşma sürecinde tart›ş›lan konular›n bir
aç›klama ile kamuoyuna duyurulmas›n› kararlaşt›rm›ş bulunmaktad›r.
Tarihi Kentler Birliği Meclisi öncelikle, tarih öncesi
dönemlerden bu yana pek çok uygarl›ğ› bar›nd›rm›ş olan Kayseri’de, yerli yabanc› 750 konuğa kusursuz ev sahipliği yapan Birlik Başkan›, Kayseri
Büyükşehir Belediye Başkan› Say›n Mehmet Özhaseki ile çal›şma arkadaşlar›n› s›cak konukseverlikleri için takdir ve teşekkür duygular›yla anmaktad›r.
Temmuz 2000 tarihinde 52 üye ile yola ç›kan Tarihi Kentler Birliği, onuncu y›l›n› 308 üyesi ile birlikte
kutlarken, kültürel miras› ve tarihi kentsel dokular›
koruman›n yerelden başlayarak ülke bütününe yay›lmas› hedefine ad›m ad›m ulaşman›n onurunu
yaşamaktad›r. Tarihi Kentler Birliği, kamu-yerel-sivil-özel birlikteliğinin seçkin örneklerini vermiş, yoğun bir bilgi ve deneyim paylaş›m›, işbirliği, öğrenme ve dayan›şma ortam› yaratm›şt›r.
Başta sivil kuruluşlar olmak üzere, üniversiteler,
kamu yöneticileri, bürokratlar, uygulamac›lar, bilim,
kültür, sanat insanlar› Tarihi Kentler Birliği’nin çevresinde bir çember oluşturmuş, üye kentlerin yan›
s›ra tüm koruma camias›n› bir araya getiren bir zeminde, kültür miras›m›z› yaşatma uğraş› verilmiştir.
Bu nitelikleriyle Tarihi Kentler Birliği, Türkiye’nin
koruma tarihinde bir dönüm noktas› olarak değerlendirilmelidir.

Cumhuriyet’in doğa, kültür ve insan aras›ndaki karş›l›kl› ilişki ile hayat bulan yaşam kaynaklar›ndan
herkesin eşit pay almas›na dayal› bir yönetim anlay›ş›, zaman zaman yaşam alanlar›n› bir bütün olarak göremeyen, sağl›kl› bir envanterini yapamayan,
gerekli yasal düzenlemeleri ve kaynaklar› uygulamaya geçiremeyen, sahip olduğu büyüklükleri yitiren dönemlerle kesintiye uğrad›. Avrupa, II. Dünya
Savaş› sonras›nda yaşad›ğ› y›k›m› aşmak için ortak
miras› birleştirici bir güç olarak kucaklarken biz,
topraklar›m›z›n miras›n› kendi ellerimizle y›k›ma uğratarak varl›klar›m›z› h›zla kaybettik.
Bugün ise fiziki ortamlar›n onar›lmas›ndan bilinçlenmeye geçişi yerel politikalarla gerçekleştirme yolunday›z. Y›llard›r biliyoruz ki, doğal kaynaklar olmadan kültürel birikim olmaz, eğitim olmadan kültürel birikim değerlendirilemez, örgütlenme olmadan değerler yayg›nlaşt›r›lamaz. Bu ilkelerle, ilk
günden beri yaşam alanlar›n› bütüncül ve sağl›kl›
bir yaklaş›mla tart›şmaya açan ve elverdiğince geliştiren bir on y›l› kutluyoruz.
Tarihi Kentler Birliği, yerel, ulusal ve bugün de
uluslararas› boyutta doğru, sağlam ve kal›c› değerlere ulaşman›n yolunu açm›ş gözüküyor. Tart›şma
konusu olan alan yönetimini, “yaşam alan›” olarak
devreye sokmak ve ekonomiye kaynak oluşturarak
sonuç almak için, sağlam bir vizyona dayanan güçlü bir stratejinin geliştirilmesi gerekmektedir.
Bundan sonraki ony›llarda bilinçli, bütünleşik, her
aşamas› saptanm›ş bir sistematik içinde, alan yönetiminin bir altbaşl›k olarak içinde yer ald›ğ› yaşam alanlar›n›n planlamas›n› gerçekleştirmeliyiz.
On y›l›n ard›ndan kendini gözden geçiren Tarihi
Kentler Birliği, uluslararas› boyutta da bu kavramlar› irdeleme ve üst düzeye taş›may› başarm›şt›r.
Tarihi Kentler Birliği bundan böyle de, öncülüğünü
yapt›ğ› kültürel uyan›ş›, kentlerden havzalara, havzalardan bölgelere ve ülke bütününe yayma çabas›
içinde olacakt›r. Ülkenin tarihi ve kültürel varl›klar›n› korurken ve yaşat›rken, çağdaş değerler ve bilimsel verilere dayal› bir gelecek kurgusunun bu
engin kaynaktan beslenmesini ilke edinecektir.
Kentlerin kültür birikimini, kent kimliğinin harc› ve
kentsel kalk›nman›n itici gücü olarak değerlendirmeye yönelik ad›mlar atacakt›r. Kültür öncelikli gelişme politikalar›n› yerelden başlatarak, önce ulusal,
sonra evrensel düzeyde kimlikli bir ülke olarak var
olmay› hedefleyecektir.
Kamuoyuna duyurulur…
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de¤erlendirme
Kayseri Buluﬂmas›’n›n
düﬂündürdükleri

E

kim ay›nda Kayseri’de yap›lan Tarihi Kentler Birliği buluşmas›, bugüne kadar görülmemiş bir kat›l›mla gerçekleşti. Anadolu’nun dört bir yan›ndan
gelen belediye başkan› ve belediye meclis üyelerinin
yan› s›ra her kademeden kamu yöneticisi, bürokrat, üniversite öğretim üyesi, mimar, şehir planc›, sanat tarihçi,
arkeolog, tasar›mc›, dan›şman ve STK temsilcisi… Onlara kat›lan Avrupa Tarihi Kentler ve Bölgeler Birliği ve Avrupa Konseyi Kültür ve Eğitim Komitesi temsilcileri… İlk
uygarl›klar›n filizlendiği, ilk insan yerleşmelerinin ortaya
ç›kt›ğ›, ilk ticaret anlaşmas›n›n yap›ld›ğ› özgün bir coğrafyada, insanl›ğ›n ortak miras›n› dert edinmiş bin kişilik
çok renkli, çok kültürlü, çok çeşitli bir insan topluluğu
Tarihi Kentler Birliği’nin 10. kuruluş y›l›n› kutlamak üzere
bir araya gelmişti.
Günümüz dünyas›nda gelişmenin ve ilerlemenin odağ›nda yer alan kentler, her biri kendine özgü kültürel değerleriyle fark yaratmaya, kimliğini alg›lan›r k›larak zihinlerde
iz b›rakmaya ve dünya kentler topluluğu içinden s›yr›lmaya çal›ş›yor. Amaçlar› küçülen dünyan›n çekim merkezleri aras›nda yer almak…
Öte yandan, dünyan›n her yan›ndan kent yöneticileri, yerel, ulusal ya da küresel ağlar›n ve organizasyonlar›n
içinde yer edinmek için çabal›yor, uluslararas› bir toplant›dan bir başkas›na koşuyor, “iyi örnek”lerini, başar›lar›n›,
neyi nas›l yapt›klar›n›, geleceğe yönelik hayallerini balland›ra balland›ra anlat›yorlar.
Böyle bir ortamda Kayseri Buluşmas›, Tarihi Kentler Birliği’nin “yerli yerinde vizyonu”, “ayağ› yere basan misyonu”, “s›n›rlar› çizilmiş ilkeleri”, “ad› konmuş ahlaki değerleri”, “tan›mlanm›ş sorumluluklar›” ve bunlar›n tümünü “sahiplenmiş, sindirmiş üye topluluğu”yla farkl› bir
konuma sahip olduğunu bir kez daha gösterdi.
Birliğin çocukluk ve ilk gençlik dönemini tümüyle geride
b›rakt›ğ›, kurumsal olgunluk evresinde sağlam ad›mlarla
yol ald›ğ› aç›k ve seçik görüldü. Yurdun farkl› köşelerinden, farkl› ölçeklerdeki kentlerden gelen farkl› siyasal tercihlerin hatta altkültürlerin temsilcileri, ortak amaçlar› ve
ortak sorumluluklar›n›n bilinciyle kucaklad›lar birbirlerini.
Kentlerine kimlik kazand›racak projelerini göğüsleri kabararak sergilerken, birbirlerinin projelerini de kimi kez hayranl›k, kimi kez g›pta ile incelemekten geri kalmad›lar.
Aç›l›şa kat›lan Kültür ve Turizm Bakan›’n›n dile getirdiği,
Tarihi Kentler Birliği ile ÇEKÜL Vakf› aras›ndaki uyuma ve

