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Tarihi Kentler Birliği 20 yıl önce kurulduğunda “ortak miras” anlayışıyla 
tarihi kentleri biraraya getirmişti. 2000 yılından bu yana çağrımız 
baki. Ülkemiz coğrafyası hepimizin ortak değeri, mirası. Çok değerli 
TKB Danışma Kurulu Üyemiz Prof. Dr. Ali Ülkü Azrak, Nisan ayında 
aramızdan ayrıldı. Ortak mirasımız için verdiği emekleri TKB ailesi olarak 
unutmayacağız. Görüşleriyle, aldığımız kararlarda bizlere hep yol gösterici 
oldu. Saygıyla anıyorum… 

Bu yıl hepimiz için zor geçiyor. Buna rağmen tarihi kentlerimizde 
“korumada süreklilik” yaklaşımıyla, uzman arkadaşlarımız çalışmaya 
devam ediyor. Prof. Dr. Metin Sözen’in her toplantıda tekrarladığı  
“kaybedecek zamanımız artık kalmadı!” deyişini duyar gibiyim. Bu 
topraklardaki bir çok değerimizi kaybettik; daha fazlasını yitirmemek için 
her kente, her yerleşime özgü, onun dinamiklerine uygun yaklaşımlar 
geliştirmek için emek veriyoruz. 

4’üncüsünü düzenlediğimiz Müze Özendirme Yarışmasının ödül 
törenini, içinde bulunduğumuz salgın nedeniyle bu yıl ne yazık ki 
yapamıyoruz. O nedenle dergimizde bir özetini bulabilirisiniz. Koruma 
Proje ve Uygulamalarını Özendirme Yarışmasının bu yılki son başvuru 
tarihi ise 31 Temmuz. 

Beypazarı Tarihi Kenti (Ankara), İzmir Tarihi Liman Kenti (İzmir), Karatepe-
Aslantaş Arkeolojik Alanı (Osmaniye), Koramaz Vadisi (Kayseri), Zerzevan 
Kalesi ve Mithraeum (Diyarbakır) UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesine 
girdi. Üyelerimizi, emek veren herkesi tebrik ederim. Korumada kararlı 
olanlar, süreklilik sağlayanlar başarıyor.   

Konak Belediye Başkanlığı döneminde 2003 yılında düzenlediğimiz 
Buluşma kapsamında bizlere ev sahipliği yapan Sayın Muzaffer Tunçağ, 
bu sayıda İzmir’in UNESCO sürecini anlattı. Koramaz Vadisi UNESCO 
süreciniyse bizzat emek vereninin kaleminden, Prof. Dr. Osman Özsoy’dan 
okuyabilirsiniz. Mardin Kültürel Peyzaj alanı 2000 yılında Geçici Listeye 
girmişti. Nazlı Ece Geyik’e de Mardin değerlendirmesi için teşekkür ederiz. 

Çok şey öğrenerek çıktığımız bu süreci detaylarıyla sizlerle 
değerlendirmeyi, doğayı da kapsayan yeni yaklaşım ve politikalar 
belirlemeyi, yeniden kucaklaşmayı umutla bekliyoruz.

Saygılarımla.

KORUMADA 
KARARLI OLANLAR 
BAŞARIYOR
Hayrettin Güngör 

TKB ve Kahramanmaraş
Büyükşehir Belediye Başkanı

TARİHİ KENTLER 
BİRLİĞİ YÖNETİMİ 

TKB Başkanı
Hayrettin Güngör, 
Kahramanmaraş Büyükşehir 
Belediye Başkanı

Meclis Başkan Vekilleri
Recep Gürkan, Edirne Belediye Bşk.
Mehmet Sarı, Amasya Belediye Bşk.

Encümen Üyeleri
Alp Kargı, Merzifon Belediye Başkanı 
Cemal Akın, Bartın Belediye Başkanı 
Memduh Büyükkılıç, Kayseri 
Büyükşehir Bld. Bşk. 
Mustafa Dündar, Osmangazi Bld. Bşk. 
Selahattin Gürkan ,Malatya 
Büyükşehir Bld. Bşk. 
Şükrü Genç, Sarıyer Belediye Başkanı
Ülgür Gökhan, Çanakkale Bld. Bşk. 

Plan ve Bütçe Komisyonu Üyeleri
Bülent Kantarcı, Çaycuma Bld. Bşk. 
Metin Oral, Altınova Belediye Başkanı 
Emin Ersoy, Havran Belediye Başkanı 
Halil Öztürk, Elmalı Belediyesi Başkanı
Zehra Özyol, Gümüşhacıköy Bld. Bşk.

Meclis Divanı Kâtip Üyeleri
Ali Orkun Cengiz, Burdur Bld. Bşk.  
Mehmet Sait Kılıç, Oğuzeli Bld. Bşk. 
Özdilek Özcan, Niksar Bld. Bşk. (Yedek)
İbrahim Sadık Edis
Vezirköprü Belediye Başkanı (Yedek) 

Genel Sekreter
Sezer Cihan, Gaziantep Büyükşehir 
Belediyesi Genel Sekreteri

Danışma Kurulu
Prof. Dr. Metin Sözen (Başkan)
Dr. Asım Güzelbey
Erdoğan Bilenser
Dr. Fikret Nesip Üçcan
Fikret Toksöz
Hasan Özgen
Kayhan Kavas
Mehmet Özhaseki
Mithat Kırayoğlu
Nihat Çiftçi
Prof. Dr. Ruşen Keleş
Süleyman Elban
Yusuf Ziya Yılmaz
Prof. Dr. Zekai Görgülü
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2020’nin ilk yarısında, biraz durup yaptıklarımıza uzaktan bakmak, 
yeniden değerlendirmek için vakit buldu çoğumuz. Yerel Kimlik 
ekibi olarak biz de 62’inci sayıyı bu duygularla hazırladık. 2001 yılında 
yayımlanan ilk sayıdan bugüne, Türkiye’nin koruma tarihinin külliyatı 
niteliğindeki Yerel Kimlik, alanda uygulanmış, tecrübe edilmiş bilginin 
titizlikle size ulaşması için aracı oldu. İlk sayfalarımızda, Hasan Özgen “Ev 
Sahipleri Ellerini Kaldırsın!” diye sesleniyor bu toprakları miras görenlere, 
20 yıldır emek verenlere: “Tanıtmak, her şeyden önce tanımaktır. 
Tanımadan tanıtamayız. Bir başka açıdan da tanıtım yüzleşmedir. Başlı 
başına bir övgü ya da yergi işi değildir. Tanıtımla, izleyen de ortak kılınır; 
onun da ev sahibi gibi davranması istenir.” Bu cümleleri sahiplenerek, 
biz de tüm okuyucuları tanık kılıyoruz…

UNESCO süreçleri de tanımaya, tanıtmaya, zamanla da yüzleşmeye kapı 
açar; kentlilerden koruma sözü alır. İzmir Tarihi Liman Kenti, Koramaz 
Vadisi de 2020’de bu sözü verenlerden. 2000 yılında da Mardin… 
Uzmanların gözünden bu üç dünya mirası adayı dergimizde. Ve 
dünyadan üç masal kent: Kahire, Metera, Melaka… 

Karadeniz’in hırçın dalgalarıyla boğuşacak kadar güçlü Karadeniz 
çektirmeleri, Prof. Dr. Ufuk Kocabaş’ın anlatımıyla denizcilik tarihine, 
İstanbul’a, Haliç’e baktırıyor. Bu rengârenk mirasın, artık sadece 
maketlerde, müzelerde yaşamaya çalıştığına dikkat çekiyor. 

Tarihi Kentler Birliği Başkanı Hayrettin Güngör’ün, TKB Encümeninde 
temsil ettiği tarihi kent Kahramanmaraş’tan da güzel bir haberimiz var. 
Kahramanmaraş Kalesi restore edildi ve Büyükşehir Belediyesinin çevre 
düzenleme çalışmalarını tamamlamasıyla yeniden ziyarete açıldı. 

Çok kıymetli hocamız, İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesinin 
(İ.Ü. SBF) kurucularından idare hukukçusu, TKB Danışma Kurulu Üyesi 
Prof. Dr. Ali Ülkü Azrak, COVİD-19 nedeniyle Nisan ayında aramızdan 
ayrıldı. Tarihi Kentler Birliğinin kuruluşundan itibaren attığı her adımda, 
bilimsel desteğini sunan emeklerini unutmayacağız.

İyi okumalar. 
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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. 

EV SAHİPLERİ 
ELLERİNİ 
KALDIRSIN!

Hasan Özgen 

ÇEKÜL Vakfı Yönetim Kurulu, TKB Danışma Kurulu Üyesi, 
Belgesel Sinema Yönetmeni

Göbeklitepe Arkeolojik Alanı, TKB Şanlıurfa Buluşması, 2011
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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.

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 

Hasan Özgen ve belgesel ekibi
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Hasan Özgen ve belgesel ekibi

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, 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.

Tanıtmak, her şeyden önce 
tanımaktır. Tanımadan 
tanıtamayız. Bir başka açıdan 
da tanıtım yüzleşmedir. Başlı 
başına bir övgü ya da yergi işi 
değildir. Tanıtımla, izleyen de 
ortak kılınır; onun da ev sahibi 
gibi davranması istenir.
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TKB Seyhan Semineri, 2015

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 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 çözümleri analiz edişi hem de bilginin 
anlaşılır kılınmasında kullandığı içten, yalın 
ve duygusal yaklaşımlar her zaman TKB 
kurumsal iletişiminin taşıyıcı gücü olmuştur. 

“Duygusal” kavramı benim açımdan çok 
bilinçli bir tercihtir. Çünkü Prof. Dr. Metin 
Sözen, akademik bilgiçliğe düşmeden 
sorunları hep sahiplerinin/kentlilerin/kent 
yöneticilerinin dili ve değerleri üzerinden 
dillendire gelir. Bu onu sadece bir öncü 
kılmaz, aynı anda ona sahici bir kimlik 
kazandırır. İletişim sisteminin geri kalanı 
ÇEKÜL kadroları tarafından gerçekleştirilir. 
Ama bu sahici duruşu ve asıl sorunun kimlik 
olduğunu unutmadan.

Reklam Endüstri Çağının Ürünüdür
ÇEKÜL Vakfı, hiçbir zaman iletişim-tanıtım 
ile reklamı karıştırmaz. Hatta reklamdan 
uzak durur. Bunun nedeni de açıktır. 
Reklam, endüstri çağının ürünüdür ve 
para karşılığında satılan mal ya da hizmeti 
yüceltir. Oysa iletişim en başından bu yana 
insani bir bağdır. Reklam, hedonist duyguları 
egemen kılar; iletişim ise bilgi ve duygusal 
aklı. Tıpkı kentler gibi. Kentler de binalardan 
çok insanlarla tanımlanabilen bir kamusal 
organizmadır ve her şeyden çok insandır; 
görüntüden önce duygu ve aidiyettir. TKB ve 
ÇEKÜL işbirliği, iletişimde temel kavramlara 
özen göstererek bugünlere geldi. Nedir bu 
temel kavramlar?
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ÇEKÜL Kültürel Miras Eğitim Programı, Trabzon, 2009

İletişimin Temel Kavramları
Kurumsal anlamda iletişim, medyatik 
ve popüler olmaktan kaçınır. Tanıtım ve 
iletişim eylem esaslıdır. Tanıtım ve iletişim 
kamu yararına gerçekleşen bir eylemden 
hareketle yapılır ve bu eylemliliğin 
etrafında süreklilik ve derinlik sağlanır. Bu 
anlamda bakıldığında, TKB elbette yaygın 
bir imajdır ama bu imajın tanımlanması 
ve ifadesi, yapıp ettikleri üzerinden 
anlaşılabilir.

Tanıtmak, her şeyden önce tanımaktır. 
Tanımadan tanıtamayız. Bir başka açıdan 
da tanıtım yüzleşmedir. Başlı başına bir 
övgü ya da yergi işi değildir. Tanıtımla, 
hedef izleyici ortak kılınır; onun da 
dünyanın bu parçasından, dünyanın 
bu parçasındaki birikimden tat alması, 
sorumluluk duyması, ev sahibi gibi 
davranması istenir. Tanıtımda esas olan 
nesnenin-olgunun tanıtımı değildir, 
onları farklı ve incelikli bir bakışla yeniden 
görebilmektir. Bunun için iletişim ve 
tanıtım, bilim, sanat ve felsefe gibi güçlerle 
işbirliği yapar. 

Tanıtım, etkin ve çok katılımlı bir 
yapıdır. Yaratılacak ürünle ilgili olan 
her kurum ve kişinin katılımı gerekir. 
Planlama ister. Bu yüzden talepler, 
iletişimprogramı ile somutlaşır. Tanıtım 
programı, fiziki bir yatırımdır ve süreklilik 
ister. Bu yatırımın geri dönüşü de uzun 
erimde olur. Genel tanıtımlar, özgül-özel 
konu tanıtımlarıyla güçlendirilip çekim 
merkezleri yaratılır. Tanıtım bütünlüğünü 
oluşturan tek tek konuların, yerinden 
nokta tanıtımları gerekir, uzman işidir. Bu 
süreç, en sonunda iletişimi sağlayacak 
araçlar ve mesajlar üretir. Ancak tanıtım 
araçlarının ve mesajlarının üretilmesi tek 
başına yeterli değildir. Araçların hedef 
kitle ile buluşması için de ciddi bir iletişim 
planlamasına, ekibe ve çabaya gereklilik 
duyar.
 
Bir Tanıtım Nesnesi Olarak Kent
Bir tanıtım nesnesi olarak kentler, kamusal 
karakter taşır. Bu nedenle kentlerin 
markaları olmaz, kimlikleri olur. Onu özgül 
kılan ve vatan/dünya bütünlüğünde var 
olmasını sağlayan da kimliğidir.
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TKB Safranbolu Buluşması, 2004 / TKB Ordu Semineri, 2007

Bir kentin tanıtımından beklenen yarar, ortak 
yarardır. Kenti kullanan, yaşayan herkesin 
yararlanabileceği kamusal yarardır. Bu ortak yarar, 
kenti var eden kesimlere farklı düzeylerde dağılır. 
Bu yararın kente yansıması, ilgi ve merak olarak 
başlar. Ardından deneme, seçme, tercih etme, 
sevgi ve bağlanma gibi öznel süreçlere; daha sonra 
da gezme, konaklama, öğrenme, eğitim, yerleşme, 
ticaret, yatırım gibi fiziki süreçlere dönüşür. 

Öte yandan bu süreç, ülke yönetimine, planlamaya 
ve kaynak kullanımına da yansır. Akademik, 
kültürel ve sanatsal ilgi, araştırma ve çalışma 
alanları genişler. 
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Battalgazi Kültür Elçileri ve Prof. Dr. Metin Sözen, 2011 

Söz konusu kent, kendini 
kimlik anlamında farklı kıldıkça 
demokratikleşir. Demokratikleşme 
kentin gelecek tasarımını da 
farklılaştırır. Önemlisi, bu tasarıma 
katılacak güçler genişler, güçlenir.

