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Hayrettin Güngör
TKB ve Kahramanmaraş
Büyükşehir Belediye Başkanı
2020’den çok şey öğrendik. Dünyayı etkileyen bu salgın sürecini,
hem bireysel hayatlarımızda hem sorumlusu olduğumuz kentlerimizde
yönetmek için emek vermeye ve yeni yaklaşımlar geliştirmeye devam
ediyoruz. 2020’de salgınla mücadele etmeye çalışırken bir taraftan
deprem, sel gibi felaketler de yaşadık. Kültür miraslarımızın olası doğal
afetlerden en az hasarla kurtulması için, risk yönetimlerimizi uzmanlarla
birlikte yeniden gözden geçirmek, 2021 yılındaki hedeflerimizden olmalı.
Bu önemli konuya sayfalarımızda yer verdiğimiz, Faruk Göksu’nun
inceleme yazısını dikkate almanızı öneririm.
Tarihi Kentler Birliği olarak; 2020 yılında 2 yarışma düzenledik. Koruma
Özendirme Yarışması ve Müze Özendirme Yarışması. Ödül törenleri
salgın koşulları nedeniyle sınırlı imkânlar dâhilinde de yapılsa, basılı
yayın haline getirdiğimiz yarışma kataloglarını dijital ortamda paylaşarak
sizlere ulaştırdık. 20’nci yılımızın anısına, uzman görüşlerine yer
verdiğimiz bir kitap yayımladık. Yerel Kimlik dergisinin bu sayısıyla
birlikte üyelerimize ulaştırıyoruz. Arzu edenler web sitemizden dijital
haline ulaşabilir.
Salgın döneminde; alanda analizler yapmaya, yayın politikalarımızı,
koruma yaklaşımlarımızı geliştirmeye devam ettik. 2021 yılında bu
sürecin ürünlerini daha çok göreceğiz. Ülkemizdeki kültürel miras
envanteri her an gelişiyor çünkü üye belediyelerimiz envanter
çalışmalarına, sondaj ve kazı çalışmalarına devam ediyor; ilgili kurumlara
destek veriyor.
2020 yılında UNESCO Dünya Mirası Listesine ülkemizden 5 alan daha
eklendi: İzmir Tarihi Liman Şehri (İzmir), Koramaz Vadisi (Kayseri),
Zerzevan Kalesi ve Mithraeum (Diyarbakır), Karatepe Aslantaş Arkeolojik
Alanı (Osmaniye), Beypazarı Tarihi Kenti (Ankara). Uzun soluklu bir
süreç olan alan yönetim planlarının hazırlanmasına emek veren üye
belediyelerimizi tebrik ederim. TKB üyesi belediyelerde çalışan teknik
kadrolara yönelik planladığımız, ÇEKÜL Akademinin “UNESCO Dünya
Mirası ve Yerel Yönetimler Eğitim Programı (UYEP)” eğitiminin de Şubat
ayında başlayacağını bu vesileyle paylaşmak isterim.
Saygılarımla.
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GÜNDEM
TAZELENDİ…
Bu sayıda dikkatinizi çekmek istediğimiz önemli konular var. TKB
Başkanı Hayrettin Güngör’ün de sunuşunda belirttiği gibi, 2021 yılı
kültürel mirasta risk yönetiminin öncelikli gündem olması gereken
yıllardır biri. Salgın ve yaşadığımız afetler, tüm bireyleri ve kurumları
daha da sorumlu kılıyor.
ÇEKÜL Yönetim Kurulu Üyesi A. Faruk Göksu’nun “Savunmasız Miras
Risklerinin Azaltılması” başlıklı yazısında bahsettiği “ortak soruna, ortak
çözüm çağrısı yapılmalı” vurgusu, yerinde bir davet. Sorumlu olanların
acil eylem planında yer alması gereken 10 öneri, Göksu’nun yazısında
özetleniyor. Sayfa 55’deki Elazığ haberi ise deprem sonrası alanda
yapılan çalışmalara dikkat çekerek, konuyu pekiştiriyor.
“Mekânsal planlar hazırlanırken ortaya çıkan sorunlar, kültürel mirasın bu
sürece dâhil edilmesini zorlaştırıyor” cümlesi ise Ahmet Onur Altun’un
yazısından. Çok katmanlı kentlerdeki koruma yaklaşımı, Side Antik
Kentinin koruma imar planı ile dönüşüm sürecinde ele alıyor.
Turizm, tarihi kentlerin kuşkusuz ana çalışma başlıklarından ve
salgın sürecinde en etkilendikleri alanlardan. ÇEKÜL Akademi
Koordinatörü Kibele Eren, yerel yönetimlerin sürdürülebilir kültür turizmi
yaklaşımlarını ve planlama süreçlerini bu sayımızda paylaşıyor.
Bir köy muhtarının eski bir okul binasını etnografya galerisine
dönüştürmesinin hikâyesi ise sayfa 32’de. Sizi, Gülay Dayıcan ile
tanıştırmak isteriz.
Tarihi Kentler Birliği üyelerinin 10 yıldır katıldığı ÇEKÜL Çarşamba Kent
Toplantıları, yakın zamanda kaybettiğimiz Hurşit Arslan’ın kaleminde
arşiv niteliğinde bir yazıya dönüştü. Toplantıların yöntemine ve
kazandırdıklarına dair yazılanlar, arkasındaki emekleri de görünür kılıyor.
Ve YAPEX Fuarı 2021’de İstanbul’da. Takip ettiğiniz gibi “Kırsal Mirası
Programı” TKB’nin son yıllarda güncellediği başlıklar arasında. “Kırsal
Miras ve Kent İlişkisi” de 2021 yılının ana teması ilan edildi ve TKB üyeleri
fuara davet edildi.
Geçmişten Geleceğe Yerel Kimlik dergimizin 64’üncü sayısını,
tasarımcımız Özlem Alıcı’nın Covid-19 virüsüne yakalanması nedeniyle
gecikmeli olarak sizlerle paylaşıyoruz. Anlayışınız için teşekkür ederiz.
Tasarımcımıza, sağlık sorunlarına rağmen elinden geleni yaptığı için de
ayrıca teşekkür ederiz.
Sağlıklı, dayanışama dolu günler dileriz.
İyi okumalar.
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SAVUNMASIZ
MİRAS
RİSKLERİNİN
AZALTILMASI
A. Faruk Göksu
ÇEKÜL Vakfı Yönetim Kurulu Üyesi, Şehir Plancısı

Gezegenimizi tehdit eden iklim değişikliği, göç, afet, savaş,
yoksulluk gibi küresel tehlikelere günümüzde pandemi de
eklendi. Yaşadığımız coğrafyanın büyük bir bölümünde
yaşanan deprem, sel, yangın gibi afetler ile Covid-19 salgını,
ekonomik ve toplumsal düzende değişimi tetikledi; paydaşlar
arası işbirliği, risklerin yönetimi, finansman yaratma, süreç
tasarımı, kültürel ve doğal mirasın yönetimi ve benzeri
konuların önemini ve önceliğini artırdı.
Salgının iş ve ev yaşamı ilişkisi, bireysel ve toplumsal davranış
biçimleri, eğitim ve sağlık sistemi, ekonomik, siyasal, sosyal
düzen gibi konularda değişimleri doğrudan etkileyen rolü
tartışılıyor. Son aylarda hâkim olan “Hiçbir şey eskisi gibi
olmayacak” söylemine “Salgının seyri nasıl düşecek?”,
“Gelecekte neler değişecek?”, “Doğanın mesajlarının
farkındalığı başladı mı?” gibi temel soruların yanıtlarını bulma
çabası eşlik ediyor.
Fotoğraf: Yavuz Alhan / Elazığ Depremi, Malatya, 24 Ocak 2020
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Salgın sürecinde miras
alanlarının, müzelerin,
tiyatroların, sinemaların ve
diğer kültürel kurumların
kapalı olması, sanatçılar
ve yaratıcı endüstriler için
finansman sağlanmasını
öteliyor, özellikle kültür ve
turizm sektöründe çalışanları
ve yerelin korunmasını
tehlikeye sokuyor.
Fotoğraf: Celso Pupo / Brezilya Ulusal Müzesi Yangını, 2 Eylül 2018

Depremin ise yerleşim politikaları ve planlama
sistemi, yapı ve yaşam riskleri, planlama ve tasarım
ilkeleri ve benzeri pek çok konuda değişimi zorunlu
kılacağı, 1999 Marmara Depreminden bu yana
söylenmeye devam etmektedir. Son İzmir depremi
ile yeniden afet riskleri tartışılmaya başlandı. Ancak
tartışmalar, “Yapı riskleri nasıl azaltılır?”, “Toplanma
ve tahliye koridorları için açık alanlar nasıl yaratılır?”,
“Yerleşmeler nasıl dayanıklı hale getirilir?” temel
soruları yerine depremin şiddeti, hangi fayın
kırılacağı ve olası depremlerin zamanlaması ve
yerleri üzerinden ilerliyor.
Riskler tartışılırken gündeme yeterince alınmayan
konu ise savunmasız durumdaki kültür-sanat ve
miras alanları. Salgın sürecinde miras alanlarının,
müzelerin, tiyatroların, sinemaların ve diğer
kültürel kurumların kapalı olması, sanatçılar ve
yaratıcı endüstriler için finansman sağlanmasını
ötelemekte, özellikle kültür ve turizm sektöründe
çalışanların yaşam koşulları ile yerelin korunmasını

YEREL KİMLİK

tehlikeye sokmaktadır. Salgın, ritüeller
ve törenler de dâhil olmak üzere somut
olmayan kültürel miras uygulamalarının her
yerde askıya alınmasına sebep olmuş ve bu
tüm toplulukları etkilemiştir.
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toplumsal dayanışmayı artırmak üzere
çağrılar yapıyor. Yapılan üç çağrının ortak
özelliği, kültürel mirasla ilgili.

Geçmişte savaş ile toplumsal değişim
dönemlerinde özellikle kültür ve sanat,
toplumun kenetlenmesinde ve olumlu
değişimlerin yaşanmasında en etkili araçlar
olmuşlardır. Bugün de dünyanın dört bir
yanındaki milyarlarca insan, Covid-19 krizi
sırasında dijital platformda da olsa kültür
ve sanatla sosyal kısıtlamaların üstesinden
gelmeye çalışıyor.

Birincisi, UNESCO’nun “Covid-19 krizinin
küresel doğası, uluslararası toplumun,
uluslararası işbirliği ve hükûmetler arası
diyaloğa yeniden yatırım yapma” çağrısıdır:
“UNESCO, hem Covid-19 salgınında hem
de salgının ötesinde, sanatçıların ve
kültür kurumlarının nasıl en iyi şekilde
desteklenebileceği konusunda küresel
bir tartışmaya liderlik etmeye ve herkesin
miras ve kültürle iletişim halinde kalmasını
sağlamaya kararlıdır”1.

Toplumsal Dayanışma Çağrıları
Avrupa Birliği, Birleşmiş Milletler, UNESCO
gibi küresel örgütler de kültürel endüstrileri
ve mirası desteklemek için girişimlerde
bulunuyor ve özellikle de salgın döneminde

Bu çağrıyla, kitlesel izolasyon döneminde,
kültüre ve eğitime kültürel miras
çerçevesinde erişimi teşvik etmek için
küresel çapta sosyal medya kampanyaları
başlatması, kültürün birleştirici gücünün
Fotoğraf: Arda Savaşçıoğulları / İzmir Depremi, 31 Ekim 2020
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önemini göstermesi açısından önemli.
İkincisi, Schuman Deklarasyonu
ve Avrupa entegrasyon süreci
başlangıcının 70’inci yılı nedeniyle
yapılan çağrı2: “Avrupa Gününde,
COVİD-19 virüsünün neden olduğu,
benzeri görülmemiş bir krizin
üstesinden gelmek için Avrupa ve
bütün dünyanın mücadele ettiği,
toplumlarımızı ve ekonomilerimizi
yeniden inşa etmek için güçlendirme
politikalarını tanımlamak durumunda
olduğumuz bir zamanda; salgının
kültürel miras profesyonelleri ve
gönüllüleri için ciddi kültürel, sosyal
ve ekonomik sonuçlar doğurduğunu;
özellikle kültür ve kültürel miras
camiasının yoğun olarak etkilendiğini
akılda tutarak, kültür ve kültürel miras
aktörlerinin, insanların morallerini
yüksek tutmak için olağanüstü
zenginlikte kültürel içeriğe erişimi
paylaşan sıra dışı çabasından
etkilenerek, bizler, Avrupa çapında
aktif, geniş kültürel miras çevreleri
temsilcileri olarak, Avrupa’nın
liderlerine ve yurttaşlarına güçlü bir
dayanışma, umut ve birlik mesajı
vermek üzere European Heritage
Alliance (Avrupa Kültürel Miras İttifakı)
adı altında biraraya geldik. Avrupa
projesinin uzun erimli gelişiminin yanı
sıra, Avrupa’nın acil sosyal ve ekonomik
toparlanmasına da katkıda bulunmaya
hazırız” mesajı da toplumsal
dayanışma açısından önemlidir.
Üçüncüsü ise Avrupa Birliği (AB)
Komisyonu, 2050’ye kadar hüküm
sürdüğü coğrafyayı iklime, çevreye,
doğaya karşı duyarlı ve zararsız kılmak
hedefiyle Avrupa Yeşil AnlaşmasınınAYA (The European Green Deal)
yayımlanması3. “İklim değişikliği
ve çevresel sorunlar gün geçtikçe
Venedik sel felaketi / Ulusal Arkeoloji Müzesi, 2019

YEREL KİMLİK

kendisini daha çok hissettirmekte ve
şiddetini artırmaktadır. Tüm bu yaşananlar,
dünyanın hemen her bölgesinde çok
önemli bir tehdit olarak karşımıza
çıkmaktadır. AB’nin yeni büyüme stratejisi
olarak da tanımlanan AYA; enerji, sanayi,
ulaşım ve tarım gibi alanlarda hayata
geçirilecek programlarla, 2050 yılında
Avrupa’yı iklim dostu ve karbon-nötr
(sıfır emisyon) bir kıta haline getirmeyi
hedeflerken modern, kaynak verimli ve
rekabetçi bir ekonomiyle AB’yi adil ve
yaşanabilir bir topluma dönüştürmeyi de
öngörmektedir.”
Üç çağrı, sağlıklı ve risklere karşı
dayanıklı topluluklar oluşturmak için
kültürün etkileyici ve birleştirici gücünün
önemini göstermektedir. Afet ve salgın
riskleri, savunmasız kültürel mirasımız
için de en büyük tehdittir. Depremin yıktığı
yapılar yeniden yapılabilir, salgınlardan
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korunmak için aşılar geliştirilebilir ancak
yeri doldurulamaz kültürel mirasımızı
geri getirmek mümkün değildir. Çünkü
kültürel miras somut ve soyut bileşenleri
ile binlerce yıllık yaşanmışlığın ve
benzersizliğin ürünüdür. Bu nedenle,
savunmasız mirasımızın riskler
karşısındaki olası etkilerinin azaltılması
için en az yapı ve yaşam riskleri kadar
özen gösterilmelidir.
Risklerin Azaltılmasında Tasarımın Gücü
Gerçekleşen ve beklenen depremler,
yaşadığımız ve olası salgınlar değişimin
fırsatı olabilir. Tarihte, bazı büyük sorunların
değişimleri tetiklediğini biliyoruz. Eğer
sistemler yeniden tasarlanacaksa özellikle
deprem ve virüs salgınının verdiği temel
mesajları unutulmamalı.
Küresel salgın yalnızca sağlık krizi olarak
değil, tüm boyutlarıyla bir “sistem krizi”
Taliban tarafından yıkılan Buda heykeli, Afganistan
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Kültürel ve doğal
mirasımızın olası risklere
karşı dayanıklı hale
getirilmesi için TKB ve
ÇEKÜL Vakfına öncülük
rolü düşüyor. “Sorun
ortaksa, çözüme de
herkes ortak olmalı”
yaklaşımıyla bir
manifesto hazırlanmalı.