al›nan sonuçlara özenen Bakanl›ğ›n da bu stratejik ortakl›k içinde yer alma isteğini, olgun bir gururla karş›lad›lar.
Benzerlerinden çok farkl›, türdeş bir dil ve kültür ortakl›ğ›
idi d›şa yans›yan. Örgütlenme yap›s›yla, her biri iş ve insan kalitesini art›rmaya yönelik etkinlik alanlar›yla, destek
kadrolar›yla seçkinleşen, birbirine destek verirken ayn›
zamanda birbirinden öğrenen, paylaş›mc›, üretken bir
insan topluluğu.
Buluşman›n tepe noktas› hiç kuşkusuz, “Tarihi Kentlerde Yönetim Planlar› ve Yerel Kat›l›m” başl›kl› uluslararas›
sempozyumun oturumlar›yd›. Kalabal›k bir dinleyici grubunun nefeslerini tutarak dinledikleri sunuşlar, Tarihi
Kentler Birliği üyelerinin dünya koruma gündeminin baş›nda yer alan en güncel ve s›cak konularda bile dünyayla nas›l başa baş ve düzeyli bir duruma ulaşt›klar›n›
gözler önüne serdi.
Birinci oturumda yer alan Türkiye’den üç alan yönetimi
örneği ve bu bağlamda değerlendirilen başl›klar, TKB camias›na “yerel kat›l›m” anlay›ş›n› benimsetmeyi misyon
edinen kimi Bat›l› dostlar›n içlerini ferahlatacak nitelikte ve
düzeydeydi. Eleştirel ve analitik bir yaklaş›mla, art›s› ve eksisiyle sunulan örnekler, finansman ve kurumlararas› eşgüdüm kültürüne ilişkin sorunlara ilişkin değerlendirmeler,
TKB üyelerinin vizyonunu, hedef ald›klar› doğrular› ve gerçekçi yaklaş›mlar›n› yans›t›yordu. İkinci oturumda yer alan
Avrupa Tarihi Kentler Birliği’nin HerO projesinden örnekler
ile daha da zenginleşen sempozyum sonunda, tarihi bir
alan›n yönetilmesinde göz önüne al›nmas› gereken parametreler ve ölçütler zihinlerde aç›kl›k kazand›.
Türkiye için yeniliğini hâlâ koruyan “alan yönetimi planlamas›” kavram› 2009 y›l›ndan bu yana Tarihi Kentler
Birliği’nin gündeminde yer al›yor. TKB, yeni bir uygulama olmas›n›n yan› s›ra ülkemizin al›ş›lm›ş yönetim kültürüyle zaman zaman uyuşmazl›ğa düşen bir anlay›ş değişikliğini de içermesi bak›m›ndan, bu yaklaş›m›n üzerinde
durulmas›n› önemsiyor.
Alan yönetimi planlamas›, tarihi alan›n içinde yer ald›ğ›
bölgenin tüm dinamiklerini bütünleşik bir anlay›şla
uyumlulaşt›ran bir koruma anlay›ş› getiriyor. Bölgenin gelişme ihtiyaçlar›n› gözeten, toplumsal, ekonomik ve çevresel aç›dan sürdürülebilir bir planlamay›, kat›l›mc› bir
süreç içerisinde başarmay› hedefleyen bir koruman›n
önemi vurgulan›yor. Kentsel yol haritalar› ve havza politikalar› içinde doğru konumland›r›lmayan bir alan yönetimi ise, bütünden kopuk, israf yaratan ve sürdürülemez
bir noktaya varma tehlikesi taş›yor. Bu bak›mdan kentsel
sit alanlar› ve arkeolojik varl›klar› hedef alan “alan yönetimi anlay›ş›”n›n, yaşam kaynaklar›ndan herkesin eşit pay
almas›n› gözeten ve kent-havza-bölge ölçeklerinde yaşam alanlar›n› kapsayan, daha üst ölçekli stratejik planlama çal›şmalar›n›n bir alt başl›ğ› olarak değerlendirilmesinin önemi ortaya ç›k›yor.
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On y›lda neler yapt›k?

sağl›klaşt›rma işlemleri, bugün ödül alacak olan
Kütahya’da Germiyan Sokak’ta yap›l›r.

HASAN ÖZGEN

1984 y›l›nda Metin Sözen Hocam›z›n TBMM Kültür
Sanat Dan›şmanl›ğ› ve Milli Saraylar Bilim Kurulu
Başkanl›ğ›’na getirilmesi, koruma çabalar›na ayr› bir
ivme kazand›r›r. Bir yandan TBMM’ne bağl› saray ve
kas›rlar yeni ve zengin içeriklerle halka aç›l›r, öte yandan koruma çabalar›nda, restorasyonda ihtiyaç duyulan sanatkâr ve ustalar› yetiştirecek atölyeler aç›l›r.
Olay uluslararas› boyuta taş›n›r.

TKB DANIﬁMA KURULU ÜYES‹

Tarihi Kentler Birliği’nin 10. y›l›n› kutluyoruz. Bu
kutlamay› hakl› gösterecek say›s›z nedenimiz var. Bu
on y›ll›k deneyime bakarak gelecek için daha umutlu
olmam›z› sağlayan çeşitli göstergeler de var. K›sacas›
geçmiş ile gelecek aras›nda bir noktada, birikimlerimizle, beklentilerimiz aras›nday›z.
Doğru bir yarg›lama yapabilmek için tarih ve kültür
varl›klar›n› koruma ve yaşatma politikas›n›n, devletin,
merkezi yönetimin d›ş›nda sivil bir girişim olarak nas›l
oluştuğuna bir göz atmal›y›z.
1950’den başlayan y›llar Türkiye’nin kalk›nma
çabalar›ndan kaynaklanan h›zl› değişim y›llar›d›r.
Yeni yaşam, yerleşmelerin hem nüfus bileşenlerini,
hem de fiziksel yap›s›n› değiştirir. Bu değişim dönemi tarih ve kültür varl›klar›n›n yeterince önemsenmediği y›llard›r. Oysa binlerce y›ll›k birikimleriyle Türkiye
tarih ve kültür zengini bir ülkedir.
Tarihsel ve kentsel değerlerimizi eski ve gereksiz
say›p ihmal eden yönetim ve yaşam anlay›ş›ndan ilk
gedik 1975 y›l›nda Safranbolu’da aç›l›r. Bir k›s›m sivil
insan; bilim adam›, sanatç› ve yerel yönetici geleneksel kent dokular›n›n, tarih, kültür ve doğa varl›klar›n›n
yaşam için önemini Safranbolu özelinde gündeme
getirir. Devletin bu alanda yapt›klar›na da farkl› bir
sahiplenme oluşur. 1975’de Safranbolu’dan
başlayarak koruma politikas›na giden yolu açan
öncülerden biri olan Metin Sözen hocam›z hâlâ
bizimle birlikte, öncülüğünü hâlâ sürdürüyor.…
Safranbolu’yu Muğla izler. Buralarda yetersiz hukuki
ve mali koşullara rağmen Belediye yurttaşlarla
anlaşarak bir tür kentsel sit ilan eder ve geleneksel
doku korunur. Bu çabalar› imar müdürü olarak
düzenleyen Oktay Ekinci de hâlâ bizlerle birlikte
yürüyor.
1984 y›l›nda ise Bursa gündeme ağ›rl›k koyar. Tarih
İçinde Bursa Semineri ile hem Bursa kent olarak
ciddi bir aray›şa girer, hem de koruma bilinci derinleşir ve yayg›nlaş›r. Bugüne kadar seçilen tüm
belediye başkanlar› konuya süreklilik kazand›r›r.
Bugün ise çok önemli bir noktaya gelinir. Bu yoğun
toplant›lar› düzenleyenlerden, emek verenlerden,
kent ayd›n› Mithat K›rayoğlu da hâlâ yol arkadaş›m›z.
Mevzuat ve kaynak s›k›nt›lar›na rağmen kentlerde
tarih ve kültür varl›klar›m›z› koruma çabalar› artar.
Örneğin bir Belediye taraf›ndan ilk sokak

