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SUNUŞ

YAŞAMI KORUMAK
TEMEL GÖREVİMİZ
HAYRETTİN GÜNGÖR

İnsanın yaşam alanının doğasına sahip çıkmak, geçmişiyle geleceği arasında bağ kurmak, bugüne anlam
katarken geleceği de kurgulamak “koruma” sorumluluğumuzun, temel insani görevlerimizin başında gelir.
Tarihi Kentler Birliği 20 yıldır bu düşünce kültürünün de sürmesini sağlayarak, koruma hareketini
güçlendirmiştir. En büyük hazinemiz olan birikimli insanlar, kuruluşuna önayak oldukları TKB'ye
ülke çapında hızla yapılanan, devingen, sivil bakış açısı taşıyan, dersini sınıf dışında hayatın içinde
yapan, görerek, deneyimleyerek öğrenme yaklaşımını benimseyen bir okul görevi yüklemişlerdir.
Prof. Dr. Metin Sözen başkanlığında kurulan TKB Danışma Kurulu, benden önce bayrağı taşıyan 5
TKB ve Kahramanmaraş
Büyükşehir Belediye Başkanı

başkan ve yönetimde görev alan TKB Encümen Üyeleri tecrübeleriyle, öncü uygulamalarıyla, yeni
kavramların geliştirilmesine sundukları katkılarla bu okulun öğretmenleri olmuşlardır.

İz bırakmasını istediğimiz bu yayında, koruma politikalarımıza ve etkilerine yer verdik. Kaleçarşı-mahalle yaklaşımı, kültür envanterlerinin tarihi kentler için önemi, havza bütününde
koruma, özendirme yarışmaları ve yerelde yarattığı değişim, ÇEKÜL Akademi eğitimlerinin koruma
yetkinliğindeki anlamı, tarihi kentlerde tanıtımın gücü gibi konulardaki yazılarımız TKB’nin 20 yıldır
yolunu aydınlatan süreçleri ele alıyor.
Yayınımız aynı zamanda bir arşiv niteliğinde olduğu için rakamsal bazı bilgileri paylaşmak istiyorum:
19 yıldır düzenlediğimiz Koruma Özendirme Yarışmasına 203 belediyen, toplam 551 başvuru
aldık. Yarışmaya ilk yıllarda tek projeyle katılan üyelerimiz, ilerleyen yıllarda birden fazla projeyle
katılmaya başladı ve 2019 yılında toplam proje sayısı 930’a ulaştı. 2016 yılında başlattığımız
Müze Özendirme Yarışmasına ise 4 yılda toplam 76 belediye, 99 müzeyle katıldı. Müzeciliğin
yaygınlaştırılması, kurulduğu tarihten bu yana Tarihi Kentler Birliğinin temel eylem alanlarından
biri. Üyelerimize ait toplam 341 müze bulunuyor.
Tarihi Kentler Birliği, üye belediyelerinin sahip olduğu kültürel mirasını koruma çalışmalarına
destek vermek için 2005 yılından itibaren proje yardımını hayata geçirdi. “200 Ortak 200 Eser”,
“3 Yılda 300 Eser” hibe programlarının ardından, Türkiye Belediyeler Birliği ile imzalanan protokol
kapsamında 2014 yılında “Bin Günde Bin Eser” programını başlattı. 6 yılda 145 projeye, 5.246.611
TL destek sağladık. Toplamda ise 360 proje için 11 milyon 500 binden fazla hibe ödemesi yaptık.
2000 yılından bu yana Anadolu’nun farklı ölçekteki yerleşimlerinde, farklı koruma başlıklarıyla
114 toplantı gerçekleştirdik. Toplantılar dışında ÇEKÜL Vakfı uzmanlarıyla birlikte yaptığımız alan
ziyaretlerini ise saymamız çok zor.
Yaşamı korumanın en temel sorumluluğumuz olduğunu bu vesileyle bir kez daha hatırlatır, iyi
okumalar dilerim.
Saygılarımla.

DAYANIŞMA YOLUNDA
YİRMİ YIL
PROF. DR. METİN SÖZEN

Bu toprakların sunduğu bereket bin yıllardır üretimin zenginleşmesini, bilginin derinleşmesini,
dayanışmanın güçlenmesini sağladı ve yoğun bir mirası bizlere bıraktı. Aklın ışığında olgunlaşan
Tarihi Kentler Birliğinin kuruluşunun 20’nci yılını, varlığını ülke topraklarımızdaki zenginliğin
korunmasına adayan birikimli kimliklerin varlığıyla kutluyor olmaktan mutluyum.
Bugünlere gelmek elbette kolay olmadı. Sürekli değişen ülke politikaları ve gündemi, kararlı adımlar
atmak için bizleri zorladı. Korumaya inananlar kavramların sürekliliğine de inandı, planlamaya,
TKB Danışma Kurulu
ve ÇEKÜL Vakfı Başkanı

dayanışmaya, bütüncül bakmaya, yüz yüze iletişime ve bu bilincin gelişmesine inandı. İnsan
hazinesinin ve farklı kültürlerin zenginliğine, kentlerimizin nefes aldığına, alması gerektiğine inandı.
Mekân ve insan ilişkisini kurgularken doğal peyzajın da korunmasının önemine inandı...

20 yıldır hem koruduğumuz hem de yeni kazandığımız değerler, dayanışma yolunda bizleri güçlendirdi,
birarada kalmamızı sağladı. Şimdi dönüp baktığımda görüyorum ki birlikteliklerimizin ve yan
yana durarak attığımız her adımın ana kaynağı bu topraklarda üretilen kültüre, yaşamın renklerine
duyduğumuz saygıdan geliyor. Bu saygı, bizleri aynı hedefe odaklamak için birleştirici bir görev üstlendi.
Yerel yönetimler ve kadroları bu tarihi görevi, temel sorumluluğu üstlendi, ülke bütününde bir
seferberliğe dönüştürdü. Tarihi Kentler Birliği, gücünü buradan alıyor. 2020 yılında Tarihi Kentler
Birliğinin üye sayısı 460’a yükseldi. Bu istikrarlı yükselişte, karşılıklı iletişimin önemi yadsınamaz.
Büyük kent-küçük kent demeden herkese eşit mesafede durarak, köyden mahalleye, havza bütüne,
her ölçekte program geliştiren TKB, alanda yaptığı pek çok analiz çalışmasını, stratejik planlamayı,
kültür rotasını ülkemize hediye etti.
Sayıları 50’yi aşan bu kaynakların arasında yerini alan Tarihi Kentler Birliği: Türkiye’de Koruma
Tarihine Bakış 20. Yıl kitabının sonunda tüm kaynakçayı bulabilirsiniz. Tarihi Kentler Birliğinin kurucu
başkanı Erdoğan Bilenser ve sırasıyla, Mehmet Özhaseki, Dr. Asım Güzelbey, Yusuf Ziya Yılmaz,
Nihat Çiftçi ile başkanlık görevini 2019 yılında devralan Hayrettin Güngör’e titiz çalışmaları için
teşekkür ederim.
Kentlerimizin hafızası olduğu gibi kurumlarımızın da bir belleği, kültürü var. Ülkemizin kültürel
mirasını korurken, Tarihi Kentler Birliğinin ürettiği mirası da korumayı başaran, bugüne kadar
emek veren tüm yöneticileri, Danışma Kurulu üyelerini, gönüllü uzmanlarımızı, ÇEKÜL Akademi
eğitimcilerini, yerel yönetimlerde çalışan koruma uzmanlarını gönülden kutlarım.
Yaşamına devam etmesine destek olduğumuz her konak, her tarihi sokak, mahalle, meydan, çarşı,
çınar bu ülkede yaşayan herkesin ortak mirası. Bunu hep hatırladığımız nice yıllara.
Saygılarımla.

TKB KURULUŞ ÖYKÜSÜ:
YENİ KAVRAMLARLA
YENİLENEN KENT ALGISI
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TKB KURULUŞ ÖYKÜSÜ:
YENİ KAVRAMLARLA YENİLENEN KENT ALGISI
SEZER CİHAN • Tarihi Kentler Birliği ve Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri

Yerel yönetim politikalarında tarihi ve doğal çevrenin korunmasına ağırlık veren;
kent kültürünü, sivil toplum katılımını ve toplumsal duyarlılığı geliştirme çabası
içindeki kentlerin kabul edildiği Tarihi Kentler Birliği 2000 yılında kuruldu. 2020
yılında 20’nci yaşını kutlayan Tarihi Kentler Birliğinin kuruluş öyküsünü birkaç satırda
özetlesek de 20 yılda ülkede başardığı değişimin her adımını bu kitaba sığdırmak, emeği
geçen herkesi anmak çok zor. O nedenle bu kitabın daha çok kavramsal bir bakışla
hazırlandığını, tarihe not düşmek için yayımlandığını hatırlatmak isterim.
7-8 Ekim 1999 tarihinde Strazburg kentinde kuruluş toplantısını yapan Avrupa Tarihi Kentler Birliğine Türkiye de
davet edildi. Toplantıya gözlemci üye olarak katılan Bursa Büyükşehir Belediyesi, Türkiye Tarihi Kentler Birliğinin
kuruluş çalışmalarını başlattı ve yürütücülüğünü üstlendi.

İçişleri Bakanlığı, Kültür Bakanlığı, ÇEKÜL Vakfı ve Mimarlar Odasının katkılarıyla tamamlanan kuruluş aşamasında;
Dışişleri, Orman ve Milli Eğitim bakanlıkları, UNESCO Türkiye Milli Komisyonu, Arkeoloji ve Arkeologlar Derneği ile
Marmara ve Boğazları Belediyeler Birliği de TKB’nin yanında yer aldı. 22 Temmuz 2000’de Bursa’da, 52 tarihi kent belediyesi
tarafından kabul edilen birlik tüzüğü ve yayımlanan Kuruluş Bildirgesiyle kurulan Tarihi Kentler Birliği, 2001 yılında da
Avrupa Tarihi Kentler Birliğinin 12’nci üyesi oldu.
Tam bu noktada hatırlatmakta fayda var: Tarihi Kentler Birliğinin devraldığı geçmiş, bir yandan bir tanışma ve ilişki
kurma hevesinin alttan alta kendini gösterdiği, diğer yandan da yanlış uygulamalarla kent dokularının hırpalandığı
bir niteliğe sahipti. Denilebilir ki, Türkiye’de korumanın kaderi, TKB’nin kuruluşuyla, ancak 2000 sonrasında değişti.
Koruma ve yaşatma, yerel ve kamu yöneticilerinin öncelikli misyonu haline geldi. Toplumun farklı kesimlerinin
ortak bir amaç çevresinde örgütlenmesiyle oluşan güç birliği, koruma hareketinin eksenini oluşturdu.
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TKB Elazığ Semineri, 2007

Çok sevgili hocamız, ilham kaynağımız Prof.
Dr. Metin Sözen’in öncülüğünde 1975 yılında
Safranbolu’da başlayan koruma hareketi, 1990
yılında ÇEKÜL Vakfının, 2000 yılında da Tarihi
Kentler Birliğinin kurulmasıyla Anadolu’ya yayıldı.

ÇEKÜL Vakfının kuruluşuna önayak olduğu ve
sekretaryasını yürüttüğü Tarihi Kentler Birliği,
Metin Sözen’in geliştirdiği “kent-havza-bölgeülke ölçeğinde koruma” yaklaşımını benimsedi.
Tek yapı ölçeğinden sokaklara, mahallelere,
meydanlara, köylere, havzalara her ölçekte
koruma hareketi büyüdü. Tarihi Kentler Birliği
daha ilk 10 yılı dolmadan bölgesel ölçekte kültür
öncelikli stratejik planlar yapmaya başlamıştı.
Birliğe üye olan tarihi belediyelerin koruma
bilincini içselleştirmesiyle birlikte, birlik çatısı bir
okula dönüştü.

Anadolu Toplantıları:
Zenginliği Keşfedilen Kentler
Hepimizin zihnine kazınan iki alıntı: “Kendi
kültürünü keşfetmeyen toplumlar yok olmaya
mahkûmdur.” Prof. Dr. Metin Sözen; “Tanımadan
tanıtamazsın.” Danışma Kurulu üyemiz Hasan
Özgen. Ülkemizde neredeyse tarihi olmayan bir
kent, yerleşme yok. Nereye baksak, binlerce yıllık
bir geçmiş. Kültürel mirasın korunması bilinci
ülkemiz için o kadar yeni ki bazı kentlerimizin
kültür envanteri hâlâ eksik. Bunun en belirgin iki
nedeni var: Birincisi sorumlu kurumların envanter
oluşturmaya yeni yeni kaynak ve iş gücü ayırması.
İkincisiyse yapılan her araştırmada yeni eserlere,
değerlere ulaşılması; var olan envanterler de
güncelliğini kaybediyor.

Anadolu toplantıları bu nedenle TKB tarihinin
iskeletini oluşturuyor. Üye tüm kentlerin davetli
12

TKB, ÇEKÜL Bartın Çalıştayı, 2012

olduğu ve bazen 500'e yakın katılımcının misafir edildiği Anadolu Buluşmaları;
belli bir tema çerçevesinde uzmanların konuştuğu Anadolu Seminerleri; seçilen bir
havzadaki, bölgedeki kentlerin oraya has sorunları konuştuğu, planlamaları yaptığı
Bölge Toplantıları; son yıllarda yapmaya başladığımız, uzman kadroların katıldığı TKB
Çalıştayları.

Bursa’da hanlar, camiler; Gaziantep'te kale-çarşı-mahalle; Şanlıurfa’da çarşılar,
Göbeklitepe; Mardin’de sivil mimari örnekleri; Hatay’da kardeşçe yaşayan halklar,
kültürler; Kastamonu’nun Cumhuriyet mimarisi, Osmanlı konakları; Safranbolu’nun
1970’lerde başlayan bütüncül koruma yaklaşımının öyküsü… Muğla, Kütahya,
Çanakkale, Van, Diyarbakır ve daha nice tarihi kentin sesini duymaya, onları görmeye
başladık. Geleneksel çarşılar, kent müzeleri, kırsal miras, işlevlendirme, kültür
rotaları, geleneksel yaşam kültürü, doğal miras, Cumhuriyet mirası, arkeolojik miras,
endüstri mirası, yer altı mirası gibi farklı koruma başlıkları TKB üyelerinin gündemi
oldu. Tarihi kentler, tarihi toplantılara ev sahipliği yaptı.

Çarpık kentleşmenin arasında kaybolmaya başlayan, yaşamak için çığlık atan eski
kent dokularının, yıkılmaya yüz tutmuş hamamların, duvarları çöken kalelerin,
kervansarayların sesini artık duyanlar vardı. TKB ailesi Anadolu toplantıları sayesinde
her geçen yıl büyüdü. Her kesimden insanı ortak bir hedefte biraraya getirdi:
Türkiye’de kültür öncelikli bir koruma yaklaşımı geliştirmek.