Kamusal karakterli bir tanıtımda, fiziki 
yararın yanı sıra, vicdanî sorumluluk da 
vazgeçilmez bir öğedir. Ancak o zaman 

Metin Sözen Hoca'mızın şu sorusuna 
alnı ak, yüzü pak olarak yanıt verebiliriz:

“Artık karar verin!
 Biz bu ülkenin kötü birer kiracısı mıyız, 
yoksa onurlu ev sahipleri miyiz?”

Son söz olarak desem ki; “Ev sahipleri 
ellerini kaldırsın!” 
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Boğaziçi’nin bıçak gibi akan sularını aşmaya çalışan 
çektirmenin, nizam topu gibi patlayan tek silindirli 
motorlarının egzozundan çıkan duman ve kuruma eşlik 
eden gürültü, yeri göğü inletir, yalı sahiplerini yerinden 
hoplatırdı. Karadeniz’in hırçın dalgalarıyla boğuşacak kadar 
güçlü ve çalımlı yapıda olan bu ahşap tekneler, İstanbul’a 
yakışan rengârenk boyalarıyla bir devre imzalarını atarak, 
sessiz sedasız denizcilik tarihindeki yerini aldı. Yuvarlak yapılı 
gövdeleri, yüksek ve geniş pruvaları ile geleneksel Karadeniz 
formunda, bir dönem deniz ticaretinin olmazsa olmazıydı 
çektirmeler. 

Türk gemi inşa mühendisliğinin duayenlerinden 
Ord. Prof. Dr. Ata Nutku, çektirmeleri incelediği bir 
makalesinde “Orta Çağdan kalma langa lunga ırgatları 
ve Admiralty demirleriyle ancak esir mesaisi ile denizde 
gezebilmektedirler,” demektedir. Bu tekneler, işletme 
maliyetleri, inşasında kullanılan kerestenin temininde 
yaşanmaya başlanan zorluklar, maliyet ve kapasitelerinin 
yetersiz kalması gibi nedenlerle, 1980’lerin ortalarından 
sonra yerini küçük ölçekli saç gemilere bıraktı. 

ALLI PULLU 
KARADENİZ 
ÇEKTİRMELERİ

Prof. Dr. Ufuk Kocabaş

İstanbul Üniversitesi Sualtı Kültür Kalıntılarını 
Koruma Anabilim Dalı Başkanı

Limanda, Cemal Tollu (Mustafa Taviloğlu Koleksiyonu)
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Geleneksel Yordam 
Tarihin her döneminde deniz ticaretinin merkezinde yer alan 
Anadolu ve Trakya kıyılarında, babadan oğula geçen bilgi 
birikimiyle kendine özgü şekil, form ve teknikte tekneler 
üretilmiştir. Amiral Paris, 1882’de yayımladığı değişik uygarlıklara 
ait gemilerin sınıflamasında, bizim sularımızdaki tekneler 
hakkında da ufak bazı bilgiler vermiştir. O zaman için endaze 
ve genel görünüşleri gösterilmiş bazı tip teknelerin (Pereme, 
vs.) biçimi tamamen çektirme formuna sahip olup, ölçülerinde 
büyük bir fark yoktur. “Çektirme”ler, özgün görünüşleri ve 
geleneksel yordamla oluşmuş ölçüleriyle Karadeniz’in kendine 
has özelliklerinin ve Karadeniz insanın denizcilik tecrübelerinin 
sonucudur. Sadece yelken kullanıldığı dönemlerde en revaçta 
olan tekneler yaklaşık 50 ila 110 ton arasındadır. Teknelerde 
motorların kullanılmaya başlanmasıyla birlikte 250 ton kapasite, 
son zamanlarında ise 400-450 tonluk boyutlara ulaşılmıştır. 
Burmeister & Wain ve denizciler arasında “Doğu Alman” olarak 
adlandırılan SKL gibi makinelerle özdeşleşen çektirmeler, aile 
işletmelerine hizmet vermiştir. Özellikle Bartın, Amasra ve 
Sinoplu ustalar babadan kalma geleneksel yöntemlerle ve 
büyük emek sarf ederek bu tekneleri balta ve ayak keseri ile 
inşa etmekteydiler. Ahşap seçiminde de bölgenin ağaçları 
teknenin uygun yerlerinde kullanılırdı. Gürgen veya tercihen 
dayanımı iki katı olan meşe omurga, iç omurga ve ıstralyalarda; 
dişbudak postalar, döşekler, bodoslamalar, kemereler ve kamara 
inşasında tercih edilirdi. Dış kaplamalarda çam kullanılırsa altı 
yıl; kestane kullanılırsa 20 yıl ömür biçilmekteydi. Çam, acı suyu 
olmadığından iyi boya tutma özelliğiyle bilinmekteydi. Bunun 
tersine kestane ise yapısındaki acı suyu akıtıldıktan sonra bile 
pek boya tutmaz; bu tekneler hep boyasız görünürdü.

Çektirme Bölümleri 
Teknelerin baş taraftaki su hatları dolgun olmasına karşın, kıç 
tarafın su hatları daha narindir. Baş bodoslamada Admiralti 
demiri (çapası) yer alır. Pruva kısmında bulunan langa lunga 
ırgat, özellikle küçük ağaç teknelerde karşılıklı iki kişinin, kolları 
bir aşağı-yukarı sıra ile hareket ettirmesi sonucu, demir zincirinin 
sarıldığı kütüğün döndürülmesiyle demirin vira edilmesi 

Ara Güler’in kamerasından, kalafat 
İstanbul çektirmeleri, Eminönü hali rıhtımından hareket ederek kıyı ilçelere sebze, meyve taşırdı.

Karadeniz koşullarına uygun inşa edilmiş olmakla birlikte 
tüm kıyılarımızda kullanılan çektirmeler, 30 yıl öncesine kadar 

hemen hemen tek nakliye aracıydı. 
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Feyhama Duran’ın fırçasından çektirme / Kaptan köşkü

için kullanılan bir düzenektir. Pruva kısmında sancak ve iskele 
taraflarında, kuzine-mutfak ile tuvalet karşılıklı olarak konumlanır. 
Onların arasındaki kabinden de teknenin başaltına inilir. Oldukça 
loş olan bu kısımda, mürettebatın uyuması için ranzalar bulunur. 
Teknenin ortasında konumlanan ambar kısmı, her türlü yükün 
taşınması için yapılmıştır. İstanbul kıyılarındaki küçük çektirmeler 
günlük sebze meyve ihtiyacının karşılanmasında; Marmara 
Denizinde çalışan görece büyük olanlar ise özellikle Marmara 
Adasından çıkartılan mermerin, hasat edilen zeytin, zeytinyağı 
ve Güney Marmara hinterlandında yetişen sebze-meyvelerin 
nakliyesinde kullanılırdı. Ambarın üzeri, ambar kapakları ve branda 
ile deniz suyu-yağmurun girmesini engellemek için kapatılırdı. 
Teknenin pupa kısmında yer alan, onu kumanda etmek için 
kullanılan yekesinde dümen tutmak açık havada gerçekleştirilirken, 
tekne boyutlarının büyümesi ile beraber önce küçük bir kabin, 
boyut büyümesine koşut olarak da kaptan köşkü diyebileceğimiz 
iki katlı köprüler inşa edilmiştir. Zaman içinde, iki katlı kaptan 
köşklerinin inşa edilmesiyle beraber, dümen sistemleri de değişir. 
Kaptan köşkünün altındaki mekân da bu değişikliklere paralel olarak 
tayfaların yemekhanesi ve mutfağa dönüştürülür. Hemen alt kısım 
ise makine dairesi olarak kullanılmaktadır. Hemen hepsinin bir filikası 
vardır. Bunlar, alargada demirlediklerinde kıyıya çıkmak için ya da 
kıçtankara rıhtıma yanaştıklarında palamarı kıyıya bağlamak için 
kullanılır.

1960’larda 2500 adet limana kayıtlı çektirme olduğu bilinmektedir. 
30 yıl öncesine değin denizlerde hemen hemen tek nakliye aracı 
olarak görev yapmıştır. Karadeniz koşullarına uygun bir modelde 
inşa edilen çektirmeler, tüm kıyılarımızda uzun süre kullanılmıştır. 

Tanıtmak, her şeyden önce 
tanımaktır. Tanımadan 
tanıtamayız. Bir başka açıdan 
da tanıtım yüzleşmedir. Başlı 
başına bir övgü ya da yergi işi 
değildir. Tanıtımla, izleyen de 
ortak kılınır; onun da ev sahibi 
gibi davranması istenir.
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Ben seni hep bekledim, İsmet Değirmenci, kağıt üzerine suluboya, 2015
Tekel 15 isimli çektirme, Rahmi M. Koç Müzesi, Sütlüce (Evren Kalınbacak,  Shutterstock)

Yine özgün Karadeniz formu olan Takalar da şiddetli karayel fırtınalarına 
dayanabilecek model ve boyutta olmalarına karşın, fırtına sırasında 
karaya çekilebilecek kadar da hafif ve küçüktür. Karadenizli denizciler 
“üçerleme” ya da “üçleme” olarak bilinen üçlü dalgadan faydalanmasını 
da bilmiştir. Örneğin, ana yardım yolu Karadeniz Bölgesi olan Kurtuluş 
Savaşı sırasında, takalarla taşınan cephane Karadeniz’de genellikle dere 
ağızlarına boşaltılmıştır. Babası, babasının dedesi de ahşap tekne inşa 
ustası olan Âdem Saruhan, 1985 yılında Prof. Dr. Önder Küçükerman ile 
yaptığı söyleşide, üçlü dalgalardan nasıl faydalandıklarını açıklar: Açık 
suda bekletilen tekne, üçleme geldiği zaman dalgaya kaptırıp kıyıya 
bastırılır. On beş dakika sonra gelecek olan üçlemeye kadar cephane 
boşaltılıp bir sonraki üçlemenin geri çekiş etkisiyle sahilden uzaklaştırılır. 
“Konuk sevmeyen deniz”in insanları, Karadeniz’in hırçınlığıyla da nasıl 
baş edeceklerini öğrenmiştir. Karadenizli tekne yapımcılarının uygun 
forma ulaşmalarında en önemli nokta hem usta hem kaptan hem 
de denizci olmalarıdır. Geleneksel formu denizin zorluklarını görerek, 
çilesini çeke çeke bulmuşlardır. 

Ayvansaray Kalafat Yeri
Çektirmelerin inşası kadar bakım, tutum ve tamiri de büyük zorluklarla 
gerçekleştirilirdi. Çektirmelerin yıllık bakımları, Ayvansaray sahilinde, 
Haliç'in ve İstanbul’un en büyük kalafat yerinde yapılırdı. İstanbul’un 
en meşhur çekek ve kalafat ustaları, çektirmeleri kızağa alıp karaya 
çekmek, kalafatladıktan sonra denize atmakta mahirdiler. Teknelerinin 
bakımını bir an önce yaptırmak, navlun peşinde koşan kaptanların da 
maharetindeydi biraz. Sabırsızlığı ve kimseyi boş durdurmamasıyla 
bilinen dedem Kocabaş Kaptan da bunlardan birisiydi. Teknenin 
altındaki kekamozu temizletmek, boyayı kazımak, kalafat, boya, zift, 
zehirli derken “hadi kesimim” diyerek işlerin hızlıca yapılmasını temin 
edermiş. Çünkü gemi kalafat yerinde kaldıkça seferden geri kalır 
ve günlük toprak kirası verilir; 4-5 gün süren kalafat için işçilerinin 
hüsnüniyeti geçerli olurmuş. İstanbul’da hiçbir arsanın bir kalafat yeri 
kadar verimli olmadığı da o dönemler için söylenmektedir. 

Neslinin Son Temsilcisi
Haliçte bulunan eski Hasköy Tersanesi, günümüzün Rahmi Koç Müzesi, 
son çektirmelerden birine ev sahipliği yapmaktadır. 1861 yılında Şirket-i 
Hayriye tarafından kendi gemilerinin bakım-onarımı için kurulmuştur 
bu tersane. Günümüzde ise Tekel 15 isimli, neslinin son örneklerinden 
biri müzede sergilenmektedir. 

Bu teknelerin benim için ayrı bir nostaljik değeri vardır. Çocukluğumda 
babam, 5 metrelik teknesiyle İstanbul-Marmara Adası arasındaki 
seyrimizde yakalandığımız bir fırtınada, “Korkma, bize denizde ölüm 
yok,” demişti… Kendi çocukluk yıllarında, çektirmede yaşadığı anısını bir 
gün benimle paylaştı: Kaptan dedemin 3 çektirmesi olmuş; Yıldır, Yıldır 
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Oyuncaklarım, İsmet Değirmenci,  Selanik 1. Balkan Ülkeleri Sanat Sempozyumu, 1997

Yiğitler ve Uğurlu. 1944 yılının Ocak ayında, 
çok fırtınalı, karlı bir kış gününde dedem 
Kocabaş Kaptan, iki amcam ve teknede 
miço olarak aileye yardım eden babam, 
Kapıdağ Yarımadası önlerinde 80 tonluk 
çektirmeleriyle fırtınayla boğuşmaktadır. 
Müthiş bir kar fırtınası, donmuş çarmıklar 
ve yönünü bulmakta zorlanan bir tekne... 
Aile fertleri bitap, kaptan dedem dümeni 
henüz 13-14 yaşında olan babama vermiş 
ve yorgunluktan bir an içi geçmiş. O anda 
bir ışık huzmesinin içine giriyor tekne; her 
yer gecenin karanlığında bembeyaz, zaman 
donuyor. Babam dedemi uyandırıyor 
ve olanları bir çırpıda anlatıyor. Dedem 
bunun “inayet” olduğunu ve bu fırtınadan 
kurtulacaklarını söylüyor. Gerçekten de 
tekne batmadan kurtuluyorlar ve Kapıdağ 
Yarımadasında sığındıkları koyda bir hafta 
yoğun kar yağışı altında, geminin yükü olan 
patatesi tuzlu suda haşlayıp yiyerek hayatta 
kalıyorlar. “Gemici nuru” olarak da bilinen 
bu doğa olayı, Antik Çağda “Aziz Elmo 
Ateşi” olarak isimlendirilmiştir. Sonradan, 
o geceki fırtınada Bandırma yakınlarında 
seyreden Trak yolcu gemisinin Aya Andria 
Feneri önlerinde battığını ve kaptan dâhil 25 
mürettebatın hayatını kaybettiğini öğrenirler. 

Eminönü, Karaköy önlerini gösteren 
siyah-beyaz Haliç fotoğraflarından aşina 
olduğumuz birbirine teğet geçen salaş 
sandallar, mavnalar ve çektirmeler 
sanatçıların da tuvallerine yansımıştır. 
Feyhaman Duran, Cemal Tollu gibi 
ressamlar çektirmeleri ve liman insanlarının 
hayatlarını konu edinmişlerdir çoğu 
kez. Döneminin en geniş çektirme 
filosuna sahip olan ve Marmara Adasında 
yetişen İsmet Değirmenci de, bu tekne 
cümbüşüne kayıtsız kalamayan günümüz 
sanatçılarındandır. Gündoğdu Köyünde 
babalarının, dedelerinin seferden dönmesini 
hasretle bekleyen çocuklara denizde 
oynamaları için yapılan teneke gemiler 
sanatçının ilgi odağında olmuştur.      