H›zla ve özetle toplamaya çal›şt›ğ›m bu 15 y›ll›k
birikim 1990 y›l›nda ÇEKÜL-Çevre ve Kültür
Değerlerini Koruma ve Tan›tma Vakf›’n› kurulmas› ile
yeni bir derinlik kazan›r. Koruma ve yaşatma
çabalar›na art›k sivil bir kurum daha kat›lm›şt›r.
ÇEKÜL Vakf›, süreç içerisinde pek çok kal›c› proje
oluşturur. Ancak bunlardan en önemlisi dağ›n›k ve
birbirinden habersiz güçlerin işbirliğin sağlamas›d›r.
Koruma ve yaşatma çabalar›nda, “kamu-yerel-sivil,
özel işbirliği” çemberi ÇEKÜL Vakf›’n›n ›srarl› takibi
ile hayata geçer. Bu öz, sonraki y›llarda TKB’nin de
çal›şma ilkesi olacakt›r.
Koruma çabalar›nda doğru ve kal›c› örnekler yaratmak ve yerel güçleri örgütlü hale getirmek
amaçlar›ndan yola ç›karak ÇEKÜL, 1994’de “7 Bölge
7 Kent” başl›ğ› ile yeni bir proje oluşturur.
Anadolu’nun yedi ayr› özellikli kentinde geleneksel
mimarl›k varl›klar›ndan Çevre-Kültür Evleri yap›larak
duyarl› insanlar›n buluşma noktalar› oluşturulur.
Doğa-kültür envanterine yönelinir.
Bu ve benzeri çal›şmalarda art›k kurumlar aras›nda
işbirlikleri oluşmaktad›r. Öteden beri Anadolu mimarlar›, kent planlamac›lar›, üniversite öğretim elemanlar›
ile sürdürülen işbirliği özellikle Mimarlar Odas›’n›n,
UNESCO Milli Komitesi’nin, Üniversitelerin
birlikteliğinde kurumsal destekleriyle buluşmaktad›r.
1996 y›l›na gelindiğinde, bir anlamda Metin Sözen
Hoca’n›n Anadolu gezilerinden, seyyahl›ğ›ndan yeni
bir proje ortaya ç›kar; “Kendini Koruyan Kentler”.
Tarih, doğa ve kültür varl›klar›yla yeni ve güçlü bir
kimlikte buluşmak isteyen kentleri sarmalayan bir
projedir bu.
ÇEKÜL, kendi gibi bu alanda gönüllü kurum ve kişileri
seferber ederek bu kentlere, bilgi, uzmanl›k, kaynak
ve inanç taş›maya çabalar. Küçük kaynaklarla, çoğu
isimsiz sivil kahramanlarla geleneksel kentlerimize bir
“can suyu” taş›ma operasyonudur bu. Korunan bir ev,
onar›lan bir sokak, planlanan bir kent, akan bir çeşme,
aç›lan bir kütüphane gibi sonuçlar birbiri ard›na
oluşmaya başlar. Ancak iki temel sorun, hem yerel
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Safranbolu

yöneticileri, hem de sivil korumac›lar› rahats›z etmektedir. Mevzuat ve kaynak…
2000’li y›llara girerken “kamu-yerel-sivil-özel birlikteliği”, art›k koruma politikalar› ve uygulamalar›nda
yerel yönetimlerin rolünü tart›şmaktad›r. Dönemin
D›şişleri Bakan› Saadettin Tantan’›n desteğiyle
Kastamonu bölge valileri toplant›s› bu amaçla oluşur.
Bu çabalar, Kültür ve Turizm Bakanl›ğ›’n›n s›k›
işbirliğiyle genişler ve kendine kurumsal bir yap›
ararken yepyeni bir umut ve coşku oluşur. Tarihi
Kentler Birliği…
Y›l 2000’dir. 52 yerel yönetici, 52 birikimli kent
Bursa’da toplanarak TKB’nin oluşumunu sağlar.
Bursa Büyükşehir Belediye Başkan› Erdoğan
Bilenser ile TKB, tarih, kültür ve doğa ekseninden
ayr›lmadan yeni bir yurt sevgisi inşa eder. Sadece
sevgi değil, yeni bir sorumluluktur bu. Yurttaş olma,
ayd›n olma, yönetici olma, kentli olma
sorumluluğu…
Bugün Kayseri Büyükşehir Belediye Başkan›
Mehmet Özhaseki’nin ileri hedefli, dengeli ve
dinamik yaklaş›m›yla 10. y›l›n› kutlayan Tarihi
Kentler Birliği, kuruluş aşamas› ve kurumlaşma
aşamas› diyebileceğimiz iki başar›l› süreci yaşayarak
bugünlere ulaş›r… Doğal olarak iki başar›l› başkandan ve iki başar›l› yönetimden söz ediyorum… Bu
çabalara özveriyle yaklaşan, birikimli kimliklerden
oluşan, Dan›şma Kurulu’ndan söz ediyorum…
Yurt içinde k›sa sürede örgütlü bir yap›ya dönüşen
TKB, kuruluşunun hemen ertesinde Avrupa Tarihi
Kentler Birliği üyesi olur.
Devam eden süreci birlikte yaşad›k diyebiliriz.
Belediye Başkanlar›m›z›n bir bölümüyle bu on y›l›n

bir k›sm›nda birlikte olduk. Bu y›llara s›ğd›r›lan
çabalar› övgü dolu sözcüklerden çok rakamlarla
paylaşmak doğru olacak.
Bu başar›da çok kişi ve kurumun pay› var. Ama bu
başar›y› anlaml› k›lan, özünde resmi bir örgütlenme
olan TKB’nin sivil bir girişim gibi çal›şmas›. Varl›ğ›n›
ve ilkelerini ayd›nl›k, sivil, bilgi ve bilime aç›k olarak
inşa etmesi. İşbirliğine ve birbirine inanan, sayg›
duyan üyelerle yol almas›. Küçük birikimleriyle doğru
işler yapmaya soyunmas›…
Bugün küçük bir umudun büyüdüğüne, kök
sald›ğ›na tan›kl›k ediyoruz. Tarih ve kültür sevgisinin,
kentsel değerler sistemine girdiğine tan›kl›k ediyoruz.
Bu on y›ll›k başar›n›n tarihimizde büyük bir örneği
var. Biraz cüretli bir benzetme ile TKB’nin 10. y›l›n›
Türkiye Cumhuriyeti’nin 10. y›l şenlikleriyle
kaynaşt›rmak istiyorum.
Başarma azmini ald›ğ›m›z atalar›m›z› hat›rlamak ve
kendi küçük yolumuza tarihi kaynaklar bulmak da
görevimiz… Nice 10 y›llara, nice yüzy›llara dileklerimi sayg›lar›mla arz ederim.…

Foto¤raflarla birlikteli¤in öyküsü
55 Buluşma ve Seminer düzenledik; 25 bin kişi
bir araya gelerek bir koruma ağ› oluşturdu.