olarak değerlendirilirse, sorunlara kalıcı çözümler
bulabiliriz. Bu nedenle, küresel sorunların verdiği
temel mesajlar unutulmadan öncelikle kamusal
sistemler yeniden tasarlanmalıdır. Doğanın ağları
yeni sistemlerin kurulması, özellikle de “kamusal
alan” yaratılması ve mevcutların kullanımı için
önemli ipuçları verebilir. Yerleşmelerimizin
ekonomik, mekânsal ve toplumsal risklere karşı
dayanıklı hale getirilmesi için öncelikle sistemlerin
nasıl kurgulanması gerektiği tartışılmalı. Kamusal
sistemlerin tasarlanmasında eşitlik, erişilebilirlik,
etkileşim, çeşitlilik, kimlik gibi bilindik ilkeler öncelikli
olmalı.
Risk yönetimi basit ifadesiyle sorunları anlamak
ve çözüm bulmaktır. Risk yönetiminin uzun vadeli
bir süreç tasarımı olduğunu unutmamak gerekir.
2015 yılında gerçekleştirilen Birleşmiş Milletler

Fotoğraf: Evren Kalınbacak / Haydarpaşa Garı Yangını, Kasım 2010

YEREL KİMLİK

Afet Risklerinin Azaltılması III. Dünya
Konferansında Sendai Afet Risk Azaltma
Çerçevesinin4 kabulüyle, daha dayanıklı
yerleşmeler için önemli bir adım atıldı.
Söz konusu belge, afet riskinin azaltılması,
afetlere karşı dirençliliğin artırılması ve bu
anlamda mevcut risklerin tespit edilerek
ortadan kaldırılmasını içeren önemli bir
kılavuz niteliği taşıyor.
Geleceğin tasarlanmasında kültürel
ve doğal mirasın itici gücü tasarımın
öncelikli temel ilkesi olmalı. Bu ilke
doğrultusunda ister afet ister salgın
riskleri olsun, olası riskleri önlemede
kamu, özel ve sivil kesimlerle işbirliği
içinde ortak sorunlara ortak çözümler
bulunmalı. Yeri doldurulamaz ve
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savunmasız durumdaki kültürel ve doğal
mirasımıza yönelik olası risklerin neler
olduğu konusunda gelecek nesiller
için kapsamlı ve bütünleşik çalışmalar
yapılmalı ve bazı temel sorular tartışılmalı:
• Risk önlemede işbirliği nasıl olmalı?
• Zaman içinde biriken hasarlar nasıl 		
anlaşılır?
• Deprem ve salgın gibi ani hasarların
ekonomik, fiziksel ve toplumsal etkileri
nasıl azaltılır?
• Riskleri önleme ve hafifletme için
nasıl kararlar alınır?
Hızlı kentleşme sürecinde yok olma
tehdidi ile karşı karşıya olan kültürel ve
doğal mirasımızın korunması için özellikle

Fotoğraf: Zeynep Demircan / Büyükada Rum Yetimhanesi, İstanbul
(Dünyanın ilk çok katlı ahşap yapısı olarak biliniyor)
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son çeyrek yüzyılda gerek UNESCO gibi küresel
kuruluşlar gerekse Tarihi Kentler Birliği ve ÇEKÜL
Vakfı başta olmak üzere pek çok ulusal kuruluşun
bilinç ve kapasite oluşturma çalışmaları ile özellikle
yerel yönetimler ve sivil toplum kesimlerinin örnek
uygulamaları önemli ama yeterli olmayan çabalardır.

Afet ve salgın riskleri,
savunmasız kültürel
mirasımız için en büyük
tehdittir. Çünkü kültürel
miras, somut ve somut
olmayan bileşenleri
ile binlerce yıllık
yaşanmışlığın ürünüdür.
Depremde yıkılan Agadir Surları, Fas

Kültürel ve doğal miras değerlerimizin korunması
ve yaşatılması süreci, geçmişin bugüne ve yarına
aktarılması gibi çok kapsamlı ve öncelikli hedefleri
içeren uzun vadeli eylemler bütününü kapsamalı.
Yeri doldurulamaz mirasın üzerindeki her türlü riskin
azaltılması için mevcut kaynakları optimize eden
özel uzmanlık ve yöntemleri içeren sürecin yönetimi
de kapsamlı ve katılımcı ortamlarda tasarlanmalı;
sorunların tespiti ve çözümü için iyi yönetim yaklaşımı
geliştirilmeli. Geçmişte görüldüğü gibi, bütçe
tahsislerinde ilk ödün verilen, ekonomik ve finansal
dalgalanmalardan en fazla etkilenen, sıklıkla kültür
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olmuştur. Deprem sonrası dönüşüm ve
yaşadığımız salgın sürecinde olduğu gibi,
merkezi yönetimin yerel yönetimlerle
ve sivil kesimlerle yetki paylaşımına
girmemesi, erki merkeze alan yasaların
çıkarılması, açık yönetim ve özellikle de risk
yönetimi için çok büyük tehdit oluşturuyor.
Bu nedenle, süreç tasarımı yaklaşımı ile
ortak soruna ortak çözüm bulunması için
iş ve güç birliğine her zamankinden fazla
gereksinimimiz var.
Ortak Soruna, Ortak
Çözüm Çağrısı Yapılmalı
Yaşadığımız coğrafyanın kültürel
zenginliği ve çeşitliliği dikkate alınarak,
yeri doldurulamaz kültürel ve doğal
mirasımızın olası risklere karşı dayanıklı
hale getirilmesi için başta Tarihi Kentler
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Birliği ve ÇEKÜL Vakfına öncülük rolü
düşüyor. “Sorun ortaksa, çözüme de
herkes ortak olmalı” yaklaşımıyla kamu,
özel ve sivil kesim işbirliğiyle bir “manifesto”
hazırlanmalı. Manifesto, savunmasız ve
yeri doldurulamaz mirasımızın risklere
karşı dayanıklı olması için aşağıdaki temel
ilkeleri içeren bir yol haritası niteliğinde
olmalı.
1. İttifak: Kültürel mirasın dayanıklılığının
artırılması için uluslararası ve ulusal kurum
ve kuruluşlar ile disiplinlerarası işbirliği
ortamları yaratılmalı, deneyimlerden
yararlanılmalı.
2. Platform/Ağ: Risk tanımlama, risk
azaltma, afet sonrası kurtarma ve kültürel
mirasın korunması konusunda eğitilmiş

Nadide el yazması eserlerin olduğu Beyazıt Kütüphanesi, İstanbul
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uzmanlardan oluşan platformlar
kurulmalı ve eko sistem ağları
oluşturulmalı.
3. Süreç Tasarımı: Mirasın risklere karşı
dayanıklılığı süreci katılımcı ortamlarda
tasarlanmalı. Tasarım düşüncesi
yaklaşımı ile sorunlar tespit edilmeli,
çözümler geliştirilmeli.
4. Veri Tabanı: Yeri doldurulamaz
somut ve somut olmayan mirasla ilgili
verilerin dijital ortamda toplanması için
standartlar oluşturulmalı, veriler açık
kaynak olarak paylaşıma açılmalı ve
bütçeler planlanmalı.
Depremler sonucu sular altında kalan Dolichiste Antik Kenti, Kekova

5. Risk Etki Değerlendirilmesi: Mirasa
yönelik olası risklerin önceden tespiti
yapılmalı ve risklerin azaltılması için
program ve projeler geliştirilmeli. Risk
Etki Değerlendirilmesi raporları yasal
zorunluluk haline getirilmeli.
6. Çağrılar: Risklerin yarattığı ekonomik
ve toplumsal kırılganlıkların azaltılması
için dayanışma çağrıları yapılmalı ve
katılımcı kampanyalar düzenlenmeli.
7. Eğitim: Risk yönetimi konusunda
özellikle yerel kapasitenin artırılması
için bilinçlendirme ve bilgilendirme
çalışmaları yaygınlaşmalı.

YEREL KİMLİK
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8. Rehber: Risklerin türlerine göre
kurgulanacak eylem planları için
rehberler hazırlanmalı.
9. Risk Yönetim Planı: Afet öncesi ve
sonrası süreçleri ele alan risk yönetim
planları hazırlanmalı, tarafların rolleri ve
sorumlulukları belirlenmeli.
10. Yeni Nesil: Gençler kültürel mirasa
yeni bir hayat vermekte. Kültürel ve
doğal mirasın korunması sürecine yeni
nesli dâhil edecek sistemler tasarlanmalı.
Yeni nesil ekonomiler ve araçlardan
yararlanılmalı.
Sonuç olarak, küresel ve ulusal düzeydeki
farklı risk türlerinin yeri doldurulamayan
somut ve somut olmayan mirasın
üzerinde olası riskleri önceden tespit
ederek, riskleri azaltacak tedbirleri
almak için yeni bir işbirliği yaklaşımına
gereksinimimiz var. Risklerin artması
ve etkisinin yaygınlaşması karşısında
bilindik organizasyonların çaresiz
olduğunu en son salgınla deneyimledik.
Bu süreçten ders alınarak sorunun
yalnızca sağlık sorunu olmadığı bilincine
vararak, doğanın vermiş olduğu mesajı
da dikkate almalı; sağlık, eğitim gibi
sistemler yeniden tasarlanmalı.
Kültürel ve doğal mirasımızın korunması
ve yaşatılması ilkesi ve önceliği, sistemin
tasarlanmasının en temel ilkesi olmalı.
Savunmasız ve yeri doldurulamayacak
değerlerimizi olası risklere karşı dayanıklı
hale getirmek için bilindik kurumsal
ve bireysel davranış biçimlerinden
uzaklaşılmalı, hâlâ doğanın sisteminden
alınacak dersler olduğuna inanmalı ve
yeni davranış biçimleri geliştirmeli.
Deprem sonrası “kentler eskisi gibi
olmayacak”, salgın sürecinde ise “hiçbir

şey eskisi gibi olmayacak” gibi çok sık
kullandığımız söylemleri, risk ortadan
kalktıktan sonra unutmamalı; ortak
sorunlarımıza ortak çözümler bulunmalı.
1 Genel Direktörü Audrey Azoulay: Covid-19 kaynaklı
kapatmalar sırasında UNESCO, kültürü ve mirası
desteklemektedir.
2 Covid-19 etkisinde: İnsan, Yer, Etkileşim ve Kültürel
Miras, Ortak Kültürel Mirasımız, Ortak Derdimiz,
Ortak Sorumluluğumuz.
3 Covid-19 Salgını ile Avrupa Yeşil Anlaşmasının
İlişkilendirilmesi, TEPAV, Günlük
4 The Sendai Framework for Disaster Risk Reduction
2015-2030, United Nations.
Floransa sel felaketi, 1966 / 1906'daki San Francisco
depreminde hasar gören ahşap evler.
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ÇOK KATMANLI
KENTLERDE
KORUMA:
SİDE ÖRNEĞİ
Ahmet Onur Altun
ÇEKÜL Vakfı Anadolu Araştırmaları Koordinatörü, Şehir Plancısı

Anadolu; tarihte görülen ilk yerleşimlerden bugüne
çok farklı medeniyetlere ev sahipliği yapmış, somut ve
somut olmayan kültürel mirası ile dünyanın en zengin
coğrafyalarından biri. Bugün içinde yaşadığımız kentlerin
pek çoğu, kelimenin iki anlamıyla da bu mirası temel
alıyor: Kültürel devamlılık veya yıkıntıların üstüne kurulmuş
olma. Yaşadığımız alanlarda farkında olduğumuz ya da
olmadığımız, yer altı ve yer üstünde pek çok kültürel miras
ögesi katmanlar halinde birarada bulunuyor.
Kentlerin Planlanması
Kentler büyürken ve yeni mekânsal planlar oluşturulurken
bunların pek azı kentle iç içe olan tarihi ve kültürel mirası
göz önünde bulunduruyor. Kent planlama süreci birden
fazla disiplini barındıran, çok değişkenli ve çetrefilli bir süreç.
Side Antik Kenti, uygulama sonrası
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Yeni planlar üretilirken
kültürel katmanları
gözeterek çözüm bulmak
kolay değil. Kültürel miras
konusundaki farkındalığın
yetersiz olması ve
mekânsal planlar
hazırlanırken ortaya çıkan
sorunlar, kültürel mirasın
bu sürece dâhil edilmesini
zorlaştırıyor.
Liman Meydanı, uygulama sonrası