TKB Harput Semineri,
2003

13

GİRİŞ >> TKB KURULUŞ ÖYKÜSÜODELI

TKB Çorum Semineri, 2008

TKB Yalvaç Semineri, 2003

Kimlikli Kentler, Bilinçli Yöneticiler
Kuruluşunun 20’nci yılında Tarihi Kentler Birliğinin yarattığı değişimin, genelge ve yasalar
aracılığıyla olmaktan çok, birarada olmanın verdiği güce dayandığı göz ardı edilemez.
Partiler üstü duruşuyla, ülke değerlerine bağlı bir siyasetin yaygınlaşmasında verilen
çabalar, bugün Türkiye’de kent yaşamıyla bütünleşik ve sürdürülebilir bir korumanın yerel
yönetimlerle onların çevresinde kurulan işbirlikleri aracılığıyla sağlanabileceğini kanıtladı.
Hizmet anlayışını imar ve altyapı çalışmalarının ötesine taşıyan yüzlerce belediye, kültür
mirası ve kent kimliğinin yaşatılmasını gündemine alarak, sadece kentlerine değil ülkelerine
ve dünyaya karşı sorumluluklarını da yerine getirmeye başladı.

Yerel yöneticiler artık kentlerine farklı bir gözle bakıyor; yerel kimlik ve koruma bilinciyle
şekillenen bu anlayışı giderek komşu kentler ve hatta sınır ötesi yerleşmelerle paylaşarak,
havza boyutunda doğa ve kültür öncelikli bir kalkınmanın önünü açıyor.
14

TKB Kula Semineri, 2003

Son 20 yılda geliştirdiğimiz, gündeme getirdiğimiz

Tarihi Kentler Birliği, koruma kavramını ulusal çapta

kavramlar kent algısının da yenilenmesini sağladı.

yaygınlaştırırken gücünü ve ilhamını bu yaklaşım

Kentlerimizin kimliklerini, belleklerini adeta yeniden

zenginliğinden aldı. TKB politikalarının bel kemiğini

keşfettik. Onlara ne kadar çok sırt çevirdiğimizi

oluşturan TKB Danışma Kurulu, sözünü ettiğimiz

gördük. Artık kimlikli kentlerimiz, bilinçli yöneticileri

yaklaşım zenginliğinin de sebebi ve bizzat sahibidir.

hak ediyor.

Her biri farklı bir uzmanlık alanından gelen ancak
tarihi ve kültürel mirası koruma, yaşatma amacında

Danışma Kurulu: Sivil Bir Yaklaşım

ve uygulama yöntemlerinde buluşan Danışma Kurulu

Tarihi Kentler Birliğinin kimliğini belirleyen en önemli

üyeleri, bilgi ve tecrübelerini paylaşmakla kalmadı;

unsurlardan biri, yaklaşım zenginliğidir. Kentlerdeki

her türlü bilginin temasına özellikle değer vererek

her türlü somut ve somut olmayan kültür değerini

bir söylem inşa etti. Ki bu söylem ifadesini “geleceği

koruma bilinci yaratarak ve kentlinin yaşamına dâhil

birlikte yaşatmak” iddiasında buldu.

ederek kent kimliğinin üzerindeki perdeyi aralayan
15
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TKB Burdur Semineri, 2009

Bu sivil yaklaşımı TKB’ye kazandıran Danışma Kurulu üyelerimiz

yönetimler üyelik için adeta sıraya girdi. Mehmet Özhaseki

Prof. Dr. Cevat Geray, Prof. Dr. Haluk Abbasoğlu, Prof. Dr.

somut olmayan kültürel miras kavramına ağırlık verdi; ÇEKÜL

Ülkü Azrak ve gönüllü uzmanımız, yol arkadaşımız Hurşit

Akademinin ilk eğitimlerinin başlamasını destekledi. Asım

Arslan’ı yakın bir geçmişte kaybettik. Bizlere kattıklarını hep

Güzelbey tarihi kent dokusunun bütününe yayılan bir anlayış

hatırlayacağız…

benimsedi ve kültür yolları kavramını gündeme getirdi. 5
kilometrelik Gaziantep Kültür Yolu Projesi bu yaklaşımın

6 Dönemde Farklı Koruma Başlıkları

öncüsü oldu. Yusuf Ziya Yılmaz “Her kente bir kent müzesi”

Tarihi Kentler Birliği 20 yılda 6 farklı başkan ve encümen

sloganıyla müzesiz kent kalmaması için kolları sıvadı. Samsun

dönemi geçirdi: Sırasıyla, kurucu başkan Erdoğan Bilenser,

başta olmak üzere peşi sıra müze haberleri gelmeye başladı.

Mehmet Özhaseki, Dr. Asım Güzelbey, Yusuf Ziya Yılmaz, Nihat

Nihat Çiftçi döneminde artık Tarihi Kentler Birliği 15 yılını

Çiftçi ve son dönem TKB Başkanı Hayrettin Güngör.

doldurmuştu ve ülke bütününe yayılması planlanan kültür
öncelikli stratejik planlamalar bu dönemde yoğunluk kazandı;

Kendi kentlerinde örnek koruma çalışmaları yürüten 6 belediye

Müze Özendirme Yarışması başladı. TKB’nin son dönem

başkanı, TKB’ye de kendi yaklaşım ve vizyonlarını taşıyarak

başkanı Hayrettin Güngör ise pandemi şartlarına rağmen

farklı koruma başlıklarını gündeme getirdi.

saha araştırmalarının devam etmesini sağladı; Kırsal Miras
Programını güçlendirdi.

2000-2004 yılları arasında TKB’nin kurucu başkanlığını
yapan, dönemin Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Erdoğan

Tüm bu saydıklarım bir özetten ibaret. TKB’nin tüm külliyatını,

Bilenser, yaptığı çağrılarla yerel yönetimlerin dikkatini TKB’ye

kilit taşlarını umarız başka bir yayında derleyebiliriz.

çekti. Yılda iki kez yapılan Birlik Meclis Toplantılarında, yerel
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Erdoğan Bilenser, Mehmet Özhaseki, Asım Güzelbey, Yusuf Ziya Yılmaz, Nihat Çiftçi, Hayrettin Güngör, TKB Danışma Kurulu üyeleri ve Samsun Buluşması.
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KALE-ÇARŞI-MAHALLE EKSENİ
KORUNAN KENTLER, CANLANAN HAYAT
MİTHAT KIRAYOĞLU • TKB Danışma Kurulu Üyesi, ÇEKÜL Vakfı Başkan Yardımcısı

İnsan asırlar boyunca ihtiyaçları doğrultusunda üreterek, yaşadığı yeri bir
kültür coğrafyası haline getirmeyi bildi. Beslenmek için üretim alanlarını,
barınmak için evleri ve mahalleleri, alışveriş için çarşıları, yani kısacası
kentleri inşa etti.
Döneminin uygarlık izi olan bu tarihi kentler, ortak kültür mirasının taşıyıcısıdır. Kültür mirası, o uygarlık
döneminin üretim ilişkilerinden, o toplumun etnik kökeninden ve inanç sisteminden beslenerek
gelişti, zenginleşti ve çeşitlenerek farklılaştı. Farklılıkların bir üstünlük ve egemenlik hedefi haline
geldiği dönemlerde savaş ve felaket, farklılıkların bir kültürel çeşitlilik ve zenginlik olarak görüldüğü
dönemlerde ise barış ve huzur iklimi hâkim oldu dünyaya.

Bir toplum, büyük dünya ailesi içinde saygın ve kimlikli bir yer istiyorsa, her şeyden önce kendi kültür
mirasını korumalı, yaşatmalı ve onu dünya kültür mirasına armağan etmelidir. Bu yaklaşım, dünyada var
olan tüm kültürlerin bir ortak miras olduğu anlamına gelir ki bu kabul de dünya barışının siyasi temelidir.

Yeni yüzyılda, tüm dünyada yoğunlaşan doğal ve kültürel mirası koruma çabaları, ülkemizde de yeni
bir bilinç ve anlayışla ele alınmaya başlamıştır. Başlangıçta, merkezi yönetim marifetiyle ve sadece
anıt eserlerin tek yapı ölçeğinde korunmasını yeterli gören anlayış, giderek çeşitlenmiş, sivil mimarlık
örneği yapıların, kent dokularının, doğal ve arkeolojik sit bölgelerinin ve nihayet somut olmayan kültür
mirasının da korunmasını kapsayacak şekilde genişlemiştir.
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TKB Kula Semineri, 2003
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Kars Kalesi

Şanlıurfa Kalesi

Tarihi Kentlerimizi Yeniden Keşfettik
Koruma sürecinde yakalanan bu ivme, koruma eylemine katılan yerel yönetimlerin ve sivil
toplum örgütlerinin katkılarıyla başarılmıştır. 1990 yılında kurulan ÇEKÜL Vakfı ve 2000
yılında kurulan Tarihi Kentler Birliği, koruma eyleminin sivilleşmesini, yerelleşmesini ve
kitleselleşmesini sağlayarak, bu sorumluluğu gerçek sahiplerine bırakan yeni bir anlayışın
öncüsü olmuşlardır. Tarihi Kentler Birliği ve ÇEKÜL işbirliği ile dile gelen bu söylem, 20 yıldır
eylem içinde gelişerek, TKB üyesi tarihi kentlerde somut projeler olarak hayata geçiyor. Tam
da bu nedenle, kuruluşundan bu yana, dolu dolu 20 yılı geride bırakan Tarihi Kentler Birliğini,
koruma tarihimizde bir milat olarak görmek, bu verimli döneme gerçekten yakışıyor. Çünkü
ondan sonra her şey değişti. Tarihi kentlerimizi yeniden keşfettik.

Bu keşif sürecinde geliştirilen projelerin başında, tarihi kentlerimizde kalenin, çarşının ve
tarihi dokuyu oluşturan mahallelerin korunması gelir ki bu koruma ekseni aslında tarihi kentin
bütüncül olarak korunması ve hayatın yeniden canlanması anlamını taşımaktadır. Tarihi
Kentler Birliğinden önce, tarihi kentlerimizde kaleler kaderine terk edilmiş, tarihi çarşılar
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Alanya Kalesi

Şanlıurfa Kalesi

gözden düşmüş, sivil mimarlık örneği o güzelim evlerimizin dokuduğu mahalleler boşalmıştı. Bu bir kader
olamazdı. Bu duruma razı olmayan hareketi başlatan koruma projesinin mottosunu Metin Sözen Hoca
söyledi. Dedi ki:

• Kale düşerse kent düşer.
• Çarşı biterse hayat biter.
• Mahallede hayat var.

Kale Düşerse Kent Düşer
Asırlar boyunca kaleler bizi korudu. Şimdi biz kaleleri korumalıyız. Gerçekten de özellikle Orta Çağda
kaleler savunma yapılarıydı. Kentin çekirdeği, savunulması kolay, tepelik bir yerde kurulur, surlar ve
burçlarla tahkim edilirdi. Kente görkemli kapılardan girilirdi. Uzun ve karanlık Orta Çağın sonunu getiren
Rönesans ve Reform hareketleri, keşifler, bilimsel ve teknolojik buluşlar önce üretim ilişkilerini sonra
da kentleri değiştirdi, dönüştürdü. Yeni savaş teknikleri karşısında kentleri savunmak için kale duvarları
yetmez oldu. Kentler de, kaleden aşağıya doğru çarşılarla, mahallelerle, dönemi simgeleyen anıtsal
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TKB’NİN ÖRGÜTLENME MODELİ

Gaziantep Bakırcılar Çarşısı

Evliya Çelebi eserinde,
Osmanlı coğrafyası üzerinde
yer alan 250 kale (kent) ve
160 çarşıyı uzun uzun anlatır.
yapılarla ve yeni merkezlerle büyüdü. Geçmişte
kenti savunan görkemli kale, bu kez büyüyen
kentin silueti içinde, o kentin tarihi kimliğini
temsil eden bir sembol yapı, kaleden kente
bakıldığında ise o kentin sağlıklı veya sağlıksız
gelişmesini gören, gözeten bir bakış açısı sundu
kentlilere.

Kalesini koruyan kentini de korur. Kaleler
kimlikli kentlerin başının tacıdır. Tarihi Kentler
Birliği ile birlikte kalelerimizin korunması önemli
bir proje başlığı haline geldi. Başta Bursa,
Ankara, Gaziantep, Diyarbakır, Afyon, Kayseri,
Kastamonu, Kars olmak üzere, birçok tarihi
kentimizde kaleler restore edildi, işlevlendirildi
ve o kentlerin en değerli anı odakları olarak
hemşerileriyle birlikte yeniden yaşamaya
başladı.

Çarşı Biterse Hayat Biter
Çok zengin bir kültür coğrafyası üzerinde yer
alan yurdumuz, tarih boyunca çok sayıda
uygarlığa ev sahipliği yaptı. Bunun sebebi
ise bereketli topraklar, verimli bir üretim ve
ürünün ticaretidir. Ticaret huzur ve güvenlik
ister. Bu nedenle, doğudan batıya uzanan
ticaret yolları üzerinde, her zaman güçlü
devletler, imparatorluklar hüküm sürmüştür.
Antik çağlardan sonra, Roma, Bizans, Selçuk ve
Osmanlı imparatorlukları döneminde, özellikle
İpek Yolu’nun güvenliğinin sağlanması, mal
ve ürün dolaşımının yanı sıra, bilim, kültür ve
sanat alanlarındaki paylaşımın yarattığı sinerji,
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Çizim: Metin Keskin, Bursa Hanlar Bölgesi

ticaretin taşıdığı zenginliği, büyük uygarlıklara dönüştürmüştür. Selçuklu ve Osmanlı
dönemlerinde, kervan yolları üzerinde kervansaraylar, köprüler, limanlar ve çarşısıyla
birlikte büyüyen ve zenginleşen kentler inşa edilmiştir. Evliya Çelebi eserinde,
Osmanlı coğrafyası üzerinde yer alan 250 kale (kent) ve 160 çarşıyı uzun uzun anlatır.

Çarşıların Doğuşu
Osmanlı çarşısı modeli, ilk başkent olan Bursa’da başlar ve gelişir. Büyük bir
özgüvenle surların dışına taşan kentsel büyüme, çarşı ile eş zamanlı olarak yeni
mahallelerle zenginleşir. Her sultan Bursa’nın bir tepesini şenlendirir. Cami ile
başlayıp türbe, medrese, imaret ve hamamla tamamlanan sultan külliyeleri ve onların
etrafında kısa sürede oluşan mahallelerle birlikte Bursa, Ahmet Hamdi Tanpınar’ın
tabiriyle, 150 yıl içinde iliklerine kadar bir Türk şehri olur.