Milas Buluşmas›, 2005
“Turizmde Bölgesel Planlama ve Kimlikli Ev Sahibi Olmak”

Çanakkale Buluşmas›, 2005
“Bar›ş›n Güvencesi Tarih ve Çanakkale”

Trabzon Buluşmas› 2006 “Doğu Karadeniz Bütününde Bir
Doğa ve Kültür Odağ› Olarak Kent-Su-Yayla İlişkisi”

Midyat Buluşmas›, 2006
“Uygarl›klar›n Buluştuğu Coğrafyada Yerel Kalk›nma”

Kad›köy Buluşmas›, 2007
“Geleceğe Miras: Kent Çarş›lar›”

Bursa Buluşmas› 2008, “Kentsel Kimliğin Yaşat›lmas›nda
Yeni Aç›l›mlar: Bursa Örneği”

Kars Buluşmas›, 2008 “Somut Olmayan Kültürel Miras›n
Önemi ve Yerel Yönetimlerin Sorumluluğu”

Konya Buluşmas›, 2009
“Kültürel Koruma ve Yol Haritas›”
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Yalvaç Semineri, 2003 “Tarihi Kentlerde Ortak Geleceğimiz”

Van Semineri, 2003 “Geçmişten Geleceğe Yaşama
Kültürü-Somut Olmayan Miras”

Beypazar› Semineri, 2006 “Kentsel Dönüşüm”

Elaz›ğ Semineri, 2007 “Geleneksel Kent Dokular›n›n Yeni
Gelişme Alanlar›yla Buluşmas›”

Ankara Semineri, 2003
“Belediyeler ve Kentsel-Kültürel Miras Projeleri”

Safranbolu Semineri, 2004
“Safranbolu’da 25 Y›l (1975’ten 2000’lere)”

Ordu Semineri, 2007
“Koruma Uygulamalar›nda TKB Modeline Doğru: Osmangazi,
Tarsus, Taşköprü örnekleri”

Tekirdağ Semineri, 2007 “Uluslararas› İlişkilerde Kentler
Aras› İşbirliğinin Rolü ve Önemi”

Kocaeli Semineri, 2008 “Endüstri Miras›n›n Yeniden
Değerlendirilmesi”

Çorum Semineri, 2008 “Kültürel Miras›n Korunmas›nda Yerel
Yönetimlerle Eğitim Kurumlar› Aras›ndaki İşbirliğinin Önemi”

Burdur Semineri, 2009 “Koruma Alanlar›n›n Planlanmas›nda
Yerel Yönetimlerin Rolü ve Sorumluluğu”
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Bergama Semineri, 2008 “Arkeolojik Varl›klarla Kentsel
Dokular›n Birlikte Değerlendirilmesi”

Side Semineri, 2009
“Tarihi Kentlerde Kültürel Turizm Öncelikli Gelişme”

Alanya, 2010 “Alaiye’den Alanya’ya:
Doğal-Kültürel Miras›n Evrensel Boyuta Taş›nmas›”

Antakya Semineri, 2010
“Kültürel Miras: Ortak Paydada Buluşma”

Yurtd›ş›nda 20 tarihi kente inceleme gezisi yap›ld›

Macaristan 2007

Suriye 2008

Fas 2009

Rusya 2010

Koruma ve Özendirme Yar›şmas› kapsam›nda
154 kentsel koruma projesine, 86 ödül verildi

2003 Ödülleri

2006 Ödülleri

2008 Ödülleri

2008 Ödülleri

2009 Ödülleri

Geçmişten Geleceğe Yerel Kimlik Dergisi
36 say› yay›mland› ve 72 bin adet dağ›t›ld›
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Koruma ve yaşatma konulu on yay›n ç›kar›ld›

“200 Ortak 200 Eser” fonu kapsam›nda,
142 üye belediyenin 211 projesi desteklendi

Burdur Piribaşlar Evi

Ayd›n Karacasu Tarihi Köprü
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Bergama Pabuccular Arastas›

Çanakkale Kent Müzesi

Ankara Polatl›

Ödemiş Ayvazoğullar› Müze Evi

Kozan Kalesi Çevresi

Kemaliye Tarihi Hamam

Taşköprü Cephanelik

Yahyal› Ulu Cami

Koruma tarihinde on y›l içinde
yaşanan kilit olaylar
2000 y›l› haziran ay›

2005 y›l› nisan ay›

“Tarihi ve Kültürel Değerlerin Korunmas›nda
Mahalli İdarelerin Rolü ve Sorumluluğu" başl›kl›
sempozyum düzenlendi, "Kastamonu Bildirgesi"
yay›mland›.

"Taş›nmaz Kültür Varl›klar›n›n Korunmas›na Ait
Katk› Pay›na Dair Yönetmelik", Resmi Gazete'de
yay›mlanarak yürürlüğe girdi.

2001 y›l› nisan ay›

2004 y›l› temmuz ay›

“Kültür Miras›n›n Korunmas›nda Valiliklerin Rolü ve
Sorumluluğu" başl›kl› bölgesel toplant›lar›n 5.si
düzenlendi. "Nevşehir Kararlar›" yay›mland›.

5228 say›l›, "Kültür ve Tabiat Varl›klar›na Yap›lan
Bağ›ş, Yard›m ve Harcamalara İlişkin Vergi
Muafiyetine Dair Kanun" (Sponsorluk Yasas›) kabul
edildi.

2001 y›l› haziran ay›

2005 y›l› may›s ay›

Tescilli kültür varl›klar›n›n restorasyon, restitüsyon
ve rekonstrüksiyonu için gerekli ahşab›n, Orman
Bakanl›ğ› taraf›ndan düşük fiyatla tahsis edilmesini
sağlayan yönetmelik yürürlüğe girdi.

KUDEB ve proje bürolar›n›n kuruluş, izin, çal›şma
usul ve esaslar›na dair yönetmelik Resmi Gazete'de
yay›mlanarak yürürlüğe girdi.

2001 temmuz ay›
İçişleri Bakanl›ğ› taraf›ndan valilerin liyakat sistemine, tarihi yap› restorasyonu şart› konuldu.

2006 y›l› ekim ay›
"Kentsel Sitler, Koruma ve Kullanma Koşullar› ile İlgili
İlke Karar›" ve "Baraj Alanlar›ndan Etkilenen Taş›nmaz
Kültür Varl›klar›n›n Korunmas› ile İlgili İlke Karar›"
Resmi Gazete'de yay›mlanarak yürürlüğe girdi.

ÇEKÜL Uygarl›klar afişi
METİN KESKİN

yeni kitaplar
Trabzon Kent Miras›: Yer-Yap›-Haf›za
Kitap “Babalar›m›z Hasan Tuluk ve Osman Düzenli’ye…” diye başl›yor. Editörler
Halil İsmail Tuluk ve Halil İbrahim Düzenli, onlar› destekleyen babalar›na olan
vefalar›n› haz›rlad›klar› kitapla gösteriyor.
Editörler dâhil, on yazar›n emeğinin geçtiği kitap, 5 bölümden oluşuyor: Yitik
Miras›n İzinde, Belgeler Iş›ğ›nda, Yorum Denemeleri, Öncü “Modern” Trabzon
Tan›kl›klar› ve Bibliyografik Katk›lar.
Editörlerin kitap hakk›ndaki gözlemlerinin yer ald›ğ› giriş yaz›s›nda, 1590’l› y›llardan günümüze kadar yaz›lan kaynak eserler, belgeler ve araşt›rmac›lardan söz
edilerek, nas›l bir yöntemle kitab›n haz›rland›ğ› anlat›l›yor; bölümler hakk›nda
notlara yer veriliyor.
Kitap, “Osmanl› Dönemi Trabzon’unda Mimari Yap› Kültürü”, “Osmanl›’da Fetih
Sonras› Dinsel Mekân› Camileştirme Anlay›ş›”, “Bir Yeniden İnşa Denemesi:
18. yy. Ortalar›nda Trabzon Evleri Hakk›nda Baz› Tespitler”, “Cumhuriyeti
Trabzon’da İnşa Etmek: Trabzon Belediye Meclisi Zab›tnamelerinde ‘Meydan’, ‘An›t’, ‘Müze’ ve ‘Sinema’
Tart›şmalar› (1931-1958)” gibi 14 bilimsel makaleden oluşuyor.
Eski-yeni fotoğraflar, haritalar, yap› planlar›, çizimler metinlerin ak›ş›n› bozmadan, kitab› destekliyor. 517
sayfal›k kitap, kentin fethi ile Cumhuriyet dönemi aras›nda inşa edilmiş Osmanl› devri yap›lar› ile dönemin kültür odaklar›n› anlat›yor. Kitap, yeni araşt›rmalara kaynak olabilecek bilgi sunuyor.