Yeni planların çalışılma aşamasında geçmişin
izlerini korurken birden fazla kültürel katmanı da
bu denklemin içine yerleştirerek çözüm üretmek,
kolay bir iş değil. Gerek kültürel miras konusundaki
farkındalığın yetersiz olması gerek mekânsal planlar
hazırlanırken ortaya çıkan pek çok siyasi, ekonomik
ve toplumsal sorun, kültürel mirasın bu sürece dâhil
edilmesini zorlaştırıyor.
Çoğu zaman, özellikle de arkeolojik miras söz konusu
olduğunda, farklı dönemlere ait katmanlar mekânsal
planların hazırlanma sürecinde dikkate alınmıyor,
konunun ayrı bir şekilde değerlendirilmesi gerektiği
düşünülüyor. Buna ek olarak plansız gelişme, altyapı
çalışmaları, rant kaygıları ve doğal alanların tahrip
edilmesi de bu tarihsel birikimin zarar görmesi ve
nihayetinde yok olmasıyla sonuçlanıyor.
Planlama ve Koruma İlişkisi
Planlama sürecinde korumanın nerede durduğu,
kimler tarafından yürütüleceği uzun yıllardır önemli
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bir tartışma konusu. Koruma alanında
Rönesans Döneminden bu yana pek çok
çalışma yapıldı; farklı yaklaşımlar ortaya
çıktı. Uzun yıllar boyunca süren çalışmalar
sonucunda uluslararası anlaşmalar ve
tüzüklerle koruma çalışmalarına belirli
standartlar geliştirilmesi amaçlandı.
Özellikle tarihi dokuda yaşamın kısmen de
olsa devam ettiği kentlerde yürütülecek
çalışmalar için altlık oluşturan ilk
anlaşmalardan biri Atina Sözleşmesidir.
Bu sözleşme 1933'de toplanan Çağdaş
Mimarlık Kongresinde kabul edildi.
Anlaşmaya göre, yapılar kullanılarak
korunabilir; ancak bu kullanım onlara zarar
vermemelidir.
Atina Anlaşmasından sonraysa 1964’te
Venedik'te yapılan II. Uluslararası
Tarihi Anıtlar Mimarlar ve Teknisyenleri
Kongresinde farklı meslek gruplarının,
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idarecilerin ve uygulamacıların tarihi
yapılara gelişigüzel müdahaleleri
eleştirildi ve bu alanlardaki çalışmaların bir
yönetmelik çerçevesinde düzenlenmesi
kararlaştırıldı. 16 maddeden oluşan
Venedik Tüzüğü ile birlikte kabul edilen
en önemli kararlardan biri, tarihi anıt
kavramının yeniden tanımlanması
ve korumanın kapsamının tek yapı
ölçeğinden tarihi dokusuyla bütünleşen
kentsel ya da kırsal yerleşimleri
kapsayacak bir ölçeğe genişletilmesi
oldu. Bu kongrede kabul edilen diğer bir
ilke de “bütün dönemlerin izlerine saygı”
kuralıdır. Özellikle arkeolojik alanlardaki
restorasyon uygulamalarında yalnız
anastylosis uygulamasına, yani mevcut
fakat birbirinden ayrışmış parçaların
biraraya getirilmesine karar verildi. Bu
birleştirmelerin ayırt edici olması, orijinal
eser ile tamamlanan kısmının birbirinden
Uygulamada yıkılan izinsiz yapılar
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farklılaştırılması gerekliliği vurgulandı. Side
Apollon Tapınağı restorasyonu bu kararın
uygulamasına iyi bir örnektir.
Türkiye, yıllar içinde kültür mirasının
korunması konusunda uluslararası
belgelere imza attı, yetkili ve sorumlu
kanalları oluşturarak koruma alanında
belirli bir yol kat etti. 1954'de Avrupa
Kültür Antlaşması; 1967'de 3 yıl gecikmeli
olarak kabul edilen Venedik Tüzüğü;
1975’te Amsterdam Bildirgesi; 1999 yılında
kabul edilen Malta'daki Arkeolojik Mirasın
Korunmasına İlişkin Avrupa Sözleşmesi
bunların başlıcalarıdır. Yine de ülkemizde
koruma alanında hâlâ katedilmesi gereken
epey yol var.
Çok Katmanlı Kentlerde Koruma
Farklı medeniyetlerin izlerini taşıyan
ve üzerinde gelişimin hâlâ sürdüğü,
Sondaj çalışması

gündelik yaşamın devam ettiği kentlerde
mevcut koruma anlayışlarının yetersiz
kalması üzerine “kent arkeolojisi”
kavramı ortaya çıkmıştır. Kent arkeolojisi
ile çok katmanlı kentlerin birden fazla
boyutta ele alınması ve kentin geçmiş
katmanlarıyla anlaşılarak korunması
amaçlanır. Tarihi katmanların araştırılarak
ortaya çıkarılması, envanterinin tutulması
ve bu bilgiler ışığında kentsel gelişimkoruma dengesinin sağlanması, tarihi
varlıkların kent yaşamına kazandırılması
ve sergilenmesi için çalışmalar yapılır.
Bu süreçte katılımcı ve çok disiplinli bir
çalışma yürütülmesi gerekir. Bu yüzden
koruma ve planlama çalışmaları birlikte
yürütülmeli ve farklı disiplinlerden
uzmanlar koordinasyon içinde çalışmalıdır.
Yukarıda bahsi geçen anlaşma ve tüzükler
çerçevesinde yürütülen kent arkeolojisi
çalışmaları arkeologlar, şehirciler,
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mimarlar, sanat tarihçileri, sosyologlar,
antropologlar ve ilgili diğer uzmanların
katılımıyla yürütülmelidir. Çok katmanlı
kültürel mirasa sahip kentlerde ancak
bu şekilde kapsamlı ve çok boyutlu
çalışmalarla doğru bir koruma ve gelişim
stratejisi belirlenebilir.
Side Antik Kentinin Koruma
İmar Planı ile Dönüşümü
Side geçmişten bu yana pek çok
medeniyete ev sahipliği yapmış,
günümüzde yaşamın devam ettiği,
çok katmanlı kültürel mirasa sahip
önemli yerleşimlerden biri. Özellikle son
yıllarda turizmin de artmasıyla beraber
kentteki yaşam alanları hızla değişirken,
kültürel miras alanları bu değişimden
olumsuz etkilenmeye başladı. Manavgat
Belediyesinin uzun yıllardan bu yana
tartışma konusu olan alanın planlanması
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yönündeki çalışmalarında uygulama
aşamasına gelindi ve Manavgat Belediyesi
bu çalışmalarıyla 2019 TKB Koruma
Uygulamalarını Özendirme Yarışmasında
Metin Sözen Koruma Büyük Ödülüne değer
bulundu. Side, Antalya’nın en önemli antik
kentlerinden, Pamphylia bölgesinin de
en önemli liman kentlerinden biri. Pers ve
Makedon egemenliklerinden sonra geç
Helenistik Dönemde bağımsızlığını kazandı;
çevrede gelişen korsanlığa kapılarını açtı ve
bu sayede zenginleşti. Daha sonra Roma
egemenliğine giren Side, zaman zaman
bölgenin idari merkezliğini de yaptı. Bir süre
Roma donanmasının önemli üs kentlerinden
biri oldu. Erken Bizans Döneminde de
gelişen kent, 7. yüzyılda Akdeniz’de ticareti
olumsuz etkileyen Arap akınları sırasında
önem kaybederek küçüldü ve Selçuklular'ın
bölgeyi ele geçirmesinin ardından,
13. yüzyılda terk edildi.
Sivil mimariık örneği, restorasyon sonrası
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Venedik Tüzüğü
ile benimsenen
“bütün dönemlerin
izlerine saygı” ilkesi,
beraberinde orijinal
eserin korunarak
tamamlanması
uygulamalarını getirdi.
Side Apollon Tapınağı
restorasyonu bu ilkeye
iyi bir örnektir.
Liman Meydanı, uygulama sonrası

19. yüzyıl sonunda Girit’ten gelen Türk ailelerden bazıları
Side’ye yerleştirildi ve buraya sultanın oğlu Şehzade Selim’in
isminden hareketle Selimiye Köyü adı verildi. Yerleşim daha
sonra tekrar Side ismini alarak belde oldu. Side tüm bu
medeniyetlerin, farklı kültürlerin, geçmişin izlerine eklenerek;
yeri geldiğinde bu izlerin üzerinde yeniden kurularak
günümüzdeki biçimine ulaştı. Side’yi var eden tüm parçaların
nasıl korunacağı ve yaşatılacağı, kentin özgün kimliğinin
sürekliliğinin nasıl sağlanacağı bu noktada büyük önem
taşıyor.
Side’nin koruma serüveni 1969 yılında başladı ve 2014 yılına
kadar tartışmalara konu oldu. Özellikle arkeolojik alan ile
iç içe gelişmiş olan Osmanlı Dönemi kırsal mimari mirası
olan yapıların nasıl değerlendirileceği, arkeolojik alanların
mekânsal planlamada doğru yere nasıl oturtulacağı gibi
konular yukarıda da bahsi geçen koruma tartışmalarına
benzer şekilde uzun yıllar tartışıldı. Kamulaştırma, yıkım ve
kazı çalışmaları sürekli olarak ertelendi. Pek çok revize plan
çalışmasının ardından 2014 yılında Side Antik Kenti Koruma
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Amaçlı Revizyon İmar Planı, Antalya Koruma
Bölge Kurulu ile Kültür ve Turizm Bakanlığınca
onaylanarak yürürlüğe girdi.
Manavgat Belediyesi özellikle turizm baskısının
yoğun olduğu ve tehdit altındaki antik kentle
birlikte yaşamın devam ettiği bir alanda bütüncül
koruma anlayışıyla katılımcı bir süreci yürütüyor.
Belediye; Müze Müdürlüğü, Mimarlar Odası, ÇEKÜL
Vakfı, Tarihi Kentler Birliği, yerel STK’larla birlikte
hareket ediyor.
Side Antik Kentinin Koruma İmar Planı ile
Dönüşümü Projesinde, geleneksel dokunun ve
antik kentin koruma planı kararlarıyla birarada
korunmasını sağlamak; antik kentin tahrip
edilmesinin ve kaçak yapılaşmanın önüne geçmek;
kültürel dokuya uygun az ve nitelikli yapının bölgeyi
koruyacağı bilincini oluşturmak; halkın, STK’ların,
kamunun koruma imar planı uygulama sürecine
dâhil edilmesine önayak olmak; yapılan sondaj ve
bilimsel kazılarla antik kentin haritasını ve planını
çıkartmak; analiz, sentezleme ve yorumlamayla
kentin yer altı bilimsel kazısını yapmak; turizmkoruma ilişkisi içinde somut ve somut olmayan
mirası korumak amaçlanıyor.
Geleneksel konut dokusunda kaçak yapılar
yıkılıp tarihi yapılar onarılırken bir yandan da antik
kentin sadece üst toprak kotunda olan arkeolojik
kalıntıları değil, toprak altında kalan ve dönüşüm
süreciyle bulunan yapısal kalıntıların, sütunlu cadde
ve yapıların çıkarılması sağlandı. Bu kalıntıların
uzman raporları doğrultusunda sağlamlaştırılması
ve onarımı yapıldı. Belirli yerlerde açık ama
çoğunlukla cam bir zemin kullanılarak sergilenmesi
sağlandı. Yine tarihi yarımada içinde 2 etap
halinde kentsel tasarım ve yayalaştırma çalışmaları
yapılarak kamusal mekânların niteliği artırıldı
ve bu alanlara erişim daha güvenli hale getirildi.
Bunların yanında Giritli kültürünün korunması ve
sürekliliğinin sağlanması amacıyla alandaki eski
okul binası Giritliler Kültür Evi - Giritliler Müzesi
olarak işlevlendirildi. Meydanda Giritli Kahvesi
açılarak gündelik yaşamın izlerinin korunması
amaçlandı. Side Antik Kenti planlama alanı içinde

yaklaşık yüzde 30 parselin uygulaması
tamamlandı; çalışmalar devam ediyor.
Side’de yürütülen çalışmalar yıllar süren
akademik ve mesleki tartışmaların sonucunda
mümkün olan en kapsamlı ve katılımcı süreci,
çok katmanlı bir alanda uygulamaya koyması
açısından oldukça değerli. Tamamlandığında
Anadolu’daki pek çok alan için örnek
olabilecek nitelikteki bu proje, koruma
gündeminde önemli bir yer tutuyor.

Sivil mimarlık örneği, restorasyon öncesi ve sonrası
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TARİHİ KENTLER VE
TURİZM BEKLENTİSİ
Kibele Eren
ÇEKÜL Akademi Koordinatörü

Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri António Guterres’in ifadesine
göre “Turizm dünyamızda, gezegenimizin ve biyolojik çeşitliliğinin
korunmasında, bizi insan yapan şeyleri kutlamada, yeni yerler ve
kültürler keşfetmekten yeni deneyimlerle ve insanlarla bağlantı
kurmaya kadar çeşitli alanlarda itici bir güç olarak rol oynuyor.” Bir
salgınla boğuştuğumuz süreçte “turizm” kelimesi hepimizin özlemi.
Gezgin olacağımız günlere de elbette döneceğimizi bilerek; nedir bu
turizm? Bu metinde turizmden kasıt, sürdürülebilir turizmdir.
Kültürel mirasın korunmasının başlı başına birçok disiplini birlikte
çalışmaya yönlendirdiği gibi yerelde kalkınmaya da güç verdiğini
söyleyebiliriz. Kentlerin ev sahipliği yaptıkları tarihi yapıları,
gelenekleri, doğal çevreleri, kısaca kimliklerinin özgünlüğü ile çağdaş
yaşam pratikleri ne kadar birbiriyle uyum içinde bulunuyorsa kentliler
de o kadar mutlu oluyor. Turizmin gelişmesi, tüm bu çalışmaların
doğal sonuçlarından biri.
Tosya Yeşil Göl
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Turizm sayesinde insanlar kültürel, ekonomik ve
toplumsal olarak iletişim içinde oluyor, başka kültürleri
deneyimleyip kendi kültürel miraslarının farkına varıyor; gelecek
kuşaklara daha yaşanılabilir bir dünya bırakmanın
gerekliliğini fark ediyor.

Turizmin tarihi görece yeni;
21. yüzyıl öncesi sadece, bolca
boş zamanı olan varlıklı kişilerin
gerçekleştirdiği geziler, II. Dünya
Savaşından sonra dünya çapında
yaygınlık kazanınca ve zamanla herkesin
tatil yapabilmesini sağlayan gelişmeler
ilerledikçe çoğalmış ve turizm kelimesi
günlük hayatımıza girmiş. Turizm
sayesinde insanlar bir yere gitmenin yanı
sıra kültürel, ekonomik ve toplumsal
olarak da iletişim içinde oluyor.
Diğer ülkelerin, bölgelerin kültürünü
deneyimleyip kendi kültürel miraslarının
farkına varmak; gelecek kuşaklara
daha yaşanılabilir bir dünya bırakmanın
gerekliliğine inanarak daha geniş bakış
açılarına sahip olmak turizmin etkileri
arasında. Dahası, Birleşmiş Milletler
Dünya Turizm Örgütüne (UNWTO)
göre insan merkezli ve kültür odaklı
turizm, kentsel ortamlarda ekonomik
fırsatlar yaratmakla sınırlı kalmayıp, aynı
zamanda kalkınmanın tüm boyutlarının
ayrılmaz bir parçası olarak da kabul
ediliyor.
Yine Birleşmiş Milletler Dünya Turizm
Örgütüne göre her yıl 1,2 milyar insan
yurtdışına seyahat ediyor. Bunlar ve
yurtiçinde seyahat eden milyarlarca kişi,
dünya ekonomilerine küresel GSYH’nin
yüzde 10'unu ve 11 iş kolundan 1'ini
sağlayan bir sektör yaratıyor.
Kız Kulesi
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Yerel Yönetimlerin Turizme Yaklaşımı
Genel anlamıyla turizm; turist, ürün ve
hizmeti sunan işletmeler, misafir kabul
eden ülke, bölge, kent ve toplum arasındaki
etkileşim sonucunda turistlerin ve
ziyaretçilerin ağırlanması süresinde ortaya
çıkan olayların ve ilişkilerin bütünü olduğuna
göre, turizmle yerel yönetim arasındaki
ilişkinin aslında turizmin tanımının içinde
bulunduğu görülebilir.
Ülkemizde yerel yönetimler bir süredir
sadece bir anıt binaya turistik işletme
belgesi vererek veya farklı kültür varlıkları
arasında bir gezi güzergâhı işaretlendirme
çalışmasıyla turizmin kente gelmeyeceğini,
başka kentlerde, hatta yurtdışında üretilen
incelikten yoksun ürünlerle de yerelin,
esnafın kalkınamayacağını biliyorlar.
Daha uzun vadeli, kamu-yerel ve özel
işbirlikleriyle stratejik planlar hazırlamanın
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yine bu aktörlerle planları hayata geçirmenin
öneminin farkındalar. Diğer önemli
konulardan biri yerelin kültürel mirasa sahip
çıkmasını sağlayacak çalışmalara hız vermek,
son olarak da içinde bulunduğumuz iletişim
çağının medya olanaklarını kullanarak
kentlerin özgün hikâyelerini kitlelerle
buluşturmak…
Planlama
Turizmi geliştirme hedefiyle yola çıkan yerel
yönetimin amacı kitlesel turizmin yıkıcı ve
tüketici etkisi yerine yerelde kalkınmaya
katkı sunmak; istihdamı, ziyaretçilerin ve
hemşerilerin memnuniyetini artırmaksa
yukarıda belirttiğimiz gibi kamu-yerel ve özel
aktörlerle nasıl bir planlama yapmalıyız?
Bölgenin ve kentin imajını turizm
destinasyonu olarak yaratmak ve geliştirmek
üzere bir turizm kurulu oluşturmalıyız.
Kurulda mimarlık, şehir planlama,
Safranbolu
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Yerelin kültürel
mirasa sahip
çıkmasını sağlayacak
çalışmalara hız
vermek ve kentlerin
özgün hikâyelerini
kitlelerle buluşturmak,
turizmin önemli
başlıkları arasında.
Eski Mardin

