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Doğanın bilgisiyle insanın ürettiği kültür değerlerimizin izini 
sürdüğümüzde, yolumuz hep köylerimize, kırlarımıza çıkıyor. Tarihi 
Kentler Birliği bu mirasının köklerinin doğa ve insan ilişkisindeki 
uyumun olduğu bilinciyle çalışmalarına yön veriyor. Uzmanlarımız 
son yıllarda, Kırsal Miras Programıyla hem analizler hem de koruma 
yaklaşımları geliştiriyor. 

Yaşadığımız afetlerin ardından, doğal ve kırsal mirasımızın bir kez daha 
ne kadar savunmasız olduğunu gördük. Bin yıllara, yüz yıllara dayanan 
bilginin var olma mücadelesi çoğu zaman insan eliyle baltalanıyor. 
Bu nedenle kırsal mirasımızdan sorumlu olan yerel yönetimler titiz ve 
bilimsel yaklaşımlarla koruma politikalarını gözden geçirmeli; toprağını, 
havasını, suyunu, insanını da düşünerek bütüncül planlamalar yapmalı. 
2000 yılında kurulduğumuzda, TKB’nin yerel yönetimler için bir okul 
olacağını biliyorduk. Bu yaklaşımımızdan da hiç vazgeçmedik. Çoğu 
kavramı tekrar tekrar söyleyerek bıkmadan usanmadan üyelerimize 
anlattık. Uzmanlar, bilim insanları, heyetler eşliğinde projeleri, 
uygulamaları yerinde inceledik. Doğruları destekledik; yanlışlara 
dur demek yerine, doğrusunu anlattık, teşvik ettik. Başkanları, 
uzmanları, sorunlarını dinledik, birlikte çözüm ürettik. Bazen yasal 
bazen bürokratik engelleri aştık. Tarihi kent çekirdeklerimizin çoğunda 
restorasyonlar, meydan düzenlemeleri, sokak sağlıklaştırmaları, 
geleneksel çarşılarımızın iyileştirilmesi büyük ölçüde görünür olmayı 
başardı. O kadar yoğun bir mirasımız var ki elbette kent tarihimizin 
önemli miraslarını korumaya devam edeceğiz. Ama artık bizlerin 
sorumluluğunda olan kırsal mirasımızla da aynı oranda ilgilenmemiz 
gerekiyor. Metin Sözen’in dediği gibi “kaybedecek vaktimiz yok”.  

20’ncisini düzenlediğimiz Koruma Özendirme Yarışmasında bu yıl Metin 
Sözen Koruma Büyük Ödülü, yarışmaya 13 farklı projeyle başvuran ve 
farklı ölçeklerde ama bütüncül yaklaşımıyla jürimizi etkileyen Balıkesir 
Büyükşehir Belediyesinin oldu. Kayseri Büyükşehir Belediyesi de 2 farklı 
müze, Ağırnas ve kent merkezindeki projeleriyle Jüri Özel Ödülüne 
değer bulundu. Emeği geçen herkesi gönülden tebrik ederim. Bu yıl 33 
üyemiz 61 proje ile yarışmaya katıldı. Her biri birbirinden değerli koruma 
projelerinin yer aldığı Yarışma Kataloğu 2020’yi yıl sonu sayımızla 
birlikte sizlere ulaştıracağız. 
Saygılarımla.  
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Yerel Kimlik dergisi bu sayıda kırsal ve doğal miras alanlarımızdaki 

koruma mücadelesine farklı açılardan odaklanıyor; doğa-kültür-insan 

ilişkisine yeniden bakıyor.

Orman ekosistemleri, doğal afetlerde insan etkisi, kent ekolojisi, 

iklim değişikliği ve yerel yönetimlerin sorumlulukları, ekolojik mimarlık, 

belediyelerin desteklediği gıda kooperatifleri gibi kır ve kentsel 

alanlardaki yaşamı olumlu etkileyecek tüm bu başlıklardaki koruma 

yaklaşım ve önerileri okunmayı, üzerine düşünmeyi, tartışılmayı bekliyor.

Sayı 67’nin dosya konusu ise pandemi nedeniyle geçen yıl yapılamayan 

ve bu yıl İstanbul’da düzenlenen YAPEX Restorasyon ve Kültür Mirasını 

Koruma Fuarı. Kırsal miras ve kent ilişkisinin farklı paneller ve etkinliklerle 

işlendiği fuarın en büyük özelliği, TKB üyesi belediyelerin stantlarında 

koruma başlığının işleniyor; TKB Koruma Özendirme Yarışması Ödül 

Töreni ve Sergisinin fuar kapsamında yapılıyor olması.

Anadolu’dan güncel haberler ve 9 kitap tanıtımına, Prof. Dr. Metin 

Sözen’in yaşam öyküsüne odaklanan otobiyografik Yaşamı Paylaşmak 

kitabının müjdesi eşlik ediyor. Çocukluk yıllarından itibaren Anadolu’da 

adım attığı her köşeyi, anılarının kilit taşlarını anlattığı kitabı 

zenginleştiren ise Sözen’in yaşamı boyunca karşılaştığı, temas ettiği 

insanların, dostlarının varlığı. Kendi objektifinden fotoğraflar, bu öz 

yaşam hikâyesini takip etmeyi daha değerli kılıyor. 

İyi okumalar. 
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Sıcak bir eylül günü Nuran Esengil* ile birlikte, 
kısa süre önce çıkan Türkiye’nin en büyük orman yangını 
sonrası Akseki’ye doğru gidiyoruz. İlk durağımız düğmeli 
evleriyle ünlü 100 haneli Kepezbeleni Köyü. Köyde ne yazık 
ki evlerin 86 tanesi yanmış; tamamı düğmeli ev. Antalya’dan 
Manavgat’a kadar yangının etkisini çok hissetmiyoruz. 
Murtiçi’nden batıya doğru yol almaya başladığımızda yangının 
büyüklüğü ortaya çıkıyor. Vadinin güneyi tamamen yanmış, 
köye kadar 20 kilometre böyle devam ediyor. Nuran’da bir 
gülümseme. “Hayırdır, yanan ağaçlara gülmüyorsun sanırım?” 
dediğimde 20 yıl öncesini anımsadığını söylüyor ve anlatmaya 
başlıyor: “O yıl yaz okulunu Anadolu Üniversitesi Güzel Sanatlar 
ve Mimarlık fakülteleriyle yapacaktık. Yelda Hoca (Yelda Uçkan) 

7 BÖLGE 
7 KENT: AKSEKİ

Recep Esengil

ÇEKÜL Vakfı Antalya Temsilcisi, Mimar 

Akseki
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çocuklara işin cazibesini arttırmak için Akseki’nin 
başına Antalya’yı eklemiş. Gerçekten de etkili 
olmuş. Etkinliğin başlayacağı sabah Mimarlar 
Odasında karşıladığımız öğrencilerimizin sadece 
Antalya’yı algıladıklarını kıyafetlerinden anladık. 
Mayolar, şortlar, parmak arası terliklerle cıvıl 
cıvıldılar. İşte bu sapakta her şey değişti. Önce 
otobüsün kaptanını uyardılar yanlış yola girdin 
diye, sonra bizi sorgulanmaya başladılar. Bütün 
şirinliğimizle çok güzel ve özel bir yere gittiğimizi 
anlatmaya çalıştık. Hatta Üzümdere’de mayolarını 
giyebileceklerini söyledik. Murtçi Kanyonunda 
olağanüstü doğa içinde yenen öğle yemeği ve 
Sarıhacılar Köyünde ilk defa gördükleri düğmeli 
evlerden etkilenmiş olmalılar ki sonrasında çok 
itiraz gelmedi. 30 günlük yaz okulu sürecinde 
sadece bir fire vermiştik.”