Bursa’da oluşan ve tüm Osmanlı mülküne ihraç edilen çarşı modeli aslında bir
alışveriş sokağıdır, suk-i sultani yani sultanın sokağıdır. Çarşının ana aksı üzerinde yer
alan dükkânlarla birlikte bu aksa takılan hanlar da çok önemlidir. Her birinin ayrı bir
işlevi vardır. Kapan Han çarşıya gelen malın ölçülüp biçildiği, değerinin tespit edildiği
yerdir. Geceleri kapıları kilitlenen bedestende değerli ürünler satılır. Diğer hanlar da
içinde satılan ürüne veya vakfeden kişiye göre isim alır. Örneğin Mahmut Paşa Han,
Koza Han, Fidan Han, Pirinç Han, Galle Han, Tuz Han… Ana çarşı aksına eklemlenen
25
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Kütahya Kavaflar Çarşısı
restorasyon öncesi

sokakların ise her biri, bir ahi loncasını barındırır

Vakıf malı kutsaldır, kimse el uzatamaz.

ve o meslekle anılır. Örneğin Demirciler Çarşısı,

Muazzam bir etik değerler sistemidir. Bu

Bakırcılar Çarşısı, Semerciler Çarşısı, Urgancılar

nedenle bu eserler asırlar boyu korunarak bu

Çarşısı, Yorgancılar Çarşısı gibi.

günlere gelmiştir. Çarşının içini dolduran ise
ahi örgütlenmesidir. Tarihi çarşılarda, mekân

Sokakların birbirine eklemlendiği genişleyen küçük

kalitesi çok değerli olan yapılar ve fiziksel

meydanlarda bir çınar, bir çeşme, bir kıraathane

çevrenin yanında, çarşı kültürünü oluşturan

mutlaka vardır. Han avluları da aslında geleneksel

toplumsal yapıyı, bu yapının dirliğini, düzenini,

kültürümüzün huzur veren meydanlarıdır. Çarşının

yani ahi geleneğini görmek gerekir. Tarihi çarşılar

bir ucunda da yaş meyve ve sebzelerin sunulduğu

insanların alışverişte buluştuğu, esnafla

açık pazar yerleri bulunur. Tarihi çarşılar aynı

müşterinin göz göze geldiği, düzenli, güvenli,

zamanda bir yaşam merkezidir. Ticaretin yanında

huzurlu bir mekân örgütlenmesidir. Çarşı

ibadet için cami ve mescitler, yıkanıp paklanmak

kültürünün esaslarını ortaya koyan Padişah

için hamamlar, yeme içme için imaretin dışında

Kanunu, bu düzeni koruyan kurumlar ve

aşçılar, kıraathaneler, tatlıcılar ve şerbetçiler hayatı

görevliler, ahi loncaları, lonca içi hiyerarşi

zenginleştirir.

ve loncalar arası ilişkiler, yiğitbaşı, kethüda
ve şeyhler, dirliği sağlayan fütüvvet teşkilatı,
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Bu yeni yaşam çevresinin oluşumunda iki büyük

eğlence ve dayanışmanın sembolü olan

örgütlenme modeli görürüz: Birincisi vakıf

teferrüçler, usta çırak ilişkisi ve lonca içi eğitim,

örgütlenmesi, ikincisi ise ahi örgütlenmesidir.

peştamal kuşanma ve tamiye törenleri, bu

Vakıf örgütlenmesi, çarşıyı inşa eden ve yaşatandır.

kurumsal yapının temel dinamikleridir.

Photo

Kütahya Kavaflar Çarşısı restorasyon sonrası

Restore edilen çarşılar,
hemşeriler tarafından
benimsenmekte ve hayat
yeniden canlanmaktadır.

tutan vakıflar ve ahi örgütlenmesinin
yerini alacak yasal tabana oturan yeni bir
kurumsal yapı oluşturulmalıdır.
Yerel yönetimler ve esnaf örgütleri bu yapı
içinde söz ve karar sahibi olmalıdır.

Hiçbir alışveriş merkezi tarihi
çarşı ile boy ölçüşemez.
Çünkü tarihi çarşı kentin en
merkezi, en değerli yerindedir.

Tarihi çarşılar bugün de varlığını

Henüz böyle bir yapı olmamasına rağmen,

sürdürüyor ama eskisi gibi değil. Çarşı

Tarihi Kentler Birliği önderliğinde ve

kültürünü ayakta tutan ahi örgütlenmesi

ÇEKÜL Vakfının katkılarıyla, birçok tarihi

artık yok. Ahi geleneğinin devamı olarak

kent belediyesi inisiyatif kullanarak

süren esnaf terbiyesinde de aşınmalar var.

tarihi çarşılarına sahip çıkmış ve onları

Üstelik tarihi çarşılarımızın ciddi bir rakibi

yeniden kente armağan etmiştir. Restore

olarak ortaya çıkan alışveriş merkezleri

edilen çarşılar, hemşeriler tarafından

hızla çoğalıyor. Eskiyen, gözden düşen

benimsenmekte ve hayat yeniden

tarihi çarşılarımıza yeni bir anlayışla

canlanmaktadır. Bu deneyim de göstermiştir

yaklaşmamız gerekiyor, çünkü çarşı

ki tarihi çarşılarımız, bir alışveriş mekânı

biterse hayat biter.

olarak, kesinlikle rakipsizdir. Hiçbir alışveriş
merkezi tarihi çarşı ile boy ölçüşemez. Çünkü

Tarihi Çarşıların Geleceği

tarihi çarşı kentin en merkezi, en değerli

Tarihi çarşılarımızın geleceğine bir koruma

yerindedir; bir kültür mirasıdır; fiziksel

ve yaşatma projesi bütünselliğinde

mekân kalitesi yüksektir; orada yaşanmışlık,

bakılmalıdır. Asırlar boyu çarşıyı ayakta

anılar, asırlık çınarların gölgesi vardır.
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Söke Kemalpaşa Mahallesi Uzbek Konağı açılışı

Mahallede Hayat Var

kiracılar ise o güzelim evlerin kıymetini bilemezdi,

Ülkemizdeki geleneksel kent dokusu, 1950’li yıllarda

bilemedi. Mahalleler boşaldı, yalnızlaştı, eskidi. Bir toplumun

köklü bir şekilde değişmeye, dönüşmeye ve bozulmaya

yaşamında kısa sayılabilecek bir süre içinde tarihi kentlerin o

başladı. Önce köyler boşaldı, köyden kente göç hız kazandı.

kimlikli dokusunu kaybettik. Kaybolan sadece kentsel doku

Sonra Anadolu kentlerinden büyük kentlere doğru yayılan

değil, aynı zamanda bir yaşam biçimi, mahalle kültürüydü.

plansız göç dalgası önlenemedi. Daha iyi bir yaşam umuduyla

Çarşı kültürü ve mahalle kültürü, geleneksel toplum yapımızı

akın akın büyük kentlere göçen yeni hemşeriler barınma

ayakta tutan kent kültürünün, birbirini tamamlayan iki

ihtiyacını da piyasa koşullarında kendileri çözdü. Kent

bileşenidir. Savrulan toplum, kaybettiklerinin yerine yeni

çeperlerinde kaçak yapılarla kendi gettolarını oluşturdu. Planlı

bir şey de koyamadı. Komşuluk, dayanışma, aidiyet, yazılı

diyebileceğimiz gelişmeyse yeni yerleşim bölgeleri oluşturmak

olmayan geleneksel yaşam kültürü, ne geride bırakılan

yerine, mevcut geleneksel doku üzerinde plan değişiklikleri

mahallelerde kaldı ne de göç edilen büyük kentte vardı.

yaparak, sivil mimarlık örneği az katlı ahşap veya taş evler
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yerine, çok katlı apartmanları dikmek şeklinde gerçekleşti. Hali

ÇEKÜL Vakfı, elde kalan kentsel sit mirasını gündeme taşıyarak

vakti yerinde olanlar, evlerini bırakıp, bir sosyal statü sembolü

“Kendini Koruyan Kentler” projesini geliştirdi. 1992 yılında

sayılan üç oda bir salonlu apartman dairelerine taşındı.

Safranbolu’da başlayan ilk sokak sağlıklaştırma eyleminde

Yıkılmadan kalan mahalle ve sokaklardaki evlere taşınan yeni

slogan şöyleydi: “Evlerinizin içi sizin, dışı hepimizindir.”

Tarihi Side Çarşısı restorasyon sonrası

Safranbolu halkı bu söyleme sahip çıktı, harap durumdaki o eşsiz

kentlerin yeni cazibe merkezleri olarak yeniden eski güzel günlerine

sivil mimarlık dokusu kısa sürede elbirliği ile ayağa kaldırıldı. Gitti

geri döndü. Bu projeler ödüllerle taçlandı ve kentleri gururlandırdı.

diye bakılan Safranbolu geri dönmüştü. Bu başarılı örnek diğer

Kentliler nasıl bir kentte yaşadıklarını öğrendi, kentleriyle yeniden

tarihi kentleri de özendirdi.

tanıştı.

Bursa, Muğla, Kütahya, Tokat ve Kastamonu’da elde kalan kültür

Korunan Kentler, Canlanan Hayat

mirası kentlilerle buluştu. Hemşeriler de kaybolan kimliklerini

Kale-çarşı-mahalle rastgele dizilmiş bir örgü değildir. Bunlar

yeniden bulmuş gibi mutluydular. Mahallede hayat vardı.

asırlar boyunca oluşmuş geleneksel yaşam kültürümüzün fiziksel
mekânlarıdır. Mahalle kimlikli kentin sağlıklı dokusudur. Çarşı bu

2000 yılında kurulan TKB, sokak, mahalle ve doku koruma

dokuya hayat veren, tarihi kentin omurgasıdır. Kale ise kültürle

hedefini ilk önemli proje başlığı olarak belirledi. Böylece kent-

yoğrulmuş kentin belleğidir, başındaki tacıdır.

çarşı-mahalle ekseninde bütüncül koruma eylemi, tarihi kent
belediyeleri önderliğinde yerleşmiş, sivilleşmiş ve yurt çapında

Tarihi kaleleri, çarşıları, mahalleleri korumak, kenti bütüncül olarak

yaygınlaşmış oldu. 20'nci yılında 460 üyeye ulaşan TKB'nin hibe

korumak anlamına gelir ki bu sürecin sonunda marka kentler icat

programlarıyla, sokak sağlıklaştırma projeleri merkezi ve yerel

etmeye çalışmak yerine, kimlikli kentlerimizi yeniden keşfedebiliriz

yönetim kaynaklarıyla hayata geçirildi. Tarihi mahalleler, kimlikli

ve geleceğe taşıyabiliriz.
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ÖRGÜTLENMENİN KİLİT TAŞLARI:
KÜLTÜR ENVANTERLERİ
AYŞEN KILIÇ ÖZARSLANTÜRK • ÇEKÜL Bilgi Belge Merkezi Koordinatörü, ÇEKÜL Akademi Eğitimcisi

Türkiye, doğal ve kültürel envanteri zengin bir ülke. Kentlerin sahip
olduğu doğal ve kültürel varlıklar; kent miraslarını ve geçmiş-gelecek
bağlantılarını güçlendiren en önemli materyaller. Yerel idari kurumlar, sivil
toplum kuruluşları ve yerel yönetimler sorumlu oldukları kentlerdeki kültürel
ve doğal varlıkları saptama ve kaydetmenin kaçınılmaz bir ihtiyaç olduğu
meselesini artık benimsemiştir.
Bu noktadan hareketle kültür varlıklarını, yerel kurum, kuruluş ve kişilerin katkılarıyla belgeleyen
kentlerimiz bir kültürel miras veri tabanı oluşturmaya başladı. Çünkü kentlerin korunmasının temelinde,
sahip olunan kültürel ve doğal varlıkların tespit edilmesi ve envanterlenmesi yer alıyor.

TKB’nin Anadolu toplantılarında sıkça dile getirilen envanterlerin önemi, ÇEKÜL Çarşamba Kent
Toplantılarında da uzmanların kent temsilcilerinden en başta istediği çalışmalardan biri. Kentlerin
bellek koruma ve hafıza oluşturma çabalarında atılacak ilk adım olan envanter hazırlama işlemi, kent
arşivleri, kent bellekleri ve kent müzelerine doğru ilerleyen yolun da başlangıcı. Ortaya çıkan envanterle
birlikte, kültürel mirası koruma bilinci ve ihtiyacı, kentlilere da ulaşmaya başlıyor. Afyon, Adana, Aksaray,
Amasya, Antalya, Ankara, Balıkesir, Bartın, Bolu, Bitlis, Burdur, Bursa, Diyarbakır, Denizli, Eskişehir, Edirne,
Erzurum, Gaziantep, Hatay, Isparta, Kastamonu, Kayseri, Konya, Kütahya, Kocaeli, Mardin, Manisa, Mersin,
Muğla, Nevşehir, Rize, Sivas, Tokat, Trabzon, Çanakkale, Çorum, Şanlıurfa, İzmir ve İstanbul sayıca en fazla
kültür varlığına ve bu varlıkları listeleyen birer envantere sahip kentlerin başında geliyor.
Ülkemizin doğal-tarihsel-kültürel varlığının korunmasını ve yaşatılmasını temel amaç edinen
Tarihi Kentler Birliği, ÇEKÜL Akademi eğitimleri kapsamında, envanter hazırlama süreçlerini
üyelerinin gündeminde tutmaya devam ediyor. “Kent Bellekleri-Kurulum, Yönetsel Yapılanma, Fiziki
Yapılanma” eğitimde; kent ve kentli arasındaki ilişki, kent envanterlerinin hazırlanma süreci ve önemiyle,
sürdürülebilirliğinin sağlanması konusu detaylı bir şekilde ele alınıyor.
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Halk kültürü, somut olmayan
kültürel mirasın en önemli
başlığıdır. Örneğin; geleneksel
sanatlar ve zanaatkârlar, yemek
kültürü, sosyal yaşam, edebiyat
gibi başlıklarla, pek çok tarihi
kent, envanterini genişletmeye
başlamıştır.
Kültür Envanteri Neleri Kapsar?
Kültür envanteri varlık türleri neleri kapsar diye
baktığımızda karşımıza; antik kentler, köprüler,
külliyeler, kiliseler, höyükler, hamamlar,
müzeler, su kemerleri, surlar, tarihi camiler,
çeşmeler, türbeler, yalı ve köşkler, mağaralar,
yaylalar, iskeleler gibi kent ve kentliyi yansıtan,
aidiyet duygusunu ortaya koyan tüm yapılar
çıkar. Kültür envanteri şehri ise; bu yapıların
zenginliğinin farkında olan, bu değerleri
saptayan ve envanterlerle somutlaştırarak
koruma altına alan kentlerdir. Artık pek çok
kent kendi hazinesini keşfetme yolculuğuna,
envanter oluşturarak başlıyor. Yapıların
detaylı adres bilgileri, yapıyla ilgili genel tanım,
koruma durumu, yapının halihazırda maliki,
sorumlu kuruluş, teknik bilgiler ve var olan
eklerden (fotoğraf, restorasyon projesi, harita,
kroki gibi) oluşuyor. Bu veriler, sağlıklı bir
envanter fişi için oldukça önemli. Envanterlere
yukarıda bahsettiğimiz somut varlıklara ek
olarak, doğal varlıklar, halk kültürü ve müzeler
başlıkları da açılabilir. Halk kültürü, somut
olmayan kültürel mirasın en önemli başlığıdır.
Örneğin; geleneksel sanatlar ve zanaatkârlar,
yemek kültürü, sosyal yaşam, edebiyat gibi
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Konya Karatay Medresesi
kubbe detayı

başlıklarla, pek çok tarihi kent envanterini genişletmeye başlamıştır. Envanter ekibine
arkeologlar, sanat tarihçileri, koruma uzmanları, coğrafyacılar, folklor uzmanları,
haritacılar, arşivciler, müzeciler gibi farklı disiplinlerden uzman ve araştırmacıların
dâhil edilmesi, sonucun daha verimli olmasını sağlar.

Kentliler Mirasını Öğreniyor, Öğretiyor
Teknik bir adım olan kent envanterlerinin hazırlanma evresinde, bu projeden
kentliyi de haberdar etmek son derece önemlidir. Envanter süreçleri, halkın, kentin
sahip olduğu somut veya somut olmayan kültürel mirasının farkına varması için iyi
bir araçtır. Çünkü envanterler, kuşaktan kuşağa aktarımın bir parçasıdır. Hazırlık
aşamasında o kentte yaşayan insanlarla yapılacak görüşmeler hem veri girdisini hem
de kentlilik bilincini arttırır. Kültür varlıkları envanterleri, birer arşiv belgesi ve kaynağı
niteliği taşıdığından aynı zamanda kent arşivlerinin de temelleri bu sayede atılır.
Kent arşivi oluşum evresinin yerel yönetim ve kentli birlikteliğiyle başarıya ulaşacağı
gözden kaçırılmamalıdır.