sanat tarihi, müzecilik, arşiv, mühendislik, eğitim, güzel
sanatlar, turizm gibi farklı disiplinlerden uzmanları biraraya
getirmeliyiz.
Kurulun ilk işi kentin kuvvetli ve zayıf yönlerini objektif
bir biçimde inceleyerek olumsuzlukların nasıl avantaja
çevrileceğini planlamak olabilir. Bunun için kamu (valilik,
bakanlık, üniversiteler), özel (iş insanları), yerel (ticaret odaları,
esnaf odaları ve STK’lar) arasında çalıştaylar, arama toplantıları
yapılabilir. Söz konusu veriler ışığında yerel yönetimin
altyapı çalışmalarını doğal, tarihi, kültürel zenginlikleri en
iyi şekilde korumak ve özellikle ziyaretçilerin kente giriş
yaptıkları güzergâhlardan başlayacak şekilde tasarlaması
ve yönetmesi bu aşamada önem taşıyor. Yine bu aşamada
kentlinin ve ziyaretçilerin faydalanabileceği etkinlik alanlarının
-tiyatrolar, parklar, spor alanları, müzeler, konferans merkezleri,
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karavan alanları gibi- gözden geçirilmesi,
oluşturulması, hazırlanması gerekebilir.
Peki kent olarak hedeflerimiz neler?
Ziyaretçi sayısını, kalış sürelerini ve
harcamalarını artırmak, turizm faaliyetlerini
12 aya yaymak ve istihdamı olumlu yönde
etkilemek. Tam da bu noktada bir eğitim
ve tanıtım planlamasına ihtiyaç duyulacağı
kesin. İl/ilçe milli eğitim müdürlüğü,
üniversiteler ve çeşitli STK’lar aracılığıyla
kentlinin doğal ve kültürel mirasını
sahiplenmesi için farkındalık seferberliği
düzenlenebilir. Özel sektörün ihtiyacı olan
iş gücünün karşılanması amacıyla yerel
yönetimler ve özel sektör işbirliğinde turizme
yönelik meslek ve beceri kazandırma kursları
düzenlenebilir. Yerelin özgün değerlerini öne
çıkaran turistik ürünlerin çeşitlendirilmesi
amacıyla üniversiteler ve STK’larla işbirliği
yapılabilir.
Tanıtım anlamında yerele ait hikâyeler
çağdaş tanıtım anlayışına hizmet edecek
şekilde gündeme getirilmeli, böylelikle
yerel değerler tanınmış, bilinen bir ürün
haline dönüştürülmeli. İçinde yaşadığımız
dijital dünyada ulusal ve uluslararası tanıtım
için gerekli tüm platformlar kullanılabilir.
Buralarda kullanılacak dilin resmiyetten
uzak, sıcak olmasına özen göstermek
yerinde bir karar olur. Tanıtım için her zaman
büyük bütçelere de gerek yok, akıllı bir
stratejiyle dijital iletişim kanalları muhakkak
kullanılmalı, bunun dışında iç ve dış fuarlarda,
yakın kentlerde ve tabii ki büyük şehirlerde
hem bölgesel hem de kent odaklı tanıtım
fırsatları kaçırılmamalı.
Kültür ve Turizm Bakanlığının uygulamakta
olduğu hedef odaklı tanıtımların bu anlamda
çok ses getirdiği muhakkak. Özellikle sinema
sektörü (film, belgesel, dizi) ile işbirlikleriyle,
projeleri doğru değerlendirilerek, tanıtıma
katkısı göz önünde bulundurulup
desteklenmeli ve teşvik edilmeli. Kentliyi
Hitit Bisiklet Rotası, Çorum / Kızıl Avlu, Bergama
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Turizmi geliştirme hedefiyle
yola çıkan yerel yönetimin amacı
kitlesel turizmin yıkıcı ve tüketici
etkisi yerine yerelde kalkınmaya
katkı sunmak; istihdamı,
ziyaretçilerin ve hemşerilerin
memnuniyetini artırmak olmalı.

ilgilendirdiği gibi gezginler için de
güvenlik, halk sağlığı ve ulaşım konularını
unutmamak gerekiyor. Kent içindeki yaya
yollarının düzenlenmesi hem rahatlık
açısından hem de ticarete olumlu katkıları
nedeniyle değerlendirilmeli. Otomobiller ve
tur otobüsleri için park alanları, taksicilik ve
turizm amaçlı taşıma araçlarının kıstasları
belirlenmeli, yerel yönetimler tarafından
denetlenmeli ve caydırıcı cezai müeyyideler
oluşturulmalı. Özellikle tuvalet, lavabo
olanakları (altyapı ve hijyen) da göz ardı
edilmemeli. Tur otobüsleri kentimize
gelmeye başladıysa bu ihtiyaç konusu
zaman zaman sıkıntılı sonuçlar doğurabilir.
Son olarak somut olmayan kültürel
mirası yaşatan kişileri; kadınlar, gençler
ve engelliler başta olmak üzere herkesi
kapsayacak planların turizmin gelişimi ve
geçim kaynaklarını iyileştirmenin en iyi
yolu olduğunu unutmadan bu grupların
da karar alma yetkilerinin güçlendirilmesini
teşvik etmek gerekiyor.
ÇEKÜL Akademi ile Kültürel Miras
ve Turizm Birlikteliği Eğitim Programı
460 üyesi ile Tarihi Kentler Birliği, kurulduğu
günden bu yana kentlerin özgünlüğünü
koruyarak kültürel mirasını geleceğe
aktarma yolundaki çalışmalarına destek
veriyor. Yerelde kültürel mirasın korunması
kapsamında çalışan farklı disiplinlerden
uzmanların çalışmalarını yürütürken
karşılaştıkları sorunları ve çözüm arayışlarını
yakından takip eden ÇEKÜL Akademi her
yıl eğitim başlıklarını onların taleplerine
göre güncelliyor. Akademi, kalkınmayı
yerel düzeyde sağlamanın yönetimlerin
ana hedeflerinden biri olduğunu bilerek
bu yıl ilk defa eğitim başlıkları arasına
turizm konusunu aldı. Planlamada Miras
Temelli Yaklaşım, Sürdürülebilir Turizm ve
Tanıtım, Kültür Rotaları ve Turizm Süreci
başlıklarında üç bölümden oluşan yeni

Side Antik Kenti
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eğitim programı -Kültürel Miras ve Turizm
Birlikteliği (KÜMTEP)- bu konuda çalışma
yapan uzmanların kentleri için bir yol haritası
çizmelerine yardımcı olmayı amaçlıyor.
Konuya belirli bir metodoloji ile yaklaşılmasını
sağlamak üzere vaka analizleri, pratik
uygulamalar ve alanında uzman kişilerin
deneyimlerini paylaştığı eğitim programı
aynı zamanda bu konuda çalışmakta olan
yereldeki uzmanların birbirleriyle iletişiminin
güçlenmesine ve farklı bakış açıları
kazanmalarına da olanak sağlıyor.
En kısa sürede hep birlikte yurdumuzdaki
kültür mirasımızı sağlıkla ziyaret
edebileceğimiz günlere kavuşmak dileğiyle…

Troya Antik Kenti, Çanakkale / Ani Harabeleri, Kars
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AKBAŞ
KÖYÜNÜN
YADİGÂRLARI
TARİHİ OKULDA
Gülay Dayıcan
Akbaş Köyü Eski Muhtarı, Psikolog

Balıkesir’in Balya ilçesine bağlı Akbaş Köyünde bulunan ve
Cumhuriyet Döneminin ilk köy okullarından biri olan tarihi
taş bina, uzun süren bir restorasyon çalışmasının sonunda
işlevlendirilerek Akbaş Köyü Etnografya Galerisi olarak
hizmete açıldı. İle 25, ilçeye 13 kilometre uzaklıktaki 230
nüfuslu Akbaş Köyünde bulunan, 1923-1928 yılları arasında
inşa edilmiş, 1929'da da eğitime başlamış olan okul binası,
bugün çok sayıda kurum ve kuruluşun desteğiyle Çok
Amaçlı Köy Konağı haline getirildi; bir bölümü de Etnografya
Müzesi olarak işlevlendirildi. İnşa edildiği günden 1991 yılına
kadar okul olarak hizmet veren bu tarihi yapının anlamı,
köyümüz için büyük. Okulun, Cumhuriyet’in ilanından
çok kısa bir süre sonra köyümüzde açılmasının hikâyesini,
büyüklerimizden dinledik:
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Mustafa Kemal Atatürk ve Latife Hanım’ı ilk yurtiçi
gezileri sırasında ağırlayan Akbaş Köyü, o gün yapılan bir
konuşmayla Cumhuriyet’in ilk köy okullarından
birine kavuşmuş oldu.

Kurtuluş Savaşının son bulduğu ve düşman
birliklerinin İzmir’den çıkarıldığı Eylül 1922 tarihi
izleyen aylarda Gazi Mustafa Kemal Paşa, eşi Latife
Hanım’la birlikte ilk yurtiçi gezisine çıkar. Gezi, 6
Şubat 1923 günü Balıkesir’den başlar. Bundan iki
gün sonra, 8 Şubat 1923 sabahı, eşi ve içinde Kazım
Karabekir’in de olduğu maiyetindeki bir heyetle
birlikte Balya, Havran ve Edremit’e giderken,
bu günkü Gökçeyazı beldesinde kahve molası
verir. Balya’da, Akbaş Köyü girişinde bir harman
çardağında köylülerce karşılanır. Etrafını saran
meraklı kalabalık ve çocuklarla sohbeti sırasında,
yurdun düşman işgalinden kurtulduğunu, yepyeni
bir devletin kurulduğunu anlatır. Cumhuriyet'i
anlatırken de artık köylerde mekteplerin
kurulacağını, yeni devleti idare edecek devlet
adamlarının da bu mekteplerden yetişeceğini
söyler. Bunun üzerine eşi Latife Hanım “Kemal!
Mektep, bu oturduğumuz yere yapılsa ne güzel
olur,” diye araya girerek bugün Etnografya Galerisi
olarak hizmet veren bu binanın yerini işaret eder.
Heyet, bu öğle arasından sonra yoluna devam
eder. Önce Balya, daha sonra Havran üzerinden
Edremit’e geçer. Ancak Mustafa Kemal Atatürk’ün
köyde verdiği bu kısa dinlenme arası, köyün
kaderini değiştirir.
Okul Öğretime, Öğrenciler Öğrenmeye Hazır
Köyün ileri gelenlerinden olan, eğitimin önemini
kavrayan, vizyon sahibi Ahmet Ağa (Ahmet
Akbaş), Gazi’nin bu anlatımından çok etkilenir ve
ertesi gün, Balya’da faaliyet gösteren ve Fransızlar
tarafından işletilmekte olan Karaaydın Maden
İşletmesine giderek mimar, mühendis Nuri

YEREL KİMLİK

Bey’den bir mektep planı çizmesini ister.
Nuri Bey’in çizdiği planla köyüne dönen
Ahmet Ağa, hiçbir kurum ve kuruluştan
destek almadan, kendisinin ve köyün
imkânlarıyla hemen mektep inşasına
başlar... Tam da Latife Hanım’ın işaret
ettiği ve Gazi’nin halkla buluştuğu bu
harman çardağı arazisinin üstüne.
Yeni kurulan devletin idari şekli olan
Cumhuriyet 29 Ekim 1923’te ilan edilir,
devrimler birbirini takip eder. 1 Kasım
1928’de Latin alfabesinin kabulü ile Harf
Devrimi gerçekleşir ve ülkenin dört bir
yanında yaygın eğitimle halk mektepleri
oluşturulmaya başlanır. Bu arada Ahmet
Ağa’nın gayretiyle yapılmakta olan Akbaş
Köyü Mektebi inşaatı da tamamlanarak
öğretime hazır hale getirilir. Köyün
marangozları okul karatahtasını, sıralarını,
dolapları, masa sandalyeleri ve pek çok
araç gereci kendileri yapar… Sıra bu
mektebin fiilen eğitime başlamasına
gelir. Nihayet 1929 yılında Türkiye
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Cumhuriyet tarihinin ilk köy mektebine,
ilk öğretmen İlyas Faruk Bey atanır ve
1725 kuruş maaş ile 1929 yılı ders yılında
Akbaş Mektebinde eğitime başlanır.
1936 yılında Edirne Muallim Mektebinden
yetişmiş, 18 yaşlarında iki genç muallime
İffet Türközü ve Necmiye Önder tayin
olur. Bu iki genç kızın köye gelmesi
ve köyde bir “Çalıkuşu Feride” ruhuyla
çalışması sonucu aydınlanma meşalesi
alev alır; tüm kızlar okula gelir, daha da
okumak ve meslek sahibi olmak üzere
birer birer köyün dışındaki okullara
da gitmeye başlar. Savaştepe Köy
Enstitüsüne giden 7 öğretmenin 6’sı
kendi köylerine dönüp öğretmen olarak
görev yapar. Yine bu okuldan mezun
olan pek çok astsubay, doktor, hemşire,
diş hekimi, polis, profesör yetişir.
Okul Dönemi Sona Ererken
1929’dan 1991 yılına kadar 62 yıl aralıksız
hizmet veren mektep, öğrenci sayısı
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Okulun ilk
mezunlarından
Mustafa Dayıcan’ın
kızı Gülay Dayıcan, bu
kültürel miras yapısının
restorasyonuna önayak
olarak köye bir etnografya
galerisi kazandırdı.
Etnografya Galerisi, köyün
sosyal ve ekonomik
yaşantısında belirgin bir
hareket sağladı.

