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Hayrettin Güngör
TKB ve Kahramanmaraş
Büyükşehir Belediye Başkanı
Koruma politikalarının ülkemizde gözle görünür olumlu sonuçlar
alması, tarihi kentler arasındaki dayanışma, paylaşım ve işbirliklerinin
sürdürülebilir anlayış kazanmasıyla sağlandı. Aynı su ve kültür havzasını
paylaşan kentler, İpek Yolu kentleri, kaleli kentler, UNESCO’nun
sorumluluğunu taşıyan kentler birbirine kenetlenerek mirasımızın ortak
akılla korunması için çalışıyor.
Önemli başlıklarımızdan biri olan Fırat Havzasındaki 10 kent -Tunceli,
Elazığ, Malatya, Adıyaman, Şanlıurfa, Gaziantep, Kilis, Kahramanmaraş,
Osmaniye ve Hatay- bu ortak akılda buluştu. Tarihi Kentler Birliği olarak
Kentsel Strateji ile yürüttüğümüz çalışmanın sonucunda yaklaşık 400
sayfalık Fırat Havzası Vizyon ve Eylem Planı hazırlandı. Web sitemizde
herkese açık bu kaynağı incelemenizi ve katkı sunmanızı da ayrıca
temenni ederim.
Hem Mudanya’da hem İstanbul’da dolu dolu iki toplantı yaptık. Ev
sahibi Mudanya Belediye Başkanı ve ekibine, Tirilye’de kentsel tasarım
rehberleri konusunda deneyimlerin paylaşıldığı etkili bir çalıştay zemini
oluşturdukları için teşekkürlerimi sunarım.
Katılımcı süreçler eşliğinde, halkın kültürel yaşam pratiklerinin dikkate
alınarak uzmanlar tarafından titizlikle hazırlanması gereken kentsel
tasarım rehberleri, Tarihi Kentler Birliği üyeleri için azami seviyede önem
taşıyor. Tarihi doku bütünlüğünün, yaşam kültürünün, doğal peyzajın
korunması üyelerimizin önceliğinde olmalıdır.
Kültür ve Turizm Bakanı Yardımcısı Nadir Alpaslan’ın İstanbul
Buluşmasına katılımı, toplantıyı başından sonuna takip etmesi bizlere
onur ve umut vermiştir. Tarihi kentlere verdiği destekler için bir kez daha
teşekkür ederim.
Koruma Özendirme Yarışması Ödül Törenini, pandemi koşullarında
da olsa coşkuyla gerçekleştirdik. Metin Sözen Büyük Ödülüne değer
görülen Manavgat Belediyesini tebrik ederim. Kayseri Büyükşehir
Belediyesi de bu yıl Jüri Özel Ödülünün sahibi oldu. Proje, Uygulama,
Süreklilik ve Başarı dallarında ödül alan diğer üyelerimizi de kutluyorum.
Yarışma Kataloğunu yılın son dergisiyle birlikte sizlere ulaştırmayı
hedefliyoruz.
Saygılarımla.
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ANADOLU’NUN
KAPILARI TASARIMA
AÇILIYOR
Tarihi Kentler Birliği, son yıllarda havza boyutunda koruma yaklaşımını
gündemde tutarak, bütüncül bir anlayışa yön vermeye çalışıyor. 20 yıldır
farklı bölgelerdeki tarihi kentlerin ittifak geliştirmesi için yapılan yol
haritası toplantıları ve hazırlanan stratejik planlamalarda elde edilen bilgi
ve deneyim, Fırat Havzası Vizyon ve Eylem Planının yayınlanmasıyla,
herkese açık bir kaynağa dönüştü.
Yerel Kimlik, A. Faruk Göksu’nun, Fırat: Geleceği Birlikte Tasarlamak
inceleme yazısıyla başlıyor. Yeni nesil yönetim modellerinden tasarım
ilkelerine pek çok önermede bulunuyor.
Tarihi kent çekirdeklerinin kalbi çarşılar, mahallelerdeki canlanma, son 20
yıldaki koruma politikalarını yerel yönetimler ve kentlilerin sahiplenmesiyle
gerçekleştirdi. Mithat Kırayoğlu, TKB ile ivme kazanan bu yolculuğu kaleçarşı-mahalle bütününde anlattı. Sayfa 12’de başlayan inceleme yazısında
kimlikli kentlerin yaşama nasıl tutunduğunun kısa bir kesiti yer alıyor.
Anadolu’nun kapıları tasarıma açılıyor. Korumanın baş kahramanı
olan ilkeli restorasyon uygulamalarının ardından, ilkeli kentsel tasarım
rehberleri hazırlamak da tarihi bir sorumluluk olarak yerel yönetimlerde
kabul görmeye başladı. TKB Mudanya Bölge Toplantısı, bu örnek
sorumluğun paylaşıldığı tarihi toplantılardan biri oldu. Mudanya Kentsel
Tasarım Rehberi hazırlama süreci, Marmara kentlerinin temsilcileriyle
paylaşıldı; Tirilye’de yapılan çalıştayda beklentiler vurgulandı. Sunumların
özetleri, değerlendirme ve kent rehberiyle birlikte doyurucu bu dosya,
okumanızı bekliyor.
Eylül ayının ikinci toplantısı İstanbul Buluşması, pandemiye rağmen
katılımı ve heyecanı yüksek, dolu dolu geçti. Kültür ve Turizm Bakanı
Yardımcısı Nadir Alpaslan'ın da katılarak mesajlar verdiği buluşma
kapsamında meclis toplantısı yapıldı. Fırat Havzasında yürütülen
çalışmalar aktarıldı ve TKB Koruma Özendirme Yarışması Ödül Töreni
düzenlendi. Buluşma dosyası sayfa 32’de.
ÇEKÜL Akademinin farklı başlıklardaki eğitimlerinden bir derleme ile
Anadolu’dan haberler ve sizlerden gelen olumlu yorumlarla hazırlamaktan
mutlu olduğumuz kitap tanıtımları 63’üncü sayımızın emek verilen diğer
başlıkları.
İyi okumalar.
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FIRAT: GELECEĞİ
BİRLİKTE
TASARLAMAK
A. Faruk Göksu
ÇEKÜL Vakfı Yönetim Kurulu Üyesi, Şehir Plancısı

Fırat 2023, Cumhuriyet’imizin kuruluşunun ikinci yüzyılına
girerken, 2023 yılına kadar öncelikli olarak yapılması
gerekenleri ve gelecek yüzyıl için yeni hedefleri belirleyen
bir çerçeve sunmaktadır. Yüzyıl içinde Cumhuriyet’imizin
elde ettiği kurumsal, bireysel birikim ve beceriyi yeni nesil
yaklaşımlar ve projeler yoluyla doğal ve kültürel mirasımızı
gelecek yüzyıllara taşıma hedefini içeren bu çalışma, farklı
bakış açısıyla Tarihi Kentler Birliği (TKB) ve ÇEKÜL Vakfının
işbirliğinde, Kentsel Strateji tarafından hazırlanmıştır.
Aşağı ve yukarı Fırat Havzasını bütüncül olarak ele alan ve
havzayla etkileşim içindeki Tunceli, Elazığ, Malatya, Adıyaman,
Şanlıurfa, Gaziantep, Kilis, Kahramanmaraş, Osmaniye,
Elazığ ve Hatay illerini kapsayan Fırat 2023 Planı etkileşim ve
paylaşım ana temaları paydasında “ağ ve yönetim”, “keşfetme
Şanlıurfa Haleplibahçe Mozaik Müzesi
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ve tasarım”, “bellek ve buluşma”, “üretim
ve pazarlama”, “yaşam ve miras” alt
temaları ile kurgulandı. Fırat’ı anlamak,
planlamak ve tasarlamak şeklinde üç
bölümde hazırlanan çalışmanın her bir
bölümü, yerel katılımcıların beklentilerini
ve genç tasarımcıların yaratıcılıklarını
içeriyor.
Fırat’ı Anlamak
Bu bölümde Fırat değerleri ve fırsatlarıyla
uluslararası deneyimlerden alınan dersler
detaylı olarak incelendi. Fırat Nehri ve
havzasındaki değerler, diğer nehir ve
havza büyüklükleri ile karşılaştırıldı;
Fırat Buluşmalarında bölgenin merkezi
yönetim, yerel ve sivil örgütleri ile biraraya
gelindi; Fırat’ın geleceği için öneri ve
projeler tartışıldı.
Fırat Buluşmaları başlığı altında
düzenlenen katılımcı toplantılarda
hazırlanmasına yönelik alınması ve
ortaklaştırılması için farklı yöntemler
Fırat Nehri

kullanıldı. Plan hazırlama sürecinde
merkezi ve yerel yönetimler, özel ve sivil
toplum temsilcileriyle Fırat Buluşmaları;
belediye başkanları, tarihçiler, uzmanlar,
akademisyenlerle görüşmeler ve son
olarak da TKB, ÇEKÜL Vakfı, Kentsel
Strateji ile değerlendirme olmak üzere
üç çalıştay gerçekleştirildi. Kültürel
ve doğal çeşitliliğin pek çok açıdan
geçmişten günümüze taşındığı Fırat
coğrafyasındaki bu değerler, çalıştay
katılımcılarının önerileri ve alan / masa
başı çalışmalarıyla ortaya çıkarıldı ve
sentez yapıldı.
Fırat’ı Planlamak
Ortak değerleri, ortak gelecek için
planlayan söylem ve eylem çerçevesinin
ele alındığı bu bölümde ise, Fırat'ın bölge
ve havza boyutunda düzenlenmesi
için su temel paydası altında planlama
ilkeleri değerlendirildi. Fırat sorunlarına
müdahale biçimleri ve fırsatlarını ortaya
çıkaran "Fırat Anatomisi" ve özellikle
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mekânsal gelişme stratejilerini oluşturmak
üzere "Ne?" ve "Nasıl?" sorularının yanıtlandığı
stratejik ve taktik çerçeve hazırlandı. Ayrıca,
geniş bir coğrafyayı kapsadığı gibi uluslararası
sınırları da kapsamına alan havza için "Fırat
Havzasının Yönetim Planı ve Çerçeve Planları"
yapılması önerildi.
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Fırat Havzasını
tasarlarken sorunları
sorularla tartıştırmak,
temel ilkelerden biri olarak
benimseniyor.

Fırat’ın geleceğini belirleyecek söylemler, "su"
ana temasıyla belirlendi. Fırat ve kollarının
oluşturduğu havza, suyun bereketiyle
zenginlik sunuyor. Çalışma kapsamında bu
ana temada 5 söylem belirlendi:
Suyun Birleştirici Gücü
Suyun Yaratma Dinamiği
Suyla Gelen Yaşamın Mirası
Suyun Bereketinin Ürünleri
Suyun Sırlarının Gizemi
Mekânsal Gelişme Strateji Anatomisi, yani
kısaca "Fırat Anatomisi"; su, topoğrafya,
üretim, katman ve yaşam olmak üzere
5 temayla sorunlara müdahale biçimleri ve
fırsat alanlarını belirlemekle birlikte, tasarım
ilkelerinin de ana çerçevesini oluşturdu.
Fırat’ı Tasarlamak
Çalışmanın "Fırat’ı Tasarlamak" başlıklı
son bölümünde ise aşağıdaki başlıklarda
görülebilecek farklı tasarım tipolojileri
önerildi. Fırat'ın kısa, orta ve uzun vadede
program ve projeleri, tasarım düşüncesi
yaklaşımıyla bu bölümde ele alındı. Fırat’ı
keşfetme ve çözümleri birlikte tasarlama
ilkesi ile strateji, yönetim, ürün, süreç, etkinlik,
servis, uygulama, araçlar gibi tasarım önerileri
sunuldu.
Fırat için geliştirilecek projelerin bütüncül
olarak hazırlanmasına yönelik tasarım ilkeleri
belirlendi. Bu çalışmada önerilen ve daha
sonra katılımcı ortamlarda geliştirilecek olan
temel ilkeler; sorunları sorularla tartışarak
çözüm bulan ilkeler, tasarım kodlarına
dönüştürülmeli fikri benimsendi.
Kahramanmaraş Tarihi Çarşı
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Kültür, tarih, ekonomi, ekoloji, gastronomi,
tasarım, bilim, teknoloji, felsefe, inanç ve
benzeri konularda uzmanlaşanların, bu
konulara ilgi duyanların biraraya geldikleri bir
“yeni nesil rota” tasarlanarak deneyimlerin
gittikçe artan paylaşımlarla çoğalmasına,
yeni keşif rotalarının oluşmasına yönelik
tasarımlar önerildi.
Yeni Nesil Yönetim Modeli Önerisi
Fırat Havzası ve bölgesinin geleceği için
sınırlar ötesi işbirliğine dayalı, yetkilerin
yerelde toplandığı, yeni nesil beklentileri de
içeren bir yönetim modeli önerisi sunuldu.
Öneri, uluslararası ve ulusal havza örnekleri
ile Avrupa Birliği “Su Çerçeve Direktifi İlkeleri”
ve Birleşmiş Milletler “Sürdürebilir Kalkınma
için Küresel Hedefler” dikkate alınarak
hazırlanan 4 Çerçeve ve 4 Çağrıdan oluşuyor:
Çerçeve 1: Yeni Nesil Yönetim
Fırat Havzasının ilkleri, farklılıkları, ayrıcalıkları,
doğal ve kültürel çeşitliliği gibi önemli
değerleri düşünüldüğünde bilindik yönetim
yaklaşımları yerine katılımcı ve yenilikçi bir
yaklaşıma gereksinim olduğu görülür. Yeni
nesil ekonomiler ve beklentiler dikkate
alınarak yerinde yönetimin ilkelerini
kapsayacak yaklaşım, Fırat Havza Yönetim
yaklaşımı olmalıdır.
Yerinde yönetim; bölge ve havza ölçeği üst
ölçekten kırsal ve tematik alt ölçeğe kadar
tüm kurum ve sektörlerle yerel oluşumları
kapsamalıdır. Yeni Nesil Yönetim; yeni nesil
ekonomiler ile yeni nesil beklentileri dikkate
alan paylaşım ekonomisi, yani ‘imece’
kültürü üzerine kurgulanmalıdır. Yerinde
yönetim yaklaşımının geliştirilmesi için
ortak hareket çağrısı yapmalı; kamu, özel ve
sivil örgüt temsilcileri ile Fırat Manifestosu
paylaşılmalıdır.
Çerçeve 2: Yeni Nesil Yönetim Planı
Fırat Yönetim Planı, bölgenin ve havzanın
doğal ve kültürel ortak değerlerinin yeni
Kilis Tarihi Çarşı
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nesil ekonomiler ile ortak paylaşımını
içermelidir. Planın temel hedefi "Fırat
Korunmalı, Bölge Kalkınmalı" olmalıdır.
Yönetim planı, Fırat Havzasındaki tüm
kurum ve sektörlerin yetkilerinin ve
deneyimlerinin paylaşıldığı söylem ve
eylemleri kapsamalıdır. Fırat’a can veren
su, ortak payda olmalı ve söylemler su
ögesiyle belirlenmelidir.
Çerçeve 3: Fırat Anatomisi
Mekânsal gelişme stratejisi ile müdahale
alanlarını açıklayan "anatomi" ve mevcut
durumu geleceğe taşıyacak bileşenleri
içeren "sorunlar ve fırsatlar" tanımlanmalı,
bir sonraki adım olan "stratejik ve taktik
çerçeve" altyapısı oluşturulmalıdır.
Sorunlara müdahale biçimleri ve fırsat
alanlarını ortaya koyan Fırat Anatomisi
Mekânsal Stratejileri, tasarım ilkelerinin
de ana çerçevesini oluşturmalıdır.
Çerçeve 4: Tasarım İlkeleri
Fırat’ı keşfetme ve çözümleri birlikte
tasarlama ilkesi ile strateji, yönetim,
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ürün, süreç, etkinlik, servis, uygulama,
araçlar gibi tasarım önerileri sunulmalıdır.
Tasarım düşüncesi yoluyla, bölge halkıyla
birlikte sorunlar keşfedilmeli, çözümler
tasarlanmalıdır. Fırat Tasarım Kodları
Matrisi hazırlanmalı, matrisin 5 teması
Fırat değerlerini kapsamalıdır:
Su: Kıyılar ve Tarlalar
Topoğrafya: Vadiler ve Tepeler
Üretim: Yerellik ve Yenilik
Katman: Uygarlık ve Coğrafya
Yaşam: Aidiyet ve İmece
Yeni Nesil Rotalar
Fırat Havzasında, yani ilklerin keşfedildiği
coğrafyada, alışılmış kitlesel turistik
rotalar yerine farklılık arayanların
kendilerine uygun zaman aralıklarında,
kendilerinin tasarladığı yolculuklara
çıkabileceği hatırlanmalı; özellikle kırsal
alanlarda koruma bilincini geliştirmek,
değerlerin farkındalığını yaratmak,
deneyimleri paylaşmak için yeni rotalar
kurgulanmalıdır. Kültür, tarih, ekonomi,
Osmaniye Kalesi
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ekoloji, gastronomi, tasarım, bilim, teknoloji,
felsefe, inanç gibi benzer konularda uzmanlaşmış
ve bu konulara ilgi duyanların biraraya geldikleri
bir “yeni nesil rota” tasarlanarak deneyimlerin
gittikçe artan paylaşımlarla çoğalması ve yeni
keşif rotalarının oluşması sağlanabilir.
Fırat hikâyeleri, günümüzde, mekân ve anı
yaşama ve paylaşmaya yönelik yeni nesil yaşam
trendini yakalamalı; Fırat’ın farklılıklarını, ilklerini,
yaşanmışlıklarını, gizemlerini, doğal ve kültürel
zenginliklerini ve derinliklerini içermelidir. Zamanı
tüketen değil, bölgeye katkı veren ve iz bırakan
yeni rotalarda kullanıcı odaklı tasarım ürünleri
ile bölge için ve bölgede yaşayanlarla birlikte
yeni üretim ortamları yaratılmalıdır. Bu ortamlar
bazen eski teknik ve üretim biçimleri ile yenilikçi
ürünlerin harmanlanmasından ortaya çıkan
ürünler olabilir. Mekân ve anı paylaşma trendi
farklı ortamların öne çıkması için insanları yeni
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arayışlara yöneltmekte. Yeni ortamlar,
yenilikçi paylaşma biçimlerinin talepleri
ile çeşitlenmeli, rotalar, dijital ürünlerle
zenginleştirilmelidir.
Özetle, Fırat 2023 çalışması kısa
vadede 2023, orta vadede de 2030
yılını hedefliyor. Cumhuriyet’imizin
ikinci yüzyılının temel söylem ve
eylemlerini yeni nesil bakış açısı ile ortaya
koyacağımız yeni bir süreci tasarlamalıyız.
Sonuç olarak yeni yüzyıl için yeni bir
kalkınma modeli tasarlamalıyız. Bu da
"Fırat Korunmalı, Bölge Kalkınmalı" temel
ilkesiyle olmalıdır.
Fırat’ı anlamak, planlamak ve
tasarlamak bölümleri ile hazırlanan
Fırat 2023 çalışması; her bir bölümde
ortaya koyduğu değerler, tespitler ve
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çözüm önerileri ile farklı bakış açısı
ve tasarım tarzıyla açık kaynak olarak
hazırlanmıştır. Çalışma, süreç içinde
merkezi ve yerel yönetimler, özel sektör
ve yeni nesil girişimciler, üniversiteler
ve sivil toplum örgütler ile yerelden
gelecek değerlendirmelerle daha da
zenginleşecektir.