Çektirmelerde yetişmiş bir grup yaşlı denizci 
ve meraklı ise sosyal medyada bu tekneleri 
anılarda yaşatmaya çalışıyor. Çektirme 
hayranlarından biri olan çocukluk arkadaşım 
İlker Tomba, miller ötesinden hangi 
çektirmenin yaklaştığını tahmin etmekte 
çok mahirdi. Her biri diğerine benzer 
özellikteki gemilerin farklılıklarını çok iyi bilir, 
gemi yaklaşıp görünür olduğunda da hep 
haklı çıkardı. Bir döneme şahitlik yapmış bu 
teknelerin artık sadece maketleri yapılıyor 
meraklıları için. Neslinin son temsilcilerinden 
birkaçı gezi teknesi olarak kullanılıyor. Bir elin 
parmakları kadar kalan bu ahşap tekneleri 
koruyabilirsek, denizcilik tarihimizde önemli 
bir rol oynamış Karadeniz çektirmelerinin 
anılardan ve hafızalardan silinmesini önlemiş 
olmaz mıyız? 
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Koramaz Vadisi, UNESCO Dünya Mirası Geçici Lİstesine girdi. Bu 
süreçte yerel yöneticilerimizin son zamanlardaki yüksek ivmeli, içten 
gayretlerinin altında iki temel gerekçe fark edilmekte: Altyapı ve 
temel hizmetlerin bir noktaya gelmesiyle yeni yeni kültür, sanat ve 
korumaya inanmayla gelişen, doyurucu bir kültür bilinci seviyesine 
ulaşılması; yeterli ve doğal ihraç değeri olmayan, yüksek teknoloji 
üretemeyen kentlerin kültür ve doğa envanterine sahip çıkmaları, 
ekonomik açıdan değerli düşünce ve uygulamaları.  

Kayseri kent merkezi ve yakınlarında bulunan ve Melikgazi sınırları 
içindeki çoğu deprem kırığı vadileri korumak üzere belediye 
meclisine verilen dilekçenin değerlendirilmesi; korunup tanıtılmasına 
dönük olumlu görüş bildirmesiyle, 2015 yılında başladı her şey. 
Aralarında Avla Kanyonu, Soğanlı Vadisi, Kırlangıç Vadisi, Derevenk 
Vadisi, Ötedere Vadisi, Gesi Vadisi, Karadere Vadisi gibi vadilerin 
olduğu başlıktan Koramaz Vadisi seçilip, envanterinin çıkarılmasına 
karar verildi. Başlangıçta temel hedef, hem Vadi’nin envanterini 
çıkarmak hem bir çalışma metodu geliştirmek hem de başka kent ve 
ülkelerde benzer çalışma yapacaklara örnek olmaktı. 

KEŞİFLER VADİSİ 
KORAMAZ UNESCO 
LİSTESİNDE 

Prof. Dr. Osman Özsoy 

ÇEKÜL Vakfı Kayseri Temsilcisi 

Ötedere Vadisi
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Envanter için sınır ve kategori belirlemeden 
somut ve somut olmayan kültürel miras ile 
doğanın tüm değerleri çalışıldı; sivil mimariden 
anıt ağaçlara, giyim kuşamdan pekmez yapımına, 
yeraltı şehrinden halı manilerine kadar geniş bir 
yelpaze. Bu çalışmada elde edilen veriler, varsa 
literatürdeki diğer çalışmalar ve buluntularla 
karşılaştırıldı. Şayet veriler ilk ve literatürde hiç 
rastlanmamış ise çoğu zaman yerel ve ulusal 
uzmanlara gidildi. Diğer taraftan, özellikle tescilli 
eserler listesine bakıldığında elimizdeki envanterin 
bu listeyi kimi başlık ve beldeler için inanılmaz 
derecede genişlettiğini ve ciddi eklemeler 
olduğunu görebiliriz. Çalışmanın başlangıcından 
günümüze, listede olmayan fakat tescile uygun 
formattaki her yapı, ilgili kurumlarla resmi başvuru 
yoluyla paylaşıldı ve dikkat çekildi.   

Kentin başka bölgelerinde devam eden ya da 
başlayacak olan tüm çalışmaların Vadi ya da 
Vadi eksenli olarak düşünülmesi zaman ve insan 
kaynağını en verimli şekilde kullanmanın kilit 
noktası oldu. Bu sayede, kısa zamanda çok ve 
detaylı iş yapılmasının önü açıldı. Baştan sona, 
çalışmak veya katkı sağlamak isteyen kişi ve 
kurumların destekleri organize edilerek farklı 
iş birlikleri geliştirildi. Örneğin, Vadi’ye yakın bir 
bölge olan Barsama mevkisinde fosil çalışmaları 
için bir söylentiyle yola çıkılıp, derinleştirildi. 
Gelinen noktada Kayseri kent olarak bir doğa 
tarihi müzesi oluşturacak kadar nitelikli buluntu 
ve çalışmaya ulaştı. Diğer taraftan 2013 yılı sonuyla 
başlayan Kayseri Yeraltı Envanteri çalışması son 

Ağırnas

Koramaz, doğu-batı doğrultusunda konumlanmış, 
yaklaşık 12 kilometre uzunluğunda bir vadidir. Tabanından 

Koramaz Çayı akar. Bünyesindeki yerleşimlerde günlük yaşam 
devam eder. Yürütülen envanter çalışmaları gösteriyor ki, 

Koramaz, keşifler vadisi olarak anılmayı hak ediyor. 
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2 yıl tamamen Vadi’ye yönlendirerek 
büyük resmin berraklaşması için gayret 
gösterildi. Bu projenin uluslararası 
katılımlı yaz çalışması 2018 yılında birçok 
ülkeden Vadi’ye gelerek çalışan yaklaşık 
20 kişilik bir ekiple en zor ve eksik kısmı 
olan Dimitre (eski Turan) bölgesinin 
kaya oyma kiliseleri, yeraltı şehirleri ve 
livaslarını içeren yeraltı envanteri 10 gün 
gibi rekor bir sürede tamamlandı. 

Yerel, ulusal ve uluslararası uzmanların 
görüş ve önerileri ile Tarihi Kentler 
Birliğinin çoğu toplantısında 
Anadolu’nun birçok kentinden verilen 
sevindirici ve bilimsel örnekler, yapılan 
uygulamalar dikkate alındığında 
Vadi’nin önemi daha da arttı. Dolaysıyla 
envanterin bu denli zenginliği, doğal 
olarak hedefi UNESCO olan bir fikri 
de doğurdu. UNESCO’nun anlamı, 
benzer yerlerin kendi içinde ve Vadi ile 
kıyaslanması ve hangi özelliklerinden 
dolayı Geçici veya Kalıcı Listede yer 
almaları, süreçler, paydaşlar gibi önemli 
başlıklar yerelde konuşulmaya başlandı. 
Kalıcı listedeki bazı yerlerin özellikleri 
tek bir başlık altında toplanmış (bitki 
yetiştirme, kaya oyma yapılar, mimari 
yapılar vs.) olması ve Vadi’deki değerli ve 
bilimsel başlık sayısının çok fazla olması, 
daha fazla şaşkınlık fakat aynı zamanda 
sevinç yarattı. 

Koramaz Vadisinin ABC’si 
Mezkûr UNESCO hedefi için biraz dolaylı, 
çok fazla emek isteyen ama sonuçta 
etkili bir yolun tercih edilmesi, aslında 
bu sürecin kırılma noktasını oluşturdu: 
Sıfırdan herkese anlatmak. Bunun için 
yerel tarihçi, rehber, kolluk gücü ve 
muhtarlar başta olmak üzere toplantı 
ve söyleşiler düzenlendi. Katılımcıların 
verdiği tepkiler, eklemeler dikkate 
alınarak bir sonraki sunum daha da 
güçlendirildi. Bu konferanslar dizisi 
daha sonra üniversiteler, belediyeler, il 
müdürlükleri seviyesine çıkarıldı. Bazen 
bir kuruma farklı zaman ve katılımcılara 
dönük birden fazla konferans verildi. 
Bu arada özellikle Vadi’nin gerçek 
sahibi çocuklar da unutulmadı. Vadi 
içindeki tüm okullarda öğrenci ve 
öğretmenlerin yüksek katılımlarıyla 
tanıtım ve bilgilendirme toplantıları 
yapıldı. Konferanslarda sadece düz bir 
anlatım yerine yerinden ve kaynağından 
geçmişle ve arşivlerle karşılaştırmalı 
örnekler verildi, güncel problemler ve 
çözüm yolları derinlemesine irdelendi. 
Bazen doğrudan ilgililer bazen de 
katılımcılarla su(lama), definecilik, 
kaçak yapılaşma, kaçak ağaç kesimi, 
çevre kirliliği gibi başlıklar ve çözüm 
yolları tartışıldı. Problemi çözme ya da 
oluşumunu engellemede bölge halkının, 
özellikle de çocukların gücüne ve Vadi’nin 
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Mimar Sizen Anı Evi mağarası, Ağırnas

sahiplenilme olgusuna önem verildi. Bu 
sayede bir bilinç seviyesinin katmanlaşması ve 
derinleşmesi için gayret gösterildi.   

Farklı zamanlarda yürüyüş ve farkındalık için 
gönüllü temizlik aktiviteleri düzenlendi. Bu 
süreç doğal mecrasında devam ederken gerek 
yerel gerek ulusal basının ilgisi arttı. Bu denli 
kendiliğinden ve içten toplumsal bir hareket, 
ilginç gelişmeleri de beraberinde getirdi. 
Ağırnas’ta Koramaz Vadisi Müzesi kurulması 
için bir Vadi sakini tüm imkânlarını seferber 
etti; müze için gerekli tüm objeleri bağışlayarak 
öncü, örnek ve takdire şayan bir davranış 
sergiledi.    

Vadi için bir logo tasarlandı ve tescilletilmiş bu 
logo tüm sunum ve yazışmalarda kullanılmaya 
başlandı. www.koramazvadisi.com adıyla 
bir internet sitesi açılıp, bilgi girişleri yapıldı. 
Vadi'nin yeraltı yapılarının haritasına ek 
olarak yer üstü haritası ve rota çalışmaları da 
tamamlandı. 2019 yılı başına gelindiğinde 
Vadi için elimizde önemli ve çok detaylı 
bir dosya olduğunu fark ettik. Bakanlığın 
yönlendirmesiyle dosyayı ciddi şekilde 
seyreltmeye ve kısaltmaya gidilerek başvuru 
gerekçesini oluşturan başlık sayısını 
3’e düşürdük.  

Şaşırtıcı Sonuçlarıyla Koramaz
Koramaz, doğu-batı doğrultusunda 
konumlanmış, yaklaşık 12 kilometre 
uzunluğunda bir vadidir. Tabanından 
Koramaz Çayı akar. Başlangıcı ile sonu 
arasında yaklaşık 400 metrelik bir kot farkı 
bulunur. Adıyla müsemma Koramaz Dağına 
yaslanmıştır. Yerleşim yerleri Büyük Bürüngüz 
ile başlayıp, sırasıyla İsgöbü (Subaşı), Küçük 
Bürüngüz, Ağırnas, Dimitre (eski Turan), Vekse 
ve Ispıdın (Bağpınar) ile devam eder. Bu 
7 yerleşim yeri de Vadi’nin içinde yer aldığı gibi 
günlük yaşam da devam eder. 

Yapılan çalışmalarda envantere 140 güvercinlik, 
26 çeşme, 18 su kaynağı, 6 köprü ve 6 su 
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değirmeni, 6 tümülüs, 9 cami ve 40 kilise, 
100 sivil mimari yapı ve 21 yeraltı şehri 
kaydedildi. Yapılan yeni çalışmalarla sayılar 
yukarı doğru değişiyor. Bunların bazıları 
ilk ve keşiftir. Örneğin Büyük Bürüngüz’de 
keşfedilen Aymanlı Yeraltı Şehri 1273 
metrelik ölçümü ve 32 kilit taşıyla mevcut 
gelinen noktaya kadar Türkiye’nin yatayda 
en büyük yeraltı şehridir. Geometrik 
yapıları, narteks alanları, nef, templon 
ve sunak mimarileri bazı kaya oyma 
kiliselerin inşa tarihlerini neredeyse miladi 
başlangıca yönlendirir ki bu, uzmanların 
ortak görüşüdür. Daha da ilginci, şimdiye 
kadar kuşluk ya da güvercinlik olarak 
bilinen, üzerine makaleler yazılıp kariyerler 
yapılan bazı yapıların columbarium 
mezarlar olması, otoriteleri de oldukça 
şaşırtmıştır.

Koramaz Vadisinden Vadi’ye
Kayseri’de hem sevgiden hem saygıdan 
çağların simge ismi Mimar Sinan’a 
sadece Sinan denir. Zaman içinde o 
denli bir özdeşleşme vardır ki Sinan 
sanki bir arkadaş ve günlük hayatın 
bir parçasıdır burada. İlginçtir ki başta 

kullanılan Koramaz Vadisi adı da yerini 
Vadi’ye terk etti. Bu, bir kentin bir 
kavramı içselleştirmesinin, kurumların 
konsalidasyonunun ve eşgüdümünün 
fevkalade göstergesidir. Bu nedenledir ki 
Vadi ile aynı gün geçici listeye alınan diğer 
adayların kiminin 50-60 yılda elde ettiği 
birikim, literatür katkısı, tanıtım, emek ve 
zaman kullanımı ile geldikleri noktaya Vadi 
birkaç yıl gibi bir çalışma neticesinde ulaştı, 
kent ve bölge halkı Vadi’yi içselleştirdi, 
günlük hayatının parçası haline getirdi, 
koruma ve tanıtma isteğini her platform 
ve ağızdan ifade etti. Dolaysıyla bu bilinç 
seviyesinin bir kentte bu derece açığa 
çıkması UNSECO Listesinde yer almaktan 
daha önemlidir. Ayrıca 2014 yılında Geçici 
Listeye alınan Kültepe-Kaniş-Karum 
yerleşimi ile Vadi’yi sadece aradaki bir yol 
ayırmakta. Dünyada birbirlerine bu kadar 
yakın olmasına karşın, benzer iki yerin de 
listede olduğu bir kent ve ülke örneği yok. 
Kayseri emeği, parayı, insan gücünü ve 
zamanı akıllıca kullanarak bu iki yerin tek 
bir başlık altında Kalıcı Listede yer alması 
için hummalı bir çalışma planı hazırlanıyor.
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Geçtiğimiz Nisan ayında, “İzmir, Tarihi Liman Kent”
temasıyla hazırlanan dosya ile Kemeraltı ve çevresini 
kapsayan İzmir tarihi kent merkezi, UNESCO Dünya Mirası 
Geçici Listesine kabul edildi. Geçici Liste, UNESCO Dünya 
Mirası Listesine girmekdeki ilk adım. UNESCO’nun Dünya 
Mirası Listesinde ilgili devlet tarafından korunması güvence 
altına alınan, evrensel anlamda değer taşıyan, geçmişten 
emanet kalmış, ülkemizden yalnızca 18 olmak üzere 1121 
doğal ve kültürel varlık bulunuyor. 