Bununla birlikte kentlere ait kültür envanterleri, kentlerin tanıtımı için de
kullanılabilir. Doğal ve kültürel sürdürülebilirliğin sağlanmasına olan katkısı
yadsınamaz olan turizmin kente sağlayacağı katma değer kültürel varlık
envanterleriyle güçlendirebilir. Böylece kent ziyaretçileri, görülmeye değer kültürel ve
doğal varlıklardan ilk elden haberdar olur.
Aydın Tralleis
Antik Kenti
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Adana Tarihi Gazi Mektebi

Kültür ve Turizm Bakanlığı verilerine göre, Türkiye
genelinde 113 bin 137 adet taşınmaz kültür varlığı
bulunuyor. İstanbul 35 bin kültür varlığıyla, ülke genelindeki
tarihi eser yoğunluğunun yüzde 32’sini barındırıyor.
Son yıllarda İstanbul Büyükşehir Belediyesi, geniş çaplı
bir envanter çalışması başlattı. İstanbul Kültür Varlıkları
Envanteri Projesi ile 152 türde 35 bin kültür varlığını içeren,
45 ciltten oluşacak bir kitap serisi yayımlamayı; özel bir
yazılımla tüm veriler dijital platforma aktarmayı hedefliyor.
Bu projenin yanı sıra birçok kurum ve kuruluş, kültürel
miras çalışmaları ve araştırmaları kapsamında çevrimiçi
interaktif haritalar hazırlamaya başladı. Somut kültüre
ek olarak somut olmayan kültürel mirası da ele alan bu
çalışmalar, Türkiye’nin çok kültürlü mirasının hafızasını
koruyacak ve gelecek kuşaklara aktaracak nitelikte.

Dijitalleşme Süreci Başlamalı
Tarihi Kentler Birliği ve ÇEKÜL Vakfının ürettiği politikalarla,
kentlerin doğa-tarih-kültür envanterlerinin artık eksiksiz
hazırlanmaya başladığını biliyoruz. Ülkemizin zengin
mirasını korumaya yönelik ilk adım olarak gördüğümüz bu
süreçten eğitimlerde, yayınlarda, yol haritalarında sürekli
bahsediyoruz. Artık yeni bir aşamaya geçmemiz gerekiyor:
Dijitalleşme süreçleri. Bu zengin mirasın sadece arşivlerin,
kütüphanelerin tozlu raflarında değil, araştırmacıların
rahat erişebileceği dijital ortamlarda barındırılması bugün
kaçınılmaz bir ihtiyaçtır. ÇEKÜL Bilgi Belge Merkezinde tüm
bölümlerden ayrı bir “envanter” kataloğumuz ve kitaplığımız
bulunuyor ve bu kitaplıkta 381 envanter kayıtlı. Kültür
varlıkları envanteri istatistiki verilerinin yüksek olmasına
karşın, bu verileri yayına çeviren kentlerin sayısı ise oldukça
düşük. Çevrimiçi interaktif haritalar ve online kayıtlar
haricinde yerel yönetimlerin envanter kayıtlarını mutlaka
bir yayına çevirerek, ilgili kurumların arşivlerine girmesini
sağlaması gerekiyor. Koruma kültürünün sürdürülebilir
olması içinse dijitalleşme süreçlerine yerel yönetimlerin bir
an önce adapte olması, yeni nesil teknolojileri kullanmaya
başlaması, bilgiye eşit koşullarda erişim için çok önemli.
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HER ÖLÇEKTE KORUMA YAKLAŞIMI
KIRSAL MİRASTAN HAVZALARA,
ROTALARDAN YER ALTI MİRASINA UZANMAK
ALP ARISOY • ÇEKÜL Çarşamba Kent Toplantıları Uzmanı, ÇEKÜL Akademi Eğitimcisi, Mimar

Tarihi Kentler Birliğinin ülkemizdeki koruma tartışmalarına, yerel
yönetimler düzeyinde yaptığı en önemli katkıların başında, bütüncül
bir koruma anlayışının geliştirilmesine yönelik kazanımlar sayılabilir.
Kültür, hiç kuşkusuz üzerinde bulunduğu beşeri ve fiziki coğrafyaya özgü
değerlerin bütünüdür.
Bu bütünün sözlü, yazılı ve yapılı yansımalarını kültür mirasımız olarak korumayı görev edinmekle
birlikte; kültür politikalarının devamlılığının ancak söz konusu değerlerin birbirleriyle kurdukları ilişkiler
bütünün korunmasıyla mümkün olacağını da biliyoruz.

Bu anlamda TKB bir evin, içinde bulunduğu mahalle; bir mahallenin, içinde bulunduğu kent; bir kentinse içinde
bulunduğu bölgeden bağımsız olarak korunamayacağını savunan koruma geleneğinin savunuculuğunu yapmaya
devam ediyor.
Bunun da ötesinde, bir kentin kültürünün sadece tarihi yapılarıyla değil, o yapıların oluşma zeminini
yaratan yaşam alışkanlıkları, insan ilişkileri, gelenekler, doğa, üretim şekilleriyle bir bütün olduğunu da
unutmuyor. TKB 20 yıldır, tam da bu nedenle koruma yaklaşımını, farklı ölçek ve nitelikteki eserlerin yanı
sıra kentlerin türkülerinden masallarına ve yemeklerine, kültürü bütüncül biçimde kapsayacak alanlara
genişletmeyi sürdürdü.

Söz konusu “bütüncüllük” vurgusu koruma politikaları açısından iki kapsamda değerlendirilebilir: Hem
farklı nitelikte koruma alanlarının kültürel anlamda bir bütün oluşturduğu hem de farklı ölçeklere
bütüncül olarak bakılması gerekliliği, temel ilkelerdir.
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Mersin, Aydıncık Aynalıgöl (Gilindire) Mağarası

TKB’nin 20 yıllık koruma süreci içinde koruma çalışmalarının mağaralardan sualtı
eserlerine, jeoparklardan anıt ağaçlara, arkeolojik eserlerden endüstri yapılarına ve
kırsal mirastan modern mirasa farklı kapsamlarda ele alındığını görüyoruz. Geleneksel
şenliklerin canlandırılması, somut olmayan kültür envanterleri, kent müzelerinin teşvik
edilmesi gibi özgün kent yaşamının belgelendirilmesine yönelik faaliyetlerin yanı

Kuruluşundan itibaren farklı

sıra çarşılarda geleneksel zanaatların yaşatılması, kadın emeğini destekleyen üretim

nitelikteki koruma alanlarına

projelerinin geliştirilmesi, sosyal faaliyetler ve sosyal canlanmaya yönelik işlevlendirme

bir bütün olarak bakmayı
hedeflemiş olan TKB;
korumayı sosyal, ekonomik
ve mekânsal bir yaklaşımla
sürdürmeye devam ediyor.

programları da TKB koruma senaryoları içinde her zaman yer aldı. Kuruluşundan
itibaren farklı nitelikteki koruma alanlarına bir bütün olarak bakmayı hedeflemiş olan
TKB; korumayı sosyal, ekonomik ve mekânsal bir yaklaşımla sürdürmeye devam ediyor.

Kırsal Mirasın Korunmasına Yönelik Çalışmalar
Farklı ölçek ve nitelikte süren TKB faaliyetlerine güncel bir örnek olarak, kırsal mirasın
korunmasına yönelik sürdürülen araştırma programları gösterilebilir. TKB bünyesinde
2019 yılı içinde yürütülen Kırsal Miras Programı, ülkemizde kültür odaklı dönüşümün
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TKB Trakya Çalıştayı, Tekirdağ, 2012

kırsal alanlardaki etkisini inceleyerek,

paylaşan kentler, aslında birbirlerini

gelecekte bu konuya yönelik daha özgün

tamamlayan, birbirleriyle ortak değerleri

modellerin gelişimine imkân sağlama

paylaşan ve etkileşerek kültürü geliştiren

amacıyla kurgulandı. Kırsal alanlardaki

bir tabiata sahiptir. Şu halde bütüncül

değişimi kültür mirası perspektifinden ele

koruma anlayışı, bizleri; anıtlar, sokaklar,

alan program, Türkiye’de köylerin kültür

mahalleler, köyler ve kentlerin özgün

odaklı bir çerçevede barındırdıkları fırsatları

yaşam alışkanlıklarını, içinde bulundukları

ve sorunları ortaya koyarak, gelecekte yeni

kültür coğrafyasından bağımsız

modellerin gelişimi için gerekli altyapıyı

düşünmemeye sevk ediyor.

sağlamayı ümit ediyor. Bu açıdan program,
“Köyler yaşamalıdır” sloganı ile kırsaldaki

TKB kurulduğu günden bu yana kent

köhneleşme sürecini tersine çevirecek

ölçeğinde koruma uygulamalarını

yaklaşım ve uygulamaların da izini sürüyor.

desteklemesinin yanı sıra, planlama ve
strateji geliştirme faaliyetlerini bölgesel

2019’da tamamlanan ve Türkiye’nin

ölçekte sürdürdü; kentleri bağımsız

7 bölgesindeki 7 farklı havzada

yerleşimler olarak değil, geniş kültür

gerçekleştirilmiş saha çalışmalarına dayanan

havzalarının parçaları olarak değerlendiren

program; hangi köylerde somut olmayan

yaklaşımları özendirdi. TKB’nin bölgesel

mirasın nasıl yaşatıldığı, köyün bir tasarım

ölçekteki planlama çalışmaları ortak kültür

sorunsalı olarak nasıl ele alınabileceği, yeni

mirasımızın geniş ölçekte, bütüncül olarak

üretim ve tüketim biçimlerinin köye nasıl

ele alınmasına uygun zemini hazırlıyor,

yansıdığı, kültürel dönüşüm içinde idealize

kent yönetimlerine stratejik ortaklıklar

edilen köy ile gerçek sorunların ne oranda

çevresinde biraraya gelme fırsatları

örtüştüğü gibi soruların cevaplarını aradı.

yaratıyor.

Kırsal Miras Programının raporu, Tarihi
Kentler Birliği web sitesinde online olarak

Kültür Öncelikli Bölgesel

yayınladı.

Yol Haritaları
2012-2014 yılları arasında 9 farklı kültür

Kentleri Kültür Coğrafyası

havzasında sürdürdüğü, “Kültür Öncelikli

İçinde Düşünmek

Bölgesel Yol Haritaları” programı bu

TKB’nin savunuculuğunu yaptığı bütüncül

kapsamda öne çıkan bir örnek olarak

koruma anlayışının ikinci yansıması ise farklı

gösterilebilir. TKB bünyesinde devam

ölçekler arasında kurulan ilişki. Ölçekler

etmiş bölgesel vizyon planları ve

arası bu yaklaşımın somut çıktısını, bölgesel

eyleme yönelik yol haritası çalışmaları,

ölçekteki planlama ve örgütlenme çalışmaları

ülkemizde koruma politikalarının

dolayısıyla izleyebiliyoruz. Kültüre dayalı

bölgesel stratejilerinin nasıl/nerede/niçin

kent ekonomilerinin gelişimi, özünde

geliştirilmesi gerektiğine yönelik temel bir

kentlerin birbiriyle rekabetine değil, güçlü

kaynak oluşturuyor. Bölgesel Yol Haritaları

işbirliklerine dayanır. Aynı kültür coğrafyasını

Programı, ortak bir kültür coğrafyasını
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TKB Muğla Çalıştayı, 2012

TKB Kapadokya Çalıştayı, Nevşehir, 2012

TKB'nin savunuculuğunu yaptığı bütüncül koruma anlayışının önemli
yansımalarından biri de farklı ölçekler arasında ilişkilerin kurulması. İlişkilerin
somut çıktısını planlama ve örgütlenme çalışmalarında izlemek mümkün.
paylaşan yerel yönetimlerin, sahip oldukları değerleri ortak bir miras anlayışıyla korumasına,
kalkınma stratejileri kapsamında kültür öncelikli gelişim dinamiklerinin ortaya çıkmasına, ortak
kaynakların paylaşımcı ve akıcı bir şekilde kullanılmasına olanak sağlamayı amaçladı.

Farklı kültür havzaları içinde, vizyondan stratejiye, stratejidense eyleme ilerleme prensibiyle;
program kapsamında 2012-2013 yıllarında Trakya, Aydın-Denizli-Muğla, Göller Bölgesi,
Kapadokya, Çukurova, Van Gölü ve Güney Marmara Bölgeleri için stratejik yol haritaları ve
vizyon planları hazırlandı ve bu bölgelerde yapılan stratejik planlama çalışmaları, 2014 yılında
yürütülen eylem planlarına “Bölgesel Kültür Rotaları” olarak yansıdı.

Çukurova, Gaziantep, Kelkit ve Yeşilırmak havzaları gibi bölgelerde yürütülen çalışmalarla
Anadolu’nun özgün kültür coğrafyalarında kültür rotaların planlanmasına dair kavramlar, ilkeler,
pratikler araştırılıp, öneriler geliştirildi. Koruma, sunum ve tanıtım eylemlerini bölgesel ölçekte
destekleyen, işbirliği zeminlerini pekiştiren rota planlamasının ardından tüm bilgiler bir kılavuz
kitapta toplandı.
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Tykhe Tapınağı, Side

Bölgesel İttifaklar ve İşbirliğinin Önemi

Stratejik Yol Haritası” ile sürdürmüştür. Fırat Havzasında

TKB’nin bölgesel ölçekteki planlama çalışmalarının bir diğer

yer alan kentler arası işbirliklerinin geliştirilmesi, Gaziantep

yansıması ise, havza ölçeğindeki kültür öncelikli örgütlenmelerdir.

ve Şanlıurfa merkezli olarak Aşağı Fırat Havzasında yapılan

Kültür politikalarında bölgesel ittifaklar ve işbirliği, kurulduğu

stratejik ölçekli çalışmaların, Malatya ve Yukarı Fırat Havzasına

günden bu yana Tarihi Kentler Birliğinin temel ilkelerinin başında

yaygınlaştırılmasına yönelik saha çalışmaları 2019 yılı boyunca

yer almaya devam ediyor. Bu ilkenin doğrultusunda her yıl yapılan

devam etti. Bölgede ortak değerler üzerinden işbirliğine dayalı

bölgesel ölçekli toplantılarda, aynı kültür coğrafyasını paylaşan

kültür politikaları ve koruma stratejilerinin mekânsal çerçevesinin

yerel yönetimler arasında işbirliklerinin tohumları ekilirken,

çizildiği yol haritası; aynı su yolunun çevresinde tarih boyunca

özellikle Kelkit Havzası ve Küçük Menderes Havzası içinde havza

birarada etkileşerek oluşan kültürün, geleceğe hangi eylemlerle

birlikleri kurulması konusunda da somut adımlar atıldı. Havza

aktarılabileceğinin, işbirliklerinin ne üzerinden kurulacağının

birlikleri TKB’nin, sokaktan mahalleye, mahalleden kente, kırsala,

cevabını arayan bir rehber.

doğal koruma alanlarına uzanan koruma yolculuğunda, giderek
genişleyen ölçeğin de bir işaretidir.