* Tarihi Kentler Birliği tarafından
yayınlanan Fırat 2023 / Vizyon ve Eylem
Planı kitabına
https://www.tarihikentlerbirligi.org/firathavzasina-2023ten-bakmak/ linkinden
online olarak ulaşılabilir.
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KORUNAN KENTLER,
CANLANAN HAYAT
Mithat Kırayoğlu
TKB Danışma Kurulu Üyesi, ÇEKÜL Vakfı Başkan Yardımcısı

İnsanoğlu asırlar boyunca ihtiyaçları doğrultusunda
üreterek, yaşadığı yeri bir kültür coğrafyası haline getirmeyi
bildi. Beslenmek için üretim alanlarını, barınmak için
evleri ve mahalleleri, alışveriş için çarşıları, yani kısacası
kentleri inşa etti. Döneminin uygarlık izi olan bu tarihi
kentler, ortak kültür mirasının taşıyıcısıdır. Kültür mirası,
o uygarlık döneminin üretim ilişkilerinden, o toplumun
etnik kökeninden ve inanç sisteminden beslenerek gelişti,
zenginleşti ve çeşitlenerek farklılaştı. Farklılıkların bir
üstünlük ve egemenlik hedefi haline geldiği dönemlerde
savaş ve felaket, farklılıkların bir kültürel çeşitlilik ve zenginlik
olarak görüldüğü dönemlerde ise barış ve huzur iklimi
hâkim oldu dünyaya.
Bir toplum, büyük dünya ailesi içinde saygın ve kimlikli bir
yer istiyorsa, her şeyden önce kendi kültür mirasını korumalı,
yaşatmalı ve onu dünya kültür mirasına armağan etmelidir.
Bu yaklaşım, dünyada var olan tüm kültürlerin bir ortak
miras olduğu anlamına gelir ki bu kabul de dünya barışının
siyasi temelidir.
Safranbolu Arasta
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Kalesini koruyan kentini de korur.
Kaleler kimlikli kentlerin başının tacıdır.

Yeni yüzyılda, tüm dünyada yoğunlaşan doğal ve kültürel
mirası koruma çabaları, ülkemizde de yeni bir bilinç
ve anlayışla ele alınıyor. Başlangıçta, merkezi yönetim
marifetiyle ve sadece anıt eserlerin tek yapı ölçeğinde
korunmasını yeterli gören anlayış giderek çeşitlendi, sivil
mimarlık örneği yapıların, kent dokularının, doğal ve
arkeolojik sit bölgelerinin ve nihayet somut olmayan kültür
mirasının da korunmasını kapsayacak şekilde genişledi.
Tarihi Kentlerimizi Yeniden Keşfettik
Koruma sürecinde yakalanan bu ivme, koruma eylemine
katılan yerel yönetimlerin ve sivil toplum örgütlerinin
katkılarıyla başarıldı. 1990 yılında kurulan ÇEKÜL Vakfı ve
2000 yılında kurulan Tarihi Kentler Birliği, koruma eyleminin
sivilleşmesini, yerelleşmesini ve kitleselleşmesini sağlayarak,
bu sorumluluğu gerçek sahiplerine bırakan yeni bir anlayışın
öncüsü oldu. TKB ve ÇEKÜL işbirliği ile dile gelen bu söylem,
20 yıldır eylem içinde gelişerek, TKB üyesi tarihi kentlerde
somut projelerle hayata geçiyor. Tam da bu nedenle,
kuruluşundan bu yana 20 yılı geride bırakan Tarihi Kentler
Birliğini, koruma tarihimizde bir milat olarak görmek, bu
verimli döneme gerçekten yakışıyor. Çünkü ondan sonra her
şey değişti. Tarihi kentlerimizi yeniden keşfettik.
Bu keşif sürecinde geliştirilen projelerin başında, tarihi
kentlerimizde kalenin, çarşının ve tarihi dokuyu oluşturan
mahallelerin korunması gelir ki bu koruma ekseni aslında
tarihi kentin bütüncül olarak korunması ve hayatın yeniden
canlanması anlamını taşıyor. Tarihi Kentler Birliğinden önce,
tarihi kentlerimizde kaleler kaderlerine terk edilmiş, tarihi
çarşılar gözden düşmüş, sivil mimarlık örneği o güzelim
evlerimizin dokuduğu mahalleler boşalmıştı. Bu bir kader
olamazdı. Bu duruma razı olmayan hareketi başlatan
koruma projesinin mottosunu Metin Sözen Hoca söyledi.
Dedi ki:
Kale düşerse kent düşer.
Çarşı biterse hayat biter.
Mahallede hayat var.
Diyarbakır Kalesi / Şanlıurfa Kalesi
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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.

Kale Düşerse Kent Düşer
Asırlar boyunca kaleler bizi korudu. Şimdi biz kaleleri korumalıyız.
Gerçekten de özellikle Ortaçağda kaleler savunma yapılarıydı. Kentin
çekirdeği, savunulması kolay, tepelik bir yerde kurulur, surlar ve
burçlarla tahkim edilirdi. Keşifler, bilimsel ve teknolojik buluşlar önce
üretim ilişkilerini sonra da kentleri değiştirdi, dönüştürdü. Yeni savaş
teknikleri karşısında kentleri savunmak için kale duvarları yetmez oldu.
Kentler de, kaleden aşağıya doğru çarşılarla, mahallelerle, dönemi
simgeleyen anıtsal yapılarla ve yeni merkezlerle büyüdü. Geçmişte
kenti savunan görkemli kale, bu kez büyüyen kentin silueti içinde, o
kentin tarihi kimliğini temsil eden bir sembol yapıya dönüştü.
Kalesini koruyan kentini de korur. Kaleler kimlikli kentlerin başının
tacıdır. Tarihi Kentler Birliği ile birlikte kalelerimizin korunması
önemli bir proje başlığı haline geldi. Başta Bursa, Ankara, Gaziantep,
Diyarbakır, Afyon, Kayseri, Kastamonu, Kars olmak üzere, birçok tarihi
kentimizde kaleler restore edildi, işlevlendirildi ve o kentlerin en değerli
anı odakları olarak hemşerileriyle birlikte yeniden yaşamaya başladı.
Çarşı Biterse Hayat Biter
Selçuklu ve Osmanlı dönemlerinde, kervan yolları üzerinde
kervansaraylar, köprüler, limanlar ve çarşısıyla birlikte büyüyen ve
zenginleşen kentler inşa edilmiştir. Evliya Çelebi, eserinde, Osmanlı
coğrafyası üzerinde yer alan 250 kale (kent) ve 160 çarşıyı uzun uzun
anlatır.
Osmanlı çarşısı modeli, ilk başkent olan Bursa’da başlar ve gelişir. Bu
çarşı modeli aslında bir alışveriş sokağıdır. Çarşının ana aksı üzerinde
Alanya Kalesi / Kars Kalesi
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yer alan dükkânlarla birlikte bu aksa takılan hanlar da çok önemlidir.
Her birinin ayrı bir işlevi vardır. Kapan Han çarşıya gelen malın ölçülüp
biçildiği, değerinin tespit edildiği yerdir. Geceleri kapıları kilitlenen
bedestende değerli ürünler satılır. Diğer hanlar da satılan ürüne
veya vakfeden kişiye göre isim alır. Sokakların birbirine eklemlendiği
genişleyen küçük meydanlarda bir çınar, bir çeşme, bir kıraathane
mutlaka bulunur. Han avluları da aslında geleneksel kültürümüzün
huzur veren meydanlarıdır. Tarihi çarşılar aynı zamanda birer yaşam
merkezidir.
Bu yeni yaşam çevresinin oluşumunda iki büyük örgütlenme modelini
görürüz: Birincisi vakıf örgütlenmesi, ikincisi ise ahi örgütlenmesidir.
Vakıf örgütlenmesi, çarşıyı inşa eden ve yaşatandır. Vakıf malı kutsaldır,
kimse el uzatamaz. Bu nedenle bu eserler asırlar boyu korunarak bu
günlere gelmiştir. Çarşının içini dolduran ise ahi örgütlenmesidir. Tarihi
çarşılarda, mekân kalitesi çok değerli olan yapılar ve fiziksel çevrenin
yanında, çarşı kültürünü oluşturan toplumsal yapıyı, bu yapının
dirliğini, düzenini, yani ahi geleneğini görmek gerekir. Tarihi çarşılar
insanların alışverişte buluştuğu, esnafla müşterinin göz göze geldiği,
düzenli, güvenli, huzurlu bir mekân örgütlenmesidir.
Tarihi çarşılar bugün de varlığını sürdürüyor ama eskisi gibi değil.
Çarşıyı ayakta tutan vakıflar etkisiz, çarşı kültürünü ayakta tutan ahi
örgütlenmesi artık yok. Üstelik tarihi çarşılarımızın ciddi bir rakibi
olarak ortaya çıkan alışveriş merkezleri hızla çoğalıyor. Eskiyen, gözden
düşen tarihi çarşılarımıza yeni bir anlayışla yaklaşmamız gerekiyor.
Tarihi Çarşıların Geleceği
Tarihi çarşılarımızın geleceğine bir koruma ve yaşatma projesi
bütünselliğinde bakılmalıdır. Asırlar boyu çarşıyı ayakta tutan vakıflar
ve ahi örgütlenmesinin yerini alacak yasal tabana oturan yeni bir
kurumsal yapı oluşturulmalıdır. Yerel yönetimler ve esnaf örgütleri
bu yapı içinde söz ve karar sahibi olmalıdır. Henüz böyle bir yapı
olmamasına rağmen, TKB önderliğinde ve ÇEKÜL Vakfının katkılarıyla,
birçok tarihi kent belediyesi inisiyatif kullanarak tarihi çarşılarına
sahip çıktı; onları yeniden kente armağan etti. Restore edilen çarşılar,
hemşeriler tarafından benimsendi, hayat yeniden canlandı. Bu
deneyim de gösteriyor ki tarihi çarşılarımız, bir alışveriş mekânı olarak,
rakipsizdir.
Mahallede Hayat Var
Ülkemizdeki geleneksel kent dokusu, 1950’li yıllarda, köklü bir
şekilde değişmeye, dönüşmeye ve bozulmaya başladı. Anadolu’dan
büyük kentlere doğru yayılan plansız göç dalgası önlenemedi. Kent
çeperlerinde kaçak yapılarla gettolar oluştu. Planlı diyebileceğimiz
gelişmeyse yeni yerleşim bölgeleri oluşturmak yerine, mevcut
Gaziantep Bakırcılar Çarşısı / Muğla'da bir yorgancı esnafı
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geleneksel doku üzerinde plan değişiklikleri
yaparak, sivil mimarlık örneği az katlı ahşap
veya taş evler yerine, çok katlı apartmanları
dikmek şeklinde gerçekleşti. Mahalleler
boşaldı, yalnızlaştı, eskidi. Hem kentsel doku
hem de mahalle kültürü kaybedildi.
ÇEKÜL Vakfı, elde kalan kentsel sit
mirasını gündeme taşıyarak “Kendini
Koruyan Kentler” projesini geliştirdi. 1992
yılında Safranbolu’da başlayan ilk sokak
sağlıklaştırma eyleminde slogan şöyleydi:
“Evlerinizin içi sizin, dışı hepimizindir.”
Safranbolu halkı bu söyleme sahip çıktı,
harap durumdaki o eşsiz sivil mimarlık
dokusu kısa sürede elbirliği ile ayağa
kaldırıldı. Gitti diye bakılan Safranbolu geri
dönmüştü. Bu başarılı örnek diğer tarihi
kentleri de özendirdi.
Bursa, Muğla, Kütahya, Tokat ve
Kastamonu’da elde kalan kültür mirası
kentlilerle buluştu. Hemşeriler de kaybolan
kimliklerini yeniden bulmuş gibi mutluydular.
Mahallede hayat vardı. 2000 yılında kurulan
Tarihi Kentler Birliği, sokak, mahalle ve doku
koruma hedefini ilk önemli proje başlığı
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olarak belirledi. Böylece kent-çarşı-mahalle
ekseninde bütüncül koruma eylemi, tarihi
kent belediyeleri önderliğinde yerleşmiş,
sivilleşmiş ve yurt çapında yaygınlaşmış
oldu. 20‘inci yılında 460 üyeye ulaşan Tarihi
Kentler Birliğinin hibe programlarıyla sokak
sağlıklaştırma projeleri yapıldı. Bu projeler
merkezi ve yerel yönetim kaynaklarıyla
hayata geçirildi. Tarihi mahalleler, kimlikli
kentlerin yeni cazibe merkezleri olarak
yeniden eski güzel günlerine döndü.
Korunan Kentler, Canlanan Hayat
Kale-çarşı-mahalle rastgele dizilmiş bir örgü
değildir. Bunlar asırlar boyunca oluşmuş
geleneksel yaşam kültürümüzün fiziksel
mekânlarıdır. Mahalle kimlikli kentin sağlıklı
dokusudur. Çarşı bu dokuya hayat veren,
tarihi kentin omurgasıdır. Kale ise kültürle
yoğrulmuş kentin belleğidir, başındaki
tacıdır. Tarihi kaleleri, çarşıları, mahalleleri
korumak, kenti bütüncül olarak korumak
anlamına gelir ki bu sürecin sonunda
marka kentler icat etmeye çalışmak yerine,
kimlikli kentlerimizi yeniden keşfedebiliriz ve
geleceğe taşıyabiliriz.
Merzifon Kuşaktan Kuşağa Yemek Atölyesi katılımcıları, 2016
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MUDANYA’DA
KÜLTÜR HAFTASI
Tarihi Kentler Birliği, pandemi koşulları nedeniyle
ertelediği toplantılarına Tirilye Çalıştayı ve Mudanya Bölge
Toplantısı ile yeniden başladı. Toplantılar, Marmara Bölgesi
kentlerini biraraya getirdi; Mudanya, ÇEKÜL Akademinin
Alanda Eğitimler Programıyla 14 Eylül’de açtığı haftayı,
Tarihi Kentler Birliği toplantılarıyla kapattı.
Tarihi Kentler Birliği, 2020’nin yoğun proje ve uygulama gündeminde, tüm dünyayı etkisi altına
alan salgın nedeniyle toplantılarını ertelemiş ancak zamana yaydığı çalışmalarını ara vermeden
sürdürmüştü. Temmuz ayında yapılan TKB 1. Olağan Meclis Toplantısının ardından yılın ilk çalıştay
ve bölge toplantısı da bu koşullar altında 18-19 Eylül tarihlerinde Mudanya’da gerçekleştirildi.
Tirilye Çalıştayından Notlar
“Tarihi Kentlerde Kentsel Tasarım Rehberi” başlığını taşıyan Tirilye Çalıştayı Marmara Bölgesindeki
TKB üyelerinin kültür miraslarının korunmasına yönelik proje ve program deneyimlerini tartışmaya
açtı, gelecekte yürütülecek çalışmalara altyapı hazırlayacak adımı attı. İlk gün yapılan Tirilye
Çalıştay Programı, eski tren garı olan Mudanya Montania Otelde Tarihi Kentler Birliği Danışma
Kurulu Üyesi ve ÇEKÜL Vakfı Başkan Yardımcısı Mithat Kırayoğlu’nun yönetimindeki panelle
başladı. Program, Tirilye inceleme gezisi ve çalıştay oturumu ile devam etti.
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Sabah oturumundaki sunumlar,
Mithat Kırayoğlu'nun kentte sürdürülen
çok yönlü çalışmaları, kenti 7 proje
bölgesine ayıran Kentsel Tasarım Rehberi
deneyimlerini, beklenti ve hedefleri
aktardığı bir giriş konuşmasıyla başladı.
Kırayoğlu’nun konuşmasını, Bursa Alan
Başkanlığı Danışma Kurulu Üyesi, tarihçi
Prof. Dr. Yusuf Oğuzoğlu’nun sunumu
izledi. Oğuzoğlu, Mudanya’ya tarihi
bir perspektiften bakarak geçmişten
bugüne kentin kültür haritasını çıkardı,
kentte iz bırakan tarihi değerlere ve
olaylara değindi. Çalıştay öncesindeki
panel, Tirilye Kentsel Tasarım Rehberini
hazırlayan ekipte yer alan şehir plancısı
Şenol Hatipoğlu ve ÇEKÜL Yönetim
Kurulu Üyesi A. Faruk Göksu’nun
sunumlarıyla son buldu. TKB toplantısının
ev sahibi Mudanya Belediye Başkanı
Hayri Türkyılmaz da katılımcılara hoş
geldiniz diyerek Tirilye’de varlığını koruyan
yapılara dikkat çekti, eski Tirilye’yi bir
ölçüde hayata geçirme fırsatı bulduklarını
belirtti; çalıştayın bu yönde sürdürdükleri
çalışmalara ivme kazandıracağını söyledi.
Panelin ardından, Mithat Kırayoğlu’nun
rehberliğinde Tirilye alan gezisi yapıldı.