yetersizliğinden Milli Eğitim tarafından kapatıldı.
Mevcut öğrenciler taşımalı sistemle ilçedeki okula
taşındı. Bu tarihi bina ise, köy muhtarlığına da
devredilmediğinden, adeta kaderine terk edildi, köyün
deposu haline geldi. Çatısı çöktü, kapı ve pencereleri
kırıldı, içinde zaman zaman hayvanların barındığı
harap bir hale geldi. Ancak biz elbirliğiyle bu tarihi
binayı korumaya karar verdik ve başardık. Babam
Mustafa Dayıcan, bu okulun ilk mezunlarından ve
eğitimine devam etmek üzere köyün dışına çıkan
ilk öğrencilerindendi. Ben de 2000 yılında bu anıları
da belleğimde tutarak Akbaş Köyünde çalışmalara
başladım. İlk olarak yurt dışındaki yaşantıma son
verdim; Akbaş Köyüne yerleştim. 2004 yılında
muhtar seçildiğim bu köyde, tarihi binayı bir
kültür mirası değeri olarak korumak ve gelecek
kuşaklara aktarmak üzere, köylülerle, çeşitli kurum
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ve kuruluşlarla birlikte büyük bir adım attık.
Binanın aslına uygun olarak restorasyonu
6 yıl sürdü. Restorasyonun ardından
2010 yılında yaptığımız açılış töreniyle Akbaş
Köyü Çok Amaçlı Köy Konağı ve Etnografya
Galerisi olarak köyün kültür hayatına katıldı.
Galeri bugün Akbaş Köyü Güzelleştirme
ve Yardımlaşma Derneğinin himayesinde
ziyaretçilerine hizmet vermeyi sürdürüyor.
Galerinin Köye Kazandırdıkları
Galeriyi kültür hayatına kazandırmadan önce
pek çok şey yaşadık tabii. Başlangıçta burada
ne yapmaya çalıştığımızı kavrayamayan köy
ahalisi, evlerinde damlarında ya da depolarında
sakladıkları, atalarından kalma yadigarları
galerimize vermek istemedi. Zamanla, her
eşyanın mutlaka kayıt altına alınıp envantere
isimleriyle işlendiğini anladıkça, bu galerinin
köyümüzün tarihini sergilemek anlamına
geldiğini anladı. Okula giden çocuklarımız,
köye misafir gelen arkadaşlarını galeriye getirip
geçmişteki zahmetli köy yaşantısına dair
bilgileri gözleri parlayarak anlatmaya
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başladılar. Köyümüzde tarihimizin
sergilendiği bir mekânın olması öylesine içe
sindi ki artık köyümüzün yaşlılarının vefatının
ardından evlatları onlardan kalan kıymetli
eşyaları galeriye getiriyor, kaydettiriyor, aile
büyüklerinin anısına sergilenmesini istiyor.
Galeride sergilediğimiz yadigârlar zenginleşiyor.
Galeride ayrıca Akbaş Köyü kadınlarının ürettiği
el işi ürünler de satılıyor. Galeriyi gezmek üzere
gelenlerin köyü gezmeleri, köy kahvesinde
dinlenmeleri, köylülerle sohbet etmeleri, köyün
sosyal ve ekonomik yaşamını canlandırıyor.
Galeri, büyük salona kurulan seyyar
projeksiyon makine ve perdeyle film
gösterimlerine, sunum ve toplantılara da
ev sahipliği yapıyor. Yaz aylarında da bahçede
yazlık sinema gösterilerinin ve tiyatro
oyunlarının sahnelenmesini planlanıyoruz
ancak pandemi koşulları nedeniyle bu planı bir
süreliğine erteledik. Akbaş Köyü kısıtlı koşullara
rağmen kültür mirasına sahip çıkmanın
mutluluğunu yaşıyor.
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ÇEKÜL EVİNDE
PROJE VE
UYGULAMALARA
UZMAN BAKIŞI
Hurşit Arslan
ÇEKÜL Çarşamba Kent Toplantıları Koordinatörü

Anısına
ÇEKÜL Vakfı ve Tarihi Kentler Birliğinin Anadolu örgütlenmesinde
etkin rol alan, ÇEKÜL Çarşamba Kent Toplantıları Koordinatörü
Hurşit Arslan, koronavirüs nedeniyle aramızdan ayrıldı. Uzun
yıllar yan yana çalıştığımız, koordinasyon ve örgütlenme
alanındaki üstün becerisiyle hayatı kolaylaştıran ve ilişkileri
zenginleştiren Arslan’ı kaybetmenin derin üzüntüsünü yaşıyoruz.
Kültürel mirasın korunmasında büyük emeği bulunan; Anadolu
topraklarında sıcak, soğuk, dağ, tepe demeden yıllarca birlikte
yol aldığımız Hurşit Arslan’ın emeklerini ödeyemeyiz. Güler
yüzüyle, 7’den 70’e herkesi arkadaşça kucaklayan tavrıyla, tüm
kesimleri aynı masada ortak paydada, ortak hedefler etrafında
ustaca örgütleyen zekâsı ve yaklaşımıyla hepimizde güzel
duygular, izler bıraktı.
Hurşit Arslan’ın, Tarihi Kentler Birliği 20. Yıl kitabında yayımlanan,
arşiv niteliğindeki yazısına Yerel Kimlik sayfalarında da yer
vermek istedik.
Anısına, sevgiyle…
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Tarihi Kentler Birliği ile ÇEKÜL uzmanlarının 20 yıllık
süreçte oluşan insan kaynağı hafızası, toplantıya katılan
kurumlar için olduğu kadar, Türkiye koruma tarihi açısından da
büyük bir kaynak niteliğinde.

Tarihi Kentler Birliğinin 20 yıldır alanda yarattığı
koruma proje ve uygulamalarına uzman
desteği talebi, 10 yıldır ÇEKÜL Evinde yapılan
Çarşamba Kent Toplantıları ile karşılanıyor. Bu
toplantılarda, TKB üyesi yerel yönetimler ve
kent temsilcilerin hazırladığı koruma odaklı
yol haritalarına, ÇEKÜL’ün ve TKB’nin gönüllü
uzman heyeti katkı sunuyor. Anadolu’nun her
ölçekteki yerleşiminden gelen tasarım, uygulama
ve işlevlendirme modelleri bu toplantılarda
tartışılıyor. Yeni kavramlar ve yaklaşımlar
inceleniyor. Toplantılara katılan kentler doğal ve
kültürel varlıklarını, projelerini ve geleceğe dair
planlarını raporlar ve sunumlar eşliğinde, Prof.
Dr. Metin Sözen başkanlığında biraraya gelen
uzmanlarla paylaşıyor. Uygulamada deneyimli
uzmanların desteğiyle; müze çalışmaları,
restorasyon, sokak sağlıklaştırma, geleneksel
yaşam kültürü, envanter, işlevlendirme ve çevre
koruma başlıklarında planlanan koruma projeleri
inceleniyor ve takibe alıyor.
Bu bilgi alıverişi, Çarşamba Kent Toplantıları
Koordinatörü tarafından, benzer sorunları
olan kurumların biraraya getirilmesine ve en
nihayetinde kurumların birbirlerine yardımcı
olmalarına ortam sağlıyor.
Bu süreçlerde en çok karşılaşılan problem, doğru
proje ve tasarımların işin ehli, doğru, gerçek
ve tüzel kişilerce yapılmamasıdır. Aynı sorunla,
proje uygulamaları ve işlevlendirmelerde de
karşılaşılmaktadır. Kıt kaynaklarla yürüttükleri
koruma çalışmalarında tarihi değerlerini ve
birikimlerini korumaya çalışan belediyeler,
Çarşamba Kent Toplantıları kapsamında

ÇEKÜL uzman heyetinin rehberliğinde ulusal
ölçekteki uygulama örneklerini görerek bu sınırlı
kaynakları doğru ve verimli bir biçimde kullanmayı
öğrenir.
Tarihi Kentler Birliği ile ÇEKÜL uzmanlarının
20 yıllık süreçte oluşan insan kaynağı hafızası,
toplantıya katılan kurumlar için olduğu kadar,
“Türkiye Koruma Tarihi” açısından büyük bir
kaynak niteliğinde. Bu kaynağın varlığı, başarılı
uygulamalarla somut hale geliyor.
Prof. Dr. Metin Sözen başkanlığındaki Çarşamba
Kent Toplantıları uzman heyeti, ulusal ölçekte
koruma hareketinin ilkelerine katkı sunarken,
her şeyin ticari olmadığını hatırlatır; tarihin, ticari
değerin ötesinde bir değer taşıdığının altını
çizerek insan kaynağının Anadolu ölçeğinde
çoğalmasını sağlamaya teşvik eder.
Çarşamba Kent Toplantılarında kültürel beslenme
iki yönlü olur. Şöyle ki: Anadolu’dan gelen kamuyerel-sivil-özel kesimler, binlerce yıllık uygarlığın
taşıdığı birikimi tarihi ÇEKÜL Evinde paylaşır. İkinci
aşamada, uzmanlar tüm deneyim ve birikimlerini
çağdaş koruma anlayışı ve yaklaşımıyla
katılımcılara aktarır. Böylelikle her iki taraf da
birbirini kültürel anlamda beslemiş olur. Aslında
tarafların kılcal damarlar gibi birbirini beslemesi,
özlenen bir toplantı düzenidir. Bununla birlikte,
Prof. Dr. Metin Sözen’in kültürel kimliğinden
kaynaklanan siyaset üstü evrensel duruşu, TKB’nin
20 yıllık faaliyeti içinde temel ilke olmuş, ülkenin
içinde bulunduğu siyası iklimden etkilenmeden
varlığını koruyarak ve büyüterek günümüze kadar
gelmiştir. Çarşamba Kent Toplantıları uzman
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Kahramanmaraş, Altınova, Çemişgezek, Van, Tekirdağ, Gaziantep, Elazığ, Bozköy, Tekirdağ, Bünyan
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heyeti süreç içinde bu duruşun temel taşı
olarak yerini almıştır.
Çarşamba Kent Toplantılarının Ortaya
Çıkışı ve İşleyişi
Çarşamba Kent Toplantılarına 2010-2019
yılları arasında 250’nin üzerinde kamu-yerelsivil-özel kurum ve yaklaşık 1500 kurum
temsi katıldı. Çarşamba Kent Toplantıları
uzmanları, ÇEKÜL Evinde yapılan bu
toplantılarda deneyimi, birikimi, özveriyi
ve gönüllülüğü esas alan bir yaklaşımla
uzun soluklu bir çalışma yaparak, bazen
her ölçekten gelen tasarım, uygulama ve
işlevlendirme; bazen restorasyon, sokak
sağlıklaştırma; bazen müze; bazen geleneksel
yaşam kültürü ve bazen de kültür odaklı
yol haritalarına birikimleriyle düşünsel
açıdan katkı sundu. Tarihi Kentler Birliğinin
20’nci yılında Çarşamba Kent Toplantılarını
değerlendirdiğimizde, bu “küçük” ama
anlamlı uzmanlık dokunuşlarımızın hangi
boyutlarda sonuç verdiğini bu kitabın
sayfaları içinde izleyebilirsiniz.
Niğde

20 yıllık Tarihi Kentler Birliği sürecinde Birliğin
Anadolu’daki Buluşma, Seminer ve Bölge
Toplantılarını takip eden kamu- yerel-sivilözel kesimlerin; alanda yaşadıkları sorunların
çözümüyle ilgili daha odak toplantılara ve
alanda deneyimli uzmanların yaklaşımlarına
ihtiyaç duyduğu gözlendi. ÇEKÜL Çarşamba
Kent toplantıları, bu talebin karşılanmasını
hedefledi. Bazen arka arkaya iki, üç kentin
misafir edildiği toplantılar, 2020 salgın
hastalık şartlarında online zemine taşındı.
Toplantıdan yüksek verim alabilmek için,
her kentin temsilcisi, hazırladıkları sunum ile
kentlerinin tarihini, doğal ve kültürel miras
alanlarını, arkeolojik alanlarını, tescilli yapılarını,
sit alanlarını, kentin sosyo-ekonomik verilerini
içeren bilgileri, görseller eşliğinde hazırlayarak,
kenti “görünür” kılar. Tescilli olmayan eserlerin
ve doğal alanların önce tescili istenir.
Çarşamba Kent Toplantılarında, kent
sunumunun ardından planlanan koruma
projeleri detaylarıyla paylaşılır. Üretilen
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projelere dair yol haritası ulusal ve kentsel hafızayı
harmanlayan bir yaklaşım içine belirlenir ve somut
çıktıların ortaya konulmasına çalışılır. Bu aşamadan
sonraki sorumluluk, yerel yöneticilerindir. Yerel
irade, alınan kararlar doğrultusunda çalışmalara
başlar ve işin planlamasını yaparsa, toplantı
“başarılı” olarak değerlendirilir. Toplantı sonrası
alınan kararlar ve konuşmalar bir rapor eşliğinde
ilgili kuruma gönderilir. Bu işleyiş hem ÇEKÜL
Vakfının sürdürülecek çalışmaları mercek altına
almasını hem de ilgili kurumun çalışmalarını
çağdaş koruma disiplini içinde yürütmesini sağlar.
Tüm bu süreç ve çalışmaların kendisi, TKB’nin
her yıl açmış olduğu Tarihi ve Kültürel Mirası
Koruma Proje ve Uygulamalarını Özendirme
Yarışmasına katılan belediyelerin performanslarının
değerlendirilmesi faktörlerinden biridir.
TKB ve ÇEKÜL Vakfının 20 yıldır sürdürdüğü
başarılı çalışmalarla oluşturulan ortak dil ve
söyleme, Çarşamba Kent Toplantıları aracılığıyla
ÇEKÜL uzmanları da birliğin düşün dünyasına
güç vererek katkı sunmaya devam eder. Yanı sıra,
Çarşamba Kent Toplantıları uzman heyeti, küresel
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sistemin dayattığı tüketim motivasyonuna
ve bu motivasyonun kent ölçeğine yansıyan
“marka kent” kavramına karşılık, bu topraklardaki
en büyük varlığın doğal ve kültürel miras
olduğunun ve bu mirasın kentlerin kimliğini
belirlediğinin altını çizer; “kimlikli kent” kavramına
güç verir.
10 yıldır Prof. Dr. Metin Sözen başkanlığında
yürütülen bu çalışmalarının koordinatörü olarak
başta Prof. Dr. Metin Sözen Hoca'm olmak üzere;
Dr. Asım Güzelbey; mimar Mihat Kırayoğlu; şehir
plancısı A. Faruk Göksu; yönetmen Hasan Özgen;
restoratör mimar Ayşe Nüvit Bayar; restoratör
mimar Erden Güven; sanat tarihçi Sena Durmaz;
mimar Sinan Povlan; mimar Timur Çelik; sanatçı,
yüksek mimar Metin Keskin; şehir plancısı ve
alan yönetimi uzmanı Namık Kemal Döleneken;
mimar Alp Arısoy; şehir plancısı Ahmet Onur
Altun ve mimar Şeyda Dana Arguner olmak
üzere uzman kurul üyelerine; Tarihi Kentler Birliği
yönetim ve üyelerine; ÇEKÜL Evinin değerli
ailesine, kültürel beslenmemize katkı sundukları
için teşekkür ederim.
Altınova
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YAPEX FUARI İSTANBUL’DA
ÇEKÜL Vakfı ve Akdeniz Tanıtım işbirliği, Tarihi Kentler Birliği
desteğiyle düzenlenen YAPEX Restorasyon ve Kültür Mirasını
Koruma Fuarı, kültür mirasını oluşturan eski ve yakın dönem mimari
ve kültürel eserlerin korunması, restorasyonu, işlevlendirilmesi ve
geleceğe aktarılması için çalışmalar yapan tüm yatırımcı, projeci ve
üretici unsurları buluşturuyor; her yıl, ana teması çerçevesinde panel
ve sunumlara ev sahipliği yapıyor; katılımcı belediyelerin bu ana
temaya bağlı olarak uyarladıkları stant tasarımları için doğal bir sergi
alanı oluşturuyor.
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10 yıldır Antalya’da düzenlenen
YAPEX Restorasyon ve Kültür Mirasını
Koruma Fuarı, 2021 yılında tarihi kentleri
İstanbul’da buluşturacak. Haziran ayında
yapılacak Fuarın ana teması bu yıl: Kırsal
Miras ve Kent İlişkisi.
YAPEX bünyesinde bugüne dek
geleneksel çarşılar, kültür mirası
ve işlevlendirme, kentsel ittifaklar,
kent müzeleri gibi çeşitli başlıklar
öne çıktı. Fuar, koruma ve
restorasyon uzmanlarının olduğu
kadar yerel yönetimlerin ve
tarihi kent belediyelerinin de ilgi
alanında. Tarihi miras ve eski kent
yapılarının koruma ve restorasyon
projeleri, bu çok bileşenli yapının
omurgasını oluşturuyor.
YAPEX Fuarının 11’incisi bu yıl
16-18 Haziran 2021 tarihlerinde