Kemeraltı ile ilgili yıllar önce başlayan çalışmalar, İzmir 
Valiliği, İzmir Büyükşehir Belediyesi, Konak Belediyesi, İzmir 
İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü, İzmir Ticaret Odası, Ege 
Bölgesi Sanayi Odası, İzmir Ticaret Borsası, İzmir Esnaf ve 
Sanatkârlar Odaları Birliği, İMEAK Deniz Ticaret Odası, İzmir 
Kalkınma Ajansı, TARKEM ve Kentimiz İzmir Derneğinin 
işbirliğiyle yürütüldü. Bugün önümüzde daha sıkı çalışılması 
gereken en az 3 yıllık bir dönem var.

TARİHİ 
KEMERALTI 
UNESCO GEÇİCİ 
LİSTESİNDE 

Ali Muzaffer Tunçağ 

Konak Belediyesi Eski Başkanı 

Tarihi Anafartalar Caddesi, Kemeraltı
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Restorasyon çalışmalarının yapıldığı 442 Sokak 
Ali Galip Eski Çikolata Fabrikası (ALGA) Binaları

Geçici Listede, giderek Dünya Mirası Listesinde yer almak o 
yere ne katkı sağlıyor? Her şeyden önce, listeye giren ülkelerin 
ve şehirlerin yöneticileri, listeye alınan yerler konusunda 
ister istemez daha bilinçli davranacak, kendilerini kentin bu 
emanetini korumakla görevli sayacaklar. Kentlilerde de koruma 
bilinci hızla gelişecektir.

Listede bulunmak kentin tanıtımı açısından da yararlı oluyor; 
kent daha yaygın şekilde tanınıyor, ziyaretçilerin sayısında 
önemli artışlar görülüyor. Bu da beraberinde kamusal ya da 
özel yatırımları, dolayısıyla fiziki toparlanmayı hızlandırıyor.

2500 Yıldır Ayakta
UNESCO Dünya Mirası Listesine alınması istenen İzmir’in 
tarihi alanı, 252 hektarlık bir bölge. Kız Lisesinden Aziz Vukolos 
Kilisesine, Konak-Pier’den Kadifekale’ye uzanıyor. İçinde 23 han, 
8 müze, 34 çeşme, 11 hamam, antik tiyatro ve agora dâhil 14 
arkeolojik alan, 44 cami-mescit, 9 sinagog, 1 kilise barındırıyor. 
Yaklaşık 1500 tescilli yapı var. Bugün bile günde 150-200 bin 
ziyaretçi çeken 15 bin işyerinin bulunduğu, 2500 yıldır yaşayan 
bir ticaret merkezi.

Osmanlı Döneminde, kentin ileri gelenlerinin de barındığı 
bir Türk mahallesi olan bölge, Cumhuriyet sonrası Alsancak, 
Güzelyalı, Hatay gibi yaşam alanlarının gelişmesiyle önemini 
yitirmeye başladı. Bu dönemde birçok tarihi emanet yitirildi, 
korunamadı ne yazık ki!

Gelişen Koruma Bilinci
Ancak 1980’li yıllar sonrası Kemeraltı’nın tarihi özü kent 
yöneticilerinin tekrar dikkatini çekmeye başladı. Bölge, 
yenilenen imar planlarıyla, tarihi Kızlarağası Hanının 
yenilenmesi gibi girişimlerle canlanmaya başladı. Konak 
Belediye Başkanlığı yaptığım 2004-2009 yılları arasında Ali 
Paşa Meydanının yenilenmesi, Oteller Sokağında ve havraların 
bulunduğu 926 sokakta cephe iyileştirmesi, Basmane semt 
merkezi olarak hizmet vermeye başlayan tarihi yapının 
restorasyonu, Abacıoğlu Han düzenlemesi, Altınpark kazıları, 
Kavaflar Çarşısının elden geçirilmesi gibi çalışmalar sırasında 
özellikle esnafta koruma anlayışının geliştiğini gözledim. 

Aynı dönemde, İzmir Büyükşehir Belediyesi (İBB) de, 
Anafartalar Caddesinde cephe iyileştirme, Aya Vuklos Kilisesi 
ve çevresinin yenilenmesi gibi büyük ölçekli çalışmalar 
gerçekleştirdi. Bazı binalar kamulaştırılarak Belediyenin hizmet 
birimine dönüştürüldü. En önemlisi, İBB, agora ve çevresi 
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Tevfik Paşa Oteli ve Dönertaş

ile antik tiyatronun bulunduğu yörede 
yaklaşık 100 milyon TL tutan kamulaştırma, 
arkasından da yıkımlar gerçekleştirdi. Bu 
sayede 3 bin yıllık antik tiyatro Prof. Dr. 
Akın Ersoy yönetiminde açığa çıkmaya 
başladı. Agorada da çok önemli bulgular 
ortaya çıktı. 2010 yılından bu yana Başkan 
Aziz Kocaoğlu döneminde İBB, İzmir 
bütününde 10 kazıya destek vererek tarihi 
emanetlerimizin açığa çıkmasını sağladı. 
Aynı desteği bugün Başkan Tunç Soyer’in 
de sürdürdüğünü görüyoruz.

Bu çalışmaların birçoğu Tarihi Kentler 
Birliğinin Tarih ve Kültürel Mirası Koruma 
Proje ve Uygulamalarını Özendirme 
Yarışmasında ödüller kazandı. 2017’de 
Konak Belediyesine, “2003’den beri 12 kez 
katıldığı, koruma çalışmalarını istikrarlı 
biçimde sürdürdüğü” için Süreklilik Ödülü 
verildi. Günümüzde yoğun ziyaretçi 
çeken Abacıoğlu Han uygulamasının, 
2007 yılında tamamlanan restorasyon 
çalışmasıyla dünya çapında en önemli 
mimari ödüllerden biri kabul edilen 
Philippe Rotthier Avrupa Mimarlık 

Ödülünü aldığını da belirtmeliyim. 
Hepsinin ötesinde, İzmir Büyükşehir ve 
Konak Belediyelerinin başvurusu üzerine, 
252 hektarlık bölgenin Bakanlar Kurulu 
kararı ile 5366 sayılı yasa kapsamında 
2007 yılında “Konak Kemeraltı ve Çevresi 
Yenileme Alanı” ilan edilmesi, gelecekteki 
atılımlar için bir dönüm noktası oldu. 

Kamu-Yerel-Sivil-Özel İşbirliği
Kemeraltı ve çevresinin UNESCO Dünya 
Mirası Geçici Listesine kabul edilmesi 
kararından sonra T.C. Kültür ve Turizm 
Bakanlığı, çalışmaların yürütülmesinde 
“alan sorumlusu” olarak TARKEM’i tayin 
etti. Nedir TARKEM? Kısaltmayı açarsak 
“Tarihi Kemeraltı İnşaat-Yatırım-Ticaret A.Ş.” 
2012 yılında kuruldu. ÇEKÜL’ün “kamu-
yerel-sivil-özel işbirliği” ilkesini adeta 
bünyesinde somutlaştırmış bir kuruluş. 

Yönetiminde yer aldığım TARKEM’in, 
Türkiye’ye örnek bir ortak yapılanması 
var. 170’e yaklaşan ortaklarının yüzde 
60’ı özel kişi ve kurumlardan, yüzde 40’ı 
ise kamusal kuruluşlardan oluşuyor. 
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Kamu kuruluşları içinde yüzde 30’luk hisse ile İzmir 
Büyükşehir Belediyesi en önemli ortak olarak yer alıyor. 
İBB’nin yanı sıra, Kültür ve Turizm Bakanlığı Döner 
Sermaye Müdürlüğü, İzmir Valiliği, Konak Belediyesi, 
İzmir Ticaret Odası, Ege Bölgesi Sanayi Odası, Ege 
İhracatçılar Birliği, Deniz Ticaret Odası, İzmir Esnaf 
Odaları Birliği, İzmir Ticaret Borsası ve Tarihi Kemeraltı 
Esnaf Derneği, ortaklar arasında bulunuyor.

Özel Anlaşma
Şirkete ortak olanlar, ticari çıkarlarının ötesinde özel 
bir anlaşmaya da imza atıyor. Ana sözleşmenin yanı 
sıra imzaladıkları 19 Kasım 2012 tarihli “pay sahipleri 
anlaşması”nda şu hususlar belirtiliyor:

“Pay sahipleri, şirketi, İzmir’in kent değerlerinin 
korunması ve topluma kazandırılması önceliği ile 
kurmaktadırlar. Birçok kamu kurumu iştiraki ve fikir 
önderi de bu amaç çerçevesinde şirkette pay sahibi 
olarak yer almaktadır. Şirket, faaliyetlerini İzmir’in kent 
değerlerinin korunması ve topluma kazandırılması 
için gerekli olan ahlaki ve etik değerlere ağırlık vermek 
suretiyle mevcut yasalar çerçevesinde yürütecektir.” 
Ticari bir sözleşmede böyle bir taahhüdün örneğini 
bulmak zor! 

TARKEM bu doğrultuda, şirket kurucularından Uğur 
Yüce’nin yönlendirmesi ile Prof. Dr. İlhan Tekeli ve Prof. 
Dr. Murat Güvenç’e kapsamlı stratejik plan araştırmaları 
yaptırdı. Bu stratejik araştırmalardaki tespitler, şirketin 
yönelişlerine ve uygulamalarına ışık tuttu. 8 yıldır 
önemli işler gerçekleşti, gerçekleşiyor. Yönetim Kurulu 
Başkanı Samim Sivri’nin vurguladığı gibi uygulanan 
sıcak nokta stratejisi ile gerçekleştirilen planlamalar 
çerçevesinde belirlenen Havralar-Hatuniye Cami-

Kemeraltı (Nejdet Düzen, Shutterstock)

Kemeraltı’nda sevindirici olan şudur ki,
 "kamu-yerel-sivil-özel" işbirliğiyle yavaş yavaş da olsa doğru 
yönde önemli adımlar atılıyor. Kemeraltı’nın UNESCO Dünya 

Mirası Geçici Listesine kabul edilmesi, doğru adımların 
önemli bir göstergesi. 
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Mavi Kortejo, Agora yanı

Oteller Sokağı gibi üç alt bölgede 2017 
yılında başlatılan yatırımlar sürüyor. Son bir 
yıl içinde gayrimenkul proje sayısı 8’den 
12’ye çıktı. Çeşitli aşamalarda yürüyen söz 
konusu 12 proje içinde neler var?  

12 Proje
Yenilenen yapısıyla Nisan ayında İBB’nin 
kullanacağı toplumsal merkez olarak 
hizmete hazır hale gelen agoraya komşu 
tarihi Mavi Kortejo. Kestelli Caddesinde, 
Konak Belediyesi ile birlikte yenilikçi 
öğrenme merkezi olarak çalıştırılacak 
140 yıllık tarihi İstiklal Okulu. Basmane 
Hatuniye Cami bölgesindeki Dönertaş’a 
komşu otel olması tasarlanan Tevfik Paşa 
Konakları. Yine o yörede gençler için 
konaklama sağlayacak Ayyıdızlı Konak 
ve Vakıflar Oteli. Değişik bir yeme-içme 
noktası olarak Havra Sokağındaki Akın 
Pasajı. Havralara komşu, Türkiye’nin ilk 
çikolata fabrikalarından ALGA binaları. Yine 
Havra Sokağında bulunan Albayrak Pasajı. 

Belediye Başkanlığım sırasında 
Kemeraltı’nda gezerken değerli Metin 
Sözen Hoca’mızın dikkat çektiğini 
anımsadığım, çok sayıda tescilli binanın 
bulunduğu 442 sokakta ofis olabilecek 
3 tarihi bina. Ve nihayet Kestelli 
Caddesindeki eski Yusuf Rıza İlkokulu 
arsasına yapılması planlanan Tasarım 
Temelli Teknoloji Geliştirme Projesi, başka 
bir deyişle ‘DesignLab’.  

TARKEM Genel Müdürü Sergenç 
İneler, “2021 yılında gerçekleştiğinde 
Kemeraltı’nda en önemli katma değer 
yaratacak projelerin başında Yusuf Rıza 
Ofisleri gelecek; burası yüzlerce gence 
ev sahipliği yapacak; burada üretilen 
her türlü yenilikçi tasarım da gündelik 
hayatlarımızın bir parçası olacak,” diyor. 
Geçtiğimiz yaz imzalanan mutabakat 
anlaşmasına, TARKEM’in yanı sıra, İzmir 
Büyükşehir Belediyesi, İzmir Ticaret 

Odası, İzmir Ticaret Borsası, Ege İhracatçı 
Birlikleri, İzmir Esnaf ve Sanatkârlar Odaları 
Birliği, İzmir Ekonomi Üniversitesi, Sun 
Tekstil, Ege Bölgesi Sanayi Odası ve ODTÜ 
Tasarım Fabrikası imza attı.
 
TARKEM, bu ticari girişimlerin yanı sıra, 
hazine avı, uluslararası İzmir Fuarında 
Kemeraltı Sokağı, Kemeraltı’nı konu alan 
kısa film yarışması gibi etkinliklerle de 
bölgenin tanınması için çaba gösteriyor. 
Kemeraltı’nın mücevher değerinin öne 
çıkmasıyla, bazı dernekler de yenileme 
çalışmalarına katılıyor. Örneğin Ege Genç 
İş İnsanları Derneği, 17. yüzyıldan kalma 
Portekiz Sinagogunu restore ederek sosyal 
kültürel etkinlik merkezine dönüştürdü.

252 hektar gibi dünyada eşi bulunmayan 
büyük bir alanda her şeyin hemen güllük 
gülistanlık olması olanaksız. Ancak 
sevindirici olan şudur ki, ‘kamu-yerel-
sivil-özel’ işbirliği ile yavaş yavaş da olsa 
doğru yönde önemli adımlar atılıyor. 
Kemeraltı’nın Dünya Mirası Listesine 
kabul edilmesi, gelişmeleri büyük ölçüde 
etkileyecektir. 

29YEREL KİMLİK



Güneydoğu Anadolu’nun tarihi ve kültürel dokusuyla en önemli 
kentlerinden biri olan Mardin, kesin olarak bilinmemekle birlikte 
MÖ 4500’lerden itibaren Subari, Sümer, Akad, Babil, Asur, Pers, 
Bizans, Selçuklu, Artuklu, Osmanlı gibi pek çok uygarlığa ev 
sahipliği yapmış, açık hava müzesi niteliğinde bir kenttir. Mardin 
tarihi kent merkezi, arkeolojik ve tarihi değerleri, sivil, askeri, dini 
yapıları, özgün konut dokusunun yanı sıra; çeşitli ve farklı din, 
kültür, inanış ve etnik kökenlerin oluşturduğu somut olmayan 
kültürel mirasıyla da ender rastlanan bir kültürel peyzaj değeridir. 

2000 yılından bu yana Dünya Mirası Geçici Listesinde yer alan 
Mardin’ın 20 yıllık UNESCO serüveni, aynı süreci yaşayan başka 
kentler için de deneyimler barındırıyor. Bu yazıda, Mardin’in 
Dünya Mirası adaylık sürecini, adaylığın kültür mirasının 
korunmasına yapabileceği potansiyel olumlu ve olumsuz etkileri 
tartışarak değerlendirmeyi amaçladık. 