Neslihan Dostoğlu, Mustafa Şahin, Mithat Kırayoğlu, Yusuf Oğuzoğlu

Kentsel Tasarım
Rehberlerinden Beklentiler
Tirilye Kültür Merkezinde düzenlenen
ve ortak sorunların, ortak fırsatların ve
yerele özgü çözümlerin dile getirildiği
çalıştayı, ÇEKÜL Vakfı Yönetim Kurulu
Üyesi ve şehir plancısı A. Faruk Göksu
yönetti. Marmara Bölgesindeki farklı
belediyelerden koruma alanında
çalışan uzmanların ve halkın katıldığı
çalıştayda, değişik meslek gruplarından
kişiler arasında disiplinlerarası deneyim
paylaşımının yapılması amaçlandı.
Katılımcıların tarihi bir alanda hazırlanan
kentsel tasarım rehberinden beklentileri
üzerine konuşuldu. Özellikle koruma imar
planlarının yol gösterici bir doküman
olması beklentisi, katılımcılar arasında
öne çıktı. Kentsel tasarım rehberlerinde
fiziki bir tasarımdan çok, bir sistemin
tasarlanması, farklı aktörler arasındaki
ilişkilerin planlanması da öne çıkan
beklentiler arasındaydı.
Kentte devam eden hayatla, mimari
ölçekteki estetik yaklaşımlar arasında
bir denge kurulması, yaşam biçimine
müdahale edilmeden tasarım süreçlerinin
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sürdürülmesi, tereddütlere yer
bırakmayan net bir yol haritası çizilmesi,
koruma çalışmaları yapılırken kısıtlanan
birtakım müdahalelerle birlikte bunların
çözümüne yönelik öneriler geliştirilmesi,
insana dokunan çalışmalar yapılması,
kamusal mekânların halkın ihtiyaçlarına
göre tasarlanması beklentiler arasında
yerini aldı. Çalıştayı izleyen Tirilyeliler
de fikirlerini söyleyerek, nasıl bir kent
istediklerini belediye temsilcileri ve
uzmanlarla paylaştı.

Tarih İçinde Mudanya
18 Eylül Cuma akşamı düzenlenen, Prof. Dr.
Metin Sözen belgeselinin de gösterildiği
açılış töreniyle başlayan ve Marmara Bölgesi
kentlerini biraraya getiren toplantı “Tarih
İçinde Mudanya” paneliyle kente geniş bir
perspektiften yaklaşırken, UNESCO süreçleri
de tartışmaya açıldı; UNESCO Dünya Mirası
Listesine başvuruda ön koşul olan kültürel
niteliklere yakından bakıldı. Toplantı, TKB
heyetinin Mudanya inceleme gezisiyle son
buldu.

Çalıştayın sonuç bölümünde tarihi
kentlerde kentsel tasarım rehberi
hazırlanırken bazı “kırmızı çizgilerin”
olması gerekliliği üzerinde duruldu.
Rehberlerin kültür odaklı, işbirliğine dayalı,
gençleri sürece dâhil eden, yeni iletişim
tekniklerini ve teknolojilerini kullanan,
yeni yaklaşımları benimseyen bir yapıda
olması gerektiği belirtildi. Kentsel tasarım
rehberlerinden halkın beklentisinin
yüksek olduğu tespit edilirken, tek çözüm
aracının bu olmadığı da vurgulanarak,
bütüncül stratejik planların önemi
hatırlatıldı.

Uzun yıllardır ÇEKÜL Vakfının ve TKB’nin
kentte sürdürdüğü çalışmaların alandaki
yürütücüsü ve takipçisi olan Tarihi Kentler
Birliği Danışma Kurulu Üyesi ve ÇEKÜL Başkan
Yardımcısı Mithat Kırayoğlu, Mudanya’nın
zengin doğal ve kültürel miras kaynaklarının
korunması ve ihtiyaç haritasının belirlenmesi
sürecinde elde edilen deneyim ve bilgiyi hem
bölgesel hem ulusal ölçekte değerlendirerek
“Tarih İçinde Mudanya” panelini açtı. Panel,
Mudanya’yı arkeolojik ve tarihsel açıdan
inceleyen ve UNESCO süreçlerindeki alan
yönetimi çalışmalarına mercek tutan ayrıntılı
sunumlara sahne oldu.
Tirilye Çalıştayı
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Mudanya’nın
Arkeolojik Mirası
Prof. Dr. Mustafa Şahin
Uludağ Üniversitesi Fen
Edebiyat Fakültesi, Arkeolog

Myrlea Antik Kenti

Anadolu’nun en batısındaki Mudanya’nın iki tarihi var;
bilinen tarihi ve mitolojik tarihi. Bilinen tarihin ipuçlarını
Pilinius veriyor. Pilinius’a göre ilk olarak MÖ 8. yüzyılda
Kolophonlular tarafından kurulan kentin o zamanki adı
Myrleia. Kent, MÖ 202’deki yeniden inşasının ardından
Apamea adını alıyor. Romalılar, kenti Julius Caesar
döneminde koloniye dönüştürüyor ve kente Colonia
Iulia Concordia diyor. Nihayet, bir sonraki dönemde,
Bizanslıların egemenliğinde kent “dağlık bölge” anlamına
gelen Montania adını alıyor; Mudanya adı da bu isimden
evrilerek günümüze geliyor. Bununla birlikte kentin bir de
mitolojik kurgusu var. Bu kurguya göre Herakles ve Hylas,
bugünkü Mudanya ve Güzelyalı arasında bir yere,
anlatıya göre ağaçlar ve pınarlarla dolu çok güzel bir yere
bırakılırlar ceza olarak. Ve kent bu olayın ardından kurulur.
Peki, Apamea kenti nerededir? Bu kent hakkında
pek az şey biliyoruz çünkü bu zamana kadar yapılan
kazılar sondaj kazılarıdır. Ancak kazılardan anladığımız
kadarıyla, Myrlea Antik Kenti günümüzde Ömerli
Mahallesi Hisarlık mevkisinde. Antik tiyatro ‘80’li yıllarda
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yapılan blokların yanında, toprak altında;
antik liman ise bugün alışveriş merkezi
olan yapının altında bulunuyor. Tapınak
olabileceğini düşündüğümüz yerleri de
saptadık. Antik Mudanya’ya ilişkin en erken
bilgimiz, bugünkü kent merkezinde yer
alan ve kazısı A. Müfit Mansel tarafından
yapılan Mudanya Tümülüs mezarına
dayanıyor. Mezar odasında kırlangıç
kuyruğu çatı bulunan ender örneklerden
birisidir. Buluntulara göre MÖ 4. yüzyılın
ikinci yarısına tarihleniyor. Bu anıt mezar
Mudanya’nın ne kadar zengin bir kent
olduğunu gösteriyor.
Mermerden olan bir benzeri bugün
Fransa’da Rodin Müzesinde sergilenen
ve Myrlea’daki sondaj kazıları sırasında
ortaya çıkan bronz çocuk heykeliyse yakın
bir zamanda Bursa Arkeoloji Müzesinde
sergilenecek. Mudanya, antik tarihiyle açığa
çıkmayı bekliyor. Geçmişte yapılan hatalar,
bugün bilinçli, ilgili yaklaşımlar sayesinde
tekrar etmiyor. Başkan Hayri Türkyılmaz’ın
duyarlılığı sayesinde kentin tamamının çok
yakın zamanda 1. derece sit kapsamına
alınacağını umuyoruz.
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Osmanlı’dan
Cumhuriyet’e Mudanya
Prof. Dr. Yusuf Oğuzoğlu
Bursa Alan Başkanlığı Danışma Kurulu Üyesi, Tarihçi

Osmangazi Belediyesinin yaptırdığı
Panorama 1326 Bursa Fetih Müzesine
baktığımızda 1300 yılının başlarındaki Bursa’yı
görüyoruz. Surlar içine sıkışmış, tenha bir bölge.
Ama 1300’le birlikte bölgeye başlayan yoğun
Türkmen göçü ve 1303 Dimbos zaferiyle bölgede
nüfus artıyor. Bu, üretim artışına da işaret ediyor.
Yani Mudanya’nın kurucuları girişimcilerdir.
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Bir de hatırlamak gerekiyor; Osmanlı
payitahtının merkezi Bursa’dır. Bursa
gelişkin hukuk altyapısı nedeniyle önemli
bir ticaret merkeziydi. Tirilye’nin tarihine
baktığımızda da Akdeniz ticaret dünyasında
bir Tirilyeliler profili olduğunu görürüz.
Mudanya Belediyesinin geliştirdiği Mudanya
Limanı Projesi çok önemli. Bursa’nın
uygarlığa açılan kapısı Mudanya. Seyyahların
yazdıkları da Mudanya’nın uygarlığının
bolluğunu anlatır. Bursa-Mudanya
arasındaki ilişkilerin 1890’larda işlemeye
başlayan demir yoluyla güçlenmesi de
ilişkileri arttırır. Kentte 25 kahvehane,
10 han vardır. Çünkü Bursa’nın batısındaki
ticaret malları kentteki iskelelere
gitmektedir.
Tirilye sokak dokusu