Nitelik, kapsam, ölçek ve örgütlenme biçimi olarak bütüncül
bir koruma yaklaşımını ilke edinen TKB, en nihayetinde korumanın

Havza ölçeğindeki örgütlenme çalışmalarının en güncel

ulusal çerçevede de tartışıldığı, ortak, demokratik bir zemini

örneği olarak Yukarı Fırat Havzasında devam eden işbirlikleri

yaratmaktadır. Bu anlamda TKB kültür değerleri etrafında

gösterilebilir. Yukarı Fırat’ta bölgesel ölçekte örgütlenme

birleştiğimiz bir bütünü de sembolize ediyor; ulusal kültür

çalışmalarına 2018 yılında başlayan TKB, bu konudaki faaliyetlerini

mozaiğimizi, yerel özgünlüklerimizi var ederek korumaya katkı

2019 yılında “Yukarı Fırat Havzası Kültür Öncelikli Bölgesel

sağlıyor.
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ÇEKÜL EVİ ÇARŞAMBA KENT TOPLANTILARI
PROJE VE UYGULAMALARA UZMAN BAKIŞI
HURŞIT ARSLAN • ÇEKÜL Çarşamba Kent Toplantıları Koordinatörü (Anısına Saygıyla...)

Tarihi Kentler Birliğinin 20 yıldır alanda yarattığı koruma proje ve
uygulamalarına uzman desteği talebi, 10 yıldır ÇEKÜL Evinde yapılan
Çarşamba Kent Toplantıları ile karşılanıyor. Bu toplantılarda, TKB üyesi
yerel yönetimler ve kent temsilcilerinin hazırladığı koruma odaklı yol
haritalarına, ÇEKÜL’ün ve TKB’nin gönüllü uzman heyeti katkı sunuyor.
Anadolu’nun her ölçekteki yerleşiminden gelen tasarım, uygulama ve işlevlendirme modelleri bu
toplantılarda tartışılıyor. Toplantılara katılan kentler doğal ve kültürel varlıklarını, projelerini ve geleceğe
dair planlarını raporlar ve sunumlar eşliğinde, Prof. Dr. Metin Sözen başkanlığında biraraya gelen
uzmanlarla paylaşıyor. Uygulamada deneyimli uzmanların desteğiyle; müze çalışmaları, restorasyon, sokak
sağlıklaştırma, envanter, işlevlendirme başlıklarında planlanan koruma projeleri inceleniyor ve takibe alıyor.
Bu bilgi alıverişi, Çarşamba Kent Toplantıları Koordinatörü tarafından, benzer sorunları olan kurumların biraraya
getirilmesine ve en nihayetinde kurumların birbirlerine yardımcı olmalarına ortam sağlıyor.
Kıt kaynaklarla yürütülen çalışmalarında tarihi değerlerini ve birikimlerini korumaya çalışan belediyeler,
toplantılar kapsamında ÇEKÜL uzman heyetinin rehberliğinde ulusal ölçekteki uygulama örneklerini
görerek, sınırlı kaynakları doğru ve verimli kullanmayı öğrenir.

Tarihi Kentler Birliği ile ÇEKÜL uzmanlarının 20 yıllık süreçte oluşan insan kaynağı hafızası, toplantıya katılan
kurumlar için olduğu kadar, “Türkiye Koruma Tarihi” açısından büyük bir kaynak niteliğinde. Bu kaynağın
varlığı, başarılı uygulamalarla somut hale geliyor.

Prof. Dr. Metin Sözen başkanlığındaki Çarşamba Kent Toplantıları uzman heyeti, ulusal ölçekte koruma
hareketinin ilkelerine katkı sunarken, her şeyin ticari olmadığını hatırlatır; tarihin, ticari değerin ötesinde
bir değer taşıdığının altını çizerek insan kaynağının çoğalmasını sağlamaya teşvik eder. Çarşamba Kent
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Kahramanmaraş, Altınova, Çemişgezek, Van, Tekirdağ, Gaziantep, Elazığ, Bozköy, Tekirdağ, Bünyan
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Afyonkarahisar

Toplantılarında kültürel beslenme iki yönlü olur: Anadolu’dan gelen kamu- yerel-sivilözel kesimler, binlerce yıllık uygarlığın taşıdığı birikimi tarihi ÇEKÜL Evinde paylaşır. İkinci
aşamada, uzmanlar tüm deneyim ve birikimini çağdaş koruma anlayışı ve yaklaşımıyla
katılımcılara aktarır. Her iki taraf da birbirini kültürel anlamda besler. Aslında tarafların
kılcal damarlar gibi birbirini beslemesi, özlenen bir toplantı düzenidir. Prof. Dr. Metin
Sözen’in kültürel kimliğinden kaynaklanan siyaset üstü evrensel duruşu, TKB’de temel

Tarihi Kentler Birliği ile ÇEKÜL

ilke olmuş, siyasi iklimden etkilenmeden varlığını koruyarak günümüze kadar gelmiştir.

uzmanlarının 20 yıllık süreçte

Uzman heyet, süreç içinde bu duruşun temel taşı olarak yerini almıştır.

oluşan insan kaynağı hafızası,
toplantıya katılan kurumlar
için olduğu kadar, Türkiye
koruma tarihi açısından da
büyük bir kaynak niteliğinde.
Bu kaynağın varlığı, başarılı

Çarşamba Kent Toplantılarının Ortaya Çıkışı ve İşleyişi
Çarşamba Kent Toplantılarına 2010-2019 yılları arasında 250’nin üzerinde kamu-yerelsivil-özel kurum ve yaklaşık 1500 kurum temsi katıldı. Çarşamba Kent Toplantıları
uzmanları, ÇEKÜL Evinde yapılan bu toplantılarda deneyimi, birikimi, özveriyi ve
gönüllülüğü esas alan bir yaklaşımla uzun soluklu çalışma yaparak her ölçekten gelen
tasarım ve uygulamalara, işlevlendirme, restorasyon, sokak sağlıklaştırması, müze,

uygulamalarla somut hale

yaşam kültürü ve kültür odaklı yol haritalarına birikimleriyle düşünsel katkı sundu.

geliyor.

20 yıllık TKB sürecinde Birliğin Anadolu’daki Buluşma, Seminer ve Bölge Toplantılarını
takip eden kamu- yerel-sivil-özel kesimlerin; alanda yaşadıkları sorunların çözümüyle
ilgili odak toplantılara ve alanda deneyimli uzmanların yaklaşımlarına ihtiyaç duyduğu
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gözlendi. ÇEKÜL Çarşamba Kent Toplantıları, bu talebin karşılanmasını hedefledi.
2020 yılında salgın nedeniyle online zemine taşındı.

Toplantıdan yüksek verim alabilmek için, her kentin temsilcisi, hazırladıkları sunum
ile kentlerinin tarihini, doğal ve kültürel miras alanlarını, arkeolojik alanlarını, tescilli
yapılarını, sit alanlarını, kentin sosyo-ekonomik verilerini içeren bilgileri, görseller
eşliğinde hazırlayarak, kenti “görünür” kılar. Tescilli olmayan eserlerin ve doğal
alanların önce tescili istenir. Toplantılarda, kent sunumunun ardından planlanan
koruma projeleri detaylarıyla paylaşılır. Üretilen projelere dair yol haritası ulusal
ve kentsel hafızayı harmanlayan bir yaklaşım içinde belirlenir ve somut çıktıların
ortaya konulmasına çalışılır. Bu aşamadan sonraki sorumluluk, yerel yöneticilerindir.
Yerel irade, alınan kararlar doğrultusunda çalışmalara başlar ve işin planlamasını
yaparsa, toplantı “başarılı” olarak değerlendirilir. Toplantı sonrası alınan kararlar ve
konuşmalar bir rapor eşliğinde ilgili kuruma gönderilir. Bu işleyiş hem ÇEKÜL Vakfının
sürdürülecek çalışmaları mercek altına almasını hem de ilgili kurumun çalışmalarını
çağdaş koruma disiplini içinde yürütmesini sağlar.

TKB ve ÇEKÜL Vakfının 20 yıldır sürdürdüğü başarılı çalışmalarla oluşturulan ortak
dil ve söyleme, Çarşamba Kent Toplantıları aracılığıyla ÇEKÜL uzmanları da birliğin
düşün dünyasına güç vererek katkı sunmaya devam eder. Yanı sıra, Çarşamba
Kent Toplantıları uzman heyeti, küresel sistemin dayattığı tüketim motivasyonuna
ve bu motivasyonun kent ölçeğine yansıyan “marka kent” kavramına karşılık, bu
topraklardaki en büyük varlığın doğal ve kültürel miras olduğunun ve bu mirasın
kentlerin kimliğini belirlediğinin altını çizer; “kimlikli kent” kavramına güç verir. 10
yıldır Prof. Dr. Metin Sözen başkanlığında yürütülen bu çalışmaların koordinatörü
olarak başta Prof. Dr. Metin Sözen Hoca'm olmak üzere; Dr. Asım Güzelbey, Mihat
Kırayoğlu, A. Faruk Göksu, Hasan Özgen, Ayşe Nüvit Bayar, Erden Güven, Sinan
Povlan, Timur Çelik, Metin Keskin, Namık Kemal Döleneken, Alp Arısoy, Ahmet Onur
Altun ve Şeyda Dana Arguner olmak üzere uzman kurul üyelerine; TKB’ye ve ÇEKÜL
Evinin değerli ailesine, kültürel beslenmemize katkı sundukları için teşekkür ederim.
Niğde
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ÖZENDİRME YARIŞMALARI
KORUMA PROJELERİ VE MÜZELER
AHMET ONUR ALTUN • ÇEKÜL Vakfı Kent Çalışmaları Koordinatörü, Şehir Plancısı

Tarihi, doğal ve kültürel çevrenin korunmasına yönelik
politikalara destek veren Tarihi Kentler Birliği, bu değerlerin
gelecek kuşaklara aktarılması için özendirme yarışmalarına
ve kent müzelerinin gelişmesine verdiği önemle kentlerdeki
koruma hareketini canlı tutuyor.
Tarihi Kentler Birliği bu bağlamda, kültürel birikim ve değerleri ile farklılaşan,

Kentleşme sürecinin

yaşanabilir çevreler yaratmayı temel ilke olarak benimsiyor. Bu doğrultuda tarihi, doğal

getirdiği olumsuzluklar

ve kültürel mirasımızın korunmasını özendirmek ve bu alanda yürütülen çalışmaların
artmasını sağlamak amacıyla Tarihi Kentler Birliği tarafından 2001 yılından itibaren Tarihi
ve Kültürel Mirası Koruma Proje ve Uygulamalarını Özendirme Yarışması, 2016 yılından
itibaren ise Müze Özendirme Yarışması düzenleniyor.
Bu yarışmalar birbirini rakip olarak gören yerel yönetimler değil, birbirini destekleyen,
birbirinden öğrenen ve kültür ortak paydasında buluşarak dayanışma içinde tarihi, doğal
ve kültürel mirasını korumayı öncelik olarak belirleyen yerel yönetimlerin teşvik edilmesini
amaçlıyor.

başta olmak üzere, diğer
farklı alan ve sektörlerde
yaşanan sorunların da
etkisiyle taşınmaz kültür
ve doğa varlıklarının
korunması günden güne
daha zorlu bir süreç
halini almaya başladı.

Yıllar içinde gelinen noktaya bakıldığında bu yönde hiç de azımsanamayacak
kazanımların elde edilmiş olması şaşırtıcı değil.
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Milli Mücadele Müzesi (Tarihi Kayseri Lisesi), TKB
Özendirme Yarışması Uygulama Ödülü, 2015
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Çanakkale Saat Kulesi Restorasyonu, TKB Özendirme Yarışması Süreklilik Ödülü, 2012

2001 yılından günümüze kadar aralıksız
düzenlenen yarışmaya başvurular, her geçen
yıl artarak devam ediyor.
Tarihi ve Kültürel Mirası Koruma Proje ve
Uygulamalarını Özendirme Yarışması
Kentleşme sürecinin getirdiği olumsuzluklar başta
olmak üzere, diğer farklı alan ve sektörlerde yaşanan
sorunların da etkisiyle taşınmaz kültür ve doğa varlıklarının
korunması günden güne daha zorlu bir süreç halini almaya
başladı. Gelecek kuşaklara daha yaşanabilir yerleşmeler
bırakabilmenin yolu sağlıklı bir koruma politikası ile tarihi
mirasın sosyal yaşama katılması ve onunla bütünleşmesinden
geçer. Bu bağlamda yerel yönetimlerin temel ilkesi kültürel
birikim ve değerleri süreç içinde farklılaşan değerler ile
bütünleştirerek yaşanabilir çevreler yaratmak olmalıdır.

Kuruluş ve çalışma amaçlarına uygun bir biçimde yerelin
ve sivil toplumun önemine ve güçlenmesine inanan Tarihi
Kentler Birliği tarihi, kentsel, arkeolojik ve doğal değerleri,
yaşama katma adına 2001 yılından bu yana Tarihi ve
Kültürel Mirası Koruma Proje ve Uygulamalarını Özendirme
Yarışmasını düzenliyor. Bu yarışma ile yerel yönetimlerin
yerelden merkeze yeni bir yapılanmaya gitmesi ve hem
yönetim kademelerinde hem de halk nezdinde koruma
bilincinin artırılması amaçlanıyor.