MARDİN’İN 
UNESCO DÜNYA 
MİRASI LİSTESİ 
ADAYLIK SÜRECİ

Nazlı Ece Geyik

Kentsel Koruma Uzmanı, İzmir Kavram Meslek Yüksekokulu 
Mimari Restorasyon Programı Öğretim Görevlisi, ÇEKÜL Kent 
Çalışmaları Gönüllüsü
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Dünya Mirası ve Dünya Miras Alanı Kavramı
Dünya Mirası kavramı, 1959 yılında Mısır’da bulunan 
ve su altında kalma tehlikesiyle karşı karşıya kalan 
Abu (Ebu) Simbel Tapınağının kurtarılması için 
Mısır ve Sudan hükümetlerinin yaptıkları başvuru 
ve akabinde Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve 
Kültür Örgütü (UNESCO) tarafından söz konusu 
alanın korunması adına başlatılan kampanya 
sonucu doğmuştur.

1959’da oluşturulan farkındalıkla 1965 yılında 
Uluslararası Müzeler Konseyi (ICOM) tarafından 
Amerika’da düzenlenen konferansta doğal ve 
kültürel mirasın korunması düşüncesinin temelleri 
atıldı. 1972 yılında UNESCO’nun 17 Ekim-21 Kasım 
1972 tarihleri arasında Paris’te düzenlediği 16. Genel 
Konferansında, uluslararası toplulukların katılımıyla 
“Dünya Kültürel ve Doğal Mirasının Korunmasına 
Dair Sözleşme” kabul edildi. Dünya Miras Alanları, 
bu sözleşme kapsamında belirlenen üstün evrensel 
değerlere sahip alanlar olarak, sözleşmenin 
“Kültürel ve Doğal Mirasın Tanımları” başlığında 
ifade edildi. Sözleşmenin 1’inci maddesi kültürel 
miras kavramını, 2’inci maddesi ise “Estetik veya 
bilimsel açıdan evrensel değere haiz doğal anıtlar, 
jeolojik ve fizyografik oluşumlar, tükenme tehdidi 
altındaki hayvan ve bitki türlerinin yetiştiği belirli 
yerler, bilimsel veya doğal güzellik bakımından 
istisnai değer taşıyan” doğal miras alanlarını 
tanımlar. Alanın üstün evrensel değere sahip olup 
olmadığını tespit edebilmek için 10 kriter belirlendi. 
Söz konusu kriterlerden 6’sı kültürel miras, 4’ü 
doğal miras alanlarında bulunması gereken 
özellikleri kapsar biçimde düzenlendi. 

Dünya Mirası Listesinde 
Yer Almanın Olumlu Etkisi
Ishwaran (2004) Dünya Mirası Listesini; 
“UNESCO’ya bağlı olan Dünya Miras Komitesi 
tarafından belirlenen ve bulundukları ülkenin 
hükümeti tarafından korunması garanti edilen, 
tüm dünya için önemli bir değer taşıdığı kabul 
edilmiş doğal ve kültürel varlıkların listesi” olarak 
ifade eder. Söz konusu liste oluşturulurken tüm 
insanlığın mirası olan değerlerin korunmasında 
uluslararası arenada işbirliğinin yaratılması 
amaçlandı. 
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UNESCO Dünya Mirası Listesi; kültür 
turizminin gelişmesine ön ayak olması, 
koruma projelerinin uluslararası platformda 
da incelenmesine imkân sağlaması ve alanın 
tanıtımını yapması açısından olumlu etkiler 
barındırmakta. Ayrıca yerel yönetimler değişse 
bile kalıcı olabilecek koruma politikalarının 
geliştirilmesi ve uluslararası işbirliklerini 
güçlendirmesi açısından süreç yönetimini 
kolaylaştırmaktadır. 

Miras alanlarında hizmet sektörlerinin 
gelişmesi, kültür turizminden elde edilen 
gelirle koruma çalışmalarının arttırabilmesi ve 
yatırımlar için mali kaynak sağlaması ise Dünya 
Mirası Listesine girmenin olumlu ekonomik 
etkileri arasında. Tüm bunların ötesinde, hiç 
kuşkusuz listede olmak ülkelerin prestijini de 
olumlu yönde etkilemekte.

Öte yandan turizm etkisiyle koruma alanlarında 
tahribat yaşanması ve eşitsiz rant yaratılma 
riski de dünya mirası alanlarını bekleyen 
tehlikelerden. Bu alanlarda halkın günlük ihtiyaç 
ve kullanıma yönelik istekleri bazen uluslararası 
yaptırımların gölgesinde kalabiliyor. Ayrıca yerel 
politikaların farklı ulusal/uluslararası aktörlere 
ve uzun bir bürokrasiye bağlı olması, kimi 
zaman kentsel dinamikleri yavaşlatmasıyla 
eleştirilebiliyor.

UNESCO gibi uluslararası bir organizasyonda 
yer almak öncelikle düzenleyici ve uyarıcı bir 
etki yaratır. Ancak Dünya Miras Merkezinin 
aslında uluslar ölçeğinde ciddi yaptırım gücü 
bulunmaz. Hatta günümüzde UNESCO 
yönetimlerin toplantı raporlarında kullanılan 
nazik diplomatik dilin, yerel yönetimler 
tarafından “yergi ve gerileme” değil “övgü ve 
ilerleme” olarak algılandığına bile tanık oluyoruz. 
Bu yüzden UNESCO Dünya Mirası Listesinin 
korumaya olumlu etkisinin ancak ülkelerin 
kendi politikalarıyla desteklenir ise amacına 
tam olarak ulaşacağı ortadadır. Dünya Miras 
Merkezinin asıl gücü, kamuoyu ve sivil gündem 
oluşturabilmesinde yatmakta. 

UNESCO Dünya Mirası 
Listesinin korumaya olumlu 
etkisi, ancak ülkelerin koruma 
öncelikli politikalarıyla 
izlenebilir. 
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Mardin Kültürel Peyzaj Alanı Üzerine
Mardin, tarihte “El-Cezire” ya da “Yukarı 
Mezopotamya” olarak bilinen mevkide, Dicle ile 
Fırat nehirleri arasında kalan yerin yukarısında 
yer alıyor. 1979 yılında Artuklu ilçesinde bulunan 
ve “Mardin Kültürel Peyzaj Alanı” olarak da ifade 
edilen Mardin eski kent merkezinin olduğu bölge, 
"Kentsel Sit Alanı" ilan edilerek koruma altına alındı. 
Mezopotamya Ovasına bakan bir tepenin yamacına 
yerleşmiş olan kent, kuzeyde Mardin Kalesi ve 
kayalıklarla, güneyde ovayla, batıda Diyarbakırkapı 
ve doğuda Savurkapı ile sınırlanan bölgeyi kapsar. 
Mardin Kültürel Peyzaj Alanı 2000 yılında Dünya 
Mirası Geçici Listesine (ii), (iii) ve (iv) kriterleriyle alındı:

(ii) Dünyanın bir kültür bölgesinde veya bir 
dönemde mimarlık veya teknoloji, anıtsal 
sanatlar, kent planlama veya peyzaj tasarımı 
alanlarında önemli gelişmelere ilişkin insanı 
değer alışverişlerine tanıklık etmesi,

(iii) Yaşayan veya yok olan bir kültür geleneğinin 
veya uygarlığının istisnai, ender rastlanan bir 
temsilcisi olması,

(iv) İnsanlık tarihinin önemli bir aşamasını veya 
aşamalarını gösteren bir yapı tipinin, mimari 
veya teknolojik bütünün veya peyzajın istisnai bir 
örneği olması. 

Mardin, UNESCO Dünya Mirası Listesine tam üyelik 
başvurusunu Ocak 2002 tarihinde yaptı ancak 
bu ilk başvuru olumsuz sonuçlandı. Bu olumsuz 
sonuca, denetim mekanizmalarının gerektiğince 
işlememesi ve Dünya Mirası Listesinde yer alması 
hedeflenen üstün evrensel statüsünün yeterince 
ön plana çıkarılmaması neden oldu. Tam üyelik 
dosyasının yeniden sunulabilmesi ve yukarıda 
değinilen sorunların çözüme ulaştırılması adına 
Mardin Valiliği, Mardin Büyükşehir Belediyesi 
ve Artuklu Belediyesi ile sivil toplum kuruluşları 
tarafından 2007-2015 yılları arasında dosyadaki 
eksiklikleri tespit ve tamamlamaya yönelik çalışmalar 
yürütüldü. Bu çerçevede adaylık dosyasının yeniden 
takdim edilmesine ilişkin yapılan tüm faaliyetlere 
bakıldığında, temel vurgunun turizm olduğu 
ve turizmi geliştirecek çalışmalara odaklanıldığı 
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görülüyor. Ancak Mardin gibi çok kültürlü yapısının 
dışında mimari ve tarihi kimliğe sahip bir kent 
özelinde yalnızca turizm algısı oluşturmak, 
şehircilik prensipleri ve kentsel koruma anlayışıyla 
her zaman bağdaşmaz. Bu nedenle Mardin gibi 
çok kültürel özgünlüğüyle farkındalık yaratan bir 
kentten yalnızca turizm beklentisi oluşturulması, 
koruma anlayışındaki bütüncül koruma 
yaklaşımlarından uzaklaşma tehlikesini barındırıyor. 
Kültürel mirasın korunması ve Dünya Mirası 
Listesine dâhil olma beklentisi, bir mekânın sadece 
mimari, sanatsal ve tarihi değerleri nedeniyle 
fiziksel olarak değil; kimliği, sosyal ve kültürel 
değerleri ile birlikte bir bütün olarak korunması 
anlayışıyla uyuşmalıdır.  

Kentsel sit alanının başvurusunun kabul edilmesi 
hususunda, sivil toplum kuruluşlarının, merkezi 
ve yerel yönetimlerin çabaları son derece olumlu. 
Alanın kendine özgü imkânından faydalanılarak 
kimliği olan bir mekân yaratılması ve yeni 
uygulamaların kentin mevcut tarihi dokusu ile 
uyum ve bütünlük içinde olması, bu olumlu 
çabaları bir adım öteye taşıyacaktır.

Arkeolojik ve tarihi değerleri, özgün konut dokusu 
ve yapı malzemesi, sokak, mahalle, çarşıları, teraslı 
yapılaşma sistemi gibi kent dokusunun yanı sıra, 
çeşitli dini ve etnik toplulukların oluşturduğu çok 
kültürlü bir yapısıyla somut olmayan kültürel miras 
zengini Mardin, küresel ölçekte bir kültür odağı 
olabilecek niteliktedir. Turizm ve turizme bağlı 
sektörlerin bu nitelikte bir kentte doğal olarak 
gelişmesi kaçınılmaz; ancak kültürel korumanın 
temel hedefinin ne olduğu da unutulmamalı. 

Mardin Kültürel Peyzaj Alanı, kentin uluslar 
üstü kimliğinin ve mekânsal özgünlüğünün 
korunabilmesi için hak ettiği biçimde UNESCO 
Dünya Mirası Listesinde yer almalıdır. Bu 
bağlamda; Mardin’in bir kısmı yok olan, bir kısmı 
yok olma tehlikesiyle karşı karşıya ve bir kısmı 
bugün hâlâ ayakta kalan kültürel değerlerinin 
yaşatılması, kurumlar arası kalıcı işbirlikleri 
kurulması ve yerel halkın aktif katılımıyla koordineli 
biçimde farkındalık yaratılması da, kentin Dünya 
Mirası Listesinin tam üyesi olabilmesi için büyük 
öneme sahip. 
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MÜZE ÖZENDİRME
YARIŞMA

Altındağ Belediyesi: Ulucanlar Cezaevi Müzesi
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Tarihi Kentler Birliğinin ilk kez 2016 yılında 
gerçekleştirdiği Müze Özendirme Yarışması, bu yıl 
4’üncü kez düzenlendi. TKB’nin iyi müzecilik örneklerini 
özendirmek, yerel yönetimlerin girişimiyle oluşturulmuş 
müzeler arasında işbirliğini geliştirmek amacıyla 
düzenlediği Müze Özendirme Yarışmasına bu yıl 16 
belediyeden, farklı ölçeklerde 18 müze katıldı.

TARİHİ KENTLERDE 
YENİ MÜZELER

Kuruluşunun 20’inci yılında, kent kimliğini tanıtacak ve yaşatacak; kentlileri de ziyaretçileri 
de kente yaklaştıracak; kentin, üzerine kurulduğu yaşayış, düşünce ve sanat varlıkları ile 
etrafını saran kültür atmosferini görünür kılacak müzelerin kurulumunu desteklemeye 
devam ediyor. Geçmişiyle, doğasıyla, sosyal ve ekonomik gelişimiyle kentin öyküsünü 
anlatan, kentlinin aidiyet duygusunu pekiştiren kent müzelerinin sayısı, kuşkusuz ki bu 
desteğin de etkisiyle her geçen yıl artıyor. 
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Şebinkarahisar Belediyesi: Kent Müzesi 

Anadolu coğrafyasında müzeleri özendirmek ve geliştirmek, kurulduğu günden bu yana 
Tarihi Kentler Birliğinin öncelikli konu başlıklarından biri. İki farklı meclis kararıyla Birliğin 
önemli hedefleri arasında yer alan bu hareket, “Her Kentte Bir Kent Müzesi” sloganıyla 
yaygınlık kazandı. Türkiye, “kent müzeleri” kavramıyla ÇEKÜL Vakfı ve Tarihi Kentler Birliği 
ortaklığında sürdürülen çalışmalarla tanışmıştı. İlk kez 2011 yılında düzenlenen Samsun 
Buluşmasında ifadesini bulan “Her Kentte Bir Kent Müzesi” sloganı, bir kentin neden 
müzeye ihtiyaç duyduğu sorusunu gündeme taşıdığı gibi, sorunun yanıtını da berrak 
bir şekilde ortaya koydu. TKB’nin Anadolu’da müzeleri yaygınlaştırma hedefi, kaynağını 
kentlerimizin doğal ve kültürel envanterlerinin çıkarılması ve kent arşivlerinin gelişmesi 
için sağlam bir zeminin oluşturulması fikrinden alıyor. Yerel yönetimlerin mülkiyetindeki 
tarihi yapıların kültür altyapısını destekleyecek doğrultuda işlevlendirilmesi, müzelerin 
yaygınlaştırılmasında bir diğer önemli gerekçe.

Her Kente Bir Kent Müzesi
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Uşak Belediyesi: Kent Tarihi Müzesi 

Müzelerin geliştirilmesi için önemli kazanımlara imza atan tarihi belediyelerin 
bu çabalarını pekiştirmek için, Tarihi Kentler Birliği, ÇEKÜL Akademi aracılığıyla 
kurulumundan işletmeye müzecilik eğitimlerini sürdürüyor ve bünyesindeki 
uzmanlar aracılığıyla her kenti kendi koşullarında değerlendirerek teknik 
destek veriyor. Bu ortak çaba özellikle son yıllarda belediyelerimizin müzecilik 
faaliyetlerine büyük ivme kazandırdı: Arşiv oluşturma ve teşhir tasarımı 
konularında önemli mesafeler kat edildi; kent müzeleriyle başlayan hareket, 
ihtisas müzeleri ile genişleyerek devam etti.