Trabzon Kent ‹çi Kültür Varl›klar› Envanteri
Trabzon hakk›ndaki ikinci kitap ise, Trabzon Valiliği taraf›ndan haz›rlanan bir envanter kitab›. Yay›n koordinatörlüğünü Trabzon Kültür ve Turizm Müdürü İsmail
Kans›z’›n yapt›ğ› kitap, camiler, dönüştürülmüş camiler, özgün yap›s› y›k›lm›ş
camiler, çeşmeler, hamamlar, hanlar, kiliseler, köprüler, manast›rlar, su kemerleri,
surlar, türbeler, kamu binalar›, okullar, konaklar ve konutlar› fotoğraf ve rölöve çizimleri eşliğinde belgeliyor.
Envanter kitab›, Karadeniz Teknik Üniversitesi Bilimsel Araşt›rma Projeleri (BAP)
Birimi taraf›ndan yay›na haz›rland›. 437 yap› yerinde tespit edilerek envanter bilgileri
oluşturuldu. Hamiyet Özen, Ömer İskender Tuluk, Hüseyin Emre Engin, Halil
İbrahim Düzenli, Mustafa Reşat Sümerkan, Murat Tutkun, Fulya Üstün Demirkaya,
Servet Keleş kitaba emeği geçenler.
Trabzon Valisi Dr. Recep K›z›lc›k sunuş yaz›s›nda, envanter kitab›n›n Trabzon’un
kültürel miras›n›n gelecek kuşaklara taş›nmas›na yard›mc› ve araşt›rmac›lar için
referans kaynağ› olacağ›na değiniyor.
Pek çok kentte ard› ard›na yay›mlanan envanter kitaplar› ve destekleyen araşt›rma kitaplar›yla birlikte, somut
ve somut olmayan kültürel miras zenginliği kay›t alt›na al›n›yor. Kültürel değerlerin korunmas› ve yaşat›lmas›
için ilk ad›mlardan biri olan envanter çal›şmas›n›n ard›ndan ise restorasyon ve yeniden işlevlendirme
çal›şmalar› başl›yor.

Sanatç›lar Mardin’i korumak için çal›ﬂ›yor
Mardinli, Mardin’ce üretmiş bir ressam olan İsmet Yedikardeş’in Mardin’i yorumlad›ğ› resimlerinin yer ald›ğ› bir kitap, yine bir sanatç› Hikmet Barutçugil’nun ebru sanat›n› kullanarak Mardin’i anlatt›ğ› eserlerinin yer ald›ğ› Ebrulimardin kitab› ve 15 sanatç›n›n eserlerinden oluşan Mardin Mimari An›tlar›ndan Tezyini Yorumlar isimli bir kitap daha… Birbirinden değerli sanatç›lar›n Mardin konulu eserler yaratmas›n›n ortak hedefi ise Mardin kentinin
geleneksel dokusunun yaşamaya devam etmesi… Mardin’in binlerce
y›ll›k tarihi geçmiş içinde Artuklu eserleri hiç şüphesiz önemli yer tutar.
Artuklu sanat›n›n 12. ve 13. yüzy›llardaki sivil mimari yap›lar›nda yaz›l›,
tezyini (bezemeli) motifli ve çeşitli semboller içeren taş kabartmalar› kadar,
farkl› teknikteki süslemeler ve resimli el yazmalar› da kentin kültürel
miras›n›n önemli temsilcilerinden. Mardin Mimari An›tlar›ndan Tezyini
Yorumlar isimli kitap, Mardin Valiliği’nin organizasyonuyla Cemal Reşit Rey
Konser Salonu’nda, geçen Mart ay›nda sergilenen eserlerden oluşuyor.
Ebrulimardin kitab› ise Türkçe ve İngilizce olarak yay›mland›. Kitab›n girişinde ebru
sanat›n›n tarihi süreci ve nas›l yap›ld›ğ›yla ilgili bilgilere de yer verilmiş. Sanatç› Hikmet Barutçugil, Mardin
kentini ebru sanat›yla tasvir etmeye 2003 y›l›nda başlam›ş. Ard›ndan yine Mardin Valiliği’nin desteğiyle
“Ebrularda Mardin” isimli bir sergi gerçekleşmiş ve kitap ortaya ç›km›ş. Mardinli İsmet Yedikardeş ise,
“Mardin, tarihin taşa işlenmesidir, taş›n sevgiye ve estetiğe boyun eğmesidir. Dinlerin bir şehrin kucağ›nda
beraber huzur içinde yaşamas›d›r. İnsanlar›n evlerini birbirine engel olmadan, ufkunu kapatmadan yan yana
yapabilme inceliğidir,” diyor kitab› için yazd›ğ› önsözde. Prof. Dr. Kaya Özsezgin de Yedikardeş’in ve eserlerinin öyküsünü anlat›yor kitapta.
Birbirinden değerli bu üç kitap, Mardin Valiliği taraf›ndan yay›mland›. Mardin Valisi Hasan Duruer’in duyarl›
yaklaş›m›yla birbiri ard›na yay›mlanan kitaplar ve devam eden restorasyon çal›şmalar›, gözlerin Mardin’e
çevrilmesinde etkili oldu. Kentin koruma alt›ndaki eserlerinin yer alacağ› kent envanteri çal›şmas› da h›zla
devam ediyor. Böylece kent çok yak›nda yeni bir kitaba daha kavuşmuş olacak.

Koruma Bilincinin Geliﬂim Serüveni
ÇEKÜL Vakf› yay›nlar›na 2010 y›l›nda Koruma Bilincinin Geliﬂim Süreci adl› çok önemli
bir çal›şma eklendi. Yerelden Ulusala Ulusaldan Evrensele üst başl›ğ›yla yay›mlanan
kitap ÇEKÜL Vakf› Yay›nlar Koordinatörü Handan Dedehay›r taraf›ndan haz›rland›.
Kitap dünyada koruma bilincinin gelişimini “h›zl›” ama somut örneklerle anlatan
bölümle başl›yor; İtalya, İngiltere, Fransa deneyimleri ele al›n›yor. Ard›ndan
Osmanl›’dan Türkiye Cumhuriyeti dönemine, “tan›d›k topraklarda” neler olup bittiğine
daha ayr›nt›l› bir bak›ş at›yor kitap. Cumhuriyet sonras›ndaki gelişmeler ise farkl› zaman
dilimlerine ayr›larak işleniyor. “Sit alan›” kavram›n›n kabul edilmesi, 1973’te kültür
miras›n›n korunmas›na yönelik ilk yasan›n yürürlüğe girmesi, 1975 tarihli Amsterdam
Bildirgesi; 1983’ten 2000’e kadar olan süreçte, çeşitli düzenlemelerle koruma bilincini
yerele yayma çabalar› bu bölümde sözü edilen gelişmelerden baz›lar›…
“Türkiye’de Koruma ve 2000’li Y›llar” ad›n› taş›yan bölüm özellikle ÇEKÜL Vakf›,
Mimarlar Odas› gibi sivil kuruluşlar›n koruma bilincinin gelişim serüvenindeki ciddi
katk›lar›na dikkat çekiyor. Yine ayn› bölümde “koruman›n başkenti” Safranbolu ve Bursa örnekleri; 2000’den sonra
yap›lan, koruma tarihi aç›s›ndan çok önemli olan yasal düzenlemeler, 2000’de kurulan Tarihi Kentler Birliği’nin o
günden bu yana kat ettiği yol anlat›l›yor. Türkiye’de koruma politikalar›n›n yerelde kök salmas›, halka mal olmas›
için uğraş veren koruma gönüllülerinin çabalar›n›n an›lmas›, kitapta vurgulanan önemli konulardan biri.
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haberler