2001 yılından günümüze kadar aralıksız düzenlenen
yarışmaya başvurular, her geçen yıl artarak devam ediyor.
Metin Sözen Koruma Büyük Ödülü, Jüri Özel Ödülü, Uygulama
Ödülü, Proje Ödülü ve Süreklilik Ödülü başlıkları altında
değerlendirilen yarışmada yerel yönetimler ellerinde bulunan
imkânlar doğrultusunda ortaya koydukları çıktılar göz önünde
bulundurularak değerlendiriliyor. 2001 yılından bu yana
Metin Sözen Koruma Büyük Ödülünü kazanan ve isimleri
aşağıda sıralanmış olan belediyeler, ürettikleri projelerle kent
tarihini kalıcı bir değer olarak ön plana çıkardılar; kentlerini ve
kent sakinlerini bu kalıcı değerlerde buluşturdular.
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Antalya
Nekropol Alanı
Projesi, TKB
Özendirme
Yarışması Metin
Sözen Büyük
Ödülü, 2018

2001 – Büyük Ödül Yok
2002 – Büyük Ödül Yok
2003 – Yalvaç Belediyesi: Doğal ve Kültürel Değerlerin Korunması, Geliştirilmesi ve Turizmin Çeşitlendirilmesi Projesi
2004 – Çanakkale Belediyesi: Çarşı Caddesi ve Yakın Çevresi Cephe İyileştirme ve Sağlıklaştırma Çalışması
2005 – Hatay Büyükşehir Belediyesi: Belediye Kültür Evi Restorasyonu
2006 – Sivas Belediyesi: Sivas Selçuklu Parkı ve Kent Meydanı Projesi
2007 – Gaziantep Büyükşehir Belediyesi: Kültür Yolu Projesi
2008 – İzmir Büyükşehir Belediyesi: Kemeraltı Anafartalar Caddesi ve Havagazı Fabrikası
2009 – Kütahya Belediyesi: Büyük Bedesten Restorasyonu Kavaflar-Saraçhane Sokaklar Cephe Sağlıklaştırma Uygulaması
2010 – Battalgazi Belediyesi: Çukurpınar Sokağı Sağlıklaştırma Uygulaması
2011 – Bursa Büyükşehir Belediyesi: Merinos Tekstil Sanayi Müzesi
2012 – Şahinbey Belediyesi: Restorasyon, Sokak Sağlıklaştırma, Kentsel Tasarım ve Çevre Düzenleme Çalışmaları
2013 – Payas Belediyesi: Sokollu Mehmet Paşa Menzil Külliyesi Restorasyonu
2014 – Konya Büyükşehir Belediyesi: II.Kılıçarslan Köşkü Arkeolojik Kazı Alanı ve Kentsel Tasarım Projesi
2015 – Bursa Büyükşehir Belediyesi: Muradiye Türbeleri Restorasyonu ve Kapalı Çarşı Sağlıklaştırma Projeleri
2016 – Mudurnu Belediyesi: Mudurnu Ahiler Müzesi ve Kanuni Sultan Süleyman Camisi Restorasyon Projeleri
2017 – Melikgazi Belediyesi: Melikgazi Kent Merkezi ve Çevresinde Sürdürülen Bütüncül Koruma Programı
2018 – Antalya Büyükşehir Belediyesi: Antalya Nekropol Alanı, Kültür ve Ticaret Merkezi Projesi
2019 - Manavgat Belediyesi: Side Antik Kentinin Koruma İmar Planı ile Dönüşümü Projesi
Bursa Muradiye
Türbeleri
Restorasyonu,
TKB Özendirme
Yarışması Metin
Sözen Büyük
Ödülü, 2015
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Kula Jeoparkı, TKB Özendirme Yarışması Jüri Özel Ödülü, 2017

TKB Müze Özendirme Yarışması

yerel yönetimlerin inisiyatifi ile oluşturulmuş

Müzeciliğin ve müzelerin yaygınlaştırılması,

müzeler arası işbirliğini geliştirmek amacıyla bir

kurulduğu tarihten bu yana Tarihi Kentler

özendirme yarışması düzenliyor. 2016 yılından bu

Birliğinin temel eylem alanlarından biri. Taşınır

yana düzenlenen Müze Özendirme Yarışmasında

ve taşınmaz kültür birikimimizin araştırılması,

müzeler; sergi alanı, etkinlikler, süreç yönetimi,

kayıt altına alınması, sergilenmesi ve kentli ile

arşiv oluşturma ve araştırma yönleri ile

buluşturulmasına yönelik önemli bir işlevi yerine

değerlendiriliyor.

getiren müzeler, Tarihi Kentler Birliği tarafından
teşvik ediliyor. Tarihi Kentler Birliği, müzeciliği

Tarihi Kentler Birliğine üye belediyelere

ve müzeleri sevdirmeyi, kentlerdeki müzelerin

bağlı açılan ve çalışmaları devam eden toplam

kalitesini dünya standartları ölçüsüne taşımayı,

341 müze bulunuyor. Müze Özendirme Yarışması

koleksiyon ve arşiv bilincini geliştirmeyi, müzeler

ile yeni müzelerin açılması teşvik edilirken,

aracılığıyla kültür ve sanatı korumayı, müzeler

halihazırda açılmış olan müzelerin de niteliklerinin

arası ortak çalışmaları destekliyor.

artırılması, müze ve müzecilik bilincinin yanında
kentte önemli bir kültür odağı oluşturan müzeler
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Tarihi Kentler Birliği bu amaçlar doğrultusunda iyi

aracılığıyla koruma bilincinin geliştirilmesi,

müzecilik örneklerini özendirmek, koruma bilinci

eğitim çalışmalarının yaygınlaştırılması ve kent

yaratma rollerini öne çıkarmak ve ülkemizde

arşivlerinin oluşturulması amaçlanıyor.

Mudurnu Ahiler Müzesi, TKB Özendirme Yarışması Metin Sözen Büyük Ödülü, 2016
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ÇEKÜL AKADEMİ EĞİTİMLERİNİN TKB ÜYELERİNE ETKİSİ
KORUMA YETKİNLİĞİNİN GELİŞİMİ
KİBELE EREN • ÇEKÜL Akademi Koordinatörü

Tarihi Kentler Birliği 11 yıldır ÇEKÜL Akademi işbirliğiyle düzenli
olarak koruma eğitimlerini sürdürüyor. Her yıl gündeme getirdiği koruma
başlıklarını ÇEKÜL Akademi eğitimleriyle, üyeleriyle paylaşan TKB, bu konuda
Türkiye’de ilk ve sürdürülebilir eğitim düzenleyen tek Birlik olma özelliğini
taşıyor.
Yaptığı ihtiyaç analizi sonucunda; kültürel koruma, kentsel koruma, geleneksel yaşam kültürü, hukuk, mimari,
arkeoloji ve sosyal bilimlerin, koruma alanında çalışan birimlerin eğitime en çok ihtiyaç duyduğu alanlar
olduğunu tespit eden ÇEKÜL Akademi, eğitim başlıklarını bu analizi ve Tarihi Kentler Birliğinin koruma
gündemini dikkate alarak her yıl geliştiriyor.

2010 yılından başlayarak kesintisiz devam eden ÇEKÜL Akademi Eğitim Programları yerelde kentsel mirasın
korunmasında görev alan profesyonellere; değişen ve gelişen kavram, uygulama ve mevzuat bilgileri hakkında doğru
ve güncel bilginin ulaşmasını sağlamayı; mesleki deneyimlerini pekiştirmeyi ve koruma uygulamalarının niteliğini
artırmayı amaçlıyor.

Kentsel Koruma Eğitimleri
TKB üyelerine yönelik Kentsel Koruma Eğitimleri ana başlığı altında düzenlenen eğitimlerde koruma kültürü
ve bilinci, basit onarım ilke ve esasları, restorasyon teknikleri, malzeme bilgisi, tarihi yapı-yeni yapı ilişkisi,
işlevlendirmeye yönelik yaklaşımlar, restorasyon işlerinde ihale süreci ve hakkediş, koruma kurullarındaki
işleyiş, mevzuat bilgisi ve iletişimi gibi temel konular işleniyor.
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Bursa, Cumalıkızık Köyü
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Edirne Selimiye Camisi

Eskişehir Odunpazarı

Yerel yönetimlere yönelik ihtiyaç analizi araştırmasına dayanarak
2018 yılına kadar her yıl 4 kentte gerçekleştirilen Alanda Eğitimler
Programı, 2019’da 6 kente çıkarıldı.
Son yıllarda değişen ihtiyaçlar doğrultusunda kentlerde ekolojik yaklaşımlar, kentsel tasarım
rehberi oluşturma, kültür odaklı koruma ve kentsel gelişim stratejileri gibi yeni eğitimler
program kapsamına alınıyor. Tarihi Kentler Birliğinin merkez binası olan Şerifler Yalısında
gerçekleştirilen eğitimlere, 2010- 2019 yılları arasında 1838 uzman katıldı.

Alanda Eğitimler Programı
2012 yılında kültür varlıklarının korunması konusunda kentler arası etkileşimin artırılması ve
bilginin yerelde yayılmasını hedefleyen Alanda Eğitimler Programı başlatıldı. Kentsel kültürel
mirası korumakla görevli kadroların, koruma çalışmalarıyla öne çıkan kentlerin deneyimlerini
ve elde ettikleri sonuçları yerinde gözlemlemeyi sağlayan programla; koruma deneyimi
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Konya Çatalhöyük

kazanmış kentlerin koruma vizyonları, planlama yöntemleri,

Programı, 2019’da 6 kente çıkarıldı. 2020 yılında Alanda Eğitimler

uygulamada karşılaştıkları sorunlar ve çözüm seçenekleri yerinde

Programına Bölgesel Kentsel Koruma Eğitimleri de eklenerek

paylaşılıyor, tartışılması sağlanıyor.

koruma alanında ortak bir dil oluşturma çalışmaları artırıldı. Söz
konusu eğitim, Kentsel Koruma Eğitimlerinin alanda yapılması

2012-2020 yılları arasında Gaziantep, Side, Bursa, Samsun, Selçuk,

şeklinde gerçekleşiyor ve konu başlıkları seçilen bölgelerde duyulan

Muğla, Cumalıkızık, Malatya, Edirne, Niksar, Kuşadası, Birgi, Konya,

ihtiyaca göre şekilleniyor.

Safranbolu, Taraklı, Bergama, Konya, Ödemiş, Tire, Göynük,
Mudurnu, Seyhan, Melikgazi, Merzifon, Kayseri, Kastamonu,

Alan Yönetimi Eğitim Programı (AYEP)

Tarsus, Elazığ, Çanakkale, Gaziantep, Şanlıurfa, Odunpazarı ve

Akademi, 2015 yılında Alan Yönetimi Eğitim Programını (AYEP)

Muratpaşa’da yapılan eğitimlerden 1082 katılımcı faydalandı.

başlattı. Program; kültürel miras kavramı ve yönetimine ilişkin
evrensel normlar, UNESCO Dünya Mirası Listesinin kapsamı ve

Yerel yönetimlere yönelik ihtiyaç analizi araştırmasına dayanarak

önemi, kültür varlıklarının korunması, yaşatılması ve tanıtılması

2018 yılına kadar her yıl 4 kentte gerçekleştirilen Alanda Eğitimler

amacıyla listeye alınması sürecinin, yerel yönetimler tarafından
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Gaziantep Zeugma Mozaik Müzesi

planlanmasına yönelik yöntem ve uygulamaları içeriyor. Belediyelerin alan yönetiminin
koordinasyonundan sorumlu ve/veya UNESCO Dünya Mirası Listesine başvuru süreci
birimlerinde görevli personelinin katıldığı programa 2020 yılında ara verildi.
5 yıl kesintisiz devam eden AYEP’e 51 belediyeden 86 uzman katıldı.

Kentler ve Müzeleri; Kurulumdan İşletmeye Eğitim Programı (KEMEP)
TKB’nin kuruluşuyla, tarihi kentlerde hızlanan kent müzelerinin açılması süreci, 2011
Mayıs ayında düzenlenen TKB Samsun Buluşmasında, “Kentler Kimliğini Unutmamalı:

Yerel yönetimlerin kent müzesi

Her Kente Bir Kent Müzesi” sloganıyla tüm üyelerin gündemine getirildi. Yerel

oluşturma çalışmalarına

yönetimlerin kent müzesi oluşturma çalışmalarına katkı sağlamak, planlamaya yönelik

katkı sağlamak, planlamaya

yöntem ve uygulamaları ilgili kadrolara aktarmak üzere 2019 yılında Kentler ve Müzeleri;

yönelik yöntem ve

Kurulumdan İşletmeye Eğitim Programı uzmanların katılımına açıldı. 3 modülden

uygulamaları ilgili kadrolara

oluşan programın fark yaratan en önemli özelliği kenti tarihi perspektif içinde, tüm

aktarmak üzere 2019
yılında Kentler ve Müzeleri;
Kurulumdan İşletmeye Eğitim

farklılıklarıyla algılanır kılmak, kentte yaşayanların kentlilik bilinci kazanmalarına aracı
olan kent müzelerinin, çağdaş müzecilik anlayışı çerçevesinde kültürel ve ekonomik
açıdan sürdürülebilirliğini sağlamak üzere çeşitli uygulama modellerini katılımcılara
aktarmak.

Programı başladı.
Program kapsamında arşiv ve envanter çalışmalarından başlayarak teşhir ve tanzim,
koleksiyon yönetimi ve mevzuatı, ziyaretçi ve etkinlik yönetimi, iletişim çalışmaları ve
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Harran Konik
Kubbeli Evler,
Şanlıurfa

idari yapılanması da dâhil olmak üzere bir çok başlık altında bilgi ve deneyim paylaşımı, vaka çalışması bu program
kapsamında yapılıyor.

Kültürel Miras ve Turizm Birlikteliği (KÜMTEP)
Turizm gelirlerinin yerel yönetimler için önemi yadsınamaz. Ancak tarihi kentlerdeki kentsel ve kültürel mirasın
koruma-kullanma dengesi gözetilmeden yapılan turizm faaliyetlerinin kente yarardan çok zarar verdiği, sürdürülebilir
olmadığı yapılan pek çok araştırmanın sonucunda ortaya çıkmıştır. 2020 yılında ÇEKÜL Akademi, bu yaşamsal
farkındalıkla konunun yerel yönetimlere aktarılabilmesi için Kültürel Miras ve Turizm Birlikteliği Eğitim Programını
oluşturdu. 3 ayrı bölümden oluşan program; kentin bulunduğu bölgede bütüncül bir perspektif içinde tüm farklılıklarıyla
algılanır kılınması, kentte yaşayanların kentlilik bilincinin artırılması, ulusal ve uluslararası tanıtımın, dolayısıyla yerelde
kalkınmaya katkı sunacak turizm faaliyetlerinin belirli bir yöntem içinde kültürel ve ekonomik açıdan sürdürülebilirliğini
sağlamak üzere yapılan çalışmalara katkı sunuyor.

Tarihi Kentler Birliği, bugüne kadar 3054 kişiye ÇEKÜL Akademi eğitimleriyle ulaştı.

TKB’nin Eğitim Yaklaşımı ve Uygulamalarının Kazanımları
• Farklı bölgelerin ortak sıkıntılarının uzmanlar eşliğinde irdelenmesi,
• Eğitim başlığı kapsamında Türkiye’den ve dünyadan örneklerin değerlendirilmesi ve tartışılması,
• Korumaya bütüncül bir bakış açısıyla yaklaşılması,
• Doğaya, kültürel mirasa saygı duyarak geleceğe taşımanın yollarının değerlendirilmesi,
• Eğitime katılan çeşitli mesleklerden uzmanların tanışarak deneyim paylaşımı ve işbirlikleri oluşturabilmesi,
• Aktif projeler için uzman görüşü alınabilmesi,
• TKB’nin Anadolu toplantılarına yereldeki uzman kadroların katılımının artması.
St. Jean Kilisesi,
Selçuk
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TANITIMIN GÜCÜ
EV SAHİPLERİ ELLERİNİ KALDIRSIN!
HASAN ÖZGEN • TKB Danışma Kurulu ve ÇEKÜL Vakfı Yönetim Kurulu Üyesi

Çok bilinen bir gerçeğe vurgu yaparak başlayalım. Tarihi Kentler
Birliği, ÇEKÜL Vakfının öncülüğünde kuruldu. Bu öncülük pek çok
kurum ve kişiyle paylaşılabilir elbet, doğrusu da budur. Değişik
anlatımlarda da söylendiği gibi, TKB’nin kuruluş aşamasında çok
değerli kamu kurumlarının ve bu işe inanmış nitelikli yöneticilerin
ortak emeği var.
Ancak TKB’nin daha kuruluş aşamasında bir yol haritası belirleyip bunu kısa sürede ete kemiğe
büründürerek yaygın bir etkinlik kazanmasını nasıl açıklayabiliriz? Bu sorunun yanıtı, ÇEKÜL’ün
birikimleri ve deneyimleriyle bu deneyimlerden gelmiş kadrolar, olarak verilmelidir. Bu altyapı hem
her şeyi anlaşılır kılan bir açıklık hem de katılımlarla zenginleşen bir paylaşımı içeriyor.