Mudanya 2 yılı aşkın süre Yunan işgali
altında kalıyor. Mustafa Kemal Paşa, 30
Ağustos zaferinin ardından Bursa’yı üç
koldan almayı başarıyor. Sonra Bursa yöresi;
Mudanya, Tirilye yeni bir döneme giriyor.
Mübadele ise Cumhuriyet’in en önemli tarihi
olaylarından biri. Mudanya ve Tirilye merkez
olmak üzere, Bursa’ya çok fazla mübadil
göçmen gelmiştir. Cumhuriyet yönetimi bu
süreci çok iyi yönetti. Bu yüzden bizlerin en
büyük zenginliği mübadillerdir. Taş Mektep
restorasyonu tamamlandığında 3’üncü
katının uluslararası bir eğitim merkezi olması
planlanıyor. Üretimin yapılacağı; yemeklerin,
giysilerin, yöresel ürünlerin çalışılacağı bir
alan yaratılacak. Biz de bu kültürü kayıt altına
alacağız, unutmayacağız.
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Mudanya’nın
Hayallerinden
Eylem Planına
Prof. Dr. Neslihan Dostoğlu
İstanbul Kültür Üniversitesi Mimarlık
Fakültesi Dekanı, Bursa UNESCO
Alan Başkanı

Ütopya, hayal, plan... Bu kavramlardan
söz etmek istiyorum. Kentle bütünleşmiş
bir kavram ütopya. Mumford, “İlk ütopya
kentin kendisidir,” der. Thomas More’un
ütopya adasından Nuh’un gemisine,
ideal yer arayışı hep var tarihte. Ancak
Endüstri Devrimi ile birlikte aktivist bir
ütopya anlayışıyla karşılaşırız. Bu, şimdiki
zamanı yeniden inşa etme arzusudur.
Başka bir deyişle bu tarihten sonra, bir
hayalden iyi formüle edilmiş bir eylem
planına geçilmiştir.
Peki, Mudanya’nın hayalleri, ütopyası
nedir? Nasıl bir yerleşim olmayı
hedefliyor bütün mahalleleriyle birlikte?
Bir kültür kenti mi ya da kültür yerleşimi
mi, ticari kent mi, endüstri kenti
mi, turizm kenti mi? Ya da bunların hepsi
mi? Mudanya’nın hayalleri iyi formüle
edilmiş bir eylem planına dönüşebilir
mi? Türkiye’de kararlar ve hukuki
altyapı var, fikirler ve kanunlar var ama
uygulamada da hep bir eksiklik var. Bu

iradeyi koyabilmek gerçekten çok önemli. Hayallerin
eylem planına dönüşmesi ve uygulanması gerekiyor.
Mudanya’da 47 mahalle bulunuyor. Nüfusu ise 97 bin.
Tirilye bu mahalleler arasında en önemlilerden biri. Çok
da kolay ulaşılamayan bir yer olduğu için bozulmamış,
geleceğe umutla bakmamızı sağlayan bir yerleşme.
Mudanya’nın çok kültürlülüğünü son derece iyi yansıtan
bir kent burası. Rum yapıları ve daha eski dönemlerden
önemli kalıntılar var. Bu zengin tarih, sosyal yaşama da
yansıyor. Kültür turizmi de bu bölge için önemli. Yıkık
dökük bir kültürel miras yerine elden geçirilmiş, bakımı
yapılmış, gerekiyorsa güçlendirilmiş yapılara sahip bir
kültürel mirastan söz ediyor olmalıyız. Bir de kültür
turizmi sadece geçmişi değil, günceli de yakalıyor.
Kentsel, kırsal ya da doğal değerler girebilir bu kavramın
içine. Mesela Peru’daki Machi Picchu herkesin bildiği
bir yer; Brezilya’da ise gecekondu alanları kültür turizmi
kapsamında ziyaretçileri misafir ediyor. Bu alan mafyadan
Tirilye sokak dokusu
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temizlenmiş, elden geçirilmiş ve kültür
turizminin bir aracı haline dönüştürülmüş.
Mudanya’nın tek bir ağacının korunmasından
kent parklarının daha da zenginleştirilmesine,
kültürel varlıkların korunmasına, insanların ve
diğer canlıların yaşam kalitesinin artmasına
imkân verecek eylem planlarını hazırlamak ve
uygulamak hepimizin hayali ve umudu olmalı.

Kapanış Konuşmaları

Sezer Cihan
TKB ve Gaziantep Büyükşehir Belediyesi
Genel Sekreteri

Panelde, kentler için eylem planlarından söz
edildi. Biz, 2006’da ÇEKÜL Vakfı Başkanı
Prof. Dr. Metin Sözen Hocamın önderliğinde
Gaziantep için eylem planları hazırladık.
Kentimizde neye sahip olduğumuza baktık.
Sahip olduğumuz değerler kime ait?
Bunların hangilerinin projesi var? Eylem
planımızı hazırladıktan sonra, hedeflerimizi
3 ayda bir kontrol ettik ve bugün kimlikli bir
kent olarak bambaşka bir noktaya geldik.
Çok büyük başarıların söz konusu olduğu
çok az örnek var maalesef. Osmangazi,
Bursa, Gaziantep, Konya ve Kayseri bu
örnekler arasında. Tarihi ve kültürüyle öne
çıkmış kentler, diğer kentlerin çok önünde.
Tirilye’nin de benzersiz bir özelliği var.
Koruma mantığı belki 25 yıl önceye gelseydi,
Panagia Pontobasilissa Kilisesi
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Tirilye’nin etrafındaki beton yapılar
veya AVM olmazdı, Tirilye kentsel
tasarımıyla bütünleşirdi. Bu koruma
bilincini yaygınlaştırmak, bu nedenle
en büyük hedefimiz.

Hayri Türkyılmaz
Mudanya Belediye Başkanı

Belediye başkanı olduğum günden
beri Mudanya’da öyle kararlar aldık
ki, bunları hızlı bir şekilde hayata
geçirmemiz gerekiyor. Önümüzdeki
yıl TKB Özendirme Yarışması Metin
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Sözen Büyük Ödülünü almak
istiyoruz. Taş Mektep, kent müzesi
ve diğer fonksiyonlarıyla bütüncül
bir başvuru dosyası hazırlayarak
yarışmaya katılacağız.
Yaşamımda “keşke” lafını
kullanmamaya çalışırım. Pişman
olacağım bir şeyi yapmamaya
çalışırım. Ama belediye başkanı
olduktan sonra “Keşke yıllar
öncesinde belediye başkanı
olsaymışım,” dedim. Öyle olsaydı,
bugün Mudanya, UNESCO
Dünya Mirası Listesindeydi.
Çocukluğumdan hatırladığım, fakat
bugün olmayan güzellikler, hâlâ
varlığını koruyor olacaktı. Mithat
Kırayoğlu’nun da söylediği gibi,
hâlâ eski Tirilye’yi getirme şansımız
var. Bunu yapacağız. Tirilye'nin
en önemli sorunlarından biri olan
altyapı sorunlarını da çözeceğiz.
Hepinize katılımınız için teşekkür
ediyorum.

Eski Zetinyağı Fabrikası, Tirilye
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KENTSEL TASARIM
REHBERLERİ VE PLANLAMA
Alp Arısoy
ÇEKÜL Vakfı Kent Çalışmaları Uzmanı, Mimar

TKB Tirilye Çalıştayı ve Mudanya Bölge Toplantısı, pandemi
şartlarının getirdiği zorluklara rağmen ilgili bir katılım ve çok
katmanlı bir içerikle tamamlandı. “Kentsel Tasarım Rehberleri”
üst başlığı altında gerçekleşen çalıştay ve toplantı, Marmara
Bölgesinden gelen katılımcılar için farklı ölçeklerde uygulama
sorunlarını ve deneyimlerini tartışma imkânı sundu.
Kentsel tasarım rehberleri, TKB içinde son yıllarda üzerinde
özellikle durulan konuların başında yer alıyor. Gerek TKB
buluşmalarında, gerek ÇEKÜL Akademi eğitimlerinde, gerekse
de Çarşamba Toplantılarında Birliğin gündemine giren kentsel
tasarım rehberleri, Tirilye Çalıştayında kapsamlı bir biçimde ele
alındı.
TKB kurulduğu günden bu yana ülkemizde koruma pratiğinin
gündemini belirleme misyonunu sürdürüyor. Günümüzde yerel
yönetimlerin koruma politikalarını şekillendiren pek çok kavram,
TKB’nin yıllar süren çabaları sonucunda ülkemizde tartışılır hale
geldi. Anıtsal binalardan mahalle ölçeğine, oradan bölgesel
işbirliklerine ve havza boyutunda korumaya uzanan 20 yıllık
serüvende, “koruma sürecinin yönetimi”, başka bir ifadeyle “süreç
planlaması” bu zincirin son halkasını oluşturuyor. Kentsel tasarım
rehberleri tam da bu noktada; yani süreç planlamasının koruma
öncelikli yapılması kapsamında, elimizdeki en önemli araçların
başında.
Her ne kadar şehircilik mevzuatımızda kendine yer bulsa da,
Türkiye’de uygulanmış örnekleri çok sınırlı olan kentsel tasarım
rehberlerinin, yerel yönetimler nezdinde tartışılması; deneyimlerin
paylaşılması bu açıdan çok önemli. Tirilye Çalıştayı, fiili bir
örnek üzerinden bu tartışma ve deneyim paylaşımı ortamını
sağlaması açısından yararlıydı. Kentsel tasarım rehberleri bugüne
kadar üniversitelerde kuramsal gereksinimleri, bakanlıklarda
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mevzuattaki yeri kapsamında çalışılmış olsa da, fiili
uygulamayı yapacak olan yerel yönetimler ve yerel
yönetim teknikerleri arasında daha çok tartışılmalı,
yerele özgün uygulama yöntemleri daha çok
araştırılmalı.
Tirilye Çalıştayında Prof. Dr. Yusuf Oğuzoğlu, Mithat
Kırayoğlu ve Şenol Hatipoğlu’nun yaptığı sunumlarla
ve akabinde gerçekleştirilen atölye çalışmasıyla
aslında bu deneyim paylaşımına katkı sunma fırsatı
bulduk. Hazırlık aşamasındaki Tirilye Kentsel Tasarım
Rehberinin yaklaşımı, sorunları, fırsatları ve yöntemini
tartışmak, kentsel tasarım rehberlerinin nasıl
yapılması gerektiğine dair birarada yürüttüğümüz
araştırmanın bir parçası olarak değerlendirilebilir.
Ülkemizde çok sınırlı sayıda olan kentsel tasarım
rehberlerinden bir diğerini, bitmiş bir ürün değil,

29

hazırlık aşamasında bir süreç olarak okumak,
özellikle anlamlıydı.
Bu kapsamda Faruk Göksu
moderatörlüğünde gerçekleştirilen atölye
çalışması, çalıştay ve saha gezisini tamamlar
nitelikte, öğretici bir deneyim sundu. TKB
bünyesinde geçmişte gerçekleştirilen
atölye ve çalıştaylardan farklı olarak
Tirilyeliler ve sivil toplum örgütlerinin de
davetli olduğu atölye çalışması, kentsel
tasarım rehberlerinde katılımcı süreçleri
vurgulanması açısından önemliydi. Alanda
yaşayan halkın sorun ve beklentileriyle
planlama gereksinimleri arasında ilişkinin
kurulması, hiç kuşkusuz kentsel tasarım
rehberlerinin öncelikli amaçlarından biri.
Gelecek Hedefleri
TKB Mudanya Bölge Toplantısı, çalıştayın
devamı niteliğinde; çalıştayda ele alınan
konuların çok katmanlı bir biçimde
tartışıldığı bir etkinlikti. Kentsel tasarım
rehberleri, geçmişin kent hafızasını
koruyarak geleceğe nasıl, hangi süreçlerle
aktarılmasını gerektiği sorularını soruyor.
Bölge Toplantısında Prof. Dr. Mustafa
Şahin’in sunumu mekânın geçmişini; Prof.
Dr. Yusuf Oğuzoğlu’nun sunumu kent
yaşamının geçmişini tartışırken, Mithat
Kırayoğlu bize bu hafızanın günümüze
yansımasını aktardı. Prof. Dr. Neslihan
Dostoğlu ise ütopyalara; Mudanya’nın
vizyonu ve geleceğine dair bir kesiti sundu.
Kentsel tasarım rehberinin ön gördüğü
ve planlamayı amaçladığı sürecin gelecek
hedeflerine, UNESCO vizyonuna, çerçevesi
çizilmiş eylem hedeflerine ulaşmaya dair bir
pencere açtı.
Farklı katmanlarını geçmişten geleceğe,
vizyondan uygulamaya izleme şansı
bulduğumuz Tirilye çalıştayı ve Mudanya
Bölge Toplantısı bu bakımdan katılımcılar
için geniş bir perspektifi çok boyutlu olarak
sundu.
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Kent Rehberi
Bir zamanlar Bursa’nın
dünyaya açıldığı kapı olan
Mudanya, günümüzde
Anadolu’nun geçmişine
ışık tutuyor. Bu kent, tarihi
boyunca zeytin ve şarap
üretimiyle bilinen Tirilye’yi
ve farklı kültürlerin izlerini
taşıyan zengin bir mirası
tüm canlılığıyla koruyor.
Zeytin Kenti Mudanya
Sanayi Devriminin ardından Avrupa’dan
gelen koza talebi nedeniyle Mudanya’da
bugün tarımsal faaliyetlerin başında
zeytincilik geliyor. Türkiye’de sofralık
siyah zeytinin en iyi türünün bu bölgede
yetiştiği söyleniyor. Sokaklarında
yürüdüğünüzde zeytin ve zeytinyağı
kokusunu duyuyor, küçük dükkânlarında
en çok zeytin görüyorsunuz. Tirilye’de
yapılan zeytin şenlikleri de bu geleneksel
üretimin kutlandığı önemli etkinliklerden
biri. Zeytine bağlı olarak zeytinyağı
üretiminin de yaygın olduğu kentte, yanı
sıra kara incir ve kara üzüm üretimi de
önemli bir yer tutuyor.
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Panagia Pontobasilissa
Kilisesi
Tirilye ve çevresi çok sayıda kilise ve
manastıra ev sahipliği yapıyor. Ortodoks
dünyası için büyük önem taşıyan
Panagia Pontobasilissa Kilisesi, dünyada
duvarlarına resim yapılan ilk kilise olarak
biliniyor. Hz. Meryem’in yaşamının
anlatıldığı resimler ve baş melek Mikail’in
kanatlı freski, kilisenin iç duvarlarını
süslüyor. Halk arasında, dış cephesindeki
destek payandaları nedeniyle Kemerli
Kilise olarak da bilinen kilisenin 13. yüzyıl
sonlarına tarihlendiği düşünülüyor. Doğubatı doğrultusunda uzanan Yunan haçı
şemasına sahip olan kilisenin içi, dışından
daha görkemli. Duvarları ve yüksek kubbesi sağlam olan kilisenin sütunlarının Mısır’ın İskenderiye
kentinden getirildiği rivayet ediliyor. Yaptıran kişiyi ve yaptırıldığı tarihi tam olarak belirten bir kitabesi
bulunmadığı için uzun yıllar boyunca değişik isimlerle anılan kilise, yakın zamanda İstanbul Fener
Rum Patrikhanesinin Bursa Metropolitliğine atadığı Elpidophoros Lambriniadis tarafından satın alındı.
Restorasyonunun tamamlanmasının ardından kilisenin yeniden ibadete açılması bekleniyor.