Antakya gece gündüz
çal›ﬂ›yor

2

4 Ekim 2009, Antakya için tarihi bir gündü.
8 bin kişinin kat›ld›ğ› Türkiye’nin ilk “Kültürel Miras Yürüyüşü”ne Mimarlar Odas› gibi
pek çok meslek odas›, sivil toplum örgütleri, farkl›
dinlerin cemaat önderleri, öğretmenler, polisler,
postac›lar gibi meslek elemanlar›, engelliler, çocuklar, kad›nlar, yaşl›lar k›sacas› yediden yetmişe her
kesimden kat›l›m olmuştu. ÇEKÜL Vakf›’n›n desteklediği yürüyüşün ard›ndan Valilik ve Belediye ortakl›ğ›nda, gerek Antakya’da, gerek ÇEKÜL Vakf›’nda yap›lan ve uzmanlar›n kat›ld›ğ› toplant›larda, koruma
stratejileri belirlendi. Geçen y›l yap›lan TKB Antakya
Semineri ise, çal›şmalar›n h›zlanmas›n› sağlad›.
Valilik ve Belediye ekipleri bir y›ld›r gece gündüz
çal›şarak, kentin korunmas› gereken tarihi doku
akslar›n› belirledi, projeler haz›rland› ve restorasyonlar başlad›. ÇEKÜL Vakf› inceleme heyeti, 2012
y›l› ortalar›na kadar çoğu tamamlanacak olan projeleri incelemek için Antakya’dayd›.
5 Ekim Cuma günü, Hatay Valisi Celalettin Lekesiz ve

Antakya Belediye Başkan› Doç Dr. Lütfü Yavaş’›n ev sahipliğinde, ÇEKÜL Vakf› Başkan› Prof. Dr. Metin Sözen’in
önderliğinde geniş kat›l›ml› bir toplant› düzenlendi.
Toplant›ya, Müzeler Genel Müdürü Osman Murat
Süslü, ÇEKÜL uzmanlar›ndan Faruk Göksu, Hurşit
Arslan ve Nadir Mutluer, Belediye ve Valiliğin KUDEB ekipleri, Antakya İmar ve Şehircilik Müdürü
Ayşe Kuseyri, Özel İdare Genel Sekreteri Muvaffak
Özsoy, Adana Kültür ve Tabiat Varl›klar›n› Koruma
Bölge Kurulu Başkan› Prof. Dr. Tamer Gök ve Müdür İsmail Salman, İl Kültür ve Turizm Müdürü, Mimarlar Odas› Şube Başkan› Yaşar Coşkun, Arkeoloji
Müzesi Müdürü Nalan Yast›, Adana Rölöve ve An›tlar Müdürlüğü temsilcisi gibi, kültürel miras› koruma çal›şmalar›n› yürüten ekipler kat›ld›.
Toplant›da, Kurtuluş Caddesi, Habibi Neccar Camisi
ve çevresi, kale ve çevresi teleferik projesi, 12 han›n yer ald›ğ› tarihi Uzun Çarş›, Tarihi Valilik Binas›
restorasyonu, Kültür ve Sanat Evi ile Kad›n Dan›şma
Merkezi binalar›n›n restorasyonu, Çankaya ve Örnek

Antakya KUDEB ve ÇEKÜL ekibi

Samandağ Kaymakam› Özçak›c› ve Vak›fl› Köyü sakinleri

sokaklardaki Antakya evlerinin restorasyonu ve
cephe sağl›klaşt›rmas›, Antakya Kent Müzesi, ulaş›m stratejileri ile bisiklet yolu ve parklar›, restorasyon ustalar›n›n yetiştirildiği Kent Atölyesi gibi pek
çok çal›şma hakk›nda bilgiler verildi, uzmanlar›n
önerileriyle yeni stratejiler belirlendi.

İlk durak, Samandağ yolu üzerindeki, M.S. 6.
yy’da yap›lm›ş Aziz Simon Manast›r› oldu. Rüzgâr
güllerinin gölgesindeki harabe manast›rda henüz
koruma çal›şmalar› başlamam›ş. Manast›ra giden
yolun bozuk olmas› ve yönlendirme tabelalar›n›n
yetersizliği nedeniyle, henüz gözlerden uzak. Manast›r k›smen kayalar›n üzerine oyulmuş ve kesme
taşlardan inşa edilmiş. Yap› plan› haç formunda
tasarland›ğ› için önemli bir örnek oluşturuyor.

Buna göre, Uzun Çarş› ve etraf› sokak sağl›klaşt›rma
projesinin asl›nda bir “canland›rma” projesi olmas›
gerektiği, Gazinantep Bak›rc›lar Çarş›s› ile Bursa
Hanlar Bölgesi’nde yap›lan çal›şmalar›n incelenmesi
gerektiği, Antakya esnaf› ve 12 esnaf örgütlenmesinin bu alanlar› ve kazand›ğ› canl›l›ğ› mutlaka görmesi
gerektiği konusunda görüş birliğine var›ld›.
Adana Koruma Kurulu Başkan› ve Müdürü’nün
toplant›ya kat›larak, projelerin h›zla hayata geçmesi
için koordineli çal›şacaklar›n›n mesaj›n› vermeleri,
diğer kentlerde yaşanan sorunlar›n aş›lacağ›n›n işaretiydi. Belediye ve Valilik ekiplerinin, projelerin
biten bölümlerinin zaman kaybetmeden kurulun
onay›na sunmalar›na ve görüş almalar›na karar verildi. Böylece ç›kabilecek sorunlara karş› zaman kazan›m› sağlanm›ş olacak.
Tarihi kent merkezinde, yol yap›m› ve doğal gaz borular›n›n döşenmesi s›ras›nda tespit edilen kemer
ve Roma tüneliyle ilgili çal›şmalar da devam ediyor.
Yerüstüne yak›n bu alanlar›n daha fazla olduğunun
tahmin edilmesi nedeniyle, Belediye tarihi kentteki
doğalgaz çal›şmas›n› durdurdu. Kaz›larda ortaya ç›kan kal›nt›lar›n görünür olmas› için koruma örtüsü
ve ›ş›kland›rma yap›lmas›na karar verildi. Havan›n
kararmas›na rağmen, toplant›n›n ard›ndan tarihi
kent merkezinde incelemeler yap›ld›.

Köyler Yaﬂamal›d›r projesi
Antakya’da da uygulanacak
ÇEKÜL heyeti, Hatay Mimarlar Odas› Şube Başkan›
Yaşar Coşkun ve Belediye KUDEB ekibiyle birlikte
köylere de bir inceleme gezisi düzenledi. Samandağ Kaymakam› Süleyman Özçak›c› da ekibe eşlik
ederek bilgiler verdi.