ÇEKÜL Vakfı, yıllardır çabalarının büyük bölümünü kentlere ayırmıştı. Üstelik bu çabalar değişim
denilen hoş ve boş yılların önüne kattığı her şeyi sürüklediği, “yeni” ve “modern” etiketleriyle, sahibi
olduğumuz her kültür-doğa parçasının, tarihi nirengilerin ve yerleşme geleneğinin değersizleştirildiği
bir döneme denk gelir.
Pek çok kurum ve kişi ÇEKÜL’ün savunduğunun aslında “hayatımız” olduğunu fark edemez. Mekânsal
gerileşmenin, yoksullaşmanın bize zamansız ve insansız bir gelecek hazırlamakta olduğunu da
görmez. Bu ve benzeri engellere karşın ÇEKÜL kültür, doğa ve tarih üzerinden yürüyerek kentlere
bakmaya ve çözüm aramaya devam eder. Ancak değişim o denli acımasız sonuçlar üretir ki, bir
süre sonra kentler ve kentleri yönetenler bu rastgele savruluşun sonuçlarıyla yüzleşmek zorunda
kalır. Sonuç; kentler inşaat alanları değil, yaşam alanlarıdır ve heykelimsi binalara, lüksü temsil eden
eşyalara değil, insanlara aittir.
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Diyarbakır, 2007

Korunarak ve yeni işlevleriyle kent hayatına
katılan her mekânın sosyal hayatı da ticari
hayatı da canlandırdığı görülür.
Ortak Bilince Yerleşen Kavramlar
Denebilir ki; TKB’nin ÇEKÜL ile birlikte yürüyüşü bu yüzleşmenin,
hesaplaşmanın önünü açar. Ve bir bayrak söylem olarak “kimlikli
kent” kavramı ortak bilince yerleşir. Bu anlayışı destekleyen bir yan
şans da ülke genelinde yaygınlaşan turizm olgusudur. Her kent turizm
pastasından bir şey koparmak istemektedir, ama nasıl? Örnekler
arttıkça kimlikli kentlerin de ekonomik girdiler sağlayabildiği anlatılır
/anlaşılır. Bu argüman kent yöneticilerinin kent halkıyla kurmaya
çabaladığı ilişkilere hem yeni bir derinlik katar hem de uygulanan
koruma politikalarını anlaşılır kılar.

Böylece eskimiş diye terk edilmiş bir konağın, köhneleşmiş
diye bir yana bırakılan bir hanın, vazgeçilen arastaların yeniden
canlandırılmasının sonuçları görülür. Korunarak ve yeni işlevleriyle
kent hayatına katılan her mekânın sosyal hayatı da ticari hayatı da
canlandırdığı görülür. Bir süre sonra da bu kent parçaları kentlerin ana
çekim merkezlerine dönüşür.

Yereldeki kent aydınlarının katılımıyla da bu süreç, kentlilerin talep
üretmelerine neden olur; eski diye vazgeçmek yerine, onu koruyarak
yaşatmak. Bu dönem aslında Türkiye’de yerel yönetimlerin kaynak
ve imkân olarak rahatladığı bir dönemdir de. Ancak ortada ciddi bir
yerel yönetim-yerinden yönetim politikası yoktur. Bu çabalar biraz
da bu arayışlara cevap verir. Kentler, Metin Sözen Hoca'mın deyişiyle
“yüzlerini yıkarlar”.

Kimlikli Kentlerin Belleği
Sonrası biraz daha katılımcı bir süreçle gelişir. Kimlikli kentlerin belleği
nedir, nerededir? Kent müzeleri programı çok hızlı yaygınlaşır. Kentliler
sandıklarını, evrak çantalarını, kitaplıklarını açarlar; aile yadigârı diye
saklanan eşyalar ortalığa çıkar. Ve büyüklü küçüklü pek çok kent
müzesi, kimlik arayan kentlerin bellek arayışı olarak hayata geçer. Bu
deneyim kaçınılmaz olarak uzmanlık müzelerine de dönüşür.
TKB içinde daha pek çok eylemli proje hayat geçer. Yol haritaları,
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Göbeklitepe, 2009

stratejik planlar, kırsal mirasın korunması, kentlilerin ve özellikle gençlerin
eğitimi, kent gönüllüleri, ÇEKÜL Akademide uzman kadroların ortak eğitimi
gibi. Ancak benim alanım açısından yukarıdaki özet yeterli. Emeği olan herkes
başlangıç noktasından bugüne sayısız kazanımla geldiğimizi görebiliyor. Ve
elbet daha başarılması gereken çok fazla başlık da var.

Bilgi, Bilince Nasıl Dönüştü?
Bu özet anlatımın altında gizlenmiş bir de “iletişim-tanıtım sistemi” var. Bu
somut ve yaygın başarıların kabul görmesinde, benimsenmesinde nasıl bir

Denebilir ki; TKB’nin ÇEKÜL
ile birlikte yürüyüşü bu
yüzleşmenin, hesaplaşmanın
önünü açar. Ve bir bayrak

iletişim-tanıtım sistemi kullanıldı? Bilgi, bilince nasıl dönüştü? ÇEKÜL’ün birikimi
ve deneyimi bu alanda da sürdürülür.

İlk söylenmesi gereken öncü-lider kimliğidir ve bunun tek temsilcisi Prof.
Dr. Metin Sözen’dir. Onun hem bir bilim insanı olarak duruşu, sorunları ve

söylem olarak kimlikli kent

çözümleri analiz edişi hem de bilginin anlaşılır kılınmasında kullandığı içten,

kavramı ortak bilince yerleşir.

yalın ve duygusal yaklaşımlar her zaman TKB kurumsal iletişiminin taşıyıcı

Bu anlayışı destekleyen bir

gücü olmuştur.

yan şans da ülke genelinde
yaygınlaşan turizm olgusudur.

“Duygusal” kavramı benim açımdan çok bilinçli bir tercihtir. Çünkü
Prof Dr. Metin Sözen, akademik bilgiçliğe düşmeden sorunları hep
sahiplerinin/kentlilerin/kent yöneticilerini dili ve değerleri üzerinden dillendire
61

TKB’NİN ÖRGÜTLENME MODELİ

Hasan Özgen belgesel ekibi

gelir. Bu onu sadece bir öncü kılmaz, aynı

insandır; görüntüden önce duygu ve aidiyettir.

anda ona sahici bir kimlik kazandırır. İletişim

TKB ve ÇEKÜL işbirliği, iletişimde temel

sisteminin geri kalanı ÇEKÜL kadroları tarafından

kavramlara özen göstererek bugünlere geldi.

gerçekleştirilir. Ama bu sahici duruşu ve asıl

Nedir bu temel kavramlar?

sorunun kimlik olduğunu unutmadan.

İletişimin Temel Kavramları
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Reklam Endüstri Çağının Ürünüdür

Kurumsal anlamda iletişim, medyatik ve popüler

ÇEKÜL Vakfı, hiçbir zaman iletişim-tanıtım ile

olmaktan kaçınır. Tanıtım ve iletişim eylem

reklamı karıştırmaz. Hatta reklamdan uzak

esaslıdır. Tanıtım ve iletişim kamu yararına

durur. Bunun nedeni de açıktır. Reklam, endüstri

gerçekleşen bir eylemden hareketle yapılır ve

çağının ürünüdür ve para karşılığında satılan

bu eylemliliğin etrafında süreklilik ve derinlik

mal ya da hizmeti yüceltir. Oysa iletişim en

sağlanır. Bu anlamda bakıldığında, TKB elbette

başından bu yana insani bir bağdır. Reklam,

yaygın bir imajdır, ama bu imajın tanımlanması

hedonist duyguları egemen kılar; iletişim ise

ve ifadesi yapıp ettikleri üzerinden anlaşılabilir.

bilgi ve duygusal aklı. Tıpkı kentler gibi. Kentler

Tanıtmak, her şeyden önce tanımaktır.

de binalardan çok insanlarla tanımlanabilen

Tanımadan tanıtamayız. Bir başka açıdan da

bir kamusal organizmadır ve her şeyden çok

tanıtım yüzleşmedir. Başlı başına bir övgü ya

da yergi işi değildir. Tanıtımla, hedef

yararlanabileceği kamusal yarardır. Bu

izleyici ortak kılınır; onun da dünyanın bu

ortak yarar, kenti var eden kesimlere

parçasından, dünyanın bu parçasındaki

farklı düzeylerde dağılır. Bu yararın kente

birikimden tat alması, sorumluluk

yansıması, ilgi ve merak olarak başlar.

duyması, ev sahibi gibi davranması istenir.

Ardından deneme, seçme, tercih etme,

Tanıtımda esas olan nesnenin-olgunun

sevgi ve bağlanma gibi öznel süreçlere;

tanıtımı değildir, onları farklı ve incelikli bir

daha sonra da gezme, konaklama,

bakışla yeniden görebilmektir. Bunun için

öğrenme, eğitim, yerleşme, ticaret, yatırım

iletişim ve tanıtım, bilim, sanat ve felsefe

gibi fiziki süreçlere dönüşür.

gibi güçlerle işbirliği yapar.
Öte yandan bu süreç, ülke yönetimine,
Tanıtım, etkin ve çok katılımlı bir yapıdır.

planlamaya ve kaynak kullanımına da

Yaratılacak ürünle ilgili olan her kurum

yansır. Akademik, kültürel ve sanatsal ilgi,

ve kişinin katılımı gerekir. Planlama ister.

araştırma ve çalışma alanları genişler.

Bu yüzden talepler, iletişim programı ile
somutlaşır. Tanıtım programı, fiziki bir

Söz konusu kent, kendini kimlik

yatırımdır ve süreklilik ister. Bu yatırımın

anlamında farklı kıldıkça demokratikleşir.

geri dönüşü de uzun erimde olur. Genel

Demokratikleşme kentin gelecek tasarımını

tanıtımlar, özgül-özel konu tanıtımlarıyla

da farklılaşır. Önemlisi, bu tasarıma

güçlendirilip çekim merkezleri yaratılır.

katılacak güçler genişler, güçlenir.

Tanıtım bütünlüğünü oluşturan tek tek
konuların, yerinden nokta tanıtımları

Kamusal karakterli bir tanıtımda, fiziki

gerekir, uzman işidir. Bu süreç, en sonunda

yararın yanı sıra, vicdanî sorumluluk da

iletişimi sağlayacak araçlar ve mesajlar

vazgeçilmez bir öğedir. Ancak o zaman

üretir. Ancak tanıtım araçlarının ve

Metin Sözen Hoca'mızın şu sorusuna alnı

mesajlarının üretilmesi tek başına yeterli

ak, yüzü pak olarak yanıt verebiliriz:

değildir. Araçların hedef kitle ile buluşması
için de ciddi bir iletişim planlamasına,

“Artık karar verin!

ekibe ve çabaya gereklilik duyar.

Biz bu ülkenin kötü birer kiracısı mıyız,
yoksa onurlu ev sahipleri miyiz?”

Bir Tanıtım Nesnesi Olarak Kent
Bir tanıtım nesnesi olarak kentler, kamusal

Son söz olarak desem ki; “Ev sahipleri

karakter taşır. Bu nedenle kentlerin

ellerini kaldırsın!”

markaları olmaz, kimlikleri olur. Onu
özgül kılan ve vatan/dünya bütünlüğünde
var olmasını sağlayan da kimliğidir. Bir
kentin tanıtımından beklenen yarar, ortak
yarardır. Kenti kullanan, yaşayan herkesin
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DEĞİŞİM İÇİN TASARIM

SONUÇODELI

TKB’NİN GELECEĞE TAŞINMASI;
DEĞİŞİM İÇİN TASARIM
A. FARUK GÖKSU • ÇEKÜL Vakfı Yönetim Kurulu Üyesi, Şehir Plancısı

Tarihi Kentler Birliği, yarattığı farkındalık ve farklılığı ile ülkemizin
koruma politikalarının şekillenmesinde önemli bir güce sahip oldu. Artık,
bu gücün yeniden tasarlanarak kullanılması için yeni bir yol haritası
hazırlanmalı. Yol haritası; "deneyimi deneyimlemek", "geleceği tasarlamak"
ve "etkileşim yaratmak" şeklinde, 3 adımdan oluşmalı.
Değişimi Yakalamak
İlk 20 yılda TKB’nin yol haritası için bu önermelerde bulunmuştum. TKB’nin kuruluşunun 20'nci yılında
ise TKB gündeminde “değişim” olmalı diye başlıyorum. Değişim yeni nesille, TKB’nin kurumsal davranış
biçiminden, söylem ve eylemlerine kadar her adım için olmalı. Günümüzün, yenilik ve yaratıcılık
kavramları ile bütünleşen yeni yaklaşımlar geliştirilmeli, yeni nesil ekonomiler ve beklentiler miras ile
ilişkilendirilmeli.
Avrupa Birliğinin 2018’i Kültürel Miras Yılı ilan etmesi ve mirasın korunmasında özellikle yeni nesil beklentileri olması
değişimin önemini göstermekte. AB’nin, “Avrupa Miras Yılı İçin 10 Girişimi” gündemine alması da kültürel miras
konusunun önemini ve çeşitliliğini gösteriyor:
1. Paylaşılan Miras: Kültürel miras hepimize aittir.
2. Okuldaki Miras: Çocuklar Avrupa’nın en değerli hazinelerini ve geleneklerini keşfediyor.
3. Miras İçin Gençlik: Gençler kültürel mirasa yeni bir hayat veriyor.
4. Değişmekte Olan Miras: Endüstriyel, dini ve askeri alanları ve manzaraları yeniden hayal etmek.
5. Turizm ve Miras: Kültürel miras etrafında sorumlu ve sürdürebilir turizm.
6. Mirası Sahiplenme: Kültürel mirasa yönelik müdahaleler için kalite standartlarının geliştirilmesi.
7. Risk Altındaki Miras: Kültürel değerlerde yasadışı ticaretle mücadele ve kültürel riskleri yönetme.
8. Mirasla İlişkili Beceriler: Geleneksel ve yeni meslekler için daha iyi eğitim ve öğretim.
9. Tüm Miras İçin: Sosyal yeniliği, insanların/toplukların katılımını teşvik etmek.
10. Miras Bilimi: Mirasın yararına araştırma, yenilik, bilim ve teknoloji. (Special Eurobarometer on Europeans and
Cultural Heritage (2017); Linking Natura 2000 and cultural heritage, 2017.
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TKB Gündemi: Değişim İçin Tasarım
Dünyada bilindik kurumların davranış biçimlerinin temel sorunları çözmede yeterli olmadığı artık herkes
tarafından biliniyor. Bu nedenle, değişim için tasarım önemli kurum ve kuruluşların gündeminde. Temel amaç
ise sosyal etki yaratmak. Hangi sektörde olursak olalım, ortak sorunların yarattığı olumsuzluklar için ortak
çözüm üretmek zorundayız. Bir başka deyişle sorunlarımız ortak ise çözümlerine de ortak olmalıyız temel
anlayışı hızla yaygınlaşmalı.

TKB, mirasın yönetiminde değişim yaratmak istiyorsa, yeni nesil beklentiler ile yeni nesil gelişmeleri dikkate
almalı. "Değişim İçin Tasarım" temel kavramları olan Etkili, Etkileşim, Empati, Erişim, Eylem ve Etki (6E)
çerçevesinde yeni stratejiler ve programlar tartışmaya açılmalı.