Eski İstasyon Binası
Mudanya Garı
Eski İstasyon Binası, Mudanya sahil
şeridinde, denize nazır bir bina. 1849
yılında Fransızlar tarafından gümrük
binası olarak inşa edilen bina, 1892
yılından itibaren tren istasyonu
olarak kullanılmaya başlanmış.
Ancak binanın tren istasyonu olarak
kullanılmasından önce, yaklaşık 20
yıl süren bir demiryolu yapım süreci
var. Sultan Abdülaziz 1871 yılında Asya
Osmanlı Demiryolları Projesini ilan
eder. Haydarpaşa’dan başlayan bu
ağın içinde Mudanya da yer alır. Bunun üzerine Bursa ve Mudanya arasında, uzunluğu 42 kilometreyi
bulan demiryolu inşa edilir. Bu demiryolu hattı, uzun yıllar boyunca, başta ipek olmak üzere Bursa’da
üretilen malların dünyaya açılmasını sağlar. 1953 yılında zarar ettiği gerekçesiyle TBMM kararıyla kapatılan
ve rayları sökülen istasyondan bugüne kalan tek iz, gar binasıdır. Bina, ‘80’li yılların sonunda restore edildi
ve otel olarak işlevlendirildi.
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FIRAT KENTLERİ
İSTANBUL'UN GÜNDEMİYDİ
Tarihi Kentler Birliği 2. Olağan Meclis Toplantısını İstanbul'da
düzenlendi. İstanbul Buluşmasının gündeminde Fırat
Havzasında yürütülen çalışmalar ve TKB Özendirme
Yarışması Ödül Töreni vardı.
Tarihi Kentler Birliği 2. Olağan Meclis Toplantısı, 28 Eylül’de The Green Park Pendik Otelde
gerçekleştirdi. TKB Genel Sekreteri Sezer Cihan’ın moderasyonunu yürüttüğü İstanbul Buluşması,
Meclis Toplantısı ile başladı. Yılın ikinci Meclis Toplantısı, Divan Başkanı Hayrettin Güngör tarafından
yönetildi. Güngör, gündem maddelerini okuyarak oylamaya sundu. Toplantıda ayrıca Birliğe yeni
üye olan belediyeler de açıklandı. Buna göre Ağrı Belediyesi, Belediye Meclis kararıyla üyelikten
ayrılırken Keşan ve Dargeçit belediyeleri, Birliğin yeni üyeleri oldu; TKB üye sayısı 460’a yükseldi.
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TKB’nin 20. Yılında
Ülke Bütününde Havza
Çalışmaları
A. Faruk Göksu
ÇEKÜL Vakfı Yönetim Kurulu Üyesi,
Şehir Plancısı

Tarihi Kentler Birliği, tüm Fırat
Havzasını kapsayacak bir çalışmayı
aldı gündemine. Bu çalışmada ilk
olarak Cumhuriyet’in ikinci yüzyılına
gireceğimiz 2023 yılına dek somut
bazı adımlar atmayı hedeflediysek de,
hedefimizin sınırını genişleterek 2030’e
değin sürecek bir planlamayı öngördük.
Birleşmiş Milletlerin Sürdürülebilir
Kalkınma Hedefleri, 2030’u imliyor. Bu
iki tarih, yani 2023 ve 2030, çalışmamızın
ana omurgasını oluşturdu. Fırat; su kenarı
yerleşmelerini kapsadığı gibi, hinterlandı
alırsanız Hatay’ı, Kahramanmaraş'ı da
kapsıyor. Etkileşim alanı çok büyük.
Dolayısıyla biz önce Fırat’ı anlamaya
çalıştık.
Fırat Buluşmaları adını verdiğimiz
buluşmalar aracılığıyla halka,
belediye başkanlarına sorular sorduk.
Malatya’da, Levent Vadisinde büyük
bir katılımla, kamu-yerel-sivil-özel
kesimlerin temsilcileriyle ilk çalıştayımızı
gerçekleştirdik ve özellikle yerelden
bilgi ve öneriler almaya çalıştık. Daha

sonraki çalıştaylarımızı Harput, Pertek,
Arapgir ve Adıyman merkezde yaptık. “Size
göre Fırat nedir?” sorusunu sorduk. Sonuç,
“suların buluşması” oldu. Öyle bir coğrafya
ki, sadece Fırat ve Dicle değil, bu nehirleri
besleyen, devamı olan o kadar çok su
hareketi var ki, bu coğrafyayı ayrıcalıklı kılan
da suların etkileşimi. Sonuçlardan bir diğeri
de “yeniden keşfetmek”ti. Bu coğrafyada
bilinenler ve bilinmeyenler yeniden keşfediliyor.
Şanlıurfa’da Göbeklitepe’nin keşfi, bu
coğrafyanın yeniden ve yeniden keşfedilmeye
ne kadar açık olduğunu gösteriyor. Üçüncü
sonuç ise, uygarlıkların üretim biçimlerinin
geliştiği yer vurgusuydu. Bu değerleri tekrar
keşfederek, eski çizgileri yeni değerlere nasıl
dönüştüreceğimizi düşünmemiz gerekiyor.
Fırat, inanışların doğduğu, yayıldığı gizemli bir
coğrafya. Bu kültürel zenginlik, bize gelecekle
ilgili bir alan açıyor.
Fırat’ın belleği, Fırat’ın su yerleşmelerinin
gezegeni koruyan bir yaklaşımla gençler ve
halkla buluşturulması, yerelin ekonomiye
katma değeri gibi başlıkları düşünmemiz,
stratejiler geliştirmemiz lazım. Havza birlikleri,
havza ajansları örnekleri var dünyada.
İşbirliğine, güç birliğine dayalı ortamlar
bunlar. Yeni nesil üretim ve yeni nesil yönetim
planına, Fırat’ın anatomisini çok iyi bilmeye, en
önemlisi de tasarım ilkelerini ortaya koymaya
ihtiyacımız var.
Kentsel Strateji uzmanları tarafından
hazırlanan ve ÇEKÜL’ün danışmanlığında
toplam 11 kentte yürütülen araştırmanın
sonunda Fırat 2023 Eylem ve Vizyon Planı
hazırlandı. TKB’nin yayımladığı ve bugün sizlere
birer kopyası verilen vizyon ve eylem planına
www.tarihikentlerbirligi.org adresinden de
online ulaşılabilir. Bu çalışma kapsamında
bir manifesto yayımladık. 10 maddelik bu
manifestonun en önemli ilkesi etkileşim. O
nedenle sizlerin de katkısına açık bir plan.
Önerilerinizle geliştirilmeye, yenilenmeye açık
olduğunu paylaşmak isterim.
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Fırat Havzası Vizyon ve Eylem Planından alıntı
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Medeniyet ve Yurttaşlık
Hayrettin Güngör
TKB ve Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı

Dünyanın başka başka dillerinde şehir anlamına
gelen kelimelerin tamamına yakınında iki kök
anlam bulunuyor: Medeniyet ve yurttaşlık: Bugün
adına şehir dediğimiz yapılar, bu kök anlamlara
nispetle tanımlanıyorlar. Yani kent/yurttaşlık bilinci ve
medeniyet/üretim bilinci. Yine bugün özellikle pandemi
ile birlikte yoğun olarak gündemimize aldığımız bir
düşünce var. Gayet isabetli bir şekilde deniliyor ki “Yeni
ülkeler artık şehirlerdir. Uzun vadede kendi kendine
yetebilen şehirlerin öne çıktığı bir dünyada yaşayacağız.”
Doğrusu bu tespite coşkuyla katılıyorum. Kendi
kendine yetebilmenin önemini bir an olsun gözden
kaçırmamamız gereken tarihsel bir yol ayrımına geldik.
Bu yol ayrımında adına şehir genetiği diyebileceğimiz o
büyük hafızanın, kentleri birkaç adım öne çıkaracağını
düşünüyorum.
Bugün tarihi kentler konseptini şehir genetiği ve
inovasyon kavramlarıyla birlikte düşünmeye mecburuz.
Hem yüzyıllar, hatta binyıllar içerisinde biriktirdiğimiz
genetiğe yaslanacak hem de bu genetiği kendi kendine
yetebilen şehirler fikrini inovatif olarak geliştirmek
üzere kullanacağız. Yaptığımız restorasyonlarla
tarihimize sahip çıkmanın yanı sıra, hummalı bir
hazırlık içinde yürüttüğümüz şehir tasarım merkezi
ve benzeri hamlelerle, UNESCO başvuru sürecimizle
ve daha nicesiyle Türkiye’ye örnek bir şehir genetiği
projeksiyonu ortaya koymak istiyoruz. Bu süreci Kültürel
Kalkınma Eylem Planı adını verdiğimiz örnek bir planla
taçlandıracağız.
Fırat Havzası Vizyon ve Eylem Planından alıntı
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Yerelden Evrensele,
Gelenekten Geleceğe
Fatma Şahin
Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı

Tarihi Kentler Birliği ve Prof. Dr. Metin
Sözen’in vizyonu çok önemli. Bu Birlik bir
okul; nitelikli insanların yetiştiği bir okul. Bu
okulun önemi, değişen dünyayı izleyebilen
ve değişimi yönetebilen yaklaşımları
açığa çıkarması ve desteklemesidir. Bunu
vurguladıktan sonra, hazırladığımız Yerel
Yönetimler Manifestosundan söz etmek
istiyorum. Bu manifestoda çok önemli
başlıklar var. Marka şehirler, akıllı şehirler,
değer katan şehirler ve şehir ekonomileri
başlıca olmak üzere, her biri çok iyi çalışılmış
başlıklar bunlar. Ancak iyi biliyorum ki, ete
kemiğe büründürmek, buranın, kentlerin,
belediye başkanlarının işi. Çıkan metodolojiye,
terminolojiye hâkim olmamız; dünyadaki
değişimi görmemiz; yerelden evrensele ve
gelenekten geleceğe hak ettiğimiz yerde
konumlanmamız gerekiyor.
Üzerimizde büyük bir sorumluluk var,
çünkü emanetimiz büyük. Bu nedenle
Avrupa Birliği projesi kapsamında, büyük bir
laboratuvar ve kütüphaneyi içerecek olan
Arkeoloji Enstitüsünün kuruluş çalışmalarını
sürdürüyoruz. Bu enstitü ile kültür mirası
çalışmaları bütçe ve zaman engelini aşacak,
çalışmalarımız hız kesmeden sürecek.
Zeugma Mozaik Müzesi, Gaziantep
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Kültür Mirası Turizmin
Ana Damarı
Nadir Alpaslan
Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı

39

Biz bu ülkede adeta bir açıkhava müzesinde yaşıyoruz.
Kültür mirasını korumak, zarar gören eserleri ihya etmek
bu nedenle her birimizin görevi. Dolayısıyla TKB gibi
birliklerle güç birliği yaparak görevimizi yerine getirmek,
önemli. Türkiye, turizm açısından yıldızı parlayan
ülkelerden biri. Fakat asıl değerimiz, Anadolu’nun
kültürel birikimidir. Doğal güzelliklerimiz, somut olmayan
kültür mirasımız, yeni yaklaşımlar geliştirebilmemiz için
önümüzde zengin bir alan açıyor. Turizmin ana damarı,
kültürel ve tarihsel birikimimizdir. Somut ve somut
olmayan kültür mirasımızı ihya etmek de öncelikli
hedefimiz.
Ülkemizin her bir köşesinde, birliktelik içinde, havza
boyutunda düşünerek on binlerce yıllık zenginliğimizi
insanlığın hizmetine sunabiliriz. Bu noktada özellikle
belirtmek isterim; bütçe sınırları, doğru projelere engel
değildir. Bakanlığımızın her birimi, sorumluluğunu
yüklenmiş durumdadır. Sizlerle, belediyelerle her alanda
gerekli işbirliği içinde çalışmaya, ortak sonuçlara ulaşmaya
istekli olduğumuzu hatırlatarak, birlikte çalıştığımız ve
çalışacağımız tüm belediye başkanlarımızı selamlıyorum.

40

BULUŞMA > HABER

ÖZENDİRME ÖDÜLLERİ
SAHİPLERİNİ BULDU
Side
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Geleneksel olarak her yıl
YAPEX Fuarında düzenlenen
Özendirme Yarışması Ödül Töreni,
bu yıl İstanbul Buluşmasına taşındı.
Yarışmaya 39 belediye, 67 proje
ile başvurdu; ödüller bir kez daha
koruma bilincine ve çabasına vurgu
yaptı.
Kentlerin, kimliklerini yansıtan değerlerini korumada
strateji, yönelim ve önceliklerini somutlaştırdıkları Tarihi
Kentler Birliği Tarihi ve Kültürel Mirası Koruma Proje ve
Uygulamalarını Özendirme Yarışmaları, ilk kez düzenlediği
2001 yılından bu yana ülkemizdeki koruma çalışmalarının
sahaya yansıdığı en önemli platform. Kentlerin kimliklerini,
kültürlerini ve tarihlerini korumaları yönünde başlıca
teşviklerden biri olan Koruma Özendirme Yarışması, bu
yıl 19’uncu kez düzenlendi. 28 Eylül’de The Green Park
Pendik Otelde yapılan törene Kültür ve Turizm Bakan
Yardımcısı Nadir Alpaslan, Türkiye Belediyeler Birliği ve
Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, TKB
ve Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin
Güngör, TKB Encümen Üyeleri, TKB üyesi tarihi kentlerin
başkanları, ÇEKÜL Vakfı Yönetim Kurulu üyeleri A. Faruk
Göksu ve Hasan Özgen, ÇEKÜL Vakfı Genel Müdürü S. Yeşim
Dizdaroğlu ile ÇEKÜL Vakfı uzmanları katıldı.
Yarışmanın sonuçları, TKB Danışma Kurulu Üyelerinden
oluşan jürinin internet ortamında yaptığı değerlendirme
toplantısıyla belirlendi. Bu yıl 39 belediyenin 67 proje
ile katıldığı yarışmanın sonucunda Metin Sözen Büyük
Ödülünün yanı sıra 1 Jüri Özel Ödülü, 8 Proje, 8 Uygulama,
8 Süreklilik ve 13 Başarı Ödülü verildi.
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Metin Sözen Büyük Ödülü
Manavgat Belediyesi / Side Antik
Kentinin Koruma İmar Planı ile Dönüşümü
Manavgat Belediyesine Metin Sözen Büyük
Ödülünü, Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı
Nadir Alpaslan takdim etti. Ödül gerekçesinde
“Manavgat Belediyesi; uzun yıllardır devam
eden bütüncül bir stratejinin parçası olarak
katılımcı bir ortamda kurgulanan koruma
çalışmalarını kent yaşamıyla bütünleştiren
ilerici proje yaklaşımları, arkeolojik mirasın
üzerinde gelişmiş geleneksel kent dokusu
ile bütünleşen çok katmanlı ve akıllıca
kurgulanmış proje senaryosu, yoğun turizmin
bulunduğu bir alanda kamusal mekânlar ile
desteklenen, stratejik ölçekten mimari ölçeğe
kadar ilişkileri iyi kurgulanmış ve uygulanmış
çalışmaları nedeniyle 2019 yılı Metin Sözen
Koruma Büyük Ödülüne layık görülmüştür.”
denildi.
Side Antik Kenti
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Jüri Özel Ödülü
Kayseri Büyükşehir Belediyesi / Kayseri Kalesi,
Meryem Ana Kilisesi-Şehir Kütüphanesi,
Gazioğlu Konağı ve Gömlekçioğlu Evi, Konutlar
(30-31 parsel, 23 parsel, 2 parsel), Jandarma
Konağı
Kayseri Büyükşehir Belediyesi ödülünü, Türkiye
Belediyeler Birliği ve Gaziantep Büyükşehir
Belediye Başkanı Fatma Şahin ile TKB ve
Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı
Hayrettin Güngör'ün elinden aldı. Ödül
gerekçesinde “Kayseri Büyükşehir Belediyesi; uzun
erimli olarak tarihi kent merkezinde yürüttüğü
Kültür Yolu Projesi kapsamında bütüncül bir
senaryoyu adım adım uygulayarak tarihi dokuda
tamamladığı farklı ölçeklerdeki nitelikli restorasyon
ve işlevlendirme çalışmaları ile kent merkezindeki
anıtsal yapıların kamusal niteliğini artıran işbirliğine
dayalı uygulamaları nedeniyle, 2019 yılı Jüri Özel
Ödülüne layık görülmüştür.” denildi.
Kayseri Kalesi
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Antalya Büyükşehir Belediyesi