Ard›ndan Musa dağ›n›n eteklerine kurulan Bat›ayaz köyüne gidildi ve Bat›ayaz Ermeni Kilisesi incelendi. Yeniden işlevlendirilmesi konusunda Kaymakam Özçak›c› ile görüş al›şverişi yap›ld›. Yörenin en eski kilisesi, hem Samandağ hem de Antakya’n›n kültür turizmi için önemli durak noktalar›ndan biri.
Yöre için önemli bir başka değer ise, H›d›r köyündeki Hz. Musa Ağac›. Gövde çap› 7,5 metre olan
an›t ağaç, 17 metre uzunluğunda ve dallar›yla birlikte yaklaş›k 1,5 dönümlük bir alan› kapl›yor. Yörede yetiştirilen defne ağaçlar› ise defne yağ› ve
sabunu için kullan›l›yor. Zeytin ağaçlar›n›n da yoğun ve verimli olduğu Samandağ köyleri, zengin
bir yaşam kültürüne sahip.
Ziyaretin son durağ› Türkiye’nin tek Ermeni köyü Vak›fl› oldu. Organik tar›m yap›lan köyde, nar ekşisi, zeytinyağ› ve bol miktarda narenciye bulman›z mümkün.
Geleneksel mimari dokunun yavaş yavaş kaybolmaya başlad›ğ› köylerde, Mimarlar Odas› Temsilciliği,
Samandağ Kaymakaml›ğ›, ÇEKÜL Vakf› ve yöredeki
sivil örgütlerin ortakl›ğ›nda koruma çal›şmalar› başlat›lacak. Hem mimari, hem yöresel değerlerin varl›ğ›n› devam ettirmesi için Belediye ve Valiliğin KUDEB ekipleri de destek verecek. ÇEKÜL Vakf›’n›n
“Köyler Yaşamal›d›r” projesi kapsam›nda değerlendirilecek olan Samandağ köyleri için yöre halk›n›n
talepleri ve ihtiyaçlar› doğrultusunda çal›şmalar yürütülecek. Muhtarla ortakl›k kurulacak. Köylerin
aras›ndaki güzergâh yeniden gözden geçirilecek.
Doğa yürüyüşleri için parkurlar oluşturulacak.
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Kars’daki Balt›k
mimarisi koruma alt›nda
877-1878 Osmanl›-Rus Savaş› sonunda
Kars 40 y›l Rus işgalinde kal›yor. Bu
dönemde Ruslar, 1918 y›l›na kadar yeni bir
imar çal›şmas› başlatarak, Yusufpaşa,
Ortakap› ve Cumhuriyet Mahalleleri’nde yeni
merkezler oluşturuyor.

1

Rusya’n›n kuzeyindeki Balt›k denizi k›y›lar›nda
uygulanan mimari anlay›ş› Kars’a uygulayarak,
Hollanda’dan getirdikleri mühendislerle
yap›laşmaya h›z veriyorlar. 1890 y›l›ndan
başlayarak 1917 y›l›na kadar Balt›k mimari tarz›nda
düzgün kesme bazalt taş›ndan tek katl›, iki katl›,
nadir olarak da üç katl› binalar yap›l›yor. Giriş
cepheleri yalanc› sütunlar, bordür kabartma taşlarla
süslü binalar, günümüzde Kars kentinde varl›ğ›n›
sürdürüyor.
Balt›k mimari tarz›ndaki binalardan 190 tanesi
tescil edilmiş durumda. Koruma alt›ndaki eserlerin
büyük bir k›sm› ise şah›slar›n mülkiyetinde konut
olarak, bir k›sm› da işyeri ve resmi kurum olarak
kullan›l›yor.

Bu binalar›n en önemlilerinden biri “İl Emniyet
Müdürlüğü Hizmet Binas›”. Cumhuriyet’in ilan›ndan
sonra Kars Ortaokulu ve Kars Lisesi olan bina,
1981’den bu yana İl Emniyet Müdürlüğü binas›
olarak kullan›l›yor.
Tarihi bina, Kars Emniyet Müdürü Cengiz Zeybek’in
çabalar›yla restore edildi. 2009 y›l› sonunda
başlayan çal›şmalar tamamland›. Binan›n d›ş cephe
duvarlar›nda y›llar içinde s›vanarak kaybolan
dokusu temizlenerek yeniden ortaya ç›kar›ld›. İç
cephe restorasyonu ile giriş kap›s› yenileme ve
pencerelerin değiştirilme çal›şmas› da tamamlanarak bina asl›na uygun olarak restore edildi. Kars
Emniyet Müdürlüğü binas› restorasyonunun, diğer
tarihi kamu binalar›na örnek oluşturmas› bekleniyor.
Kars kentinde restore edilen bir diğer kamu binas›
ise Tarihi Vali Konağ›. 2008 y›l›nda başlayan
çal›şmalar bitirildi ve binan›n yeniden işlevlendirilmesi için haz›rl›klar başlad›.
ÇEKÜL ve Tarihi Kentler Birliği’nin 2008 y›l›nda
düzenlediği TKB Kars Buluşmas›’nda, Kültür ve
Turizm Bakan› Ertuğrul Günay, ÇEKÜL Vakf›
Başkan› Prof. Dr. Metin Sözen diğer yetkililerle
yap›lan fikir al›şverişlerinde, binan›n geçmiş tarihini
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yans›tacak ve halkla iç içe olacak şekilde, yaşayan
bir alan olarak işlevlendirilmesi konusunda fikir
birliğine var›lm›şt›. Kars Valiliği de bu doğrultuda
çal›şmalar›na devam ediyor. ÇEKÜL Kars temsilcisi
Prof. Dr. Şaban Maraşl› da yap›lan çal›şmalar›n
takibini yaparak, destek veriyor.
1919 y›l›nda Cenub-i Garb-i Kafkas Hükümeti'nin
Şura binas› olarak kullan›lan, 1921 y›l›nda Kars
Antlaşmas›’n›n imzalanmas›na tan›kl›k eden bina,
ayr›ca Kaz›m Karabekir Paşa’n›n Karargâh› olarak
hizmet verdi. Kars kentin Cumhuriyet tarihinde,
önemli bir yere sahip. İşte tüm bu süreci yans›tacak
şekilde işlevlendirilecek Tarihi Vali Konağ›, bulunduğu sokaktaki meydan ve bahçesinin yeniden
düzenlenmesiyle, halk›n kullan›m›na aç›lacak.
Çevresiyle birlikte yaşayan, nefes alan bir alana
dönüştürülecek.

Orta Karadeniz’de tarihi
zengin bir kent: Niksar
anişment, Selçuklu ve Osmanl›n›n izlerini taş›yan Niksar (Evliya Çelebi’ye göre Nik/İyi Hisar), tarihi değerlerinin yan› s›ra, Canik Dağlar› ve Dönek Dağlar›’n›n ortas›nda, Karadeniz’in en
önemli ovalar›ndan biri olan Niksar Ovas› ile de özellikli kentler aras›nda yer al›yor. Kültürel ve doğal birikiminin fark›nda olan Niksarl›lar ve yerel yönetimler
ise, kimlikli topraklar›n› geleceğe aktarmak için yoğun emek veriyor.