Yenikapı Avrasya Gösteri
Merkezinde düzenlenecek. Fuarın
bu yılki ana teması ise “Kırsal
Miras ve Kent İlişkisi” olarak
belirlendi.
Kırsal Mirasın Korunması
Hızla değişen dünyamızda
kırsal yerleşimlerin giderek
küçüldüğüne, kırsal yaşam
biçiminin kaybolduğuna
tanık oluyoruz. Bugün sadece
ülkemizde değil tüm dünyada
kentli nüfus giderek artarken
kırsal nüfus dramatik bir
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biçimde azalıyor. ÇEKÜL Vakfının 30 yıldır savunduğu “Köyler
Yaşamalıdır” sloganını benimserken, diğer yandan da
“Geleceğin dünyasında köyler gerçekten yaşayabilecek mi?”
sorusu akıllara geliyor. Kırsal mirasın korunmasındaki sorunları
daha iyi anlayabilmemiz için, değişen dünya düzeninde
“kır”ın nasıl yer aldığını, kır-kent ilişkisini ve kırsalın değişimin
neresinde durduğunu tespit etmeliyiz. YAPEX Fuarı, biraraya
getirdiği tüm kesimlerle birlikte, fuar kapsamında bu emeklerin
ve etkilerinin gözlemlenmesi, yeni çıkarımlarda bulunulması ve
örgütlenme ağının güçlenmesine olanak sağlayacak.
Ülkemizin kentsel, kültürel ve doğal mirasını bir ortak
miras anlayışıyla koruyarak yaşatmak için projeler üreten
ve uygulayan tarihi kentlerin, kırsal mirasın korunması
çalışmalarındaki görev ve sorumlulukları kuşkusuz çok büyük.
ÇEKÜL Vakfı ve Tarihi Kentler Birliği 2019 yılında, 7 bölgeden
38 köyde “Kırsal Miras Programı” yürüttü, raporladı ve erişime
açtı. YAPEX Fuarında bu raporun sonuçlarının paylaşılacağı
bir zemin hazırladı. Yerel yönetimlerin, sivil ve özel girişimlerin
restorasyondan turizme, kültür rotasından yeni nesil
imece yöntemlerine; yaklaşımları, uygulama örnekleri, fuar
kapsamında yapılacak oturumlarda ziyaretçilerle buluşacak.
Dünden Bugüne YAPEX
“Restorasyon, renovasyon ve kültür mirasını koruma”
alanlarındaki sergi ve etkinlikleri bünyesinde buluşturan fuarın
hedefi yerel yöneticiler, uzman şehirciler, koruma projecileri,
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restorasyon uygulamacıları, yapı ustaları, teknik elemanlar
ve yapısal/kentsel koruma-yenileme-işlevlendirme alanındaki
yatırımcı kurumlar arasındaki etkileşim sağlamak. Bu geniş
bağlam içinde pek çok kereler yerel yönetimlere ilham olacak
konu başlıklarını gündeme taşıyan Fuar, bugüne dek tarihi
kentleri çok çeşitli başlıklarla besledi. Geçtiğimiz yıllarda
sırasıyla kültür mirası ve işlevlendirme, geleneksel çarşılarda
koruma, kültür öncelikli yönetim ve kentsel korumada
kültür mirası temalarıyla düzenlenen fuar, yerel yönetimlerin
gündemini oluşturmaya devam ediyor. YAPEX fuarı 2015
yılında Kırsal Yaşam Kırsal Miras teması ile düzenlenmişti.
Aradan geçen 5 yılda gördük ki kırsal mirasın korunması,
artan kentleşme ve hayatlarımızı etkilemeye başlayan iklim
kriziyle daha da önem kazandı. Kırsal alanların, kentle ilişkisini
bu süreçlerden bağımsız düşünemeyeceğimiz bir dönemden
geçiyoruz. Bu nedenle fuarın bu yıl, kültürel mirası yoğun ve
Tarihi Kentler Birliği ve ÇEKÜL Vakfının merkezlerinin olduğu
İstanbul’da, kırsal mirasın konuşulduğu bir tema çerçevesinde
yapılmasına karar verildi.
YAPEX Fuarı her yıl farklı temalar altında güncel yaklaşımları
ve yerel bilgiyi yeni teknoloji ve tekniklerle biraraya getirerek
farklı sektörlerin ve uzmanlıkların etkileşim içinde bulunmasına
olanak sağlıyor. Fuar, koruma alanında gündem oluşturmanın
yanı sıra, uzmanlar ve yerel yönetimler ile sektör temsilcilerini
de biraraya getirerek alanda doğru projelerin üretilmesine
fırsat yaratıyor.
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BİR KENTİ
SU YOLLARINDAN
TANIMAK
Suyun yaşamımızda taşıdığı önemi iklim
değişikliği nedeniyle tekrar düşündüğümüz
bu günlerde, ÇEKÜL Akademi İstanbul’un su
yapılarını gündemine aldığı eğitim aracılığıyla
suyun İstanbul’daki izini sürdü. ÇEKÜL
Akademi, kültürel ve ekolojik gelişmelerle
paralel eğitim başlıkları ışığında, sürdürülebilir
modeller üzerine düşünüyor.
ÇEKÜL Akademi, ilk kez geçen yıl düzenlediği “Kentsel Miras Kapsamında
İstanbul’un Su Yapılarına Bakış ve Koruma Süreci” başlıklı eğitimi, İSKİ VakıfSu
Şube Müdürlüğü desteğiyle bu yıl tekrar etti. 12-14 Ekim tarihleri arasına
düzenlenen eğitim, pandemi koşullarına rağmen bu yıl da yoğun ilgi gördü.
Üç gün süren programın ilk gününde İSKİ Planlama ve Yatırım Dairesi Başkanı
Halit Alphan, katılımcılara İstanbul’daki su yapıları ve sistemi hakkında bilgi
verdi. Kentin su ihtiyacını karşılamak için tarih boyunca çok sayıda bent, kemer,
ızgara, havuz, su terazisi, galeri, künk, su haznesi, sarnıç, çeşme, sebil, hamam
ve şadırvan gibi farklı su yolları ve yapılarının yapıldığını anlatan Alphan, bu
yapıların tarihçesini aktardı.
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Terkos Su Müzesi
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Roma ve Bizans imparatorlukları
döneminde birçok su kemeri, açık ve
kapalı sarnıcın inşa edildiği biliniyor.
Bu su sistemleri, Osmanlı Döneminde
de kentin su ihtiyacını karşılamaya
devam etmiş; tahrip olan eski su yolları
onarılmış, yeni su yolları yapılmış. Bu
dönemde Avrupa yakasında Kırkçeşme,
Taksim ve Hamidiye su yolları; Anadolu
yakasındaysa Atik Valide su yollarının
yapıldığını söyleyen Halit Alphan,
Avrupa ve Anadolu yakasında 62 vakıf
kaynak suyu bulunduğunu da vurguladı:
“Terkos tesisleri yapılıncaya kadar kentin
su ihtiyacı bu tesislerle karşılandı. Bu
suların hepsi Evkaf Nezaretine bağlı Su
Nazırlığı tarafından idare edilmekteyken
Cumhuriyet Döneminde Vakıflar İdaresine
bağlandığı ve vakıf olarak tesis edildikleri
için, Vakıf Sular adını aldı. 1933 yılında ise
İstanbul Sular İdaresine devredildi.”
Eğitim, VakıfSu İşleri Müdürlüğünden
İnşaat Mühendisi Meltem Öğ’ün
sunumuyla devam etti. Öğ, su sistemleri
üzerinde yapılan koruma-uygulama
çalışmalarını anlattı. Çeşmeler Onarım
Büyük Bent, Belgrad Ormanı

Projesi kapsamında 41 çeşmenin; Su
Kemerleri Onarım Projesi kapsamında ise
Kırkçeşme ve Halkalı Su Yollarına ait 10
küçük ölçekli kemerin rölöve, restitüsyon,
restorasyon projesinin hazırlandığını
belirtti; İstanbul’daki küçük ölçekli su
yapılarının da restore edileceğini söyledi.
Su Sistemlerine Yakından Bakmak
İstanbul’un ilk modern su tesisi olan
Arnavutköy’deki Terkos Su Sistemi eğitim
kapsamında ziyaret edildi. 1883 yılında
Fransızlar tarafından kurulan sistem,
Terkos Gölü Fındık Dalyan mevkisinde
bulunuyor. Terkos Su Şirketi, 19. yüzyılın
sonlarında Avrupa Yakasına su vermek
amacıyla Feriköy Su Depoları, Tamir
Atölyesi ve Lojmanlar, Bomonti Su Kulesi
(Şato), Şişli Rezervuarı (Şişli Su Deposu),
Feriköy Pompa İstasyonu gibi pek çok yapı
inşa etti. Akademi katılımcıları, tüm bu
yapılar hakkında detaylı bilgi aldı.
1839 yılında Sultan II. Mahmud
tarafından yaptırılan Sultan II. Mahmud
Bendi; yapımına Fatih Sultan Mehmet
döneminde başlanan ve ilk Osmanlı
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barajı olarak bilinen Büyük Bent; Eyüpsultan
Kemerburgaz’da bulunan ve Kırık Kemer ya da
Kovuk Kemer isimleriyle de adlandırılan Eğri
Kemer; Eyüpsultan Göktürk’de bulunan ve
Kırkçeşme Su Yollarının en büyük yapısı olan
Uzun Kemer eğitimin 2’nci gününde ziyaret
edilen su sistemleri arasındaydı.
Program 3'üncü gününe Fatih Saraçhane de
bulunan Bozdoğan (Valens) Kemeri restorasyon
şantiyesi ziyaretiyle devam etti. Geç RomaBizans Dönemine ait olan kemere Hadrianus ya
da Valens Kemeri de deniyor. Kemer, Trakya’nın
dağlık bölgelerinden İstanbul’a kadar uzanan
su yollarının en son noktasını oluşturuyor.
250 metreye kadar uzanan bu sistem, antik
dönemdeki su sistemlerinin en büyüğü.
Bizans Döneminde birçok kez onarılan kemer,
Fatih zamanında da onarılmış, 1509 depremi
sonrasında yıkılan kısımlarına Mimar Sinan
tarafından 5 kemer gözü eklenmiş. Kemer, en son
1988-1990 yılları arasında onarım görmüş.
Şu anda sürdürülen Bozdoğan Kemeri
restorasyon uygulamalarında taş yüzeylerde
erozyon sonucu oluşan boşluklarda tuğla
tümlemeler yapılıyor; betonarme ekler kaldırılıyor;
taşlardaki kopmaların önüne geçmek için
çözeltiler yardımıyla çatlaklar sağlamlaştırılıyor.
Kemer üzerindeki su yolları ve künklerin tespiti
için daha önce arkeolojik kazılar yapılmış ve
bulgular belgelenmişti.
İstanbul’un kuruluş ve gelişiminde önemli yeri
olan su yollarının, yapılarının önemi, çeşitliliği
ve değişimini tarihi süreç içinde ele alan ÇEKÜL
Akademi eğitimi, çoğu ziyarete kapalı olan su
sistemlerini yakından incelemeye fırsatı sunduğu
için de katılımcılar tarafından ilgiyle takip edildi.
Sürdürülebilir Turizm ve Tanıtım
ÇEKÜL Akademinin sürdürülebilir turizm, ziyaretçi
yöetimi, yerel yönetimler ve tanıtım gibi konu
başlıklarını gündemine taşıdığı, ilkini ÇEKÜL
Kent Çalışmaları ekibinden mimar Alp Arısoy
Uzun Kemer, (Mimar Sinan eseri) / Terkos Su Müzesi

52

HABER

Ekolojik dengeyi doğrudan etkileme kapasitesine sahip
bir kavram olarak “turizm” de ÇEKÜL Akademi eğitim başlıkları
arasında yer alıyor. Doğayla barışık bir turizm planlaması
nasıl yapılabilir?

Terkos Su Müzesi / Muğla
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ve şehir plancısı Ahmet Onur Altun’un
katılımıyla gerçekleştirdiği Kültürel
Miras ve Turizm Eğitim Programı, son iki
modülünün de yapılmasıyla tamamlandı.
“Sürdürülebilir Turizm ve Tanıtım” başlıklı
2'nci modül ÇEKÜL Akademi Koordinatörü
Kibele Eren, İzmir Rehberler Odası
Yönetim Kurulu Başkanı Yrd. Doç. Dr.
Sedat Bornovalı, ÇEKÜL Vakfı Kuşadası
temsilcisi, kimyager Dr. Ayşe Şerifoğlu ile
Anadol Turizm Acentası Müdürü Patrice
Lepkovski’nin sunumlarıyla Şerifler
Yalısında düzenlendi. Turizm kavramının
ele alındığı eğitim kapsamında turizm için
hazırlanacak stratejik planların çerçevesi
hakkında bilgi verildi; sivil toplum ve kamu
kuruluşlarının etkisinden söz edildi. Doğal
çevreyi bozmayan, kültürel bütünlüğü
ekolojik süreçlerle birlikte değerlendiren
yaklaşımların ve güncel eğilimlerin altının
çizildiği eğitim, örnekler ve deneyim
paylaşımlarıyla devam etti.
KÜMTEP Eğitiminin “Kültür Rotaları ve
Turizm Süreci” başlıklı 3'üncü modülüyse
şehir plancısı Esra Karataş Büke’nin
eğitmenliğinde Muğla'da yapıldı. Kültür
rotalarının yerel ve bölgesel kalkınmadaki
önemi, rota kurgusu yaparken nelere
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dikkat edilmesi gerektiği ve güncel rotalar
hakkında bilgilerin verildiği son modülde
rota kavramının ortaya çıkışı, rota türleri
de anlatıldı. Türkiye’de “rota” kavramının
neden ve nasıl ortaya çıktığına değinen
Büke, rotanın bileşenleri, değişkenleri,
tasarım, ölçek ve tarihselliğine göre nasıl
sınıflandırıldığını anlattı. Türkiye’deki ilk
kültür rotası Likya Yolunun detaylarını
aktaran Büke, 2012 yılında kurulan Kültür
Rotaları Derneğinin çalışmalarına da
değindi.
Kültür rotalarının turizme hizmet
etmenin yanında, kültürel ve doğal
mirasa olan hassasiyetin artırılması,
yatay işbirliklerinin kurulması, korumanın
yaygınlaştırılması ve yerel kalkınmada yeni
araçların geliştirilmesi açısından işlevsel
ve sürdürülebilir bir araç olduğunu da
vurgulayan Esra Karataş Büke, son olarak
rotalarda planlama sürecini anlattı. Hazırlık,
araştırma ve değerlendirme çalışmalarının
ardından kurgu ve tanıtımın önemini
vurgulayarak, katılımcılarla bir kültür rotası
oluşturma atölyesi gerçekleştirdi. Atölye
kapsamında farklı ölçeklerde ve temalarda
rotalar hazırlandı.