Bizler de 1996 yılında Akseki ve İbradı’ya ilk 
defa gittiğimizde aynı duyguyu yaşamıştık. 
Batı Toroslarda katran ve kızılçam ormanları, 
ormanların içinde sırtını Toroslara dayamış orman 
köyleriyle bölge, doğa koşullarına öncelik tanıyan 
ve insana dönük değer yargılarını yansıtan bir 
mimarlık bilgisiyle kurulmuş irili ufaklı yerleşimlerin 
merkeziydi. Yerleşimlerdeki doğa şartları ve 
üretim olanaklarının kıtlığı, yöre insanını göç 
etmeye zorlamış, ancak göç edenler geride 
bıraktıkları değerlerine sahip çıkmıştı. Yöreye 
özgü düğmeli evlerin çoğu ayaktaydı. Yerleşimler 
ise geleneksel özelliklerini korumaktaydı. Soğanlı 
bitkilerin anavatanı olarak bilinen Batı Toroslarda 
kardelen ve kestaneye ise sadece bu coğrafyada 
rastlanmaktaydı. Öyle ki İbradı’daki Arapastığı 
kestanesi hem boyutları hem de yöre tarihine 
tanıklığı anlamında tam bir Anıt Ağaç 
niteliği taşımaktaydı. İbradı (Iradı), Erymna, 
Kotenna, Unulla, Katranatepesi, Cevizli, Kuyucak-

Fotoğraf: Şakir Yalçın, Metin Sözen Caddesi

Sırtını Toroslara dayamış orman köyleriyle Akseki, 
doğa koşullarına öncelik tanıyan, insana dönük değer yargılarını 
yansıtan bir mimarlık bilgisiyle kurulmuş yerleşimlerin merkezi.
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Fotoğraf: M. Selçuk Ada, Sarıhacılar Mahallesi

Bağarcık, Delikliören gibi arkeolojik 
buluntular ve mağaralar da bölgenin 
değerlerine değer katan öğelerdi. 

Akseki, 1996 yılında Antalya Mimarlar 
Odasının Akseki Yaz Okulları çalışmaları 
ve 1998 yılında ÇEKÜL Vakfının 7 Bölge 7 
Kent Projesi ile farklı bir boyuta evrilmişti. 
Her bölgeden korunan, kimlikli bir kenti 
21. yüzyıla taşımak amacıyla başlatılan 
projede Akseki, bölgenin tereddütsüz pilot 
noktası oldu. Aynı yıl Akseki’nin kentsel 
sit alanı olarak ilan edilmesi de bölgenin 
geleceğindeki önemli kararlardan biriydi. 
Bu vesileyle, o dönemde Antalya KTVBK ve 
Tarihi Kentler Birliği Danışma Kurulu Üyesi 
ve 2013 yılında aramızdan ayrılan y. mimar 
Oktay Ekinci’yi saygıyla anmak istiyorum. 

Yöresel ve Kültürel Kalkınma
7 Bölge 7 Kent Projesinde her ne kadar pilot 
kent Akseki olduysa da, çalışmalar başta 
İbradı olmak üzere diğer belde ve köyleri de 
içine alarak devam etti. Havza boyutunda 
ele alınan projelerden farklı olarak “Akseki 
İbradı Havzası Gelişim Projesi” bölgede 

kamu-yerel-sivil-özel işbirliğine dayalı 
yöresel ve kültürel kalkınma modelinin ilk 
örneğini temsil etmekteydi.

31 Ekim 2000 tarihinde Akseki Sinemasında 
başta değerli hocamız Metin Sözen 
olmak üzere İçişleri Bakanlığı, Orman 
Bakanlığı temsilcileri, Akdeniz Üniversitesi 
Rektörü, Mimarlar Odası Genel Başkanı, 
Aksekililer Derneği Başkanı, İbradı Güç 
Birliği Başkanının katıldığı törenle projenin 
protokolü imzalandı. Protokol ile “Doğal 
ve kültürel mirasın ulusal ve uluslararası 
düzeyde korunması, geliştirilmesi ve 
gelecek kuşaklara sağlıklı koşullarda 
aktarılması, yöre insanlarının bu değerlerin 
varlığından oluşan katma değerlerden 
yararlandırılmasının sağlanması için havza 
temelinde ortak, bütünleşmiş çalışmaların 
yapılması” amaçlandı. Protokol sonrası, 
kuruluşu 800 yıl öncesine dayanan, 
Anadolu’yu Akdeniz’e bağlayan göç yolu 
üzerindeki Sarıhacılar Köyü örnek köy olarak 
ele alındı. Dokumacılık, hayvancılık, 
el sanatlarıyla geçinen Sarıhacılar, 
20. yüzyılın değişen ekonomik şartlarına 
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Fotoğraf: Recep Esengil, Ayşenaz Konağı, Sarıhacılar Mahallesi

dayanamayarak tamamı taş ve ahşaptan oluşan 
düğmeli evlerini terk etmiş, başka yerlere göç 
etmişti. 

İlkler genelde kuşkuyla karşılanır. Bizde de 
öyle oldu. ÇEKÜL ve Mimarlar Odasının yerel 
uzman gönüllerinin çoğunlukta olduğu çalışma 
ekipleri, 60 haneli Sarıhacılar Köyünün tamamının 
rölöveleri kısa sürede tamamlandı, Akseki merkez, 
İbradı ve Ormana’da tespitler bitirildi. Bu belgeler 
Antalya Bölge Koruma Kurulunun, köyü sit alanı 
ilan etme aşamasında önemli altlık oluşturdu. 
Ancak uygulamaya yönelik yerel yönetimlerden ve 
kamudan hiç ses çıkmadı. Zaman zaman gönüllü 
uzmanların da morallerinin bozulduğu, Metin 
Hoca’nın bitmez tükenmez sinerjisiyle ayakta 
kalan süreç, Tarihi Kentler Birliğinin ete kemiğe 
büründüğü, proje desteklerinin gündeme geldiği 
ve Antalya’da düzenlenmeye başlanan YAPEX 
Restorasyon Fuarına kadar sürdü. 

Önce yerel yönetimlerden sokak sağlıklaştırma 
talepleri geldi, daha sonra yerel müze çalışmaları 
başladı. Aksekili ve İbradılı iş insanları ise kısa süre 
sonra ellerini taşın altına sokmaya başladılar. Ömer 
Duruk’un Belenalan Köyünde aldığı iki evi restore 
ederek turizme açması, önemli bir adım oldu. 
7 Bölge 7 Kent Projesine başından beri destek 
veren Sarıhacılar Köyünden Fatma Genç’in köydeki 
evini aslına uygun onarması da yöre insanını 
cesaretlendirdi. 

Asıl değişim ise İbradı'nın Ormana Mahallesinde 
Özgüven Vakfının yatırım yapmasıyla başladı. 
Ormanalı olan ancak İstanbul’da yaşayan Özgüven 
ailesinin kurduğu vakfın bir butik otel ve restoranla 
başlattığı çabalar, bugün oğulları Tolga ile çok 
farklı noktalara geldi. Tolga, Ormana’da sadece 
işletmecilik yapmamaktadır. Yörenin kültür turizmi 
ile kalkınacağına inandı ve bu inancını tüm yöre 
halkıyla paylaştı. Alışılagelmiş şekilde sözle değil, 
yaptığı işlerle… 10 yıl önce başlayan çalışmalarla 
yörede tek tük rastladığımız kültür turizmi yapan 
insan sayısı bugün 40 bini geçti. Yapılan sokak 
düzenlemeleri, belediye ve kaymakamlığın desteği 
ile Ormana Yaşlılar Konağı, İpek Dokumacılığı 
Atölyesi önemli örnekler arasında yer alıyor. 

8 İNCELEME



ÇEKÜL ve Akdeniz Üniversitesinin düzenlediği yaz okulundan, 2007.

Sarıhacılar Köy Konağı 
7 Bölge 7 Kent Projesinin gözbebeği 
Sarıhacılar Köyünde bizi onarımı 
tamamlanmış Köy Konağı karşılar. Sarıhacılar 
Camisi hemen yanı başında. Yöreye özgü 
yapı sistemiyle inşa edilmiş, tavan ve kadın 
mahfili kündekâri ahşap oymacılığın en 
güzel örneklerini görebileceğimiz caminin 
onarımı tamamlanmak üzere. Camide 
bulunan, Osmanlı Padişahı Mehmet Reşat’ın 
hediye ettiği sancak ve halılar onarımın 
bitmesini Manavgat Müzesinde bekliyorlar. 
Mustafa Kavasoğlu tarafından onarılan 
Ayşenaz Konağı ise hem butik otel hem 
de restoran olarak hizmet veriyor. Yine 
Kavasoğlu’nun aynı yerde açtığı Folklor 
Müzesi, bölge kültürüne yapılmış önemli bir 
yatırım. 

Akseki’de Müftü Evi olarak bilinen konak, 
mülkiyet sorunları çözüldükten sonra 
belediye tarafından alınmış ve etnografya 
müzesine dönüştürülmüş. Akseki’nin önemli 
kimliklerinden tarih, doğa ve kültür âşığı 
kaymakam vekili Mehmet Soylu’nun emekli 
olduktan sonra müzenin başına geçmesi 
en isabetli kararlardan biri oldu. Belediye 

tarafından düzenlemesi yapılan Medrese 
Sokakta bulunan Osman Yüksel Serdengeçti 
Evi de yine belediye tarafından Edebiyat 
Müzesine dönüştürülüyor. 