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi

Çatalca Belediyesi

Kocasinan Belediyesi

Seyhan Belediyesi

Yüreğir Belediyesi

Proje Ödülleri
Antalya Büyükşehir Belediyesi:
Kent Araştırmaları Merkezi Projesi
Balıkesir Büyükşehir Belediyesi:
Ekinel Evi, Kazım Özalp Sokağı
1. Kısım Sokak Sağlıklaştırması
Çatalca Belediyesi:
Tarihi Kaleiçi Surları Restorasyon
Projesi, Karacaköy Mahallesi
Taşmektep Restorasyon Projesi,
Kaleiçi Mahallesi Maliye Lojmanı
Uygulama Projesi, Topuklu Çeşmesi
Restorasyon Projesi
Eskişehir Büyükşehir Belediyesi:
Tarihi Odunpazarı Bölgesi
Öngörünüm Projesi

Kocasinan Belediyesi:
Çandır Camisi, Güneşli Jandarma
Konağı, Hızır İlyas Köşkü
Seyhan Belediyesi:
Prof. Dr. İlter Uzel Tıp ve Diş Hekimliği
Müzesi, Eski İstasyon Binası, Karikatür
ve Edebiyat Evi
Sultanhisar Belediyesi:
Zeytinyağı Fabrikası
Yüreğir Belediyesi:
Ölümsüzlük Şehri Misis Projesi
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Akşehir Belediyesi

Alanya Belediyesi

Bodrum Belediyesi

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi

Kahramanmaraş Büyükşehir
Belediyesi

Osmangazi Belediyesi

Safranbolu Belediyesi

Simav Belediyesi

Kahramanmaraş Büyükşehir
Belediyesi:
Tarihi Maraş Kalesi Çevre
Düzenleme Projesi

Safranbolu Belediyesi:
Tarihi Çarşı Bölgesi Ticari
Kesim Bölgesel Restorasyon ve
Canlandırma Projesi

Osmangazi Belediyesi:
Gazzeli Ahmet Efendi
Kütüphanesi, Kayhan Şadırvanlı
Han Gençlik Merkezi

Simav Belediyesi:
Arkeopark Projesi, Eski Osmanbey
İlkokulu Binasının Kent Müzesine
Dönüştürülmesi Uygulaması

Uygulama Ödülleri
Akşehir Belediyesi:
Yukarı (Gâvur) Hamamı
Restorasyonu
Alanya Belediyesi:
418 Ada 1 Parseldeki Yapının
Restorasyonu, Hacı Karanfil
Konağının Restorasyonu,
Alanya Kalesi Yürüyüş Yolu
Bodrum Belediyesi:
Kent Müzesi Restorasyon
Projesi
Gaziantep Büyükşehir
Belediyesi:
Sabun Han Restorasyon
Projesi, Suyabatmaz Meslek
Edindirme Kursu
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Afyonkarahisar Belediyesi

Boyabat Belediyesi

Burdur Belediyesi

Kastomonu Belediyesi

Kepez Belediyesi

Mudanya Belediyesi

Süreklilik Ödülleri
Afyonkarahisar Belediyesi:
Atatürk Kültür Merkezi, Paşa Camisi, Ulu Konak

Mudanya Belediyesi:
Girit Mahallesi ve Mütareke Meydanı 2. Etap
Projesi, Tirilye Sanat Evi Projesi

Boyabat Belediyesi:
Boyabat Tarihi Orta Çarşı Kentsel Tasarım
ve Tarihi Kent Dokusunun Sağlıklaştırılması
Projesi 1. Etap, Boyabat Yaşayan Kültürel Miras
Müzesi

Şahinbey Belediyesi:
Şehreküstü Konakları 2 Restorasyonu Projesi,
Şiveydiz Yöresel Yemekler Projesi

Burdur Belediyesi:
Murtazaaliler Evi Rölöve, Restitüsyon ve
Restorasyon Projesi
Hatay Büyükşehir Belediyesi:
3. Mıntıka 466 Parsel (Expo Evi), 3. Mıntıka 1221
Parsel (Belediye Konuk Evi)
Kastamonu Belediyesi:
2. ve 3. Etap Sokak Sağlıklaştırma ve Cephe
İyileştirme Projeleri
Kepez Belediyesi:
Cemil Meriç Kitaplığı

Başarı Ödülleri
Akçadağ Belediyesi
Levent Vadisi Alan Tasarım Projesi İzmir
Büyükşehir Belediyesi Ali Paşa Şadırvanı
Restorasyonu
Karadeniz Ereğli Belediyesi
Balı Mahallesi Roma Dönemi Su Kemerleri ve
Yakın Çevresi Çevre Düzenleme Projesi, Göztepe
Koruma Amaçlı İmar Planı ve Çevre Düzenleme
Projesi, Kdz. Ereğli Belediyesi Bilim, Kültür ve Sanat
Merkezi, Peraklius Sarayı ve Yakın Çevresi Çevre
Düzenleme Projesi
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Akçadağ Belediyesi

Karadeniz Ereğli Belediyesi

Kırklareli Belediyesi

Kütahya Belediyesi

Malatya Büyükşehir Belediyesi

Tirebolu Belediyesi

Ünye Belediyesi

Yeşilyurt Belediyesi

Oğuzeli Belediyesi
Deliktepe Tarihi ve Kültürünün
Korunması ve Turizme
Kazandırılması Projesi

Tirebolu Belediyesi
Tirebolu Tarihi Hamamı ve
Hamam Kültürü Müzesi Projesi

Kırklareli Belediyesi
Su ile Gelen Medeniyet-Tarihi
Çeşmelerin Restorasyonu
Konak Belediyesi
Alanyalı Konağı Restorasyonu
Kumluca Belediyesi
Olympos Ören Yeri Çevre
Düzenleme ve Karşılama
Merkezi Projesi
Kütahya Belediyesi
Darü’l-Kurra Restorasyonu
Uygulaması, Saraçhane ve
Kavaflar Sokak-Sokak Üst Örtü
Proje Uygulaması
Malatya Büyükşehir Belediyesi
Taşhoran Kilisesi Restorasyon
Yapım İşi

Ödemiş Belediyesi
Emmioğlu Mahallesi 121 Ada 40
Parsel (Ödemiş Kültür Turizm
Ofisi), Ödemiş Belediyesi Yıldız
Kent Arşivi ve Müzesi (Öykam)
Devamı Projesi

Ünye Belediyesi
Ünye Kefelihan Restorasyon
Projesi
Yeşilyurt Belediyesi
Yeşilyurt Kahve Konağı Müzesi
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HAN YOLU PLATFORMU
KURULDU
Ahmet Onur Altun
ÇEKÜL Vakfı Kent Çalışmaları, Şehir Plancısı

Geçmişte Sivas’tan gelerek Malatya’ya bağlı Hekimhan ilçesinden geçen Han
Yolu üzerindeki Basak, Güvenç, Boğazgören (Çırzı), Çulhalı ve Hasançelebi köyleri
biraraya gelerek Han Yolu Doğa ve Kültür Varlıklarını Koruma Platformunu kurdu.
Platforma yakın zamanda Beykent (Erdehen), Hacılar, Dereköy, Bahçedamı, Davulgu,
Yeşilkale, Akmağara ve Başkınık mahalleleri de katıldı. Bölgedeki doğal ve kültürel
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Han Yolu üzerinde bulunan sivil toplum
örgütleri ve muhtarlıklar, doğal ve kültürel
varlıklarını korumak üzere Han Yolu
Platformunu kurdu. Yerel örgütlenmenin
son dönem örneklerinden biri olan platform,
çalışmalarını aktif olarak yürütüyor.
varlıkların korunması ve civar
köyler arasındaki işbirliğinin
güçlendirilmesi amacıyla kurulan
platform, alanda sivil inisiyatifi
güçlendirmeyi ve koruma
çalışmalarına hız kazandırmayı
amaçlıyor.
ÇEKÜL Vakfı Kent Çalışmaları
ekibi, Tarihi Kentler Birliğinin
desteğiyle yürüttüğü Yaşayan
Kırsal Miras Programı
çerçevesinde 30 Nisan1 Mayıs 2019 tarihlerinde
Malatya’nın Hekimhan ilçesinde
ve ilçeye bağlı Basak ve Güvenç
köylerinde bir alan çalışması
gerçekleştirdi. Alandaki
çalışmanın ardından hazırlanan
raporlar ilçe belediyesi ve köy

muhtarlıklarıyla paylaşıldı. ÇEKÜL
Vakfı Kent Çalışmalarının yerel ile
bilgi alışverişi ve fikir paylaşımı
sürüyor.
Tüm bu sürecin de etkisiyle
halihazırda aktif olan Basak ve
çevre köylerdeki sivil inisiyatifler
çalışmalarını hızlandırdı. Basak
Köyünde yürütülen çalışmaları
diğer köyleri de kapsayacak
şekilde genişletmeyi ve bölgede
daha bütüncül ve işbirliğine
dayalı bir örgütlenme modeli
oluşturmayı amaçlayan yöre
halkı, Han Yolu Doğa ve Kültür
Varlıklarını Koruma Platformunu
kurdu. İlk aşamada Han Yolu
üzerinde bulunan 5 köyün
birlikteliğiyle kurulduysa da,
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Hasançelebi, Güvenç, Basak ve Çırzı (Boğazgören) köyleri
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platforma yakın gelecekte civardaki diğer
köylerin de katılması amaçlanıyor.
Yerel sivil inisiyatifin gelişmesi ve
güçlenmesi için Anadolu’nun pek çok
yerinde çalışmalar yapan ve bu inisiyatiflere
her zaman destek olan ÇEKÜL Vakfı,
Malatya’da bulunan ÇEKÜL Vakfı Doğu
Anadolu Araştırma Merkezi ve alandaki
temsilcileriyle platformun çalışmalarına
da destek olacak ve platformla eş zamanlı
olarak çeşitli projeler yürütecek.
Çalışma Planı ve Hedefler
Platformun amacı aynı coğrafyada yaşayan
aynı kültürün insanları olarak doğa ve kültür
varlıklarının korunmasına; doğal, sosyal,
ekonomik ve kültürel sorunların tespiti ve
çözülmesine yönelik çalışmalar yapmak.
Bu doğrultuda platformun ilk etapta aldığı
kararlarla yapılan ve yapılması planlanan
çalışmaları sıraladı. Buna göre, platform,
her ikisi de yapımına başlanan ve imece
usulü çalışılan Basak Mahallesi Cem ve
Kültür Evi ile Güvenç Mahallesi Sadıkbaba
Kültür Evini tamamlamayı; yöresel ürünlerin
değerlendirilmesi için kooperatifleşme
sürecini başlatmayı; Hasançelebi Lisesini
tekrar açmak üzere çalışılmasını; Basak,
Güvenç ve Çulhalı’nın Hekimhan bağlantı
yollarının asfaltlanmasını; ÇEKÜL Vakfının
bölgedeki çalışma programına Basak
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Mahallesi ile birlikte Güvenç, Çulhalı,
Boğazgören ve Hasançelebi mahallelerini
de almak üzere girişimlerde bulunmayı
programına aldı. Programda yer alan diğer
planlı çalışmalarsa şöyle: Bölgeye özgü
varlıkların korunması ve tanıtılması; bölgenin
yetiştirdiği kültür temsilcileri Sadık Baba,
Aşıki, Esiri Baba ve diğerlerinin hayatlarının
konu edildiği panel ve söyleşi etkinliklerinin
yapılması; mahallelerin tanıtım broşürlerinin
hazırlanması; yazılı basın ve sosyal medya
ağlarının kullanılması; bölgedeki maden
işletmelerinin zararlarının saptanması ve
asgari düzeye indirilmesi için girişimlerde
bulunulması; yaban hayatın korunması;
iklim ve arazi yapısına uygun alternatif
tarım ürünlerinin denenmesi; bölgenin
ekonomik anlamda desteklenmesi için
faaliyet gösteren işletmelerle gerekli
görüşmelerin yapılması; Basak, Başkınık
ve Hasançelebi mahallelerini birbirine
bağlayacak bir grup yolunun yapılması
için girişimlerde bulunulması; Pandemi
sürecinin bölgedeki etkilerinin araştırılması
ve pandemi sonrasında yapılacak
çalışmaların planlanması. Platform, bir
kısmını uygulamaya geçirdiği bu çalışma
programında bulunan her bir madde için
merkezi yönetim ve sivil toplu kuruluşlarıyla
işbirliği halinde olmayı, planlarını geniş
bir bakış açısıyla uygulamaya geçirmeyi
hedefliyor.
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KENTSEL
KORUMADA GÜNCEL
YAKLAŞIMLAR
ÇEKÜL Akademi, kademeli normalleşme
sürecinde tüm koruma tedbirleriyle birlikte
eğitimlere yeniden başladı.
Vaka analizleri, atölye çalışmaları, seminerler ve alan inceleme gezileriyle
yerel kadroların kentlerdeki kültürel mirası koruma çalışmalarında bilgi ve
deneyim ihtiyacını uzman eğitmenleri aracılığıyla sağlayan ÇEKÜL Akademi,
her yıl iki ayrı dönemde düzenlediği eğitim programlarına kaldığı yerden
devam ediyor. Akademinin Kentsel Koruma Eğitimleri, uygulamaya dönük
uzmanlık alanlarından katılımcılarla Temmuz ve Ağustos aylarında Şerifler
Yalısında uygulandı. 3 modülden oluşan Kentler ve Müzeleri-Kurulumdan
İşletmeye Eğitim Programı (KEMEP) uygulanan eğitim programları arasında yer
aldı. ÇEKÜL Akademi, Mudanya’da ise Alanda Eğitimler Programı kapsamda
farklı kentlerin koruma uzmanlarını biraraya getirdi.
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Alanda Eğitimler, Mudanya
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Kentlerde Çok Yönlü Koruma
Kentsel Koruma Eğitimleri, ÇEKÜL
Akademinin İstanbul’da uyguladığı
ve güncel koruma yaklaşımlarını
benimsediği eğitim başlıklarından
oluşuyor. Restorasyon İşlerinde İhale
Süreci ve Hakediş Uygulamaları; UNESCO
Dünya Mirası ve Yerel Yönetimler; Yapı
Özelliklerine Göre Müdahale Teknikleri;
Koruma Alanları İçin Kentsel Tasarım
Rehberi ile Tarihi Yapılarda İşlevlendirmeye
Yönelik Yaklaşımlar ve Tarihi Dokularda
Yeni Yapı Tasarımı eğitimleri tamamlandı.
Akademinin uzun süredir programında
olan bir konu başlığıysa UNESCO. Yıldız
Teknik Üniversitesi, Kültür Varlıklarını
Koruma ve Onarım Bölümü Bölüm
Başkanı Doç. Dr. Nevra Ertürk, İstanbul
Büyükşehir Belediyesi Tarihi Alan
Başkanlığından Muzaffer Şahin, Kültür
Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü
kültür ve turizm uzmanı Evrim Ulusan ile
Santral İstanbul

Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi
Araştırma Görevlisi Ömer Devrim
Aksoyak’ın katkılarıyla düzenlenen
UNESCO Dünya Mirası ve Yerel Yönetimler
eğitimine belediyelerin UNESCO ve alan
yönetimi çalışmaları yapan birimlerinden
uzmanlar katıldı. Yerel yönetimlerin
kültürel, doğal ve karma varlıklarını
UNESCO Dünya Mirası Listesi altında daha
görünür kılmak üzere hazırlayacakları
adaylık dosyalarına ilişkin yöntem
bilgisinin aktarıldığı bu kapsamlı eğitim,
kentlerin sadece UNESCO odaklı değil,
miras alanlarını evrensel normlara göre
koruyabilecekleri vurgusuyla şekillendi.
Yüksek mimar ve restorasyon
uzmanı A. Nüvit Bayar yönetiminde
gerçekleştirilen Yapı Özelliklerine Göre
Müdahale Teknikleri eğitimi, yapıya göre
restorasyon yaklaşımının altını çizdi;
tarihi yapıyı kavrama ve durumunu
tespit etme esaslarının yanı sıra
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restorasyon süreçlerinde izlenecek koruma ilke ve
yöntemleriyle malzeme bilgilerini de pekiştirdi.
Ülkemizde kentsel tasarım rehberlerinin
hazırlanma sürecine altlık oluşturmak, yaklaşım,
uygulama ve teorik arka planın tartışılmasını
sağlamak amacıyla Dr. Alp Arısoy tarafından
verilen Kentsel Tasarım Rehberleri konulu
eğitim, tasarım rehberlerinin yerel yönetimlerce
nasıl hazırlanıp uygulanacağına dair bilgiler,
örnek uygulamalar üzerinden anlatıldı. Tarihi
Kentler Birliğinin İstanbul’daki merkezi olan
Şerifler Yalısındaki eğitim, yalının da bulunduğu
Emirgan’ın kentsel tasarım senaryosu üzerine
yapılan atölyeyle son buldu.
ÇEKÜL Akademinin yakından izlenen eğitim
başlıklarından bir diğeri Tarihi Yapılarda
İşlevlendirmeye Yönelik Yaklaşımlar ve Tarihi
Dokularda Yeni Yapı Tasarım, yüksek mimar ve
restorasyon uzmanı Y. Metin Keskin yönetiminde
gerçekleştirildi. Korumanın önemli adımlarından
biri tarihi yapıların günümüz koşullarına göre
yeniden işlevlendirilmesi. Tarihsel çevrenin
koruma/kullanma dengesi gözetilerek güncel
kent yaşamına katılmasını sağlayacak yeni
yaklaşımları belirlemek, tarihi yapıların yanında
yapılacak yeni yapıların niteliklerini, tasarım
süreçlerini ve çevresel etkilerini tartışmayı zorunlu
kılıyor.
“Koleksiyonlarda Yönetim Politikası
Oluşturulmalı”
Yerel yönetimlerce kurulan ve geçmişiyle,
doğasıyla, sosyal ve ekonomik gelişimiyle kentin
öyküsünü anlatan, kentlinin aidiyet duygusunu
pekiştiren kent müzelerinin sayısı her geçen
yıl artıyor. Yerele bağlı kimlik öğelerinden
doğan tematik müzelerdeki artış; katılımcılara
kurulumundan işletilmeye, müze sürecinin alanda
uzman kişilerce aktarılmasını da zorunlu kılıyor.
ÇEKÜL Akademinin bu ihtiyaçla yapılandırdığı
Kentler ve Müzeleri; Kurulumdan İşletmeye Eğitim
Programı, 1’inci modül eğitimini Şubat ayında
gerçekleştirmişti. KEMEP eğitimlerinin 2 ve 3’üncü
modülleri de bu dönem tamamlandı.
Atatürk Müzesi, İstanbul
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Müzeler çocuk, aile, ergen yaş gurubuna yönelik
eğitim programları, iletişim/sosyal medya yönetimi ve bu ideal
yönetimsel yapılanma açısından yeniden ele alındı.
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Doç. Dr. Nevra Ertürk yönetiminde yapılan
2’inci modül, Müzelerde Koleksiyon Yönetimi
ve Sergileme başlığıyla düzenlendi. Eğitimde,
kent müzesi ya da tematik müzelerin koleksiyon
oluşturma ve sergileme süreçleri ele alındı, yurt
içi ve yurt dışı örneklerle anlatıldı. Yıldız Teknik
Üniversitesi Mimarlık Fakültesi, Kültür Varlıklarını
Koruma ve Onarım Bölümü Başkanı olan ve
aynı zamanda müzecilik alanında çalışmalar
yürüten Doç. Dr. Nevra Ertürk, koleksiyon
yönetimi politikasının olmazsa olmaz olduğunu
vurguladı, koleksiyonlar oluşturulur ve
geliştirilirken hangi kriterlerin dikkate alındığını
anlattı. Bu modül kapsamında Türkiye ve yurt
dışında önemli müze ve galerilerde işler üreten
PATTU Mimarlık Kurucusu Cem Kozar da bir
sunum yaptı. Sergileme mekânlarının önemine
değinen Kozar, kalıcı ve/veya süreli sergilemeleri
daha etkili kılacak öğelere dikkat çekti; “nesne
ve hikâyesi” üzerine kurulacak bir ilişkinin
önemine değindi. Bu modül, Türk ve İslam
Eserleri Müzesi ile Atatürk Müzesi ziyaretleriyle
son buldu.
Programın 3’üncü modülü, Hakan Elbir ve Mine
Küçük yönetiminde düzenlendi. Müze Yönetimi
ve Sürdürülebilirlik başlıklı eğitim, programın
ilk iki modülünde ele alınan konuların yerel
yönetimlere bağlı müzeler kapsamında
değerlendirilmesini içeriyordu. Geleneksel
müzeciliğin kavramlarıyla çağdaş müzecilik
anlayışının önemli unsurlarının anlatıldığı ve
değerlendirildiği bir eğitim oldu. Müzelerdeki
eğitim programlarının yapılacak olan sergilerle
eş zamanlı olarak kurgulanması ve müzelerin
özerk statü taşımaları gerektiğini belirten Hakan
Elbir, sunumunu okullar ve öğretmenlerle
kurulacak iletişim politikasının önemini
vurgulayarak tamamladı.
Modülün diğer eğitmeni Mine Küçük,
sunumunda müzelerin amaç ve hedefleri
doğrultusunda; hedef ziyaretçi odaklı, günlük
yaşamla ilişik, interaktif eğitim programları
ve etkinlik programları düzenleyebileceklerini
dünyadan ve Türkiye’den örneklerle aktardı.
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Eğitim, katılımcıların gruplara ayrılarak
yürüttükleri atölye çalışmalarıyla son buldu.
Müzeler çocuk, aile, ergen yaş gurubuna yönelik
eğitim programları, iletişim/sosyal medya
yönetimi ve bu ideal yönetimsel yapılanma
açısından yeniden ele alındı.
Alanda Eğitimler: Mudanya
ÇEKÜL Akademi, 14-16 Eylül tarihleri arasında
Tarihi ve Kültürel Kimliği ile Gelişen Kent;
Mudanya Örneği eğitimini gerçekleştirmek
üzere Mudanya’daydı. TKB Mudanya Bölge
Toplantısı ve Çalıştayı öncesinde kentte bulunan
Akademi öğrencileri, Mudanya’nın kültürel
mirasını tarihi gelişim süreci içinde inceleme
fırsatı buldu; çalıştay kapsamında da ele
alınan Tirilye kentsel tasarım rehberi projesi
hakkında bilgilendirildi. Mithat Kırayoğlu’nun
sunum ve rehberliğinde kentin kültürel ve
kentsel gelişimini yerinde gören katılımcılar,
Mudanya kent merkezi, Giritli Mahallesi, Tahir
Paşa Konağı Müze Evi, Eski Tren İstasyon
Binası, Kumyaka Mahallesi Hagios Taksiyarhon
Kilisesi ile Tirilye’da bulunan kilise, manastır
ve sivil mimarlık örneklerini yerinde gördü.
ÇEKÜL Akademi Alanda Eğitimler Programının
Mudanya’da gerçekleştirilen eğitimi, çalışması
süren kentsel tasarım projesi nedeniyle özellikle
önemli. Bu projenin diğer kentler için bir model
sunması öngörülüyor.
Kültürel Miras ve Turizm
ÇEKÜL Akademi, Kültürel Miras ve Turizm
Birlikteliği başlığı altında yeni bir eğitim
programına başladı. 3 modül olarak
gerçekleşecek programın amacı, yerelde
kalkınmaya katkı sunacak turizm faaliyetlerinin
planlanmasında yol haritası çıkarmak.
Programın ilk modülü Bölgesel Planlamada
Miras Temelli Yaklaşım başlığı ile 5-7 Ekim
tarihlerinde yapıldı. Alp Arısoy ve Ahmet Onur
Altun tarafından yönetilen eğitimde kent
kimliği, kırsal alanlar ve kültür odaklı dönüşüm,
kültürel miras ve yerelde kalkınma, kültür odaklı
kent/kır gelişim politikaları ve deneyimler
katılımcılarla paylaşıldı.
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İstanbul’un Tarihi
Yapılarını Boyuyoruz
ÇEKÜL Vakfı Yönetim Kurulu Üyesi, yüksek
mimar Y. Metin Keskin’in desenlerini biraya
getiren İstanbul'un Tarihi Yapıları Boyama Kitabı
PDF olarak ÇEKÜL Vakfı web sitesinde yayında.
Ücretsiz indirebilen kitap, suluboya ya da kuru
kalem boyama önerisiyle, İstanbul’dan dokuz
tarihi yapının desenini içeriyor: Beyoğlu'ndaki
ÇEKÜL Evi, Birinci Vakıf Han, Galata Kulesi,
Kadıköy, Kapalıçarşı Mercan Çeşme, Kız Kulesi,
Ostrorog Yalısı, Amcazede Yalısı, Ortaköy Camisi ve
Haseki Hürrem Sultan Hamamı. Kitapta, yapıların
hikâyeleri de yer alıyor.

ÇEKÜL Vakfı 30 yıldır, kültürel miras
çalışmalarında aralarında ressam, karikatürist,
grafiker ve fotoğraf sanatçılarının da bulunduğu
pek çok gönüllüsünün desteğiyle zengin bir
görsel arşiv oluşturdu. ÇEKÜL Bilgi Belge Merkezi
koleksiyonu arasında bulunan bu görsel arşiv
günden güne çeşitleniyor. İstanbul'un Tarihi
Yapıları Boyama Kitabı ile İstanbul’un kültürel
mirasına da yeniden bakmak, hatırlamak bir
fırsat. Kitabın ön ve arka kapağında desenlerin
suluboyayla renklendirilmiş halleri bulunuyor. PDF
dosyayı indirmek ve baskı önerilerini öğrenmek
için şu linki kullanabilirsiniz:
https://www.cekulvakfi.org.tr/haber/istanbuluntarihi-yapilari-boyama-kitabi
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ÇEKÜL Bilgi Ağacı Çevrimiçi Eğitimde
ÇEKÜL Vakfı, 30 yıllık eğitim tecrübesini ve
uzmanlığını, salgın döneminde çevrimiçi platforma
taşıdı. ÇEKÜL Bilgi Ağacı, bireyin niteliksel
gelişimine öncelik veren eğitim anlayışıyla doğanın
yaşamı mümkün kılan döngüsünü, teknolojiyi
kullanarak çocuklara ve gençlere aktarmaya
devam ediyor. Çocuk ve gençlerin yaratıcı
düşünce pratiklerini harekete geçirebilmelerini
amaçlayan ÇEKÜL Bilgi Ağacı Çevrimiçi Atölyeleri,
disiplinlerarası bir yaklaşımla, farklı öğrenme
stilleri ve çoklu zekâ kuramını dikkate alarak
geliştirildi. Çevrimiçi eğitimler kapsamında
şimdilik üç atölye bulunuyor: Tohumlarla Yolculuk,
Geçmişten Öğreniyorum ve Gezegenin Eşikleri.
6-8 yaş grubu için hazırlanan Tohumlarla Yolculuk
Atölyesi; öğrencilerin içinde yaşadıkları, parçası
oldukları doğayı ve tohumları daha yakından
tanımalarını; canlılar, bitkiler ve tohumlar arasındaki
ilişkiyi, benzerlikleri ve farklılıkları keşfetmelerini
amaçlıyor. Çocukların, tohumların yayılma yollarını
ve doğadaki diğer canlılarla ilişkisini keşfetmeye

dönük hazırlanan atölye, tohum çimlendirme
etkinliğiyle tamamlanıyor. 9-11 yaş için hazırlanan
Geçmişten Öğreniyorum Programı bir yandan
öğrencileri miras, bellek ve müze kavramlarıyla
tanıştırmayı hedeflerken, diğer yandan her
bireye kentin kimliğinin ve mirasının parçası
ve aktarıcısı olduğunu hatırlatıyor. Program
kapsamında ‘müze’nin hikâyesiyle tanışan
öğrenciler, geçmişlerine ait bir objeyi seçerek
onun izini sürüyor. Ve son olarak 15-18 yaş grubu
için hazırlanan Gezegenin Eşikleri Atölyesi:
İklim değişikliği, biyolojik çeşitlilik kaybı, toprak
ve su kirliliği gibi güncel ekolojik sorunların
önemli kaynaklarından biri, üretim ve tüketim
biçimlerimizdir. Stockholm Dayanıklılık Merkezi
ve Avustralya Ulusal Üniversitesi tarafından
geliştirilen “gezegenin eşikleri” kavramına
odaklanarak hazırlanan atölye, küresel olarak
yaşadığımız ekolojik sorunların günlük yaşamda
yaptığımız seçimlerle olan bağlantıları hakkında
farkındalık yaratmak ve doğaya olan ayak izimizi
nasıl küçültebileceğimiz üzerine düşünmeyi
amaçlıyor.
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Tarihi Kentlere Yeni Üyeler
Tarihi Kentler Birliği
Temmuz ve Eylül aylarında
düzenlediği Birlik Meclis
Toplantılarıyla bünyesine
yeni tarihi kentler kattı. Buna
göre, Birlik Meclis 2020 Yılı 1.
Olağan Toplantısında Emet,
Dodurga, Serik, Gemlik ve
Karşıyaka; Birlik Meclis 2020
Yılı 2. Olağan Toplantısında
ise Keşan ve Dargeçit
belediyelerinin TKB üyeliği
kabul edildi. Birliğe üye tarihi
kentlerin sayısı, son meclis
toplantılarıyla 460 oldu.
Kütahya’ya bağlı Emet,
kaplıca, hamam ve hanlarıyla
ünlü olduğu gibi Emek Çayı rafting ve Eğrigöz
Dağı kayak meraklılarının başlıca tercihleri
arasında yer alıyor. Çorum’a bağlı Dodurga, adını
Kaşgarlı Mahmut’un Divan-ı Lügat-it Türk adlı
eserinde geçen ve 24 Oğuz boyundan biri olan
Toturga’dan alıyor. Kent, zengin bir tarihi birikime
sahip. Ünlü Aspendos Tiyatrosuna ev sahipliği
yapan Serik, Antalya’ya bağlı bir kent. Antik
kentleri, mağaraları, yaylası, şelalesi, bahçeleriyle
doğal mirası da zengin. Bursa’nın liman
kenti olan Gemlik, bölgede kurulmuş en eski
kentlerden biri; tarihi MÖ 12. yüzyıla dayanıyor.