Şerifler Yalısı
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Fotoğraf: Muhammet Emin Yazı / Maden Hükümet Konağı
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ELAZIĞ’DA
ADIM ADIM KORUMA
ÇEKÜL Vakfı Elazığ Temsilcisi Mustafa Balaban
önderliğinde gönüllü bir ekip, Elazığ’da
koruma faaliyetlerini yakından takip ediyor.
Kentin yoğun kültür mirası kasaba, köy
demeden yerinde inceleniyor, envanterler
güncelleniyor, yetkililer harekete geçiriliyor.
Tarihi ve kültürel mirası kadar coğrafi konumuyla da ilgi çeken bir kent
Elazığ. Yukarı Fırat Havzasında bulunan kent, havzasının tüm güzelliklerini
barındırıyor. Ancak bununla birlikte heyelan ve depremler, kenti olumsuz
etkiliyor.
ÇEKÜL Vakfı Elazığ Temsilcisi Mustafa Balaban, heyelan nedeniyle büyük
bölümü afet bölgesi ilan edilen Maden ilçesinde saha araştırmasını
sürdürüyor. Hasar gören cami, köprü ve sivil mimarlık örneklerinin tespit
edilmesi ve korunması için çalışıyor. Maden ve yakın çevresi, 18 tescilli
kültür varlığına ev sahipliği yapıyor. Saha araştırmasıyla birlikte tescilli kültür
varlıklarının sayısının artması hedefleniyor. Kayseri Erciyes Üniversitesi
Sanat Tarihi Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Remzi Aydın ve Fırat
Üniversitesi Arkeoloji Bölümü Öğretim Üyesi Dr. Fırat Korkmaz’ın katılımıyla
sürdürülen çalışmaların bir yıl içinde tamamlanması ve Maden Kültür
Varlıkları Envanteri adı altına derlenmesi öngörülüyor. Dr. Fırat Korkmaz,
Baskil’de bulunan tarihi ve kültürel varlıkların tescili ve tarihi mezarlıklar
üzerine de çalışıyor. Özellikle Muşar, Kaleköy, Masara ve Şeyh Hasan Köyü
mezarlıklarındaki çalışmalar, ÇEKÜL Vakfı Elazığ Temsilciliği destekleriyle ve
Baskil Kaymakamlığıyla koordinasyon içinde sürüyor.
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Elazığ, 2020 yılına bir depremle girmiş, kentte
yaşamı kaybedenler olmuş ve yapılarda hasar
meydana gelmişti. Depremden sonra, Harput
başta olmak üzere, Hüseynik ve Sivrice ilçelerinde
kültür varlıklarının korunması yönündeki çalışmalar
hızlandırıldı. ÇEKÜL Vakfı Elazığ Temsilci Mustafa
Balaban, hasar gören sivil mimarlık örneklerinin
restorasyon süreçlerini yakınan izliyor. Yeditepe
Üniversitesi Mimarlık Bölümü Öğretim Üyesi
Prof. Dr. Ayşe Gülçin Küçükkaya ise, öğrencileriyle
birlikte depremden sonra Elazığ’da yapılacak
konutlar için projeler hazırladı. Araştırma bu
noktada genişleyerek başta Harput olmak üzere
Palu ve Sivrice’yi de kapsayan bir geleneksel
mimarlık araştırmasını da beraberinde getirdi.
Akademisyenler, bu kentlerdeki geleneksel
mimariyi incelerken bölgede bulunan Orta Çağ
yapılarının da izini sürüyor.
Yeditepe Üniversitesi Mimarlık Bölümü öğretim
üyeleri ve lisansüstü öğrencileri, bunun yanı sıra
Harput dış sur ve kapılarının tasarımlarıyla da
yoğun olarak ilgileniyor. Yaklaşık bir yıl içinde
tamamlanması öngörülen çalışmayı Elazığ
Belediyesi ve Ticaret Odası destekliyor.
Eski adıyla Habab, bugünkü adıyla Ekinözü
Köyünde bulunan yıkılmaya yüz tutmuş Meryem
Ana Kilisesinin restorasyon projesi Kovancılar
Belediyesi tarafından hazırlandı; kurula sunuldu.
Elazığ Müze Müdürlüğü, Kültür Varlıklarını
Koruma Yüksek Kurulu ve Elazığ Valiliğinin ortak
çalışmasıyla iç temizliği ve projelendirilmesi yapılan
1200 yıllık kilisenin restorasyonu devam ediyor.
Elazığ’da koruma gündeminin bir diğer maddesi,
Hazar Gölündeki batık kentin korunması ve
turizme kazandırılması. Gölün su seviyesinin
düşmesiyle ortaya çıkan batık kent ve kilise
adası, Hazar Gölünün güney kıyısında yer alıyor.
Arkeolojik ve doğal sit alanı olan kent,
2,5 kilometrelik bir alana yayılıyor.
Elazığ Ticaret ve Sanayi Odası (ETSO) bünyesinde
kent arşivi ve kütüphanesi de çalışmaları devam
Fotoğraf: Doç. Dr. Mustafa Yılmaz / Baskil Karoğlu Hanı / Maden Saat Kulesi
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eden projeler arasına. Yaklaşık 200 kitabın
yanı sıra, devlet arşivleri ile kütüphanelerinde
kentle ilgili bulunan 10 bine yakın evrak,
ETSO arşivine eklendi.
Kentte adım adım sürdürülen koruma
çalışmalarından bir diğeri de Pertek
Kaymakamlığı ve Belediyesi ile ortak
sürdürülmesi planlanan “Suyla Gelen
Kültür ve Taşınan Kültürel Varlıklarımız”
konulu panel. Pandemi koşulları nedeniyle
ertelenen panel ve ödül töreninin 2021
yılındaki Turizm Haftasında düzenlenmesi
planlanıyor.
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Elazığ, başta Harput olmak üzere Fırat Vizyon
Planının alanda çalışıldığı kentler arasında
yer alıyor. Tarihi Kentler Birliğinin havza
boyutunda koruma ve gelişme yaklaşımıyla
kurguladığı Fırat 2023: Vizyon ve Eylem Planı
başlıklı çalışma kapsamında Elazığ, Tunceli,
Malatya, Adıyaman, Şanlıurfa, Gaziantep,
Kilis, Osmaniye ve Hatay kentlerinde
çalıştaylar düzenlenmiş, etkileşim ve
paylaşım ana temaları üzerinden yerelin
beklentileri ve gençlerin tasarım perspektifi
odağa alınmıştı. Çalışmaya Tarihi Kentler
Birliği web sitesinden ulaşmak mümkün.

Prof. Dr. Ayşe Gülçin Küçükkaya ve öğrencileri /
ÇEKÜL Temsilcisi Mustafa Balaban'ın Maden ve Pertek inceleme gezisi.
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Kent Arşivleri ve
Online Erişim
Pandemi sürecinde başlatılan online
programların hayatımıza girmesiyle mesafelerin
ortadan kalktığı, pek çok çalışmanın, platformun
ve kaynağın daha erişilebilir olduğu yeni bir
dönem yaşıyoruz. Tüm olumsuzluklarına rağmen
bu süreç bize sınırları ve duvarları olmayan
dijital bir çağda yaşamayı ve bu çağın tüm
olanaklarından faydalanabilmeyi öğretti; her alana
olduğu gibi arşiv-kütüphane-müze kavramlarına
da yeni yaklaşımlar getirdi.
Dijital platformlara taşınan pek çok eğitim gibi,
ÇEKÜL Akademinin “Kent Bellekleri-Kurulum,
Yönetsel Yapılanma, Fiziki Yapılanma” eğitimi
de 2021 yılında online düzenlenecek. Kentlerde
başlatılan arşiv-bellek kurulumu çalışmaları
sekteye uğramış olsa da destek çalışmalarına
webinar katılımlarla devam ediliyor: Kurumların
düzenlediği online eğitim veya sunumlar
belediyelerin arşiv ve müze çalışmalarını
geliştirmeye yardımcı oluyor. Örneğin Türk
Kütüphaneciler Derneğinin gerçekleştirdiği

webinarlar düzenli olarak takip edilmeye
değer örnekler. Benzer projeleri sürdüren veya
tamamlayan kurumları biraraya getirmek,
yeni fikirler ve projeler için yol haritalarının
belirlenmesinde, fizibilite çalışmalarında yardımcı
olabilir. Böylece kurumlar arası işbirlikleri
güçlenerek etkileşimlerin artması sağlanabilir.
Bununla birlikte araştırmacılar ilgili kurumları
takip ederek “kent arşivlerinin yapısı ve yerel
yönetimlerdeki rolleri” üzerine uzmanların
çalışmalarını çevrimiçi izleyebilir. Bunun örneğini
de Koç Üniversitesi Anadolu Medeniyetleri
Araştırma Merkezi (ANAMED) veriyor: Kent
araştırmacıları için takip edilmeye değer
içerikler üreten en önemli kurumlardan biri olan
ANAMED’in özel arşiv örnekleri, katalog
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bir diğeri de SALT. SALT, alanına hâkim
konuşmacılara ve örnek projelerin
yürütücülerine söz hakkı vererek araştırmacılara
yeni fikirler için ilham olmayı amaçlıyor. SALT
bünyesinde yapılan atölye çalışmaları ve
sunumların kayıtlarına da erişim mümkün. Vehbi
Koç Ankara Araştırmaları Uygulama ve Araştırma
Merkezi (VEKAM) de online çalışmalarında;
araştırma yöntemleri, koruma projeleri ve
araştırma sunumları gibi başlıkları biraraya
getiriyor. Bu çalışmalara yönelik özet kitapçıkları
web sitesinde yayınlıyor.

çalışmaları, özel koleksiyonlar, müzeleştirme
çalışmaları gibi konu başlıkları bulunuyor.
Yanı sıra, podcast kayıtları da ANAMED web
sitesinden erişime açık. Bu alanda önemli online
programlar organize eden başarılı kurumlardan

Belediyeler, pandemi sürecinde kent arşivi
çalışmalarını sekteye uğramadan devam
ettirebilmek, fizibilite çalışmaları sırasında cevapsız
kalan sorularına cevap bulabilmek ve fiziki
çalışmaları sonuca bağlayabilmek için benzer
kurumların çalışmalarını izleyebilir.

Çanakkaleli Çocuklar
ÇEKÜL Bilgi Ağacı ile
Buluştu
Tarihi Kentler Birliği Encümen Üyesi olan
Çanakkale Belediyesi, ÇEKÜL Bilgi Ağacının
çocuklara yönelik hazırladığı atölyeleri, ücretsiz
ve çevrimiçi olarak Çanakkaleli çocuklarla
buluşturdu. Çocuk ve gençlerin niteliksel
gelişimine öncelik veren 3 farklı atölye
Aralık ayında yapıldı. Tohumlarla Yolculuk,
Geçmişten Öğreniyorum ve Gezegenin Eşikleri
atölyeleriyle ÇEKÜL’ün doğal ve kültürel miras
yaklaşımı, 8 ila 18 yaş grubundaki çocuklarla
buluştu. ÇEKÜL Bilgi Ağacı uzmanlarının
hazırladığı atölye ve eğitimler, TKB üyesi
belediyelerin talepleriyle Anadolu kentlerinde

yapılmaya devam ediyor. İklim değişikliği, biyolojik
çeşitlilik kaybı, toprak ve su kirliliği gibi güncel
ekolojik sorunları ele alan; çocukları miras, bellek ve
müze kavramlarıyla tanıştıran atölyeler hakkında
www.cekulvakfi.org.tr adresinden detaylı bilgi
alabilirsiniz.
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Hurşit Arslan Anısına
Hatıra Ormanı
ÇEKÜL Vakfı Yüksek Danışma Kurulu Üyesi ve ÇEKÜL Çarşamba Kent
Toplantıları Koordinatörü Hurşit Arslan, koronavirüs nedeniyle aramızdan
ayrıldı. Tarihi Kentler Birliğinin Anadolu kentlerinde yürüttüğü toplantı,
seminer ve buluşmalarında koruma bilincinin yaygınlaşması için büyük
emek veren, alan gezilerinde KUDEB uzmanlarının hazırladığı koruma
proje ve uygulamalarını yerinde inceleyerek bilgisini, tecrübesini paylaşan
Hurşit Arslan’ın anısı ÇEKÜL 7 Ağaç Ormanlarında yaşayacak. ÇEKÜL
Çarşamba Kent Toplantılarının gönüllü uzmanları, Arslan’ın anısına herkesi fidan dikmeye davet etti:
“Çok sevgili dostumuz, mesai arkadaşımız Hurşit Arslan’ı koronavirüs nedeniyle kaybetmenin derin
üzüntüsünü yaşıyoruz. O, Anadolu mirasının korunmasına kendini adamış neferlerden biriydi.
Yorulmadan, usanmadan doğal ve kültürel mirasın yaşatılması, gelecek kuşaklara ulaşması için tüm
bilgi birikimini ve tecrübesini, ayrım yapmadan herkesle paylaştı. ÇEKÜL Vakfının ve Tarihi Kentler
Birliğinin gönüllü danışmanlığını yürütürken, alanda çalışan koruma uzmanlarını destekleyerek moral
verdi, sorunlarla baş etmeleri için teşvik etti, örnek oldu, çözüm yolları sundu. Emeklerini ödeyemeyiz.
Hurşit Arslan’ın adını, ÇEKÜL Vakfının ağaçlandırma programı olan 7 Ağaç Ormanlarında hep birlikte
yaşatalım. Tüm arkadaşlarımızı, dostlarımızı, fidan bağışına davet ediyoruz. Yapacağınız
bağışlarla, 7 Ağaç Ormanlarının Kırklareli dikim sahasında ‘Hurşit Arslan Hatıra Ormanı’
oluşturulacak.” Alp Arısoy, Asım Güzelbey, Aydan Hacaloğlu, Erden Güven, Hasan
Özgen,Namık Kemal Döleneken, Şeyda Arguner Dana, Metin Keskin, Metin Sözen,
Mithat Kırayoğlu, Nadir Mutluer, Nüvit Bayar, Sezer Cihan, Sinan Polvan, Timur Çelik,
Zafer Okuducu. QR kodu okutarak ya da https://bit.ly/hursitarslanormani linkine girerek
fidan bağışında bulunabilirsiniz.