Kepezbeleni Köyünden hüzünle ayrılıyoruz. 
Sivil mimarlık mirasının önemli bir parçası 
yok olmuş. Biz hep düğmeli evlerin özellikle 
depreme dayanıklı olduğunu anlatıyoruz. 
Evet, bu doğru ama başka afetlere de bu 
kadar dayanıklı mı? Geçmişte yaşanmış 
örneğine rağmen unuttuk ahşap strüktürlü 
yapının yangına dayanamayacağını. 1933 
yılının 29 Ekim gecesi Akseki’nin beldesi 
Cevizli’de düzenlenen Cumhuriyet'in 10. yıl 
kutlamalarında köyün tamamı yanmıştı. 
Mustafa Kemal Atatürk’ün 1000 TL ile 
desteklediği ve 2 yıl içinde tamamını 
aslına uygun yaptırdığını hatırlamalıydık. 
Bundan sonra ilk işimiz orman içinde ve 
yakınında bulunan geleneksel yapıları nasıl 
koruyacağımızı tartışmak olmalı. 

* Akdeniz Üniversitesi Öğretim Görevlisi, Mimar Nuran 
Esengil 7 Bölge 7 Kent Projesinin Akseki – İbradı 
Havzasında yapılan yaz okullarında 1996-2002 tarihleri 
arasında koordinatörlük görevi üstlendi. 
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Toplu olarak yaşadığımız kentler; artan nüfus ile kontrolsüz ve 
düzensiz bir şekilde yapılan binalarla her geçen gün daha da 
büyümektedir. Büyüyen kentler ülkenin özellikle kıyı kesimlerinde 
ormanlarla iç içe girmeye başlamış ve ne yazık ki 700 bin hektardan 
fazla alan orman dışına çıkarılmıştır.

Ülkemizdeki ormanlık alanlar sadece kentleşmeyle değil aynı 
zamanda taş-kum-maden ocakları, enerji nakil hatları, HES ve RES 
yatırımları, kamu binaları, çöp döküm alanları ve mega projelerle 
büyük bir tahribat yaşamıştır ve yaşamaktadır.

Prof. Dr. Ünal Akkemik 

İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Orman Fakültesi 
Orman Botaniği Anabilim Dalı Başkanı, ÇEKÜL Vakfı Yönetim Kurulu Üyesi

KENTSEL 
EKOSİSTEMLER, 
ORMANLAR 
VE YANGINLAR 
ÜZERİNE
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Ormanlarımıza yaşatılan sorunlar ve tahribatlar, karşılığında toprak 
kaymaları, büyük seller ve giderek büyüyen yangınlara neden 
olmaktadır. Tüm bu sorunlar ve sonuçları aşağıda irdelenmiştir. 

Büyüyen kentlerde yeşil alanlar yetersizdir: Başta İstanbul 
olmak üzere kentlerimizde yeşil alanlar hem yeterli düzeyde hem 
de yeterli nitelikte değildir. Sağlıklı bir kentte kişi başına düşen 
yeşil alan miktarı en az 9 metrekare olmalıdır. Büyük kentlerimizde 
genel olarak yeşil alan miktarı bu oranın altındadır. Diğer yandan 
yeşil alanlar “doğala yakın, ağaç örtüsüyle kaplı, beton ve sert 
zeminlerin minimum düzeyde olduğu yerler” olması gerekirken 
çoğu yeşil alanda sert zemin oranı yüksek, ağaç örtüsü düşük ve 
serinlik sağlama işlevinden uzaktır. O nedenle kentlerde yaşayan 
insanlar büyük oranda rekreasyon ihtiyaçları için daha doğal olan 
ormanları tercih etmektedir. Bu bağlamda çözüm İstanbul’daki 
Atatürk Kent Ormanı, Kemerburgaz Kent Ormanı ve kent koruları 
gibi doğal niteliği yüksek rekreasyon alanlarının çoğaltılmasıdır. 

Ormanlarımız parçalanmaktadır. Geçtiğimiz 11 yıl içinde (2008 
-2019 yılları arasında) ormanlarımızdaki parça sayısı 102 binden 
159 bine çıkmış ve yüzde 56 oranında bir artış olmuştur. Yapılan 
hesaplamalara göre 10 hektardan daha küçük olan alanlarda 
parçalanma oranı ise yüzde 118 artmıştır. Ormanlarımız küçük 
parçalara bölünmektedir. Parçalanma; 1) Yaban hayatının tahrip 
olmasına ve kent çeperlerine yaban hayvanlarının gelmesine, 
2) Biyolojik çeşitliliğin bozulmasına, 3) Ekosistem dengesinin 

Kent içindeki yeşil alan varlığını her geçen gün kaybeden İstanbul'a havadan bakış. 

Son yangınlardaki 
artış insan-orman-
yangın ilişkisinin 
etkilerini çarpıcı bir 
şekilde gösterdi. 
Orman Genel 
Müdürlüğü 
verilerine göre 
10 yangından 9’unun 
nedeni insan.

Başlıca Sorunlar ve Sonuçları  
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Manavgat yangın felaketi. 

altüst olmasına ve 4) Ormanların iklimi 
düzenleme etkisini azaltmasına neden 
olmaktadır. Diğer yandan parçalanma; 
ormanda daha fazla insanın faaliyet 
göstermesine ve daha fazla ekipmanın 
ormanlık alanlara girmesine, bunun 
sonucu olarak da yangınların daha da 
artmasına neden olmuştur. Bu son 
yangınlardaki artış insan-orman-yangın 
ilişkisinin etkilerini de çarpıcı bir şekilde 
göstermiştir. Çünkü OGM verilerine 
göre 10 yangından 9’unun nedeni insandır. 

Ormanlarımızda odun üretimi 
giderek artmaktadır: 2005 yılında 
13 milyon metreküp olan odun üretimi 
2017 yılında 18,5 milyon metreküp, 
2020 yılında ise 28,5 milyon metreküpe 
çıkarılmıştır. Son yıllarda ise 2017-2020 
arasındaki odun üretimi yüzde 53 oranında 
artmıştır. Ormanlarımızı bu bağlamda 
da büyük tehlikeler beklemektedir. Bu 
tehlikeler; daha fazla ve daha kuvvetli 
sel ve toprak kaymaları, daha fazla 
fırtına devrikleri, orman toprağının 
daha fazla güneş ışığına maruz 
kalması, kuruması ve ağaçların 
zayıf düşmesidir.

İklim değişiyor ve Akdeniz 
Havzası ısınıyor: Akdeniz Havzasında 
giderek azalan nem, artan sıcaklık, 
dumanlı ve dumansız olarak 
nitelendirebileceğimiz yangınlara 
daha fazla neden olacaktır. Dumanlı 
yangınlar son yıllarda alan bakımından 
aşırı derece artmış ve 15 günlük zaman 
dilimi içinde 150 bin hektarlık yanan alan 
ile tarihin en büyük yangını meydana 
gelmiştir. Yükselen kuraklıkla beraber 
ağaç kurumaları ve böcek zararları 
giderek artmaktadır. Kozak Yaylası 
fıstık çamlarında iklim değişikliği ve 
böcek zararları nedeniyle tohum verimi 
düşmüştür. Benzer bir düşüş zeytin 
ağaçlarında da görülmektedir. Acaba iklim 
değişikliğinin günümüz ve gelecekteki 
etkileri ne düzeyde ele alınmaktadır? 
Eğer en önemli sorunlardan birisi olarak 
değerlendirilmezse, gelecekte büyük 
yangınlar, hastalıklar ve kuraklıklar bizleri 
beklemektedir.   

Yasalarımız ormanların azalmasına 
neden oluyor: Ne yazık ki ormanla 
doğrudan ve dolaylı olarak ilgili olan 
yasalarda ormanları tahrip edecek nitelikte 

Başlıca Sorunlar ve Sonuçları  
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çok sayıda madde bulunmaktadır. Halen yürürlükte olan Maden 
Yasası, 6831 sayılı Orman Yasası, 7139 sayılı Torba Yasa ile 6831 sayılı 
Orman Kanununa eklenen Ek.16. madde ve son olarak Turizm 
Yasasında yapılan değişiklikle, biyolojik çeşitliliğin en zengin olduğu 
taşlık, kayalık alanlar orman dışına çıkarılmakta, turizm tesisleri için 
ormanlardan alan tahsis edilmekte, maden çıkarılacak yerler korunan 
alan dahi olsa izinler verilmektedir. Bütün bu uygulamalar, bir yandan 
ormanların niteliklerinin bozulmasına, diğer yandan da ormanların 
yangınlara daha hassas hale gelmesine neden olmaktadır. 