Etkili: Mirasın korunmasında birey ve kurumlar nasıl etkili kılınmalı?
Etkileşim: Mirasla ilgili etkileşim yöntem ve ortamlarını nasıl kurgulamalı?
Empati: Mirasın korunmasında koruma ve kullanma davranışları nasıl geliştirilmeli?
Erişim: Mirasın korunmasında doğru bilgilere nasıl ulaşılmalı?
Eylem: Kültürel değişimler nasıl harekete geçirilmeli?
Etki: Miras için yapılanların etkisi nasıl değerlendirilmeli?
Değişim için tasarım sürecinde bu temel sorular ve beklentiler tasarımın başlangıcı için önemli bir adım olmalı.
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Yeni Nesil Sürece Katılmalı
Yeni nesil, tasarım sürecinin en önemli aktörü olmalı. AB’nin yeni neslin kültürel mirasın yönetimine farklı
boyut getirme çabaları TKB yönetimi tarafından iyi değerlendirilmeli. Yeni nesil ekonomilerin, mirasın
korunması ve yaşatılmasında yaratacağı etkinin katma değerinin yüksekliği bir fırsat olarak düşünülmeli.

Kültürel miras kapsamı içine yenilik, bilim ve teknolojiyi dâhil edecek ortamlar ancak yeni nesil ekonomilerle
tasarlanabilir. Bu nedenle, miras için yeni eko sistemler tasarlanmalı.

Doğal ve kültürel mirasın korunmasında bilindik kavramlarla yaratıcı işbirliğine dayalı kavramlar, yeni
stratejiler belirlenmeli. Paylaşım ekonomisi, eko sistem, kümelenme, teknoloji, yaratıcı ekonomiler, süreç
tasarımı, sosyal medya gibi yaratıcı işbirliği konuları TKB’nin gündemine girmeli. Kültürel ve doğal miras
hepimizindir temel ilkesi ile sınırsız ilişki sistemleri tasarlanmalı.

Kavramsal Çerçeve
TKB; 6T, 6K ve 6B kavramsal çerçeve ile yeni bir tasarım sürecine girmeli. Gelecek tasarımı ise geçmiş ve
gelecek arasında iyi kurgulanmalı. TKB’nin geleceği için geliştirdiğim matristeki 18 kavramın kendi içinde
alt açılımları ve bunların birbirleriyle olan etkileşimlerinden ortaya çıkacak yeni değerler, yeni stratejilerin
geliştirilmesine katkı sağlayacak.
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Şanlıurfa Kalesi Mozaikleri
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Adım 1: Deneyimi Deneylemek
Anadolu coğrafyasının kültürel ve demografik çeşitliliğinin sunduğu değerler, bireysel ve
kurumsal girişimler için farklı avantajlar sunmakta. Bir başka deyişle, ister ticari isterse toplumsal
girişimler olsun, coğrafyanın ve üzerindeki uygarlıkların ortaya koyduğu zenginlik geçmişin birikim ve
becerilerini farklı bakış açıları ile deneyimlenmesini zorunlu kılmakta.

TKB, geçmişini 6B kavramları ile deneyimlemeli. Her bir kavramın yarattığı katma değer çok iyi analiz
edilmeli, gelecek tasarımı için stratejiler geliştirilmeli. TKB’nin en büyük avantajı üyesi olan 460
yerleşmede katmanlaşan uygarlıkların, ortaya çıkan somut ve somut olmayan değerlerin üzerine
kurulmuş olması.

TKB, 20 yıllık süreç içinde; tarihi ve doğal değerlerin korunmasına yönelik projeler ve uygulamaları,
geliştirmiş olduğu yaklaşımlar ve kavramlar, üye belediyeler arasındaki işbirliği ve yarattığı güç ile
kentlerin büyümesi ve dönüşümüne katkısı dikkate alındığında yeni beklentiler ortaya çıkmakta.

1. Birikim: Uygarlıkların Çeşitliliği
2. Buluşma: Deneyim Transferi
3. Beceri: İşbirliğinin Gücü
4. Bellek: Geçmişle İlişki
5. Büyüme: Kültür ve Doğanın Katma Değeri
6. Beklenti: Yeni Nesil Ekonomiler

Adım 2: Geleceği Tasarlamak
Kentler, organizasyonlar, kurumlar ve projelerin gelecek tasarımı hikâye ile başlar. TKB’nin yeni
hikâyelere ve aktörlere gereksinimi var. TKB’nin gelecek kurgusu, hiç kuşkusuz deneyimlerden ortaya
çıkan kavramları da ele alan yeni bir kavramsal çerçeve çizmekle olmalı. Yani, gelecek kapsamı ve
kapsama alanı yeniden ele alınmalı.

6K kavramları; TKB’nin var olan ve büyüyen kapasitesinin yönetimi, koruma odaklı yeni kalkınma
stratejileri, imar haklarının satışından elde edilecek yeni finansman kaynak arayışları, gelecek kuşağın
gereksinmelerini de ele alan eski izler yeni çizgiler yaklaşımı ile tasarım ilkelerini kapsamalı.

1. Kapsam: Kavramsal Çerçeve
2. Kapasite: Gücün Yönetimi
3. Kalkınma: Koruma Odaklı Büyüme
4. Kaynak: Yeni Arayışlar
5. Kalite. Yaşama Dair/Nitelik
6. Kurgu: Hikâye Yazma
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Yalvaç'tan bir detay

Adım 3: Etkileşim Yaratmak
Kavramlar, sektörler, kurumlar, program ve projeler etkileşim
içinde olmalı. 6T kavramları ise hem ölçek hem de sektör bazında
etkileşimin yeni fırsatlarını ortaya çıkarmalı. TKB ve ÇEKÜL Vakfı,
geçmişten günümüze kadar etkileşim yaratma sürecini başarı
ile yönetmiştir. Şimdi ise gelecek on yılları kapsamına alan
yeni temalar ile etkileşim yaratılmalı. Etkileşim denge üzerine
kurgulanmalı. Örneğin, günümüzde koruma ve turizm dengesi
çok dikkatlice ele alınmalı. TKB, etkileşim sürecinde, yaşadığımız
coğrafyanın çeşitlilik ve zenginliklerini, farklılıklarını ortaya çıkaran
yeni bir tasarım süreci gündeme almalı.

1. Tema: Kavramların Gücü
2. Ticaret: Kent Ekonomisi
3. Turizm: Koruma ve Gelişme Dengesi
4. Teknoloji: Yenilik ve Yaratıcılık
5. Tasarım: Süreç Yönetimi
6. Toplum: Ortak Kültür

Değişimin Dinamikleri ve Fırsatları Belirlenmeli
TKB, 20 yıllık deneyimini günümüzün değişim dinamikleri ile
?????

bütünleştirerek, yeni fırsatları belirlemeli.

• Yeni neslin beklentileri kültürel mirasın korunmasında nasıl
farklılık yaratır?
• Yaratıcılık ve miras nasıl birleştirilir?
• Tasarım düşüncesi kültürel mirasın geleceğini nasıl şekillendirir?

Yeni nesil beklentiler, yaratıcılık ve miras, tasarım düşüncesi
köprünün temel taşları olmalı.

Yeni nesil beklentiler; gelecek on yılların yaşam biçimine yönelik
gelişmekte. Yeni nesil, mirasın korunması ve yaşatılmasında farklı
roller üstlenecekler ve mirasa yeni hayat verecekler. Bu nedenle,
TKB, bu gelişmeyi dikkate almalı.
Yaratıcılık ve miras; sosyal yenilik ile birlikte ele alınmalı. TKB,
yaratıcılık ve miras işbirliği fırsatları için yeni açılımlar yapmalı,
özellikle uluslararası platformlarla işbirliği ortamları yaratmalı.
Tasarım düşüncesi ise; mirasın geleceğe taşınmasında, yeni nesil
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ekonomilerin ve yeni nesil beklentilerin gündeme alınmasının önemini ortaya koymakta.
Bilinenleri yeniden keşfetmek ve çözümleri de birlikte tasarlamak için TKB yeni bir yapılanma
içine girmeli.

Ulusal Miras Programları Takvimi Hazırlanmalı
TKB, bilindik proje ve etkinlik geliştirme davranış biçimlerinden daha farklı ve farkındalık
yaratan aşamaya geçmeli. Aşağıdaki öneriler de dikkate alarak yeni bir program ve etkinlik
takvimi oluşturulmalı.

1. Gönüllülere Saygı
Amaç: Doğal ve kültürel mirasın korunması için emek veren ancak yaşamlarını yitirmiş
gönüllülerini yaşatmak.
Hedef: Yaşamlarını yitirmiş gönüllülerin yaşam ve başarı öykülerini yazmak.
Çalışma: www.gonulluleresaygi.org web sitesi oluşturmak.
Çorum Arkeoloji Müzesi

2. Kültürel Miras Koruma Girişimcileri
Amaç: Kamu ve diğer sivil örgütlerin ortaya koyduğu özverili çalışmalar sonucunda ortaya
çıkan koruma sektörü için gerekli olan girişimcileri saptamak ve yeni girişimciler için ortamlar
sağlamak.
Hedef: Koruma sektörünün gereksinimi olan konularda yeni girişimcileri örgütlemek.
Öneri: 10 proje ofisi ile "20+20 Miras Programı" çerçevesinde projeler geliştirmek, 10 yeni
girişimci yetiştirmek, onları iş sahibi yapmak.

3. Kültürel Miras Kentsel Ağı
Amaç: Kentlerimizin idari sınırları yerine kültürel miras kümelenme çalışması kapsamında
yeni bir ilişki sistemi oluşturarak, kültür öncelikli işbirliği ortamları yaratmak.
Hedef: Başta İstanbul metropol kenti olmak üzere ulusal ölçekte kültürel miras
kümelenme çalışması yapmak.
Örnek Çalışma: İstanbul metropolü içinde su odaklı (Boğaz, Haliç, Marmara, Karadeniz)
kültürel miras kümelenme çalışması.

4. 3'üncü Güç; Sivil Toplum Kültürel Miras Birlikteliği
Amaç: Doğal ve kültürel mirasın korunması konusunda hizmet veren sivil toplum örgütlerinin
biraraya gelmelerini sağlayarak işbirliği ve güç birliği ortamı yaratmak.
Hedef: En az 10 ulusal ve 10 uluslararası sivil toplum örgütünün "20+20 Kültürel Miras
Programı"nın bir etkinliğinde biraraya getirmek,
Öneri Ortaklar: ÇEKÜL, TKB, UNESCO, Avrupa Tarihi Kentler Birliği, yerel platformlar,
üniversiteler ve diğerleri.
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Erzincan Tren Garı, Cumhuriyet mimarisi örneği

5. Hedef; 2023, Cumhuriyet Mirasının Korunması

TKB’nin Geleceği İçin 10 Temel İlke

Amaç: Cumhuriyet'in 100'üncü yılına gireceğimiz 2023

TKB’ni geleceğe taşımak istiyorsak, deneyimlerini iyice

yılına hazırlık yapmak üzere Cumhuriyet Döneminin

anlamalı, gelecek stratejilerini planlamalı ve projeler

başta endüstri mirasının korunarak, toplumsal alanda

tasarlamalıyız. Anlama, Planlama ve Tasarlama

kullanılması için kamuoyu oluşturmak.

sistematiği içinde geleceğin yol haritasını hazırlamalıyız.

Hedef: Tehdit altında bulunan mirasının envanterini

Aşağıdaki 10 temel ilke tartışma için başlangıç olmalı ve

çıkarmak ve alternatif proje hazırlamak.

geliştirilmeli.

İşbirliği: Kültür ve Turizm Bakanlığı, TKB, ÇEKÜL.
1. Değişim İçin Tasarım
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6. Ulusal Koruma Strateji Planı

Neden; TKB organizasyonunu yenilemek için.

Amaç: ÇEKÜL-TKB’nin birikimi ile merkezi yönetimin

Nasıl; Etkili, Etkileşim, Empati, Erişim, Eylem ve Etki (6E)

strateji ve yaklaşımlardan yararlanılarak ulusal koruma

2. Deneyimi Deneyimlemek

politika ve koruma önceliklerini ortaya koymak.

Neden; TKB’nin birikimini geleceğe aktarmak için.

Hedef: Kamu, özel ve sivil örgütlerin katılımı ile Ulusal

Nasıl; Birikim, Buluşma, Beceri, Bellek, Büyüme, Beklenti (6B)

Koruma Taslak Strateji Planını 2021 yılında kamuoyunun

3.Geleceği Tasarlamak

tartışmasına açmak.

Neden; TKB’nin gelecek işbirliği modelleri geliştirmek için.

İşbirliği: Kültür ve Turizm Bakanlığı, TKB, ÇEKÜL.

Nasıl; Kapsam, Kapasite, Kalkınma, Kaynak, Kalite, Kurgu (6K)

Y. Metin Keskin Sulu Boya Atölyesi, ÇEKÜL Yönetim Kurulu Üyesi

4. Etkileşim Yaratmak
Neden; Yarattığı ve yaratacağı etkinin kapsamını
genişletmek için.
Nasıl; Tema, Ticaret, Turizm, Teknoloji, Tasarım, Toplum (6T)
5. Ulusal Politika Oluşturmak
Neden; TKB deneyimini ulusal politika haline getirmek için.
Nasıl; Ulusal Koruma Strateji Planı hazırlayarak.
6. Risk Altındaki Mirası Yönetmek
Neden; Afet ve diğer riskleri minimize etmek için.
Nasıl; Miras Risk Mastır Planı hazırlayarak.
7. Yeni Nesli Mirasla Buluşturmak
Neden; Yeni nesil ekonomiler ve beklentileri miras ile
buluşturmak için.
Nasıl; Yeni Nesil Girişim Ağı tasarlayarak.
8. Yeni Nesil Etkinlik Tasarlamak
Neden; Yeni nesil katılımını artırmak için.
Nasıl; Yenilik ve Miras Programı ile.
9. Miras Ağı Tasarlamak
Neden; Geçmiş ve gelecek etkileşimi için.
Nasıl; Miras Ağı Çalışması ile.
10. Miras Koruma Girişimcileri Yetiştirmek

TKB de bu gündemden yararlanmalı ve değişim için tasarım
sürecini başlatmalı. Prof. Dr. Metin Sözen’in 50 yılı aşan
ve ÇEKÜL Vakfının 30 yıllık deneyimi, TKB’nin 20 yıllık
deneyiminin temel taşıyıcısı oldu. Tüm bunlar, yeni sürecin
başlatılması için önemli.

Neden; Yeni nesil ekonomilerle buluşmak için.
Nasıl; Girişimci Platformları oluşturarak.

Yeni nesil, doğaya ve kültüre duyarlı. O nedenle, mirasın
korunması için geliştirilecek politika, strateji ile program

Yaşadığımız coğrafya ve dünya hızlı bir değişim süreci
içinde. Küresel dünyada benzer ve farklı sorunlar birbirini
etkilemeye başladı. Bilindik birey ve kurum/organizasyon

ve projeler için yeni nesil beklentiler dikkate alınmalı. Yeni
nesille birlikte miras herkesin temel ilkesi ile TKB’nin yeni
sürecini tasarlamaya herkes katkıda bulunmalı.

davranışları ya da sistemleri sorunların çözümünde yeterli
olamıyor.

TKB, gençlerle geleceğe taşınmalı.

Günümüzde, iklim değişikliği, işsizlik, ayrışma, göç,
yoksulluk ve eşitsizlik gibi yaşama dair sorunlar gittikçe
artıyor. Sorunların çözümünde ise bilindik kurumlar,
yaklaşımlar ve araçlar maalesef yeterli olmuyor. Artık
kurumsal, ekonomik, sosyal ve politik sistemleri yeniden
tasarlamanın zamanı geldiği için sorunların çözümünde
değişim için tasarım yaklaşımı gündemde.
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