Kurulumdan İşletmeye Müzecilik
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Kayseri Büyükşehir Belediyesi: Kayseri Müzesi 

Tüm dünyanın salgın hastalık ve pandemi koşullarının dayattığı yeni 
bir yaşayış biçimini tecrübe ettiği şu günlerde, öncelikler sıralaması 
bireysel ve toplumsal düzeyde değişti, değişmeye devam ediyor. Ancak 
kültürel mirası korumak, bir öncelik olarak varlığını sürdürüyor. İnsanların 
kitleler halinde, yaşadıkları kentlerle ilişkilerini asgaride tuttukları 
haftalar boyunca da, kültür mirası, aidiyet hissinin korunmasında 
önemli bir etken oldu. Hem kentliler hem de o kentlerin kültür mirasını 
tanıyan komşu kentlerin, ülkelerin insanları miras değerlerini ortak bir 
hassasiyetle sahiplendi.

Mirası Korumanın Zorunluluğu
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TKB Müze Özendirme Yarışmasının 4’üncüsü, tüm dünyanın içinde 
bulunduğu bu sıra dışı şartlar altında gerçekleştirildi. Tarihi kentler, 
Müze Özendirme Yarışmasına pek çok faaliyetin zorunlu olarak askıya 
alındığı böylesi bir dönemde hazırlandı ve güç şartlar altında katılım 
gösterdi. Bu, kültürel mirasın korunmasının bir lüks değil, temel bir 
ihtiyaç olduğunu gösteren önemli gelişmelerden biri. 

41YEREL KİMLİK



Kocaeli Büyükşehir Belediyesi: SEKA Kâğıt Müzesi 

Bu yıl TKB Müze Özendirme 
Yarışmasına 16 belediyeden, farklı 
alanlarda 18 müze katıldı. 15 Mayıs 2020 
tarihinde, internet üzerinden toplanan 
Seçici Kurul, projeleri değerlendirdi; 
müzelerin başarılı ve geliştirilmeye açık 
yönleriyle ilgili görüşlerini belirterek 
ödüllerin dağılımına karar verdi. Ahmet 
Erdönmez başkanlığında toplanan 
Seçici Kurul Aziz Elbas, Kibele Eren, 
Sezer Cihan, Yeşim S. Dizdaroğlu ve 
Y. Metin Keskin’den; Danışma Kurulu 
ise Prof. Dr. Metin Sözen, Ahmet 
Onur Altun ve Alp Arısoy’dan oluştu. 
Değerlendirmede 6 temel kriter 
gözetildi:

• Mekân kalitesi; müzenin içinde 
bulunduğu yapının mekânsal niteliği, 
mekânın korunması ve yeniden 
işlevlendirilmesi aşamasında yapılan 
çalışmalar, yapının kent kimliği ile ilişkisi 
ve planlama kurgusu dikkate alındı.

• Arşiv ve araştırma çalışmaları; 
müzenin arşivinin oluşturulma şekli, 
koleksiyonlarının niteliği, arşivinin 
bilimsel araştırmaları ne ölçüde 
yönlendirebilecek güçte olduğu ve 
yapılan yayınlar bu kapsamda ele alındı.

• Sergileme kurgusu; müzenin 
koleksiyonunu ziyaretçilerine aktarırken 
kullandığı iletişim dili, sergi düzeni, 
yapılan seçki ve kullanılan sergi ara 
yüzü, bu kriter altında değerlendirildi.

• Sosyal gücü; müzenin bir kültür 
mekânı olarak halkla kurduğu ilişki, 
bu bağlamda değerlendirildi. Müzede 
verilen eğitimler, destekleyici faaliyetler, 
düzenlenen etkinlikler, program ve her 
şeyden önemlisi içinde bulunduğu 
kentin sosyal yaşamına olumlu etkisi bu 
kapsamda dikkate alınan kriterler oldu.
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Bodrum Belediyesi: Bodrum Deniz Müzesi

• Kentle ilişki; müzenin kentin bütüncül kurgusu ve koruma 
çalışmalarıyla ilişkisi değerlendirildi; müzenin, kentte ne ölçüde bir 
kamusal odak olarak var olduğu sorusu irdelendi.

• Süreç yönetimi; müzenin açılması ve yönetimi süreçlerinde 
karşılaşılan zorluklara karşı yenilikçi yaklaşımların ne ölçüde 
geliştirilebildiği, bu kriter kapsamında ele alındı.

Bu yıl, içinde bulunduğumuz şartlar da göz önünde tutularak, 
yarışmaya katılan müzelerin ziyaret edilememesinden dolayı, 
seçici kurul tarafından yapılan değerlendirme sonrasında, her bir 
müzenin kendi bağlamı içinde değerlendirilmesine karar verildi ve 
ödüller 10 farklı kategoride toplandı: Göç Müzesi, Kent Müzesi, Kent 
Tarihi Müzesi, Kent Belleği ve Arşiv Müzesi, Yaşam Kültürü Müzesi, 
Milli Mücadele Müzesi, Sanayi Müzesi, Sanat ve Edebiyat Müzesi, 
Denizcilik Müzesi ve Maket Müzesi. 

Müzelerin, birbirlerinden farklı alanlardaki başarılarının teşvik 
edilmesi, bu başarılarıyla diğer yerel yönetimlere örnek 
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gösterilmeleri, ülkemizdeki müzecilik faaliyetlerinin 
güçlendirilmesinde geliştirilmeye açık noktaların 
destekleyici bir yaklaşımla eleştirilmesine oy 
birliğiyle karar verildi.

Yerel yönetimler tarafından kentin ortak hafızası ve 
kültürel kimliğine ilişkin konuları kendi alanlarında 
gören ve bu bilinçle yapılan tüm çalışmalar, 
desteklenmesi gereken hareketlerdir. Seçici kurul 
her yerel yönetimin kendi kaynakları ölçüsünde 
katkı sunduğu bu harekette, tüm müzelerin kendi 
deneyimi ve yerel sorunları aşmada geliştirdiği 
yaklaşımları; başka benzer girişimlerin önünü 
açacak, onlara örnek olacak tecrübeler olarak 
değerlendirdi.

TKB Müze Özendirme Yarışması, isminde de 
vurgulandığı gibi müzeler arasında rekabeti değil, 
iyi örnekleri özendirmeyi hedefliyor.

Kepez Belediyesi: Bir Zamanlar Antalya Müzesi / Uşak Belediyesi: Kent Tarihi Müzesi
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İzmir Büyükşehir Belediyesi: Buca Göç ve Mübadele Anı Evi / Aksaray Belediyesi: Aksaray Somuncu Baba Minyatür Müzesi
Odunpazarı Belediyesi: Yeşil Efendi Konağı Atatürk ile Bir Gün Müzesi 
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Odunpazarı Belediyesi: Mustafa Abdülcemil Kırımoğlu Kırım Tatar Müzesi / Manavgat Belediyesi: Giritli Müzesi - Giritliler Kültür Evi 
Bilecik Belediyesi: Yaşayan Şehir Müzesi / Battalgazi Belediyesi: Hasırcı ve Yaygın Mahalle Müzeleri
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GÖÇ MÜZELERİ
İzmir Büyükşehir Belediyesi: Buca Göç̧  
ve Mübadele Anı Evi
Manavgat Belediyesi: Giritli Müzesi - Giritliler Kültür Evi 
Odunpazarı Belediyesi: Mustafa Abdülcemil 
Kırımoğlu Kırım Tatar Müzesi 

KENT MÜZELERİ
Bilecik Belediyesi: Yaşayan Şehir Müzesi 
Kepez Belediyesi: Bir Zamanlar Antalya Müzesi 
Şebinkarahisar Belediyesi: Kent Müzesi 

KENT TARİHİ MÜZELERİ
Kayseri Büyükşehir Belediyesi: Kayseri Müzesi 
Uşak Belediyesi: Kent Tarihi Müzesi 

KENT BELLEĞİ VE ARŞİV MÜZELERİ
Dulkadiroğlu Belediyesi: Kahramanmaraş̧  
Kültür ve Tarih Araştırmaları Merkezi 
Eskişehir Büyükşehir Belediyesi: Kent Belleği Müzesi

YAŞAM KÜLTÜRÜ MÜZELERİ
Altındağ Belediyesi: Ulucanlar Cezaevi Müzesi
Battalgazi Belediyesi: Hasırcı ve Yaygın 
Mahalle Müzeleri

MİLLİ MÜCADELE MÜZELERİ
Karadeniz Ereğli Belediyesi: Alemdar Gemisi Müzesi 
Odunpazarı Belediyesi: Yeşil Efendi Konağı Atatürk 
ile Bir Gün Müzesi 

SANAYİ MÜZESİ
Kocaeli Büyükşehir Belediyesi: SEKA Kâğıt Müzesi 

SANAT VE EDEBİYAT MÜZESİ
Odunpazarı Belediyesi: Ataol Behramoğlu Kitaplığı 

DENİZCİLİK MÜZESİ
Bodrum Belediyesi: Bodrum Deniz Müzesi

MAKET MÜZESİ
Aksaray Belediyesi: Aksaray Somuncu 
Baba Minyatür Müzesi 

Odunpazarı Belediyesi: Ataol Behramoğlu Kitaplığı / Karadeniz Ereğli Belediyesi: Alemdar Gemisi Müzesi
Dulkadiroğlu Belediyesi: Kahramanmaraş ̧Kültür ve Tarih Araştırmaları Merkezi 
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Kahramanmaraş’ın sadece görkemiyle değil tarihiyle de dikkat 
çeken, kentin en eski yapılarından, tarihi Kahramanmaraş 
Kalesinin restorasyonu tamamlandı. Kale, kültür miras zenginliğiyle 
olduğu kadar, toplum hafızasında canlılığını koruyan Kurtuluş 
Mücadelesindeki simge rolüyle de önem taşıyor.

MİLLİ MÜCADELENİN 
SİMGESİ KAHRAMANMARAŞ 
KALESİ
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Anadolu’yu Mezopotamya’ya bağladığı 
için stratejik ve ticari önemi büyük olan 
Kahramanmaraş, Geç Hitit Dönemi yapısı 
Kahramanmaraş Kalesi ile hem kendini 
korumuş hem de geniş bir bölgeyi bu 
görkemli yapıdan izlemiş. Kale, yakın 
zamanda restore edildi.

Prof. Dr. Mehmet Özkarcı, 
Kahramanmaraş Büyükşehir 
Belediyesince yayımlanan Antik 
Çağ’da Maraş Sempozyumu 
kitabında yer alan “Geç Hitit 
Döneminden Günümüze Kadar 
Kahramanmaraş Kalesi” başlıklı 
makalesinde “Maraş Aslanı”ndan 
yola çıkarak Kahramanmaraş 
Kalesinin ilk defa, Geç Hitit 
Kralı III. Halpuruntaş (MÖ 810-
783) tarafından inşa ettirildiği 
tespitinde bulunuyor ve ekliyor: 
“Kalenin Kanuni Sultan Süleyman 
(1520-1566) döneminde 

yenilenircesine tamir ettirildiği 
ve şimdiki şeklini bu onarımlar 
sırasında aldığı anlaşılmaktadır.”

Evliya Çelebi, Seyahatnamesi’nde 
17. yüzyılın ikinci yarısında Maraş 
Kalesinde 100 hane evle birlikte 
bir de caminin bulunduğunu 
yazmıştır. 1795 yılında meydana 
gelen şiddetli deprem, şehrin 
dörtte üçüyle birlikte cami, 
kalenin yüksek sur ve burçlarını 
da yıkmıştır. Tarihi 7 bin yıl geriye 
götürülebilen Kahramanmaraş’ın 
Geç Hititler zamanında yapıldığı 
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tahmin edilen kalesi; Asur, Med, Pers, Kapadokya Krallığı, Roma, 
Bizans, Hülâfa-i Raşîdin, Emeviler, Abbasiler, Anadolu Selçuklu, 
Dulkadiroğulları Beyliği ve Osmanlı dönemlerinde de aktif olarak 
kullanılır. Anadolu’yu Mezopotamya’ya bağlayan, coğrafi, stratejik 
ve ticari önemi çok yüksek olan Kahramanmaraş’ın korunması için 
kale, garnizon şeklinde yapılmıştır. Bölgenin en büyük kalesi olması 
itibariyle de dikkat çekicidir. 

“Maraş Bize Mezar Olmadan, Düşmana Gülzâr Olmaz”
Çok önemli tarihi olaylara tanıklık eden kale, Kurtuluş Mücadelesinde 
de önemli bir yere sahip. Kent, Fransa tarafından işgal edilir, Kale’deki 
Türk bayrağı yine Fransızlar tarafından 27 Kasım 1919 gecesi indirilir 
ve yerine Fransız bayrağı çekilir. 28 Kasım 1919 Cuma sabahı kalede 
Fransız bayrağını gören Maraşlılar öfkeyle Ulu Caminin önünde 
toplanır. Cemaat ve imam “Hürriyet olmayan bir yerde namaz 
kılınmaz” diyerek kaleye gider, Türk bayrağını yeniden kale burçlarına 
diker ve ardından ibadet eder. Maraş dışarıdan destek almadan 
kendini kurtaran ilk kenttir. Bu olaydan sonra Kahramanmaraş Kalesi 
ve Ulu Cami, kent hafızasına bir bütün olarak yerleşir. 

Hayrettin Güngör, Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi ve TKB Başkanı
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Restorasyon Tamamlandı
Maraş Kalesinin restorasyon çalışmaları ihtiyaç halinde, Cumhuriyet 
Döneminde de devam etti. 1960’da kalenin günümüzde de 
kullanılan ulaşım yolu yapıldı. 1970’teyse, Eski Eserler ve Müzeler 
Genel Müdürlüğü tarafından sur duvarları ve burçları restore edildi. 
Son restorasyon çalışması Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından 
2017’de başlatıldı. Kale, Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi 
tarafından yapılan çevre, bina, park ve yol düzenlemeleriyle 1 Haziran 
2020’de ziyarete açıldı. Resmi açılış ise, 5 Haziran 2020 tarihinde, 
100 yıl aradan sonra kalede cuma namazının kılınmasından sonra 
yapıldı. Açılış konuşmasında Kahramanmaraş Kalesinin tarihi ve 
manevi değerini vurgulayan Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi 
ve TKB Başkanı Hayrettin Güngör, “Tarihi Maraş Kalemiz birçok 
medeniyete ev sahipliği ve birçok tarihi olaya da şahitlik yapmıştır. 
Bugün 100 yıl önceki diriliş ruhumuzun manevi mirasçıları olarak 
buradayız. Bu kutlu mirasın bize yüklediği büyük sorumluluğun 
bilincindeyiz. Kültür ve Turizm Bakanlığımızın restorasyonunun 
ardından Büyükşehir Belediyesi olarak biz de çevre düzenleme 
çalışmalarını gerçekleştirdik. Kentimiz ve Türkiye turizmine önemli 
katkı sağlayacak tarihi Maraş Kalemizi ziyarete açtık,” dedi. 
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Masal Kent Kahire 
Kahire tarihi merkezi (Mısır), UNESCO Dünya Mirası Listesine 1979 yılında 
girdi. Bugün hâlâ yaşayan en eski kentsel yerleşimlerden biri olan Kahire, 10. 
yüzyıldan itibaren İslam dünyasının merkezinde yer almıştır. Fâtımi, Eyyubi, 
Memlûk ve Osmanlı mimari izlerinin görüldüğü Kahire, Orta ve Yeni Çağ 
boyunca dünyanın önde gelen ticaret ve kültür merkezlerinden biri olmuş, 
güçlü bir medeniyetin yansımasıdır. 