Ormanlar daha fazla yanmaya başladı: Akdeniz Havzasında 
orman yangınları kaçınılmaz bir olaydır. Ancak son yıllarda bir yangın 
başına yanan alan miktarında belirgin bir artış vardır. Yaz aylarında 
yaşanan yangın ise tarihin en büyük yangınıdır. Ne yazık ki son 
büyük yangınlar; orman yangınlarıyla mücadele konusunda büyük 
bir sorun olduğunu ortaya koymuştur. Büyükşehir Yasası nedeniyle 
orman köylülerinin mükellefiyetinin kaldırılması, uçak ve helikopter 
gibi teknik ekipmanın yetersiz oluşu, yeterli sayıda ve eğitimli yangın 
işçisinin zamanında alınmamış olması ve rotasyon nedeniyle yangın 
konusunda tecrübeli orman mühendislerinin başka bölgelerde 
görev yapması, yangınlarla mücadele konusunda zafiyete neden 
olmaktadır. 

Maki deyip geçmemeliyiz: Akdeniz Havzasındaki kıyı kuşağından 
1000 metre yükseltilere kadar olan alanda orman dendiğinde akla ilk 
gelen, kızılçam ve maki topluluklarıdır. Kızılçamlar yangınlarda kolay 
yanmasına karşın tohumlarının dirençli olması, yüksek sıcaklıklarda 

ÇEKÜL 7 Ağaç Ormanları, Bozdağ sahası ağaçlandırma çalışması, 2012.
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dahi canlılığını koruması ve özellikle de 
yangından sonraki yıl oldukça kuvvetli 
bir şekilde çimlenerek yeni nesiller 
oluşturması Akdeniz koşullarına ve 
yangına karşı almış olduğu bir önlem ve 
uyumdur. Bu son derece önemli olup, 
kızılçamların binlerce yıldan bu yana 
Akdeniz Havzasında nasıl tutunduğunun 
ve ülkemizde de 5,2 milyon hektar kadar 
alan kapladığının bir göstergesidir. 
Maki toplulukları ise orman kanununda 
kolaylıkla orman dışına çıkarılabilecek 
bir alan olarak görülse de Akdeniz kurak 
koşullarına uyum sağlamış ve yangından 
sonra da köklerinden hızlı bir şekilde 
tekrar yeşeren odunsu bitkilerdir.
 
Toprak koşullarının iyi olduğu vadi 
kısımlarında 8-10 metre boya ulaşan 
pırnal meşeleri, sandal, keçiboynuzu, 
delice, akçakesme gibi ağaçlar, sırtlarda, 
taşlık-kayalık kurak yamaçlarda da 
yaşamını sürdürebilmekte ve buralarda 
1 metreye kadar düşen boylarıyla toprağı 
kaplamaktadır. 

Maki elemanlarının yangın esnasında 
toprak üstü kısımları tamamen 

yandıktan sonra toprak altı ve yüzeye 
yakın gövde kısımlarından hızlı bir şekilde 
yeni sürgünler çıkmakta ve köklerinden 
yeniden yeşererek alanı kaplamaktadır. 
Bu durum yangınlara karşı gelişmiş 
çok önemli direnç özelliği ve yaşama 
gücüdür. 

Maki toplulukları beraberinde bulunan 
tıbbi ve aromatik bitkiler ile endemik 
türlerin birlikte oluşturduğu sistem, buna  
yaban hayatının da katılmasıyla önemli 
bir biyolojik çeşitlilik merkezidir.

Bu nedenlerden dolayı maki toplulukları, 
yasalarda “Akdeniz sert yapraklı orman” 
olarak ele alınmalı ve diğer ormanlar gibi 
daha yüksek düzeyde koruma statüsüne 
geçirilmelidir. 

Sonuç olarak insan etkilerinin ve iklim 
değişikliklerinin en yoğun olduğu 
ülkemizde ormanlar, nefes, su ve yaşam 
kaynağımızdır; her bir metrekaresinin 
korunması zorunludur. Ormanların bize 
hissettirdiklerini gelecek kuşakların 
da hissedebilmesi için devamlılığını 
sağlamak zorundayız.

ÇEKÜL 92 Ormanı ziyareti, Beykoz, 2015 / Akdeniz maki örtüsü.
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Orta Karadeniz, ülkemizin az bilinen, Antik Çağın görkemini 
ormanlarında saklayan bölgelerinden birisidir. Politik, ticari olarak 
ulusal planlamaların merkezinde olmaması; kitlesel turizm, 
endüstriyel yatırım ve nüfus yoğunluğuna son yıllara kadar maruz 
kalmaması, bölgeyi, ülkemizin koruma tarihinde “el değmeden 
korumaya” iyi bir örnek haline getiriyor.  Kısmi olarak insan 
müdahalesinden etkilenmemiş olan Orta Karadeniz, biyoçeşitlilik 
açısından Anadolu’nun en zengin bölgelerinden biri. Öyle ki, 
bölgenin pek az bilinen ormanları, gölleri mevcut.  

KARADENİZ’İN 
DOKUNULMAMIŞ 
MİRASI: AKGÖL VE 
İNALTI MAĞARASI

S. Yeşim Dizdaroğlu 
 
ÇEKÜL Vakfı Genel Müdürü

Fotoğraflar: S. Yeşim Dizdaroğlu
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Akgöl, günümüzde 
de Orta Karadeniz 
Bölgesinin yaşayan 
doğal mirası. Orman, 
göl, hayvanlar ve 
eşsiz bitki örtüsüyle, 
bölgenin korunarak 
yaşatılması gerekiyor.

Kentlerden kısa mesafelerle ulaşılabilen kırsal ve 
doğal alanların, korunması gereken en değerli 
hazinelerimizden olduğunu, özellikle de geçtiğimiz 
Ağustos ayında yaşanan sel felaketinden sonra bir kez 
daha anımsadık. 

Sel felaketinden etkilenen ve kuzeyin en eski 
liman kentlerinden biri olan Sinop’un Ayancık 
ilçesindeki Akgöl, bu hazinelerden sadece bir tanesi… 
Bakırlızaviye Köyü sınırları içinde olan ve 1991 yılında 
Bakanlar Kurulu kararıyla turizm merkezi ilan edilen 
Akgöl ve çevresi, 28.05.2018 tarihinde Tabiat Parkı 
olarak tescil edildi. İlçe merkezinin güneyindeki 
Akgöl’e, sık köknar ormanların içinden geçen yolla 
ulaşılabiliyor. Ormanın derinlerinden akan iki çay, 
yapay bir göl olan Akgöl’e varıyor ve eşsiz güzellikte bir 
doğal alan oluşturuyor.

Ayancık ilçe merkezinden 30 kilometre uzaklıktaki 
Akgöl ve çevresinin el değmemiş güzelliğinin, 
turizme ve ticarete dönük beklentilerle ziyaretçiye 
açılması planlanıyor. Bu planlara yönelik bir ulaşım 
altyapısı ile tesis, mesire yeri gibi ticari uygulamaların 
henüz hayata geçirilmemiş olması, göl ve çevresinin 
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günümüze kadar korunmasına; bölgenin 
sadece yerel halk tarafından ziyaret 
edilmesine; zarar görmeden doğal güzelliğini 
koruyabilmesine imkân vermiş. Tüm bunların 
doğal sonucu olarak, Akgöl, yoğun insan 
etkisinden hâlâ uzak; çöpten, atıklardan, 
tuvalet altyapısı gibi yoğunluğu arttıran 
yapılardan azade. Göle giden yol henüz 
tamamlanmadığı için ulaşım kolay değil. 
Zorlukları aşarak ulaşıldığındaysa, baştan 
çıkarıcı güzelliğiyle orman ve gölü, karşınızda 
buluyorsunuz.  

Akgöl ve ormanları zengin bir biyoçeşitlilik 
barındırıyor. Deniz kıyısından itibaren başlayan 
yayvan yapraklı orman dokusu, 1200 metre 
yüksekliğinde iğne yapraklı ağaç ve bitki 
türlerine bırakıyor yerini. Çam, göknar, meşe, 
gürgen, kayın, dişbudak, karaağaç, ıhlamur, 
çınar, kestane, kavak ağaçlarıyla, çeşitli maki 
ve çalı türlerini yol boyunca görmek mümkün. 
Boz ayı, kaya sansarı porsuk, karaca, sincap, 
yaban domuzu, tavşan, kurt gibi hayvanlar da 
ormanda yaşayan canlılardan bazıları. 