İzmir’e bağlı Karşıyaka kenti, eski İzmir’den daha eski
bir tarihi geçmişe dayanıyor. Kentte bulunan en eski
seramikler, Neolitik Çağ’a işaret ediyor.
Edirne’nin Keşan ilçesi, TKB üyesi yeni kentlerden.
Keşan; eski Yunan, Pers, Makedonya, Bizans ve
Osmanlı izlerini taşıyan zengin, yaşam kültürüyle
renkli bir kent. Mardin’in ilçesi Dargeçit, 4. yüzyılda
Samani iktidarı sırasında Hıristiyanlıkla tanışır. Kentte
çok sayıda tarihi kilise bulunuyor. Birliğe üye olan
yeni tarihi kentler, doğal ve kültürel miras alanlarıyla
zenginliği pekiştiriyor.

Aspendos Entik Kenti, Serik / Tapınak, Dargeçit / Hagios Aberkios Manastırı, Gemlik

KISA... KISA...
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Ceviz Çırpma Zamanı ve Hasat Şenlikleri

Bir asırdan uzun yaşayabilen, kış döneminde
aromatik kokulu yapraklarını döken ceviz çırpma
zamanı geldi. Ağacın, kuruyemiş olarak tüketilen
dışı yeşil, içi sert kabuklu meyvesi yılın bu zamanı
yeşil kısmını kurutarak atıyor, sert kabuklu kısmını
açığa çıkarıyor. Ceviz çırpma zamanı, sonbaharın
habercilerinden.
Anadolu’da hasat zamanı biraraya gelen kentliler,
hem hasadı yapar hem de kent yaşamını
canlandıran yeni bir döngüye girer. Bu döngüde
ürün imece usulü toplanırken, diğer yandan da
sohbet edilir, maniler okunur, şarkılar türküler
söylenir. Tarihi Kentler Birliğinin Mudanya ve
Tirilye’de düzenlediği toplantı ve çalıştay ile alan
inceleme gezisi tam da ceviz çırpma günlerine

denk geldi. Tirilyeli kadınlar, altında oturdukları
ceviz ağacının gölgesinde topladıkları cevizleri
ayıklar ve sohbet ederken TKB ve ÇEKÜL heyetine
hem kentlerini anlattılar hem de kentleri için
beklentilerini aktardılar. Hasat, kelimenin her
anlamıyla yerini buldu!
Antik Çağ’da toprağa tohumların atılmasından
ürünün toplanmasına değin her aşamada bolluk
ve bereket için düzenlenen şenlikler, bugün
hâlâ kentlerde heyecanla bekleniyor. Sadece
uzmanların değil, kentlilerin de katıldığı Tirilye
Çalıştayı da, kentlilerin ağzından bu heyecanlı
bekleyişe vurguyla noktalandı; kentliler Zeytin
Şenliklerini, Tirilye’nin kara incir ve kara üzümüyle
birlikte kutlamayı istediklerini ifade etti.
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Boğaziçi
Tarih Atlası
Boğaziçi Üniversitesi
Turizm İşletmeciliği
eğitiminin ardından
İstanbul Üniversitesi
Sanat Tarihi ve Coğrafya
eğitimi de alan Sedat
Bornovalı, birikimini
mimarlık tarihi dersleri
vererek gençlerle paylaşıyor. Yazar, bu kitabın
ne olduğundan önce ne olmadığı üzerinde
duruyor: Bir belgesel ya da bir metin değil;
okura sunulmuş bir arşiv belgesi değil. Yazarın
ifadesiyle bu kitap “Boğaziçi hakkında her gün
aklımıza gelenlerden biraz fazlasını akıllara
getiren, üzerinde her zaman düşünme fırsatı
bulmadığımız şeyleri gündeme getirmeye
çalışan birkaç söz” olarak tanımlanabilir.
Galata Kulesinden başlayan seyahat Beşiktaş,
Arnavutköy, Bebek, Boyacıköy, Emirgan,
Sarıyer sahil boyunca devam ediyor. Okura
sahil havası aldırırken bölgenin tarihi mirasını
da öğretiyor ve yanı sıra, onu, yok olan tarihi
mirasa, yanlış ağaçlandırmayla bozulan kent
kimliğine tanık ediyor. Kitap Timaş Yayınları
tarafından yayımlandı.

Aydos Kalesi
ve İstanbul’un
Fethi
Tarihçi Prof. Dr. Halil İnalcık'ın
“İstanbul'un fethinin başladığı
yer” olarak tanımladığı Aydos
Kalesi, Sultanbeyli ilçesi
sınırları içinde bulunuyor.
Doğu Roma İmparatorluğu döneminde inşa
edilen kale, 1000 yıllık geçmişe sahip önemli
bir noktada. Stratejik konumu, tarih boyunca
önemli bir işlev görmesini sağlamış. Aydos
Kalesi ve İstanbul’un Fethi, 28 Mayıs 2011’de
Sultanbeyli Belediyesi tarafından düzenlenmiş
olan sempozyumun ürünü. Sultanbeyli'nin
sahip olduğu zenginliklerin tespit edilmesini,
bilinmesini, kentin bu tarihi birikimini günümüze
ve zenginleştirilerek geleceğe taşınmasını
hedefleyen sempozyumun bu önemli çıktısı,
İstanbullular ve tarih meraklıları için faydalı bir
derleme niteliğinde. Aydos Kalesini olduğu gibi,
Sultanbeyli’yi de tanıtmayı amaçlayan kitap,
Sultanbeyli Belediyesi tarafından yayımlandı.

Bezirhane’de Birikenler; Tasarımcıların
Gözünden Kapadokya: İzlenimler, Hayaller,
Gerçekler
Argos Yapı ve Arkitera öncülüğünde düzenlenen Bezirhane Buluşmaları
Türkiye’den ve dünyadan değerli mimarların katılımıyla düzenleniyor.
Buluşmaların ana hedefi Kapadokya’nın sorunlarını ele almak ve bu sorunlara
çeşitli çözüm önerileri sunmak; Kapadokya’nın mevcut potansiyeli ve gelecekteki
durumu hakkında fikirler üretmek. Argos Kültür Sanat Yayınları tarafından
yayımlanan ve buluşmaların bir ürünü olarak ortaya çıkan Bezirhane’de Birikenler; Tasarımcıların
Gözünden Kapadokya: İzlenimler, Hayaller, Gerçekler adlı kitap, mimarlığın yalnızca yapı tasarlamak
anlamına gelmediğini hatırlatıyor ve yaşanabilir bir dünya hedefine iyi mimarlık örnekleriyle
ulaşılabileceği tezini savunuyor. Buluşmaların iyi mimarlık ürünlerinin yanı sıra bir tasarım harikası
olarak nitelendirilebilecek olan Kapadokya’da düzenleniyor olması, bu noktada özellikle anlamlı.

KİTAPLIK

Marmara’nın
Mimarı Sinan

İstanbul’un
100 Motifi

Mimar Sinan hakkında
yaptığı çalışmalarıyla
tanınan, Fatih Sultan
Mehmet Vakıf
Üniversitesi Mimarlık
ve Tasarım Fakültesi
Öğretim Üyesi Prof. Dr.
Suphi Saatçi’nin yeni
kitabı Marmara’nın Mimarı Sinan okuruyla
buluştu. Kapsamlı bir çalışmanın ürünü olan
kitap, Marmara Bölgesinde bulunan ancak
kaybettiğimiz ve yok olma tehlikesiyle karşı
karşıya kalan Mimar Sinan eserlerinin envanterini
içeriyor. Marmara Belediyeler Birliği tarafından
yayımlanan kitapta Mimar Sinan’ın 16. yüzyıl
boyunca inşa ettiği camiler, medreseler,
kervansaraylar, köprüler, han ve hamamlardan
bugün hâlâ kullanılanları fotoğraflanarak daha
önce sergilendi, bu kitapla da okura sunulmak
üzere biraraya getirildi.

İstanbul Büyükşehir
Belediyesinin
“İstanbul’un Yüzleri Serisi”
kapsamında yayımladığı
kitap, süsleme sanatının
zengin örneklerini
biraraya getiriyor. Farklı
dönemlerden farklı üslûpların kullanıldığı
sanat eserlerinin zenginliği ile İstanbul
bugün birçok kent içinde en gözde olma
özelliğini hâlâ koruyor. Doç. Dr. Münevver
Üçer ve Doç. Dr. Kaya Üçer tarafından
hazırlanan kitapta, Türk süsleme sanatının
vazgeçilmez motifleri yer alıyor. Desenlerin,
süslemelerin, bezemelerin ve motiflerin
de merkezi olduğu kitapta hayvan, bitki,
ağaç, meyve gibi motif örnekleri bulunuyor.
Motifleri kullanım alanlarına, dönemlerine
ve kimler tarafından kullanıldığına göre de
tasnifleyen ve bu kategorilerin bilgisini veren
kitap, süsleme sanatına ilgi duyanlar için
zengin bir kaynak.

Büyükada’da Art Nouveau
Mimarlık Araştırmaları
“Zarif dekoratif süslemelerin ön plana çıktığı, kıvrımların ve bitkisel
desenlerin sıklıkla kullanıldığı bir sanat akımı” şeklinde tanımlanan Art
Nouveau 19. yüzyıl sonu ve 20. yüzyıl başında etkili olan bir sanat akımı. Art
Nouveaunun İstanbul’da konut ahşap mimarlığı uygulamalarının toplu
olarak birarada görüldüğü yerlerden biri de Büyükada. Prof. Dr. Nigan
Bayazıt tarafından hazırlanan eser, Büyükada’daki Art Nouveau sanatını
sergileyen seçilmiş köşk ve evleri ele alıyor. Başlangıçta yapıların dış
görünüşlerinin fotoğraflarını çekerek bir envanter çalışması yapan Nigan
Bayazıt, daha sonra çeşitli kriterlerle bu yapılar arasında bir eleme yaparak
çalışmasını sürdürmüş. Toplam 161 yapıyı inceleyen yazar, bu zengin kültürel birikimin büyük bir
şaşkınlık yaratacak kapsamda olduğunu belirtiyor. Adalı Yayınları tarafından yayımlanan kitapta,
Adalar Belediyesi Yapı İşleri Bürosundan sağlanan çizimler ve dokümanlardan faydalanılmış.
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Hellenistik ve Roma Dönemlerinde
Anadolu: Krallar, İmparatorlar, Kent
Devletleri
Anadolu Uygarlıkları Serisi kapsamında yayımlanan Hellenistik ve Roma
Dönemlerinde Anadolu: Krallar, İmparatorlar, Kent Devletleri, medeniyetlere ev
sahipliği yapan kültürlerin kaynaşma noktası olan Anadolu’nun Hellenistik ve
Roma dönemlerine yoğunlaşıyor. Hellenistik ve Roma dönemlerini birbirinin
devamı şeklinde değil belli bir zaman diliminde eş zamanlı olarak varlığını
sürdüren devletler şeklinde ele alan kitap, Büyük İskender’in doğu seferiyle başlıyor. Kitapta,
Anadolu’da yaşanan kültürel ve siyasi olaylar farklı akademisyenler tarafından kaleme alınmış. Oğuz
Tekin tarafından hazırlanan kitap, Yapı Kredi Yayınları tarafından zengin bir görsel malzemeyle ve
Türkçe-İngilizce olmak üzere iki dille yayımlandı.

Kritovulos Tarihi (1451-1467)
15. yüzyıl başlarında doğan ve asıl adı Mihail Kritopulos olan tarihçi Kritovulos,
Bizanslı bir ailenin çocuğudur. Tarih sahnesine çıkışı İstanbul’un fethi ile
gerçekleşir. Çeşitli kaynaklarda hekim ve Fatih Sultan Mehmet’in kâtibi
olduğu ileri sürülürse de bu bilgi kesin kanıtlara dayanmaz. Kitap, Fatih
Sultan Mehmet’in 1451-1467 yılları arasındaki hayatını ve seferlerini anlatıyor.
Bizans’ın çöküşü, Venedik-Ceneviz rekabeti, İstanbul’un fethi, Rumeli Hisarının
yapımı ile İstanbul’un imar ve iskânı, kitabın başlıca konuları arasında yer
alıyor. Kritovulos’un kaleme aldığı ve Yunanca aslından Ari Çokona çevirdiği
Kritovulos Tarihi (1451-1467) isimli kitap, Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları
tarafından yayımlanmış.

Mimarlar Odası Tarihinden Portreler:
Nur Akın
Türkiye’de kırsal ve kentsel koruma denilince akla gelen ilk isimlerden biri, Nur
Akın. İstanbul Teknik Üniversitesi Mimarlık Fakültesi emekli öğretim üyesi ve
Kültür Üniversitesi Mimarlık Fakültesi Öğretim Üyesi Nur Akın, TMMOB Mimarlar
Odası İstanbul Büyükkent Şubesi tarafından hazırlanan “Mimarlar Odası
Tarihinden Portreler” dizisinin yeni kitabının portre ismi. Akın’ın ülkemizdeki
mimarlık eğitimine katkıları ile koruma alanındaki çalışmalarının anlatıldığı kitap,
bu alanda eğitim gören ve üreten gençler için önemli bir örnek niteliğinde.

FIRAT 2023 VİZYON VE
EYLEM PLANI YAYINLANDI
Tarihi Kentler Birliği ve ÇEKÜL Vakfı işbirliğiyle, Kentsel Strateji tarafından hazırlanan
Fırat 2023 Vizyon ve Eylem Planı, TKB web sitesinde yayınlandı.
www.tarihikentlerbirligi.org