D

Kelkit suyunun ve kollar›n›n beslediği Niksar Ovas›’nda yetişen tah›l ve meyveler, özellikle de ceviz
yöre ekonomisine katk› sağlayan başl›ca değerler
aras›nda. ÇEKÜL Vakf›’n›n önderliğinde 2004 y›l›nda
kurulan Kelkit Havzas› Kalk›nma Birliği’nin üyesi olan
Niksar, yörenin bütüncül kalk›nmas›na katk› sunmak
için, bağl› olduğu Tokat ve diğer havza kentleriyle de
ortak çal›şmalar yürütmeye devam ediyor.
Yaz aylar›nda düzenlenen Tarihi Kentler Birliği Tokat
Semineri, Tokat ve ilçelerinde h›z kazanan koruma-

yaşatma çal›şmalar›n›n görünür olmas›, yeni projelerin hayata geçmesi için itici güç oldu. Kelkit havzas›ndaki Tokat, Niksar, Erbaa, Zile ve Pazar, kurduklar› kültürel bağ›, ileri bir hedefe taş›yarak “paylaşan
ve üreten kentler” haline geldi. Yaşanan olumlu gelişmeler ›ş›ğ›nda, kentleri yöneten kadrolar ve ekipleri, uluslararas› platformlar dâhil olmak üzere güncel
ve bilimsel yaklaş›mlar› takip ederek bütüncül bak›ş
aç›lar›n› geliştirmeye başlad›. Niksar ise ürettiği projelerle yörede öne ç›kmay› başaran kentlerden biri…
Niksar Belediye Başkan› Duran Yadigâr ve ekibi,
ÇEKÜL Vakf›’n› ziyaret ederek bilgi ak›ş›n› güncel tutuyor ve deneyimlerini paylaş›yor. Kentteki koruma

çal›şmalar›, Niksar Kalesi restorasyonu, kaz› çal›şmalar› ve kale eteklerindeki çevre düzenlemesi,
Arastan›n yeniden canland›r›lmas›, restore edilen
Yağ›basan Medresesi’nin arkeolojik eserler müzesi
olarak işlevlendirilmesi, dokular› kaybolmaya başlayan 11 sokaktaki sağl›klaşt›rma çal›şmalar›, arkeolojik alan kaz›lar› ve Hükümet Konağ› restorasyonu gibi pek çok başl›k alt›nda yürütülüyor.
Prof. Dr. Metin Sözen ve ÇEKÜL uzmanlar›yla yap›lan toplant›da, Niksar’da farkl› dönemlere ait olan
eserlerin ve alanlar›n birbiriyle bağlant›l› olarak, kendi dönemlerini de yans›tmaya devam edecek şekilde
değerlendirilmesine karar verildi.
Toplant›da, kentte öne ç›kar›lmas› gereken unsurlar
tespit edilerek, doğa ve kültür turizmi için gerekli alt
yap›n›n haz›rlanmas› gerektiği vurguland›. Niksar’›n
kararl› ve heyecanl› ad›mlarla ilerlediği koruma-yaşatma çal›şmalar›, kurumlararas› işbirliklerinin güçlendirilmesiyle k›sa sürede sonuç vermeye başlayacak. ÇEKÜL Vakf› Başkan› Prof. Dr. Metin Sözen ve
uzmanlar›n Kelkit havzas› kentlerine olan ziyaretlerinin, paylaş›mlar›n›n devam etmesiyle birlikte gelişen
koruma bilinci, somut uygulama örnekleriyle art›k
görünür hale geldi. Kentler aras› ittifaklar ve paylaş›mlar da artmaya başlad›.
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Mardin sokaklar›
hareketlendi
erimli topraklar› ve akarsular› ile medeniyetlerin geliştiği Mezopotamya, Mardin gibi tarihi/antik bir kenti sakl›yor. Pek çok sanatç›n›n ve yazar›n, “Zaman›n durduğu kent” olarak tan›mlad›ğ› Mardin, bugünlerde biraz telaşl›. Eski
kent içinde, hemen hemen her sokakta, sivil mimari örneklerinin ve Mardin sokaklar›n›n korunmas›
için çal›şmalar yürütülüyor. Şantiye görünümündeki
sokaklar, Gaziantep’in iki-üç y›l önceki halini hat›rlat›yor. Restorasyon ve taş ustalar› kar›nca gibi gece
gündüz çal›şarak, evlerin eski kimliğine kavuşmas›
için emek veriyor.

V

ÇEKÜL Vakf› Başkan› Prof. Dr. Metin Sözen ve beraberindeki inceleme heyeti, Şanl›urfa Yol Haritas›
çal›şmalar› için ç›kt›ğ› yolculukta, önce Mardin’i ziyaret etti. ÇEKÜL ekibini Mardin Valisi Hasan Duruer
ve Vali Yard›mc›s› Şenol Koca karş›lad›. ÇEKÜL
Vakf›’n›n haz›rlad›ğ› “Mardin Yol Haritas›”n›n ard›ndan h›zlanan çal›şmalar yerinde incelendi.
Mardin Valiliği taraf›ndan yürütülen çal›şmalarda,
üzerine s›va yap›ld›ğ› için taş dokusu görülmeyen
Mardin evleri temizlenerek yeniden ortaya ç›kar›l›yor. Briket taşlarla yap›lan ekler ve tarihi sokaklarda
yükselen betonarme yap›lar y›k›l›yor. Sokaklardaki
yer döşemeleri, dokuya uygun yenileniyor. Eski dokunun ortaya ç›kar›lmas› için özelikle Çubuk Mahallesi’nde başlayan çal›şmalar devam ediyor. Mardin
ziyaretimizde uğrad›ğ›m›z ve restorasyonu bitmek
üzere olan tarihi Vali Konağ›’n›n aç›l›ş› ise, Mardin’i
ziyaretimizden dört dün sonra Cumhurbaşkan›
Abdullah Gül taraf›ndan yap›ld›.
Mardin’de yaşanan bu hareketlilik, ÇEKÜL gönüllüleri ve yerel yöneticilerin çabalar› ile kentliye de
yans›maya başlad›. Sokaklarda yaşanan gözle görünür değişiklik, giderek sosyal hayatta yerini buluyor.

Çehresi daha temiz, sokaklar› ve çarş›s› daha ayd›nl›k, sivil mimari örneklerinin, medreselerin daha
alg›lanabilir olduğu bir Mardin, kültür ve turizm
kenti olma yolunda h›zla ilerliyor. Valiliğin girişimleri
ve desteğiyle ard› ard›na yay›mlanan kitaplar
kent hakk›nda pek çok bilgiye ulaş›lmas›na imkân
veriyor.
Mardin’e 30 km uzakl›ktaki Dara Antik kenti de,
sarn›çlar›, kilise, saray, cami, arasta, kaya mezarlar›, köprü kal›nt›lar›yla, Mardin’e ayr› bir değer kat›yor. Kaz› çal›şmalar›n›n Mardin Müze Müdürlüğü
taraf›ndan yürütüldüğü Dara’n›n, M.Ö.530–570 y›llar›nda kurulduğu biliniyor. Kent, İranl›lar ile Romal›lar aras›nda sürekli el değiştirmiş, M.S. VII. yüzy›lda ise Arap istilas›na uğram›ş, daha sonra da yerel
beylikler taraf›ndan yönetilmiş. Antik kentle iç içe
olan Dara köyündeki pek çok evin alt›nda antik
kentin izlerini görmek mümkün.

Kendini Koruyan Kentler
bir kitap dizisinde bir araya geldi

Sivas

kendini koruyan kentler

Birgi

kendini koruyan kentler

Gaziantep

kendini koruyan kentler

ÇEKÜL Vakfı’nın Anadolu kentlerinde başlattığı, giderek Kendini Koruyan Kentler
başlığı altında yaygınlık kazanan koruma çalışmaları, bir kitap dizisinde bir araya geliyor.
Kısa sürede tüm kentin tarihi dokusunu ayağa kaldırarak bugünün yaşamıyla
buluşturan Gaziantep ile başlayan dizi, Birgi ve Sivas ile ilk üçlemesini tamamladı.
Kendini Koruyan Kentler dizisi, farklı ölçeklerde ve farklı zaman dilimlerinde, aynı
hedefi paylaşarak benzer sonuçlar elde etmiş kentlerden yeni örneklerle sürecek.

ÇEKÜL Vakf› 20. y›l›n› kutluyor
Doğal ve kültürel miras›m›z›n korunarak geleceğe aktar›lmas›na
yaşam›n› adam›ş olan Prof. Dr. Metin Sözen'in öncülüğünde,
25 duyarl› insan taraf›ndan kurulan ÇEKÜL'ün Birlikte 20 Y›l kitab›,
bir gönüllü kuruluşun binbir olanaks›zl›ğ› aşarak
Birlikte 20 Y›l yürüttüğü bir direncin öyküsünü anlat›yor.