Doğada, Doğayı Koruyarak Yaşamak 
Temmuz ayında Akgöl’e yaptığım gezi 
sırasında ortamın sessiz sakin atmosferi, 
ormanın içinde yaşayan türlü canlılarla 
uzak yakın karşılaşmalar, doğayla buluşma 
anlarından doğan mutluluğu büyüttü. Gölün 
etrafında yürüme yolları mevcut. Herhangi 
bir tabela ve ya da bilgilendirme levhası 
bulunmayan alanda, hayvanların yanı sıra pek 
çok bitki türü de görebiliyorsunuz. Arada izinsiz 
mangal yakan ve aracıyla gölün kenarına 
kadar sokulan ziyaretçileri de görebiliyorsunuz 
maalesef.  

Ayancık Kaymakamlığının ve Orman İşletme 
Müdürlüğünün denetimleri olsa da insanların 
alanda mangal yakması, çöp bırakması henüz 
engellenebilmiş değil. Gölün girişinde Orman 
İşletme Müdürlüğüne ait bir tesis bulunuyor. 
Ülkece yaşadığımız afetlerden sonra bir kez 
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daha fark ettiğimiz gibi, insan kaynaklı yangınlara 
karşı savunmasız olan yerlerin korunması için 
önlemler ivedilikle alınmalı.   

Sel felaketinden sonra Ayancık merkezinde çayın 
taşmasıyla can ve mal kayıplarının yaşanması, 
köylerdeki yapıların ve köprülerin yıkılması, 
ormanın ve orman canlılarının zarar görmesi, Akgöl 
gibi doğal alanların planlanmasında önceliklerin 
hızla değiştirilmesi gerektiğini gösteriyor. İnsan 
etkisinin asgariye indirgenmesi için uygulamaların 
ve planlamaların acil revizyonu gerekiyor. Afet 
yönetimi de acil  başlıklardan biri.

Ayancık Çayı etrafına verilen hukuksuz imar 
ruhsatlarının, çay kenarına kurulan sanayi sitesi ve 
toplu konut alanlarının selin şiddetini arttırdığı, çay 
yolu üzerindeki depoda bulunan 200 bin metreküp 
tomruğun set görevi görerek sel sularıyla birlikte 
tüm köprüleri patlatmasına sebep olduğu afetin 
faturasını yerel halk ve doğadaki canlılar ödedi, 
ödüyor. Karadeniz’in insan eli değmemiş doğal 
alanlarının korunması, kötü planlama yerine 
koruma öncelikli yaklaşımlarla mümkün olabilir. 

Geçmiş ve Gelecek Arasında Zaman 
Akgöl’den sonra bir başka uğrak yerim 
Ayancık merkezine 40 kilometre uzaklıkta 
bulunan İnaltı Köyü sınırlarındaki İnaltı Mağarası 
oldu. 1070 metre yükseklikteki mağara, sadece 
doğal miras olarak değil, binlerce yıldır insan 
yaşamına ev sahipliği yapmış bir kültür mirası 
olarak da eşsiz. “B Grubu Mağara” özelliğine sahip 
olan İnaltı, 2017 yılında Samsun Tabiat Varlıklarını 
Koruma Bölge Komisyonu tarafından Tabiat Varlığı 
ilan edildi; 2020 yılında da Tabiat Parkı olarak 
tescillendi. 

Mağara, 1995 yılında Turizm Bakanlığınca 
başlatılan çalışmalar sonucu 2004 yılında 
yol ve ışıklandırma çalışmaları tamamlanarak 
ziyarete açıldı. Dik bir patikadan ulaşılan 
mağaranın girişi epey yüksek ve geniş. Ortalama 
uzunluğu 658 metre olan mağaranın giriş 
salonunun boyu 125 metre, tavan yüksekliği ise 
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5 ila 25 metre arasında değişiyor. Buradan yine 
geniş bir galeriye ulaşılıyor. Mağaranın girişinde 
kuvvetli soğuk hava akımı mevcut. İçeriye 
doğru ilerlediğinizde duvarlarında sarkıt, dikit, 
sütun, örtü ve duvar damlataşları ve damlataş 
havuzlarını görebiliyorsunuz. Karnabahar ve 
patlamış mısır görünümündeki damlataşları ise 
zeminde, su yüzeyinin hemen üzerinde yer alıyor. 
Mağara, yaklaşık 75 milyon yıl yaşında. 

Mağaranın en etkileyici ve gizemli tarafı ise 
Pontus Krallığının başkenti olan Sinop ilinin 
sınırları içinde olmasında: Roma ordusuna karşı 
40 yıl boyunca Anadolu’yu savunan 
VI. Mithridates’in savaşlarda stratejik olarak 
mağara ve yer altı geçitlerini kullandığı 
bilinmekte. Onu Roma’yı karşı yenilmez bir krala 
dönüştüren, aslında Karadeniz’in vahşi doğasını 
çok iyi bilmesi ve bölge coğrafyasına hâkim 
olması. İnaltı Mağarasının geçmiş ve gelecek 
arasında zamanı durduran varlığı, Anadolu’da 
yaşayan antik dönem insanlarının doğayla olan 
ilişkisini anlatan en güçlü örneklerinden biri.  

Turizm Etkisi ve Doğru Planlama
Sayısız doğal ve kültürel miraslardan olan 
İnaltı Mağarası ve Akgöl, turizmle gelecek 
olan ticari beklentileri ve yoğun talebi 
karşılamaya henüz hazır değil. Planlama ve 
projelendirmelerin devam ettiği bu iki önemli 
alanda yapılacak her türlü müdahalenin koruma 
kriterleri titizlikle ele alınarak yapılması gerekiyor. 
Özellikle son günlerde yaşadığımız afetler, doğal 
ve kültürel mirasımızın ne kadar korunmasız 
olduğunu bizlere bir kez daha hatırlattı. Bu 
alanların plansız ve denetimsiz bir şekilde ve 
kapasitesi üstünde yoğun insan etkisine ve araç 
trafiğine maruz kalması, binlerce yıllık doğal 
oluşumların ve kültür mirasının zarar görmesine 
sebep olacaktır. Bölgenin hassasiyetlerini ve 
doğal afetlere karşın olan savunmasızlığını da 
dikkate alan çalışmaların yapılması sadece 
bölgesel kalkınma için değil, daha da önemlisi 
yaşam için ihtiyaç duyduğumuz temiz suyun ve 
ormanların korunmasında gerekli. 

Suyu ve ormanı korumak için insan etkisinin 
asgariye indirilmesi tercih edilmeli. Binlerce yıldır 
tüm canlılarını ve ona sığınan insanları korumuş 
doğaya borcumuzu ödemek, belki de ona hiç 
dokunmamak yoluyla olmalıdır. 
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“Küresel” iklim değişikliği, her ne kadar tanımı gereği küresel bir 
olguyu işaret ediyor olsa da sebepleri ve etkileriyle aslında yerelde, yerel 
dinamiklere bağlı olarak gerçekleştiğini görebiliriz. Günümüzde dünya 
nüfusunun yüzde 50’si kentlerde yaşıyor; karbon salımlarının yüzde 70’i 
kentlerden kaynaklanıyor. Kentsel yerleşimler dünya üzerinde sadece 
yüzde 2’lik bir arazi kullanımına sahipken, dünya kaynaklarının yüzde 
85’ini tüketiyor.
  
Küresel iklim değişikliğinin insan hayatına doğrudan etkileri de yerel 
ölçekte gerçekleşiyor. Dünyanın farklı noktalarında yaşanan olağanüstü 
doğa olayları; seller, yangınlar, kuraklıklar ya da aşırı yağışlar ve değişen 
mevsimlerin tarım üretimine etkisi, yerelde toplulukların yaşamlarını tehdit 
ediyor. Bu olaylara bağlı olarak gerçekleşen iklim göçleri, iklim adaletsizliği, 
ekonomik krizler ve toplumsal kırılmalar, küresel iklim değişikliğinin 
yereldeki sosyal etkileri arasında sayılabilir.

KÜRESEL 
İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ 
VE YEREL 
YÖNETİMLER

Alp Arısoy

ÇEKÜL Vakfı Uzmanı, Mimar 

Karbon salımı yüksek bir fabrika bacası. 
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Küresel iklim değişikliğinin etkileri yerelde açıkça 
hissedilirken, kaynağında da yerel dinamikler bulunuyor. 

Kentleşme, karbon salımında başrolde. 

İklim değişikliği ile mücadele ya da iklim farkındalığının 
yaratılmasında hiç kuşkusuz uluslararası politikalar önemli 
bir rol oynuyor. Türkiye’nin 2016 yılında imzaladığı ve Ekim 
2021 tarihinde onaylayarak taraf olduğu Paris Anlaşması 
başta olmak üzere, iklim konusu ulus sınırlarının üzerinde bir 
problem olarak küresel mutabakatları ve işbirliklerini yeniden 
düşünmeyi gerektiriyor. Ancak müdahale aşamasında, yerelin 
ve yerel yönetimlerin rolü günümüzde kent politikalarının da 
en önemli başlığını oluşturuyor. 