Tarihi Kentler Birliğinin bahar toplantıları, 
pandemi nedeniyle yapılamadı. Yerel 
Kimlik dergisinin bu sayısında, Anadolu 
toplantılarımızın olmayışıyla yüzümüzü ülkemiz 
dışındaki tarihi mirasa dönelim istedik. UNESCO 
Dünya Mirası Listesine de girmiş tarihi 
şehirlerden üçünü sayfalarımıza taşıdık.

DÜNYA MİRASINDAN 
ÜÇ MASAL KENT

Alp Arısoy 

ÇEKÜL Kent Çalışmaları Koordinatörü, Mimar
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Kahire
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Kahire, İslam kentleri açısından arketip 
sayılabilecek bir dokuya sahiptir. Çarşı ve 
ticaret, etrafında gelişmiştir. El-Halili Hanı 
günümüzde tarihi kent merkezinin kalbidir. 
Kent, farklı İslam medeniyetlerinin izlerini 
taşıyan çok sayıda cami ve külliyeye de 
sahiptir. İbni Tulun Camisi, El Azhar Camisi, 
Sultan Hasan Külliyesi ve Ali Paşa Külliyesi 
bunların başında sayılabilir.

Konut dokusu içe dönük bir karaktere 
sahiptir. Dar ve düzensiz sokakların 
oluşturduğu büyük bir labirenti andıran 
kent dokusu dışarıdan yalındır; iç 
mekânlarsa süslemeler, çiniler ve ahşap 
işçiliğiyle bambaşka bir dünyadır. Açık 
sofaları, birimler arasındaki zengin ara 
mekânları, suyla hayat bulan renkli 
avluları, dantel gibi işlenmiş cumbaları ile 
Kahire geleneksel konutları Binbir Gece 
Masalları’ndan fırlayıp hayat bulmuş gibidir.  

Kayaların Üzerinüdeki Yaşam: Sassi
Tarihi Matera kenti içindeki Sassi yerleşimi 
(İtalya), UNESCO Dünya Mirası Listesine 
1993 yılında girdi. İtalya’nın güneyinde 
kayalara oyulmuş bir kent olan Sassi, İtalya 
yarımadasındaki ilk insan yerleşimlerinden 
biri. İnsan yaşamının topografyaya 
mükemmel bir uyumla Paleolitik çağlardan 
beri katman katman şekillendirdiği Sassi, 
derin bir vadi içinde kurulmuş. Konut 
birimlerinin birbirine bağlanan mağaralara 
oyulduğu, kamusal mekânlarınsa organik 
biçimde gelişerek köprüler, tüneller, geçitler 
ve uçuruma asılı küçük meydancıklarla 
birbirine bağlandığı Sassi, Escher’in 
çizimlerindeki imkânsız kentlere benzer.. 

Sassi büyük çoğunluğu Orta Çağdan kalma 
çok sayıda kaya kilisesine sahip. Kentte, en 
büyüğü Santa Maria De Idris ve San Pietro 
Barisano olan 150’den fazla kaya kilisesi 
benzer. 

Kahire / Melaka
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Metera

Sassi yerleşiminde konutlar, 
ülkemizdeki kaya oyma 
yerleşimlerden farklı olarak 
tamamıyla kayaların içinde 
değildir. Konutların küçük 
bir terası ve mutfak gibi 
sıcak birimleri bulunur. Bu 
dış birimlerin cephelerinde 
Rönesans ve Barok etkisinde 
küçük süslemelere ve 
bezemelere rastlanır.

Birbirine bağlanan teraslar, 
topografyanın imkânlarına 
göre şekillenmiş amorf 
kamusal mekânlar 
oluşturmuştur. Bu 
coğrafyanın kent kimliğinin 
önemli bir ögesi olan 
meydan ve meydancıklar 
ise Sassi’de birbirine 
merdivenlerle bağlanan 
teraslardan oluşur. 

Geleneksel Ekolojik 
Çözümleriyle Melaka 
Melaka tarihi merkezi 
(Malezya), UNESCO Dünya 
Mirası Listesine 2008 yılında 
girdi. Melaka, özellikle İngiliz 
sömürge döneminde önemli 
bir ticaret limanı görevi 
görmüş. 500 yıllık bu ticaret 
köprüsü, kültürlerin karışarak 
hem kent dokusunu hem 
kent yaşantısını özgün 
biçimde şekillendirmesini 
sağladı. Malay, Portekiz, 
Hollanda ve İngiliz mimari 
geleneklerinin izlerini taşıyan 
kent, özgün bir karaktere 
sahip. 

Melaka kent dokusunun 
öne çıkan mimari ögesi, 
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Melaka'da her ev Asya geleneklerinin bir yansıması olarak renkli ve 
yaşayanların hayat tarzını yansıtan süslemelerle bezelidir.

Melaka / Kahire / Melaka / Kahire
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“dükkân evler” olarak adlandırılan iki katlı sıra bloglardır.. 
Ticaretle şekillenen kent hayatının bir yansıması olan bu 
evlerin zemin katları dükkân ve atölye, üst katı ise konut 
olarak kullanılır. Tropik iklimin bir gereksinimi olarak 
zemin katlarda çatıdan yağmur sularının toplandığı bir 
iç havuz bulunur. Bu havuz sıcak iklimde yapının içinin 
her daim serin kalmasını sağlarken, ayrıca ev halkının su 
ihtiyacını karşılar. Bu geleneksel ekolojik mimari çözümün 
günümüzde Melaka’da hâlâ kullanıldığını görüyoruz. 

Kolonyal dönemin etkisiyle bloklar halinde ızgara 
planda gelişen Melaka tarihi kent merkezinde, her ev 
Asya geleneklerinin bir yansıması olarak renkli ve içinde 
yaşayanların hayat tarzını yansıtan süslemelerle bezelidir. 
Limanın kente bir diğer yansıması ise, tarihi dokunun içini 
saran su kanallarıdır.

Metera / Melaka
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Türkiye Büyük Millet Meclisinin açılışının 
100’üncü yılında; geleceğin yetişkinlerine, günün 
çocuklarına armağan edilen 23 Nisan, büyük 
bir sorumluluğa işaret ettiği kadar neşeye de 
işaret ediyor; ilkeleri hatırlattığı kadar umudu da 
hatırlatıyor. Geçmişten geleceğe doğal ve kültürel 
mirasın korunması ve yaşatılmasında çocukların 
önemine her fırsatta dikkat çeken ÇEKÜL Vakfı 
Başkanı Prof. Dr. Metin Sözen’in 23 Nisan mesajı, 
ÇEKÜL Vakfı Yönetim Kurulu Üyesi, belgesel 
sinema yönetmeni Hasan Özgen’in seslendirdiği 
kısa bir video ile cekulvakfi.org.tr adresinde 
paylaşıldı. 

"Toplumların geleceğe dönük aldığı kararlar, 
yaşam hakkını, zaman içinde kazanırlar. İlk günden 
geleceği düşünmek ise, dünyanın ve ülkenin 
temel hedefleri doğru belirlemesiyle mümkündür. 
Nisan ayında doğanın canlanması gibi, 
toplumumuz da, geleceğe vereceğimiz değerlerle 
canlılığını korur. 23 Nisan ulusumuz için egemenlik 
demektir. Ona verdiğimiz özenle, bağlılığımız 
ölçülür.

Bu bir bakıma dünyayı algılayıp, kavrayabilen 
bireylerin bilinciyle ilgilidir… Karanlıkları aydınlığa 
kavuşturma iradesiyle ilgilidir…

İşte 20. yüzyılın ilk çeyreğinde bugünlere 
seslenmek isteyen ilkeli insanlar, geleceğin 
çocuklarına egemenliği tek çıkar yol olarak 
emanet ederken, umudun da yaşamasını gerekli 
kılmışlardır.

30’uncu yılına ulaşan ÇEKÜL Vakfı bu öncelikli 
sorumluluğu ‘Doğa ve Kültürle Varız!’ diyerek 
sürekliliğe kavuşturmak istedi. Biliyoruz ki egemen 
olmayan bir toplumda, doğa ve kültür, geleceğini 
koruyamaz. Dünden daha bilinçli bireylerle 
egemenlik kavramına yaşam hakkı tanımak, 
geleceğin büyüklerine kutsal bir sorumluk 
yüklüyor. 

Yıllar önce, ‘kentler çocuklarındır’ diyerek geleceği 
bugünden sağlıklı ve aydınlık kılmanın hayati 
önemine inandık. Bugün bu çabamız olanca 
dikkatiyle sürüyor. Doğaya, kültüre, çocuklarımıza 
yaşam şansı tanınacağı günleri görme dileğiyle. 
23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı 
kutlu olsun! 100 yıl önce açılan Türkiye Büyük 
Millet Meclisi çocuklarımıza emanettir!"

“23 Nisan 
Ulusumuz İçin 
Egemenlik Demektir”
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UNICEF tarafından çocukların yerel yönetime 
katılımını teşvik eden bir girişim olarak tanımlanan 
“Çocuk Dostu Kent” kavramı, yerel yönetimlerin 
çocuk haklarını destekleyerek, haklarının 
korunmasını ve gerçekleştirilmesini sağlamaları 
üzerine oluşturulmuştur. Peki nedir bu haklar? 

Nasıl bir kent istedikleri hakkında düşüncelerini 
paylaşma; kent politikalarına etkide bulunma; 
sağlık ve eğitim gibi temel hizmetleri alma; kendi 
alanlarında güvenli bir şekilde yürüme; arkadaşlarla 
buluşma ve oyun oynama; yeşil bir alana sahip 
olma; kültürel ve sosyal etkinliklere katılma; etnik 
köken, din, gelir, cinsiyet veya engellilik durumu 
ne olursa olsun, her hizmete erişime sahip şehrin 
eşit vatandaşı olma hakkı. Çevre konularında 
düşünebilen hatta eleştiride bulunabilen, küresel 
sorunların farkında olan ve yerel hareketlere 

Çocuk Dostu Kentler 
Nasıl Olmalıdır?

eşlik edebilen çocuklar, büyüklerin hatalarıyla 
doğanın ne denli etkilendiğini artık daha net 
görüyor, fark ediyor. TKB üyesi pek çok tarihi 
kent, kurdukları müzelerde, kültür merkezlerinde 
“Çocuk Dostu Kentler” oluşturmak için birbirinden 
farklı etkinlikler, eğitimler düzenliyor; çocukların 
kent müzelerinde sınıf dışı eğitimler almalarını 
ve kentlerini ve yaşadıkları coğrafyayı yakından 
tanıyarak söz sahibi olmalarını destekliyor. 

ÇEKÜL Vakfı Yüksek Danışma Kurulu ve Tarihi Kentler Birliği 
Danışma Kurulu Üyesi, İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler 
Fakültesi kurucu hocalarından Prof. Dr. Ülkü Azrak aramızdan 
ayrıldı. 2008 yılında TKB Kocaeli Seminerindeki konuşmasında 
hatırlattığı ve vurguladığı gibi “Sivil örgütler, iyi hareket ederse 
kötü şeylerin yapılmasını önleyebilir”.  Bize her zaman destek 
veren, yanımızda olan Ülkü Azrak'ı unutmayacağız. Akademisyen 
olduğu kadar sivil örgütlenmenin ve dayanışmanın da 
savunucusuydu. Ülkemize ve hepimize baş sağlığı dileriz. Sevgi 
ve özlemle... 

“Türkiye, uluslararası kuruluşlara üye olma noktasında hep 
engellerle karşılaşmıştır. Fakat, Avrupa Tarihi Kentler Birliği üye 
olmamız için bize kendisi rica etmiştir. Anayasamızda sadece 
tarihi ve kültürel çevrenin korunmasından bahsedilir. Çevre 
hakkının da bir insan hakkı olarak benimsenmesi ve geliştirilmesi 
gerekir." 24 Mayıs 2014 TKB İstanbul Buluşması konuşmasından.

Prof. Dr. Ülkü Azrak’a Saygıyla 
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Tarihi Kentler Birliği, 10 bin 700 adet Ortadoğu kartpostalından 
oluşan bir koleksiyona sahip. Fransızca, Almanca, İngilizce, 
Macarca ve Osmanlıca notlarıyla birlikte, her biri farklı tarih 
kesitinden hikâyeler anlatıyor, bilgiler veriyor. TKB Ortadoğu 
Kartpostal Koleksiyonu, notların tercümesiyle birlikte 
dijitalleştirilerek ÇEKÜL Bilgi Belge Merkezi Dijital Arşivine 2018 
yılında aktarıldı. 20’inci yılını kutladığımız TKB’nin, bu önemli 
koleksiyonunu http://katalogtarama.cekulvakfi.org.tr/  adresinden 
inceleyebilirsiniz.    

Kartpostal: Tunus - Maurelu Kadınlar / 3 Mayıs 1906 
“Mecburi kara çarşaf, Fas’ın zengin kadınları ise daha çok parlak 
renklerde olan ipek bir eşarp vasıtasıyla yüzlerini kapatıyorlar. 
Kendileri beyazlar içinde peçeli olarak dolaşıyorlar. Cezayirliler 
ise geniş ve sarkık pantolonları ile daha zarif ve şık görünümündeler. Sevgili Bayan en derin saygılarımı 
sunarım.” D'amanvillers'ten Delpech.  Gideceği Adres: Bayan Baudet, 38 Rue de la Part-Dieu Lyon/Rhone/
France/Fransa (Fransızcadan çevrilmiştir)

Friglerin dini merkez olarak seçtikleri Yazılıkaya, kaya anıtlarıyla 
donattıkları Yazılıkaya Vadisinde yer alıyor. Yazılıkaya Kibele İnanç 
Merkezi ve çevresi askeri soylu sınıfın yaşadığı Frig Kaleleri ile 
koruma altında. Ana kayaya açılan rampalı yol Kral Yolu olarak 
bilinir. Yerleşmeyi çevreleyen yüksek ve sarp volkanik kayalarda 
ise anıtsal ölçekli fasad, basamaklı atlar/sunak ve nişlerden 
oluşan çok sayıda kült yapısıyla oda mezarları yer alır. Frigler 
için başkent Gordion; devletin en güçlü politik merkezi, Midas 
şehri de en önemli dini merkezidir. Anaolu Üniversitesi Edebiyat 
Fakültesi Arkeoloji Bölümünün yürüttüğü çalışma kapsamında, 
2015 yılında UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesine giren Dağlık 
Phrygia Bölgesinin içinde yer alan Phryg Uygarlığına ait kaya 
anıtlarının, yerleşimlerin ve kaya mezarlarının ünik ve anıtsal örneklerinin bulunduğu Yazılıkaya Vadisinde, 
Akpara Kale çevresinde Alt Paleolitik Döneminin en tipik aletlerinden "Oval İki Yüzeyli Alet" bulunmuştur. 
2018 yılında ise Doğanlı Kale ve çevresindeki araştırmalarda Neolitik Döneme tarihlenebilecek disk biçimli 
kazıyıcı bulundu. Vadideki çalışmalar devam ediyor.