Talas Belediyesi Ulusal
Fikir Yarışması Sonuçlandı
Talas Mevlana Mahallesi Meydanı Ulusal Fikir Yarışması
sonuçlandı. Toplam 57 projenin başvurduğu yarışmada 8 proje
ödüle değer bulundu. Turgut Özal ve Cemil Baba caddeleri
arasında, Cengiz Aytmatov Parkı ve Selçuklu Kültür Evini de kapsayan alana yeni bir çehre kazandırmayı
amaçlayan yarışmaya TMMOB Mimarlar Odası üyeleri; serbest, ulusal ve tek aşamalı kentsel tasarım
türlerinde projeleriyle katıldı. Hakan Deniz Özdemir, Gülşah Güneş, Levent Arıdağ, Can Kalınsazoğlu,
Gümüş Çimen, Fazıl Akdağ, Selim Atak-Cansen Molva ve Kemal Güvenç’in projeleri ödüle değer bulundu.
Talas Belediyesi yoğun geçen 2020 yılında Talas Sanat Galerisini de ziyarete açtı.
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Han Yolu
Platformundan
Madencilere Tepki
Malatya’nın Hekimhan ilçesi; Deveci, Basak,
Güvenç, Karaköcek ve Aşağısaz mahallelerini
etkileyecek altın, gümüş ve demir madeni aramaişleme amacıyla verilen ruhsata Han Yolu Doğa
ve Kültür Varlıklarını Koruma Platformu karşı
çıktı. ÇED sürecinin ve maden arama ruhsatının
iptal edilmesi için bir duyuru yayınlayan platform,
doğal çevreye yapılacak hiçbir müdahaleyi kabul
etmediğini söyledi:
“Hiçbir zenginlik, bir canlının hayatından daha
değerli değildir. Bizler sağlıklı yaşamak, sağlıklı
yaşlanmak ve sağlıklı ölmek istiyoruz. Doğamızla,
kültürümüzle huzur içinde yaşadığımız bu
topraklarımızı gelecek nesillerimize atalarımızdan
aldığımız gibi bırakmak istiyoruz. Doğal çevremize
yapılacak hiçbir müdahaleyi kabul etmiyoruz.”
ÇEKÜL Vakfının bölgedeki temsilcilerinin de bir
parçası olduğu Han Yolu Platformu, geçtiğimiz
aylarda kurulmuştu. Bölgedeki doğal ve kültürel

mirasın korunması ve yöredeki köylerle
işbirliğinin güçlendirilmesi amacıyla kurulan
platform, alanda sivil inisiyatifi güçlendirmeyi
ve kırsal mirasın korunması çalışmalarına hız
kazandırmayı amaçlıyor. ÇEKÜL Kent Çalışmaları
ekibinin, Tarihi Kentler Birliğinin desteğiyle
yürüttüğü Kırsal Miras Programı kapsamında 30
Nisan-1 Mayıs 2019 tarihlerinde Hekimhan, Basak
ve Güvenç̧ köylerinde yapılan alan incelemeleri
sonucunda hazırlanan raporlar ilçe belediyesi ve
köy muhtarlıklarıyla paylaşılmıştı.
Bu sürecin etkisiyle, Sivas’tan başlayarak
Malatya’nın Hekimhan ilçesinden geçen tarihi
Han Yolu güzergâhı üzerindeki Basak, Güvenç,
Boğazgören (Çırzı), Çulhalı ve Hasançelebi
köyleri biraraya gelerek Han Yolu Doğa ve Kültür
Varlıklarını Koruma Platformunu kurmuştu. Yerel
örgütlenmenin son dönem örneklerinden biri
olan platform, çalışmalarını aktif olarak yürütüyor.
Fırat Havzasının bereketli topraklarında yer alan
bölgede kırsal yaşam ve dayanışma, canlılığını
koruyor. Madencilik çalışmaları ise doğal ve
kültürel mirasın bugünü ve yarınını tehdit ediyor,
yaşamın devamlılığını tehlikeye atıyor.
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Edremit
Türküleri

Konya’da
İz Peşinde

TRT İzmir Radyosunda
programcı olan Zeki
Çiçek, emekliliğiyle
birlikte Edremit’e
yerleşerek kültürel
çalışmalarına bu kentte
devam etti. Bölge
halkına Anadolu kültürünü tanıtmak ve
türkü severleri bir çatı altında toplamak
amacıyla Gönül Dağı Müzik Merkezi,
Yurdun Sesi THM Korosu ve Körfez Türkü
Sevenler Derneği kuruluşunda öncü rol
oynadı. Edremit'in Türküleri, Zeki Çiçek’in
projelerinden biri. Kitap, Edremit'in
kaybolmuş ya da unutulmaya yüz tutmuş
türkülerinin derlenmesi, notalarının
yazılması, kaynaklarının tespit edilmesi ve
kaynak kişilerin hayatlarının kaleme alınması
gibi yoğun bir emeğin ürünü. Kitaba bir de
albüm eşlik ediyor ve kentlilerle paylaşıldı.
Kitap, Edremit Belediyesi tarafından
yayımlandı ve kentlilerle paylaşıldı.

İdil Bilgin’in
hem içeriği hem
de tasarımıyla
eğlenirken öğrenmeye elverişli
kitabı Konya’da İz Peşinde, bir tür maceraya
davet. Çocuklar, bu kitapla Konya’nın kültürel
mirasından bir kesit öğrenirken bir yandan
da kültürel mirası koruma anlamına gelen
konservasyon terimi ile tanışıyor. Bu önemli
bilim dalının yararlarını, yöntemlerini ve
eserlerin hangi nedenlerle bozulduğunu
oyunlarla keşfediyor. Uygulayarak öğrenmeyi
ön plana çıkaran kitapta okuyucular
nokta birleştirecek, şifreli harfleri çözecek,
özel bir fenerle keşif yapacak, mıknatıslı
alanlarda bir yapboz tamamlayacak ve gizli
yüzeylere ulaşmak için yüzey kazıyacak. Koç
Üniversitesi Vehbi Koç Ankara Araştırmaları
Uygulama ve Araştırma Merkezi tarafından
2015 Araştırma Ödülüne değer bulunan
kitabı www.cekuldukkan.com adresinden de
temin edebilirsiniz.

Fırat 2023-Vizyon ve Eylem Planı
Fırat 2023-Vizyon ve Eylem Planı; Tarihi Kentler Birliği, ÇEKÜL Vakfı ve
Kentsel Strateji ortaklığıyla hazırlandı. Fırat Havzası bütününe bakan kitap
“Anlamak”, “Planlamak” ve “Tasarlamak” olmak üzere üç bölümden oluşuyor.
Fırat’ı anlayabilmenin coğrafi anlamın ötesinde, kavramsal anlamının da
içselleştirilmesiyle mümkün olacağı vurgusuyla başlayan kitap, bir dizi
buluşmaya dayanan bilgi birikimi ve deneyimi aktarıyor. Fırat Buluşmaları ve
örnek değerlendirmeler “Anlamak” başlığının altını dolduruyor. Planlama süreci,
çalışılan eylem planı ile havzanın genel çerçevesini ortaya koyarken, tasarımsal
süreçlerle de amaçlar ortaya konmuş: Yeni projeler ve rota tasarımları ile yerelbölgesel işbirliği çerçevesinde ortak değerlerin korunması ve yaşatılabilmesi için birlikte hareket
edebilmek. Doğal ve kültürel mirasın korunması için Birleşmiş Milletler Sürüdürülebilir Kalkınma
Hedefleri bağlamında küresel 17 hedeften 13’ünü ele alan Fırat 2023, “Fırat korunmalı, bölge
kalkınmalı” ana fikrini benimsiyor. Kitaba Tarihi Kentler Birliği sitesinden online erişmek mümkün.
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MİRAS / Doğa
ve Kültürle
Varız
30'uncu yaşını dolduran
ÇEKÜL Vakfının birikimli
yıllarına tanıklık ettiğimiz
MİRAS kitabını bir kez
daha sizlere hatırlatmak
istedik. Türkiye’de 1970’lerde Safranbolu’da
başlayan kültürel mirasın korunması hareketi,
pek çok uzman ve gönüllünün katılımıyla
büyüyerek 50 yılda tüm Anadolu’ya yayıldı.
Koruma hareketine öncülük eden ÇEKÜL
Vakfı, yarım yüzyıllık bu tarihe ışık tutacak,
kaynak niteliğindeki bu kitabı 2018 yılında
yayımladı. Kitap, tarihi kentlerde “yıkım”
sürecinden “koruma” bilincine nasıl geçildiğini,
ÇEKÜL Vakfının yürüttüğü mücadele eşliğinde
paylaşıyor. Uzmanların tanıklık ve katkılarıyla;
koruma tarihinden arşiv değeri taşıyan bilgi
ve belgelerin yer aldığı kaynak niteliğindeki
kitap, ÇEKÜL Vakfının doğasıyla paralel,
geniş kapsamlı ve çok bileşenli bir çalışmanın
ürünü. Esra Karataş’ın yazdığı, Erkal Yavi’nin
tasarladığı kitabı cekuldukkan.org adresinden
edinebilirsiniz.
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Sinop
Panayırları
Alışveriş ve ticaretin
yapıldığı renkli
mekânlar olarak
karşımıza çıkan
panayırlar, kültürel
mirasımızın bir parçası.
Yılda bir ya da birden
fazla kez kurulan bu
panayırlarda ürünler alınıp satılırdı; bu açıdan
panayırların ticaret fonksiyonu gelişmiş
organizasyonlar olduğu da söylenebilir.
Anadolu’daki panayır geleneğinin yaşatıldığı
nadir kentlerden biri olan Sinop’taki panayırlar,
bu kitapta detaylarıyla anlatılıyor. Ayancık,
Boyabat, Türkeli (Morza), Bektaşağa ve
Durağan gibi günümüzde de varlığını
sürdüren panayırlarla, panayır kültürü devam
etse bile artık ortadan kalkmış olan Sinop,
Gerze, Helâldı ve Karasu panayırları da kitapta
yerini almış. Panayırların ortaya çıkışı ve tarihsel
gelişim sürecini ele alan kitap, Dr. Mutlu Kaya
ve Prof. Dr. Cevdet Yılmaz tarafından hazırlandı.
Zengin görsellerle desteklenen kitap, Nobel
Bilimsel Eserler Yayınevi tarafından yayımlandı.

Kuzey Anadolu’da Geleneksel Mimari:
Ayancık Yöresinde Taş Örtülü Evler
Bu çalışma Karadeniz Bölgesinin Batı Karadeniz bölümünde, Sinop’un
Erfelek ilçesinden başlayarak Kastamonu’nun İnebolu ilçesine kadar olan
kesimde görülen taş örtülü ahşap meskenleri ele alıyor. Kitapta, bu geleneksel
yapıların özgün kültürel ve mimari özellikleri ayrıntılarıyla açıklanıyor. Toplam
dört bölümde; coğrafi ortam özellikleri, kırsal mesken, ahşap mimari ve ahşap
mimarinin avantaj ve dezavantajlarının irdelendiği kitap, Ayancık Belediyesinin
katkılarıyla hazırlanmış. Ayancık yöresinin ihmal edilmiş, hatta unutulmaya yüz
tutmuş taş örtülü meskenlerini gün yüzüne çıkarmayı hedefleyen ve
Dr. Mutlu Kaya ve Prof. Dr. Cevdet Yılmaz tarafından hazırlandı. Zengin görsellerle desteklenen kitap,
Nobel Bilimsel Eserler Yayınevi tarafından yayımlandı.

64

KİTAPLIK

Belgeler, Fotoğraflar ve Tanıklarla
Türkiye Büyük Millet Meclisleri ve 23 Nisan
Kutlamaları
Kurtuluş Savaşını başlatan ve Cumhuriyet’e giden yolda atılan adımların en
önemlisi, Türkiye Büyük Millet Meclisinin açılışıdır. Bu meclis, bağımsızlık
yolunda alınan önemli kararların merkezidir. Dr. Kaya Özalp kişisel arşivindeki
fotoğraflar ve belgelerden faydalanarak hazırladığı kitapta, dönemin tanıklarının
anılarına ve özel kurum arşivlerindeki belgelere yer veriyor; Mustafa Kemal
önderliğinde Türk milletinin kurtuluş yolunda verdiği mücadele, tarihsel akışını içinde anlatılıyor.
Yazar, TBMM bünyesinde kurulan meclislerimizle ilgili bugüne kadar az bilindiğini ya da hiç
bilinmediğini düşündüğü bilgileri paylaştığını söylediği kitabında 23 Nisan kutlamalarına da yer
veriyor. Kitap, Çankaya Belediyesi yayınları arasında.

Çocuklar İçin Kültürel Miras Çalışmaları
Çalıştayı: Bildiriler
Kültürel mirasın gelecek kuşaklara aktarılması, çocukların ve gençlerin somut
ve somut olmayan kültürel mirası tanımalarıyla doğrudan ilgili. Çiğdem Maner
ve Özlem Dengiz Uğur tarafından yayına hazırlanan kitap, bu yaklaşımdan
hareketle, kültürel miras konusunda hem Türkiye'den hem de dünyadan örnekler
sunuyor. Kitap, kültürel miras eğitiminin desteklenmesi amacıyla
14-15 Kasım 2019'da VEKAM tarafından düzenlenen Çocuklar İçin Kültürel Miras
Çalışmaları Çalıştayında sunulan bildiri ve atölye metinlerinden oluşuyor. Kültürel miras alanında
çalışan araştırmacılar için önemli bir kaynak niteliğindeki kitap VEKAM yayınıdır. Çalıştaya katılan
ÇEKÜL Bilgi Ağacının da “Çocuklar İçin Kültürel Miras Eğitimlerinde Sivil Toplum Örgütlerinin Rolü:
ÇEKÜL Bilgi Ağacı Örneği” başlıklı bildirisi kitapta yerini aldı.

Geçmişle Bugünü Buluşturan Kadın:
Halet Çambel
Türkiye'nin ilk açık hava müzesini kuran Türk arkeolog ve bilim insanı Halet
Çambel, ayrıca Türkiye'yi olimpiyatlarda temsil eden ilk kadın sporcularımızdan
biridir. Hitit hiyerogliflerinin çözüldüğü yer olarak tanınan Karatepe-Arslantaş
Höyüğünde kurduğu açık hava müzesi, Çambel’in arkeoloji alanındaki
çalışmalarından sadece biri. Nacide Berber'in çocuk okurlar için kaleme aldığı
kitap, arkeolog Halet Çambel'in çok yönlü kimliğini ortaya koyuyor; üretken,
çalışkan ve cesur bir kadını tanıtıyor. Resimlerini Deniz Üçbaşaran’ın çizdiği kitap, Uluslararası Çocuk
Kütüphanesi International Jugendbibliothek’in süreli yayını olan White Ravens kataloğuna bu
yıl Türkiye’den seçilen iki çocuk kitabından biri oldu. Kitap, Final Kültür Sanat Yayınları tarafından
yayımlandı.