Kentler dünya kaynaklarının en büyük tüketicisi olmakla 
beraber, daha iyi bir dünyayı kurgulayacak insan kaynağı da 
kentlerde yaşıyor. İnsan kültürü ve toplu yaşam pratiğimizi 
şekillendiren yönetişim biçimleri, insan yerleşimlerinde yerelin 
sosyal kaynaklarıyla mümkün olabiliyor. Günümüzde karşı 
karşıya olduğumuz bu yeni iklim düzeninde yaşam şekillerimizi 
yenilikçi biçimde tekrar kurgulayabilmemiz, ancak, sorunu 
yerel bağlamıyla değerlendirdiğimizde mümkün olabilecek. 

Kentlerin önünde iklim değişikliği karşısında iki önemli başlık 
bulunuyor ki günümüz kentleşme politikalarını da bu iki 
başlıktan bağımsız değerlendiremeyiz. Bu başlıklardan ilki 
iklim değişikliğinin sonuçlarından kentleri ve kent insanlarını 
korumak (uyum ve adaptasyon), ikincisi ise iklim değişikliğini 
yaratan etkilerin kentsel ölçekte azaltılmasını (azaltım ve 
mitigasyon) sağlamak. 

Dayanıklı Kentler ve İklim Değişikliğine 
Uyum Politikaları
Günümüzde iklim değişiklerine uyum, yerel yönetimlerin 
uygulamaya dönük stratejileri ve eylem yol haritalarını 
belirlerken gözetmeleri gereken en önemli sorunların başında 
geliyor. İklim değişikliğine uyumun önemli bir basamağını, 
iklim olaylarıyla bağlantılı krizlere dayanabilme kapasitesinin 
geliştirilmesi; yani kentsel dayanıklılık oluşturuyor. Kentsel 
dayanıklılık sosyo-ekolojik sistemlerin değişimlerle başa 
çıkma, uyum sağlama ve değişimi yönlendirmenin yanı sıra, 
belirsizlik ve beklenmedik değişikliklerle birlikte yaşamaya 
alışma kapasiteleriyle ilgili kapsamlı bir yaklaşım olarak 

İstanbul, yoğun araç trafiğinin etkisiyle hava kirliğinin en fazla görüldüğü kentler arasında. 
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değerlendirilebilir. Geleceğin kentlerinin 
salgın, doğal afet, göç, susuzluk gibi iklimle 
bağlantılı sorunlarla nasıl baş edebileceği, 
kentsel tasarımın da öncelikli sorularını 
oluşturuyor. Bu bakımdan; 
• Kent altyapısının tasarımı, 
• Yeşil ve açık alanların niteliği, 
• Entegrasyon programlarının yönetimi, 
• Gıda zincirlerinin yönetimi gibi konular, 
dayanıklılık bağlamında iklim değişikliği 
senaryolarıyla birlikte düşünülmeli.  

İklim değişikliği su kaynakları ve su 
rejimlerini doğrudan etkiliyor. Su 
kaynaklarının yönetimi, yağmur sularının 
ıslahı, arıtma, farklı kademelerde depolama 
gibi konularda somut eylem önerilerinin 
geliştirilmesi gerekiyor.
 
İklim değişikliğinin bir diğer sonucu, 
toplumsal sağlık problemlerinin de 
artması olacak. Pandemi sürecinde 
deneyimlediğimiz gibi, yerelde dayanışma 
ağlarının nasıl kurulacağı, kriz anlarında 
sağlık altyapısına yerelin ne şekilde 
entegre olacağı ve sağlık sisteminin yerel 
kırılganlıklarının tespiti, yerel yönetimlerin 
stratejik planları içinde öngörülmesi 
gereken konular.

Açık Yeşil Alanlar İçin Özel Planlama
Mekânsal planlama açısından iklim 
değişikliğine uyumun belki de en önemli 
basamağını açık ve yeşil alanların planlama 
ve tasarım sorunları oluşturuyor. Yeşil alanlar 
zemin sularının toplanması, mikro-klima ve 
ısı adası etkilerinin azaltılması, hava kirliliği 
ve tozun tutulması gibi doğrudan iklimle 
ilişkili başlıkların yanı sıra afet yönetimi 
içinde de önemli. Dünyanın önde gelen 
metropollerinin büyük bir çoğunluğu, açık 
yeşil alanların sistematiğini ayrı planlama 
başlıkları olarak ele alıyor; yeşil alan master 
planı gibi kendi içinde değerlendirilmiş çok 
katmanlı planlamalar yapıyor. 

İklim değişikliğine uyumda döngüsel 
bir ekonominin desteklenmesi de yerel 
yönetimlerin eyleme yönelik politikaları 
için önemli bir yaklaşım. Döngüsel 
ekonomiyi yerel ölçekte; kendi kendine 
yeten, daha az dış kaynağa ihtiyaçla kendi 
kaynağını ekonomik faaliyetleriyle üreten 
ekonomik modeller olarak düşünebiliriz. 
Atık yönetimi, su kaynaklarının yönetimi 
gibi çevresel konuların yanı sıra, topluluk 
yapılarının desteklenmesi, tabandan 
demokrasi ve dayanışma, sivil ekonominin 
yönetişim süreçlerine katılımına kadar 

Kuzguncuk Kent Bostanı
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genişletilebilecek sosyo-ekonomik konular da döngüsel  
model yaklaşımı içinde. 

Yerel İklim Eylem Planlaması ve Azaltım Politikaları
Son 10 yıla kadar karbon salımlarının azaltılması küresel bir 
sorun olarak ele alındığından, uyum politikaları desteklenirken, 
uluslararası ölçekte ise azaltım politikaları iklim değişikliğiyle 
mücadelede öncelikli yol haritasını oluşturuyordu. Ancak 
günümüzde karbon salımlarının azaltılmasının yerelde eyleme 
geçmeden mümkün olamayacağı görüldü. Bu nedenle 
iklim değişikliğine yönelik yerel politikalarda uyum ve azaltım 
arasında bir dengenin kurulması hedefleniyor. 

Azaltım politikaları kısaca, iklim değişikliğinin öncelikli sebebi 
olan karbon salımlarının azaltılmasına yönelik atılacak adımları 
kapsar. Yapı sektörü en fazla sera gazı emisyonu yaratan 
sektörler arasındadır. Sera gazı emisyonu, binalarda ısıtma 
ve soğutma sistemleri aracılığıyla termal konfor sağlamak 
üzere tüketilen enerji ile oluşur. Kentlerde yoğunlaşan ulaşım 
ağları ve fosil yakıt kullanımı da emisyon oluşumunda temel 
sektörler arasında yer alıyor. Bunlar gibi kentleşmenin temelini 
oluşturan farklı sektörler de iklim değişikliği gerçekliğine 
farklı ölçülerde katkı yapıyor. Kentler aynı zamanda tüketim 
merkezleri de olduğundan, kentsel faaliyetler iklim değişikliğini 
yaratan sebepler haline geliyor.

Otomobiller kentlerdeki karbon salımında önemli bir paya 
sahip. Kentsel ulaşımın yaya odaklı olarak düzenlenmesi, 
azaltım politikaları açısından da başta gelen yaklaşımlardan: 
• Otomobile daha az bağlı bir yaşamın kurgulanması 
• Alternatif ulaşım araçlarının geliştirilmesi 
• Toplu taşıma altyapısının arttırılması 
yerel yönetimler açısından emisyonların azaltılmasına yönelik 
atılan adımlar arasında sayılabilir. Günümüzde dünyanın en 
büyük metropolleri, ulaşıma yönelik eylemlerini “daha geniş 
yollar” ya da “daha fazla otopark alanı“ yaratmak ya da araçların 
hareketine odaklanmak üzere değil, yayaların hareketini 
kolaylaştırmak üzere kurguluyor.

Mimaride Yeşil Çözümler 
Karbon salımının azaltılmasında yapılar ve yapıların mimari 
özellikleri de önemli rol oynuyor. Mimari ölçekte; kullanılan 
yapı malzemeleri, yapım tekniği, yapıda kullanılan enerji 
sistemleri gibi özellikler, yapının karbon ayak izini belirleyen 
faktörler arasında. Mimaride yeşil çözümlerin desteklenmesi 
için şartnameler, yasal sınırlamalar ve tasarım rehberlerinin 

Kentlerin önünde 
iklim değişikliği 
karşısında iki önemli 
başlık bulunuyor: 
Uyum ve adaptasyon 
ile azaltım ve 
mitigasyon. Kentleşme 
politikalarını bugün bu 
başlıklardan bağımsız 
düşünemeyiz.