Frig Vadisinin Kalbi: 
Yazılıkaya 

Ortadoğu’nun Tarihine 
Kartpostallardan Bakmak 
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Dünya Doğayı Koruma Vakfı (WWF) tarafından 
“Yaşayan Gezegen Kampanyası” çerçevesinde 
“Türkiye’nin Dünyaya Armağanı” kabul edilen Küre 
Dağları Milli Parkı, Avrupa’nın 13'üncü, Türkiye’nin 
ise ilk PAN Parks sertifikası alan doğal miras alanı. 
Barındırdığı biyoçeşitlilik değerlerinin yanı sıra 
kanyonları ve mağaralarıyla dikkat çeken Küre 
Dağları Milli Parkı çevresinde görülmesi gereken 
yerler arasında Valla Kanyonu, Horma Kanyonu 
Geçişi, Ilgarini Mağarası, Armutlu Çayırı gelir.

Kastamonu ve Bartın sınırları içindeki milli parkın 
korunması ve etkin yönetimi için hazırlanan 
Ziyaretçi Uygulama Rehberi, bireysel ve topluluk 
halinde gerçekleşecek ziyaretlerin doğal yaşama 
saygı çerçevesinde gerçekleşmesini sağlamak 
üzere, park yönetimi tarafından başarıyla 
uygulanıyor.

Küre Dağları Milli Parkında turizm, iletişim, 
korunan alanların yönetimi, biyolojik çeşitlilik 
konusunda uzmanlar ve gönüllüler çalışıyor. 
Kültürel değerleri, özgün mimari yapısını 
koruyan evleri ve somut olmayan kültürel 
mirasına sahip çıkan yöre halkı da doğayla dost 
turizmin gelişmesine katkıda bulunan en önemli 
etmenlerden biri.  

Ziyaretçi Yönetiminin 
Başarıyla Uygulandığı Küre Dağları 
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Kırsal yapılar ve 
yerleşmeler, insanla doğa 
arasındaki etkileşimin 
benzersiz örnekleridir. 
Bugün kentlerin yoğun 
iş temposundan yorulan 
insanlar, kendilerini köylerin 
iyileştirici yaşamına bırakır. Kırsal mimarlığın 
en iyi örneklerini gördüğümüz köyler, doğa-
insan-kültür etkileşimini en yalın biçimiyle 
gözler önüne serer.  ÇEKÜL’ün “Köyler 
Yaşamalıdır” programı, 20 yıldır TKB’nin de 
gündeminde. 2012 yılında TKB ve ÇEKÜL 
desteğiyle Bursa Büyükşehir Belediyesinin 
düzenlediği Uluslararası Kırsal Yaşam, Kırsal 
Mimari Sempozyumu için Anadolu’da 
Kırsal Mimarlık kitabı yine bu üç kurumun 
ortaklığında hazırlandı. Kitap, mimarlıkta 
işlevselliğin kaybolmasını önlemeye, bölgesel 
farklılıklardan kaynaklanan çeşitliliğe ve 
birikim zenginliğine dikkat çekiyor. Kitaba, 
www.tarihikentlerbirligi.org adresinden online 
erişim mümkün. 

Anadolu’da 
Kırsal Mimarlık

Sürdürülebilir Kültür Turizmi Kılavuzu İçin 
Kamu-Yerel-Sivil-Özel İşbirliği
Tarihi Kentler Birliği ve ÇEKÜL Vakfının kılavuz kitapçıklar serisinin ilki 
Sürdürülebilir Kültür Turizmi İçin Kamu-Yerel-Sivil-Özel İşbirliği kitabı.  2012 
yılında yayımlanan kitap güncelliğini korumakla kalmıyor, artan turizm 
baskısı nedeniyle ele alınması öncelikli konulardan birine odaklandığı için 
tekrar tekrar okunması gereken kitaplar arasında yer alıyor. Turizmin yarattığı 
fırsatlar kadar doğal ve kültürel çevreye verdiği zararlar da bilinen bir gerçek. 
Turizmin, kültür varlıkları ve yerel yaşam biçimini yıprattığında, ticari amaçlarla 
metalaştırıldığında, kültür ürünlerinin yozlaştığına, yapaylaştığına dikkat 
çeken kitap, önlem alınmadığı takdirde, tespit edilen bu sorunların artacağına vurgu yapıyor. 
Sürdürülebilir kültür turizmi için “planlama”, “yöntem”, “yaklaşım” ve “işbirliği” kavramları üzerine 
yeniden düşünülmesi yönünde önerilerde bulunuyor. Kültür turizmin yönetilmesiyle ilgili sürecin 
madde madde anlatıldığı kitapta öne çıkan önemli mesaj ise merkezi yönetsel organların, yerel 
yönetimlerin, turizm sektörünün ve yerel halkın birlikte hareket etmesi, etkin ve sürdürülebilir bir 
kültür turizmi için kamu-yerel-sivil-özel birlikteliğe işlerlik kazandırılması gerektiği.

Tarihi Kentler Birliği 20 yıldır, tarihi kent 
dokularının ve kültürel mirasın korunması 
amacıyla üye belediyeler arasında işbirliği 
ve deneyim alışverişi sağlıyor. Bu kitapsa 
bize Tarihi Kentler Birliğinin 2000-2004 
yıllarını kapsayan serüveni anlatıyor. Anadolu 
kentlerinde yapılan Buluşma, Seminer 
ve Özendirme Yarışmaları kapsamında 
yapılan konuşmaların derlenmiş haline, bu 
kitapla ulaşmak mümkün. Tarihi Kentler 
Birliğinin dayanışma ve işbirliğine dayanan 
çalışmalarının ürünü olan kitap, TKB yayınları 
arasında. 

Kimlikli 
Gelecek 
İçin Tarihsel 
Buluşma: 
Tarihi Kentler 
Birliği 2000-
2004
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Tarihi Kentler Birliği 
adına, Türkiye Belediyeler 
Birliğinin desteğiyle, Kentsel 
Stratejinin gönüllü 
danışmanlığında, ÇEKÜL Vakfı tarafından 
2012 yılında Kültür Öncelikli Bölgesel Yol 
Haritaları programı yapılmıştı. Kültür Rotaları 
Planlama Rehberi, bölgesel çalışmalardan 
elde edilen sonuçları göz önünde 
bulundurularak hazırlanan bir kılavuz kitap 
niteliğinde. Bu kitap, henüz Türkiye’de tüm 
yönleriyle ve özellikle doğal-kültürel miras 
ilişkileri üzerinden çalışılmamış bir konu 
olarak kültürel rota planlamasının ne şekilde 
ele alınması gerektiği anlatıyor. Diğer bir 
ifadeyle kitap, kültürel rota kavramının 
gelişmesi, uluslararası kuruluşların 
geliştirdiği tanımlar, yurtdışından uygulama 
örnekleri, işbirliği modelleri ve rota 
planlamasına yönelik kavramsal bir altyapı 
çalışması sunuyor.

Kültür Rotaları 
ve Planlama 
Rehberi

2007 yılında yayımlanan Umudun Tanığı: Tarihi Kentler Birliği, TKB’nin 
kültür mirasına sahip çıkan kimlikli kentler yaratma hedefini ortaya 
koyan, kuruluş sürecini ve yapısını ayrıntılı bir biçimde anlatan bir 
kaynak kitap. WitnessTo Hope: Union of Historic Towns adıyla aynı 
yıl İngilizce olarak da yayımlanan kitabın ilk bölümünde, TKB’nin 
kuruluşundan önceki dönem resmediliyor; ÇEKÜL Vakfının “Kendini 
Koruyan Kentler” projesi ile hâlihazırda Anadolu’da sürdürdüğü 
çalışmalar ve nihayet kesişen yolların TKB’nin kuruluşuyla 
sonuçlanmasına, bugün de anlamlı bir şekilde devam eden işbirliğine vurgu yapılıyor. TKB 
kadrosunun, organlarının ve çalışma üslûbunun da anlatılmasıyla kitap “Büyük Adımlar” başlıklı 
ikinci bölüme geçiyor. TKB’nin çalışmalarını yazılı ve görsel dokümanlarla, inceleme yazıları ve 
alandan haberlerle belgeleyen Yerel Kimlik dergisi; temel hedeflerin tartışıldığı ve ülkeyle bir 
tür yeniden tanışmanın sağlandığı Anadolu Buluşmaları; mevzuat ile belediyelerin her birinin 
diğerinden farklılık gösteren imkân ve sorunlarının paylaşıldığı Anadolu Seminerleri, bu bölümde 
ele alınan başlıklar. 2001 yılından itibaren düzenlenen TKB Koruma ve Özendirme Yarışması ve 
ödüllü projelerin fotoğrafları da kitabın son bölümünü oluşturuyor.

Umudun Tanığı: Tarihi Kentler Birliği

Kent müzeleri temelde bir 
kentin yaşam serüvenini, 
tarihsel ve kültürel birikimini 
her yaş diliminden insanla 
paylaşan; baktığını gören kuşaklar yetiştirmek 
için oluşturulan bir eğitim ortamıdır. Tarihin her 
dönemini ve her kesimini canlandıran, güncel 
yaşamla buluşturan mekânlardır. ÇEKÜL Vakfı 
ve Tarihi Kentler Birliğinin öncelikli çalışma 
başlıkları arasında yer alan kent müzeleri, 
iki kurumun ortak yayımladığı Kent Tarihi 
Müzeleri ve Arşivleri kitabında kapsamlı bir 
şekilde ele alınıyor. Handan Dedehayır ve Müge 
Değirmenci tarafından yayıma hazırlanan 
kitapta, çağdaş kent müzelerinin özelliklerinden, 
kent müzelerinin tarihsel gelişimi dünyadan 
ve Türkiye’den örneklerle anlatılıyor. Yerel 
yönetimlerin görev ve sorumlulukları ise 
kitabın ana konularından. Önemli bir kaynak 
niteliğindeki kitaba www.tarihikentlerbirligi.org 
adresinden online ulaşmak mümkün.

Kent Tarihi 
Müzeleri ve 
Arşivleri
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Türkiye’deki koruma yolculuğunun ürünü olan kitap, son 15 yılda geliştirilen 
kavramlara, uygulanan projelere, yaygınlık kazanan koruma anlayışına geniş 
bir perspektiften yaklaşıyor; çalışmalara, konuşmalara, yaklaşımlara ve emek 
verenlerine mercek tutuyor. Tarihi Kentler Birliğinin kuruluşundan itibaren 
başkanlık görevlerini yerine getirmiş olan Erdoğan Bilenser, Mehmet Özhaseki, 
Dr. Asım Güzelbey’in değerlendirmeleri, anlamlı bir derleme sunuyor. Her biri 
özgün katkılarıyla TKB’yi zenginleştiren başkanlar, ortak bir vurguyla TKB’nin 
bir okul olduğunun altını çiziyor, zenginleşen bilginin önemine dikkat çekiyor. 
2017 yılında yayımlanan kitapta TKB Danışma Kurulu Üyelerinin değerlendirmeleri de yer alıyor. Bu 
süreçte aramızdan ayrılan Prof. Dr. Haluk Abbasoğlu, Prof. Dr. Cevat Geray ve Prof. Dr. Ülkü Azrak ‘ın 
değerlendirmeleri tarihe son bir not değerinde. 

Geleceği Birlikte Yaşatmak: 
Tarihi Kentler Birliği 15. Yıl

Dr. Enis Yeter’in, Ankara Siyasal Bilgiler Fakültesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi 
dalında yaptığı doktora tezinden hazırlanan kitap, 2008 yılında TKB yayınları 
arasında yerini aldı. Kastamonu Valiliği döneminde, Tarihi Kentler Birliğinin 
kuruluşuna destek veren bürokratlar arasında olan Dr. Enis Yeter, her görev 
alanında koruma bilincinin yayılmasında etkin çalışmalar yürüttü. Kentsel 
Gelişme ve Kültür Değerleri isimli kitabında bu deneyimlerine de yer veren yazar, 
kitabını üç başlık altında topluyor: Kentsel Gelişmede Kültür Değerlerinin Yeri ve 
Önemi, Türkiye’de Kentsel Gelişme ve Kültür Değerlerinin Korunması Arasındaki 
Etkileşim, Örneklerle Kentsel Gelişme ve Kültür Değerleri Arasındaki Etkileşim. 
Kentsel gelişmeyi önce kavramsal boyutta inceleyen yazar, kentsel dönüşümle arasındaki ilişkiyi 
de değerlendiriyor. Kültür değerlerinin tanımı, korunma nedenleri; kültür değerlerinin mekâna, 
sosyal yaşama, kent ekonomisine etkileri; İstanbul ve Kastamonu örnekleriyle, kentleşme süreci ve 
kentsel dönüşüm, kitaptaki bazı başlıklar arasında yer alıyor. Kitap kültür, tarih, çevre, mimarlık ve 
kentleşmeye ilgi duyan bir okuyucu kitlesine sesleniyor.

Kentsel Gelişme ve Kültür Değerleri

Tarihi Kentler Birliği Danışma Kurulu Üyesi olan ve yaşamını ülkemizin doğal 
ve kültürel mirasının korunmasına adayan Oktay Ekinci, 2013 yılında aramızdan 
ayrılmıştı. Ekinci’nin, Cumhuriyet Gazetesindeki “Uygarlıkların İzinde” köşesinde 
yayımlandığı yazıları Tarihi Kentler Birliğinin varlığını ve etkinliğini bilinir kıldı. 
Ekinci, bu yazılarında TKB ve üye belediyelerin koruma çalışmalarını kamuoyuyla 
paylaştı. Bu kitap, Ekinci’nin gözlem ve değerlendirmelerinin topluca incelenebilir 
kılınması ve yazılarının gazete arşivlerinin yanı sıra kütüphanelerde bulunması 
amacıyla TKB tarafından yayına dönüştürüldü. Oktay Ekinci’nin 2000’den 2003’e izini sürdüğü, 
Anadolu’nun doğal ve kültür mirası, Tarihi Kentlerde Seyir Defteri: 2003’den 2004’e kitabıyla 
öncekinin kaldığı yerden devam etti. Kitap, büyük bir umudu dile getirerek başlıyor: “2003 yılı kültür 
ve çevre mirasımızı hep birlikte koruma seferberliğini başlatacağımız yıl olsun!”

Tarihi Kentlerde Seyir Defteri: Yazılarla 
2000’den 2003’e
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MÜZE ÖZENDİRME YARIŞMASI 
KATALOĞU YAYIMLANDI 

Tarihi Kentler Birliğinin ilk kez 2016 yılında gerçekleştirdiği Müze Özendirme Yarışması, 
bu yıl 4’üncü kez düzenlendi. 18 müzenin yer aldığı yarışma kataloğuna 

www.tarihikentlerbirligi.org adresinden online ulaşabilirsiniz.