Paris, bisikletle ulaşım altyapısı örnek kentlerden. / Seul Belediye Binası.
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hazırlanması, yerel yönetimlerin 
sorumlulukları arasında. Aynı kapsamda 
imar planlamalarında iklime uygun gabari, 
doluluk/boşluk oranı, ada düzeni gibi 
faktörlerin gözetilmesi hem karbon ayak 
izini hem de ısı adalarını azaltabilecek 
önlemlerden. Bu nedenle, şehir planlama 
kararları ile iklim değişikliği parametreleri 
(bilimsel modeller, veriler ve benzeri) 
etkileşim halinde olmalıdır. Bugün dünyada 
pek çok kent, yerel hizmet politikalarının 
önemli bir bölümünü iklim değişikliğiyle 
mücadeleye ayırmış ve yerel iklim değişikliği 
eylem planlarını hazırlamaya, uygulamaya 
başlamış durumda. Uluslararası ölçekte 
uygulandığı kentlerde kısa vadede bile 
emisyonların azaltılmasına katkı sağladığı 
görülen bu planları ülkemizde de başarıyla 
hayata geçiren yerel yönetimler olduğunu 
görüyoruz.   

İklim değişikliği ile mücadele ve iklim 
eylem planlarının hazırlanması için küresel 
işbirlikleri kurulduğunu görüyoruz. Bu 
işbirliği ağlarının başında, dünyanın en 
büyük 94 metropolünün de üyesi olduğu 
“C40” ağı bulunuyor ki bu ağ içinde 
İstanbul da yer alıyor. Bu kapsamda öncü 
çalışmalarına 2000’li yılların başında 
başlayan Barselona, Paris ve Seul gibi öncü 
örnekler, 20 yıllık süreçte iklim hedeflerini 

büyük ölçüde gerçekleştirmeyi başardı.
2017 yılında yürürlüğe giren BM Belediyeler 
İklim Değişikliği ile Mücadele Mutabakatını 
Türkiye’de 11 büyükşehir, 2 il ve 23 ilçe olmak 
üzere 36 belediye imzaladı. İzmir Büyükşehir 
Belediyesi, Kadıköy Belediyesi, İstanbul 
Büyükşehir Belediyesi hâlihazırda iklim 
eylem planları olan ve bunları uygulayanlar 
arasında. Atık yönetiminde akıllı 
sistemlerin kullanılması, enerji tüketiminin 
azaltılması, sosyal donatıların yeşil 
binalar olarak tasarlanması gibi örnekler 
gösterebileceğimiz farklı ölçeklerdeki 
uygulamalar, ülkemizde de gündem 
olmaya başladı. Krizlerin nedenleri kadar 
çözümlerini de barındıran kentlerin, gelişim 
politikalarında bugün atacakları adımlar, 
gelecekte yaşanabilir kentlerin de temelini 
oluşturacak.

Mutabakatı imzalayan kentler: Adana, 
Antalya, Bursa, Denizli, Eskişehir, Gaziantep, 
İstanbul, İzmir, Kocaeli, Mersin, Muğla 
büyükşehir belediyeleri ile Bolu ve Sakarya il 
belediyeleri; Ankara- Çankaya, Bursa-Nilüfer, 
Eskişehir- Tepebaşı, İstanbul’da Ataşehir, 
Avcılar, Bağcılar, Beşiktaş, Büyükçekmece, 
Kadıköy, Maltepe, Pendik, Şişli, Üsküdar; 
İzmir’de Bayındır, Bornova, Çiğli, Karşıyaka, 
Konak, Seferihisar; Mersin’de Mezitli ve 
Yenişehir, Muğla-Bodrum, Tekirdağ-Çorlu.

Çatı bahçeleri ile örnek bir yapı, Varşova Üniversitesi Kütüphanesi, Polonya. 
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2021 yılı Ahi Evran-ı Veli'nin doğumunun 850'nci yılı olması nedeniyle, 
“Ahi Evran Yılı” olarak kutlanıyor. Bu vesileyle Çorum’daki bakırcılık tarihi 
üzerine birkaç notu bu yılın anısına sizlerle paylaşmak istedim. Türk 
maden sanatı tarihi hakkında bugün bildiklerimiz, her tür sanatsal 
etkinliğin Osmanlı sarayı için üretildiği zengin bir koleksiyondan elde 
edilmiş bilgilerle sınırlıdır. Saray için üretilmiş kap kacak ve süs eşyası 
üzerinden yazılmış ve daha çok genellemeler üzerine kurgulanmış 
bu maden sanatı tarihinde, taşranın ortaya koyduğu yerel ürünler ya 
bu değerlendirme içinde yer alamamış ya da birkaç sıra dışı ürünle 
sınırlı kalmışlardır. Hâlbuki Anadolu’da yerel teknik, form ve bezeme 
bakımından demir, bakır ve pirinç gibi madenlerle üretilmiş zengin 
bir maden sanatı/zanaatı etkinliğinin varlığı, bölgesel müzelerin 
arşivlerinden ve özel koleksiyonlardan izlenebilmektedir. 

Hasan Tuluk 

Teknik Öğretmen, Metal Sanatçısı, Araştırmacı

2021 AHİ 
EVRAN YILI: 
ÇORUM'DA 
BAKIRCILIK TARİHİ

Yukarı Sanayideki bakırcı esnafı, 1970'ler (H. Tuluk arşivi).
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Öte yandan, böylesi bir üretim etkinliğinin 
gerçekleştiği ortam hakkında bildiklerimiz de 
bölgeye odaklanmayan, Ahilik teşkilatı üzerine 
derlenmiş genel bilgilerden ibarettir. Üretim teknikleri, 
mekânlar, kişiler, iş ahlakı, törenler, gelenekler yörelere 
göre değişen ve üretim etkinliğinin asıl özgün 
yanını ortaya koyan bu unsurlar henüz yeterince 
aydınlatılamamıştır. Oysa bugün yalnızca birkaç üyesi 
kalmış, 70'li, 80'li yaşlarını süren bakırcı ustaların 
anlattıkları, 1950’li yıllarda Çorum’daki bakırcı esnafı, 
geleneği, iş ahlakı ve ortamı konusunda ilginç ve 
özgün bilgiler içermektedir. 

Bu çerçevede, emekli bakırcı ustası Elvan Sağlık, 
1930’lu yıllara kadar inen bakırcılık zanaatı hakkında şu 
bilgileri vermektedir: 

“1930’lu yıllarda bakırı İstanbul’dan alıyorduk. 
Bakır, 1x2 m ölçülerinde üst üste konulup, çelik 
çemberle paketlenmiş olarak gelirdi. I. Dünya 
Savaşı’nın başlamasıyla birlikte Almanya bakır 
ihracını durdurdu. İhtiyacı karşılamak için 
Kahramanmaraş’tan külçe bakır getirildi. Ancak o da 
yeterli olmadı. Bu kez İsmail Özbakır (Kolsuzun İsmail) 
hurda bakırları pota içinde erittikten sonra, çoraktan 
yaptığı kalıplara dökerek külçe bakır elde etti. İsmail 
usta çok çalışkan ve yeniliği seven bir insandı. Meşin 
körüğün yerine, tek el ile döndürülerek hava veren 
metal körüğü ilk kez o kullandı. Külçe dökümünden 
sonra el ile çalışan bakır haddeyi de Çorum’a o 
getirdi. Düğünlerde pilav ikram edilen kayık tabağı 
o yaptı. Banyo kazanı ve toprak güvecin bakırdan 
imalatını o gerçekleştirdi. 1965 yılında da Çorum’a 
krom-nikel kaplamayı kurdu.” 

Elvan Usta, İsmail Özbakır’ın dışında1 Hacı Kızının 
Cemal, Helimoğlu’nun İbrahim, Hikmet Satır, Hıdır 

Bakırcılık zanaatının belirgin biçimde bir Ahilik geleneği 
üzerine kurulu olduğu Çorum’da maden sanatının izleri bugün de 

arşiv ve özel koleksiyonlardan izlenebilir. 

ANILARIMDAKİ BAKIRCILIK
 
Altı yaşımda tanıştım bakırcılık zanaatıyla,
Sancaktar Camii karşısında,
Bakırcılar Arastası’nda.
Önce nasihat dinledim,
Sonra da dükkân temizledim.
Sevgi, saygı ve sadakati Ahi Evran’da gördüm.
Ustamı baba bildim,
Ona da evlat oldum.
Öğle yemeğinde güveci tattım,
İkindide “can çıktı” yedim.
Şaardenlikle sevindim,
Haftalığımı anneme verdim.
Hakk’a kavuşan ustalarım,
Cennet mekân dilerim.
Zaman akıp geçmiş,
Bir de baktım yaş yetmiş.
Dünün itibarlı bakırcılığı,
Bugün yalnız ve çaresiz.
 
Hasan Tuluk (1 Haziran 2018)
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Tuluk, Mehmet Elbir ve Gazi Özbakır gibi ustaların da o 
dönemde işinin ehli ve hatırı sayılır ustalar olduklarından 
bahsetmektedir.

Aktüre, 19. yüzyılda bakırcılığın Çorum kentinin 
geleneksel üretim kollarından biri olmasına karşın bu 
yıllarda kentte haddehane bulunduğunu gösteren 
herhangi bir bilgi bulunmadığı, Çorum bakırcıları için 
gerekli saf bakırın en yakın bakırcılık merkezi olan ve 
birkaç haddehaneye sahip Tokat’tan getirilmiş olabileceği 
değerlendirmesini yapmaktadır.2 Bu durumun 20. 
yüzyılın ikinci yarısına kadar sürdüğü anlaşılmaktadır. 

Çorum’da ilk bakır haddehanesi 1950 yılında Mehmet ve 
Hüseyin Kaynak kardeşler tarafından kurulmuştur. Kentte 
ikinci haddehane Mehmet Ayman tarafından kurulmuş, 
haddenin küçük olması işletmenin ancak 1960 yılına 
kadar hizmet vermesini sağlamıştır. “Emek Bakır” adı 
altında Hüseyin ve Bahri Ekmekçi kardeşlerin kurduğu 
işletme, Çorum’daki üçüncü haddehanedir. Bunları 
Karamanlar ve Hançerliler’in işletmeleri izlemiştir.

Başta mutfak eşyaları olmak üzere pek çok alanda 
yaygın kullanımı olan bakır talebini karşılamak için çevre 
kasaba ve köylerden hurda bakır toplanır, eritilip potalara 
döküldükten sonra haddeye verilir, yeniden levha bakıra 
dönüştürülürdü. İlkel denebilecek bir teknolojiyle ve 
mazotlu motorlarla gerçekleştirilen bu işlemde, çekilen 
levhada kalınlık farkı olsa da Çorum’un kendi ihtiyacını 
karşılayabilecek yetkinlikteydi. Ancak bu dönemde bakır 
kıtlığı nedeniyle kasaba ve köylerden toplanan eski kap 
kacakların eritilerek yeniden kullanılması, sanat tarihi 
bakımından bugünden bakıldığında Çorum bakırcılık 
zanaatının çok daha gerilere giden zarif örneklerinin 
yok olmasına neden olmuştur. Her şeye rağmen 1950’li 
yıllarda hem çok kazançlı hem de çok itibarlı olan 
Çorum’da bakırcılık zanaatı, belirgin biçimde bir Ahilik 
geleneği üzerine kuruluydu. Çırakların işe alınmasında 
doğruluk ve ahlak öncelikli olup, referans istenirdi. Çırak 
için usta bir velinimet, ustası için çırak da manevi bir 
evlattı. Onun sözleri baba gibi geçerliydi. Aile fertleri 
tarafından da öyle bilinirdi.

Kurban ve Ramazan Bayramı arifesinde ustalar kalfa ve 
çıraklarını hamama götürür, varsa ihtiyaçlarını karşılar ve 

Hasan Tuluk / Leğen ağzına tel sarma işlemi (Eşref Bülbül arşivi) / Çorum Bakırcılar Cemiyeti yönetim kurulu üyeleri. Ayaktakiler: 
Lütfi Kadıoğlu, Fazlı Tuluk, Bahattin Keleş, İsmail Özbakır. Oturanlar:  Recep Ergani, Hüseyin Kaynak, 1955–1956 (H. Tuluk arşivi).
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bayram yemeğine davet ederlerdi. Bayram namazından 
sonra birlikte yemek yenilir, ustanın ve eşinin eli öpülürdü. 
Ustanın hanımı da kalfa ve çırak için değerli ve saygındı. 
Usta, çırakların harçlığını verdikten sonra evden ayrılırlardı. 

Çırağın en başta gelen görevleri; dükkân temizliği, 
ihtiyaçların temini ve imalatı tamamlanmış bakır 
malzemelerin yüzeyinin yıkanarak parlatılmasıydı. Yapılan 
işler teslim edilirken çırak mal sahibinden “şaardenlik” 
denen bahşiş isterdi. Bahşiş miktarı işin büyüklüğüne ve 
mal sahibinin cömertliğine göre değişirdi. 

Çırağın zanaatı öğrenme sürecinde ilk yapacağı 
işler çorba ve yağ tavası gibi küçük objelerdi. İşinde 
başarılı çıraklar ahlaken de olumlu görülürse ustası 
tarafından kalfalığa aday gösterilirdi. Bakırcı esnafından 
oluşturulmuş bir komisyon, aday ya da adayların yapacağı 
işleri ve teslim zamanını belirlerdi. Ramazan ya da Kurban 
Bayramı öncesinde, birkaç gün önceden verilen işler 
yapılıp arife gününe hazır edilirdi. Kalfalık sınavında 
çoğunlukla küpeli kazan, bağ leğeni, çamaşır kazanı, 
banma, kuzu kazanı, soba kazanı gibi işler yaptırılırdı. 
Sınava girecek olan adaylar bir gün öncesinden ustaları ile 
birlikte hamama gider, ertesi gün yeni kıyafetlerini giyerek 
arastada hazır bulunurdu. Arastanın ortasında, uygun 
bir alanda ustaların ve misafirlerin oturması için hasır 
iskemleler hazırlanırdı. Merasim sonunda ikram edilecek 
şeker, lokum ve kolonya da hazır bulundurulurdu. 

Kalfalık merasimi usta ve kalfa adaylarının ikindi 
namazından çıkmasından sonra başlardı. Cemiyet 
başkanı ya da yardımcısı3 ile komisyon üyesi ustalar 
yapılan işleri kontrol eder, başarısız gördükleri adaya 
bir sonraki bayrama hazırlanmalarını söylerdi. İşini 
beğendikleri adayları da tebrik eder, “darısı ustalığınıza” 
derlerdi. Cami hocası Kur-an’dan sureler, ayetler okur 
ve dua edilirdi. Ustaların ve hoca efendinin elleri öpülür, 
şeker, lokum ve kolonya ikram edilerek 
tören sona ererdi. Bütün bu yapılan etkinliğe “kalfa duası” 
denirdi. Merasimden sonra yeni kalfa dükkânına gider, 
diğer kalfa adayları da onu kutlarlardı. Kalfa da “Allah size 
de nasip etsin” diyerek karşılık verirdi. 

Kalfalar arasında zaman zaman, özellikle kazan ve 
leğen perdahlama işinde yarış yapılırdı. Bakır eşyanın, 

1940'lı yıllarda Çorumlu bakırcılar (Hasan Tuluk arşivi)
Çorumlu bakırcıların son temsilcileri Arkeoloji Müzesi ziyaretinde, 2019

Bakır kıtlığı 
nedeniyle kasaba ve 
köylerden toplanan 
eski kap kacak 
eritilip yeniden 
kullanıldığından 
Çorum bakırcılık 
zanaatının en eski 
örnekleri zaman içinde 
yok oldu.
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hem yüzeyinin güzel görünmesi hem de 
metalin sertleşip direnç kazanması için çekiçle 
dövüldüğü bu işlemde, yüzeyde çekicin 
bıraktığı dairevi izlerin homojenliği yarışın 
galibini belirlerdi. 

1950’li yıllarda Çorum’da bakırcılık altın çağını 
yaşıyordu. Kazançlı ve itibarlı bir meslek olması 
nedeniyle, bakırcı damat adayları kız babaları 
tarafından daha çok tercih edilirdi. Bu dönemde 
bakırcılığın revaçta bir meslek olması “Analar 
çocuklarını bakırcı olması için doğuruyor” 
sözünün ortaya çıkmasına neden olmuştur.

Elvan Sağlık, Çorum’da ilk bakırcı 
dükkânlarından birkaç tanesinin saat kulesi ile 
çöplük arasındaki ayakkabıcılar arastasında Gazi 
Özbakır, Osman Tuncer ve Rüstem Ekmekçi’ye 
ait olduğunu ve burada sadece satış yapıldığı 
bilgisini vermektedir. Çorum’daki büyük 
çarşı yangınından sonra, 1937 yılında 
bunlar da Sancaktar Camisi karşısına 
taşınmışlardır.

Bakırcılık gürültülü bir meslek 
olduğu için arasta dışında, sokak 
aralarında kalaycılar dışında 
bakırcı dükkânı açılmasına izin 
verilmezdi. 1950’li yıllarda Sancaktar 
Camisi karşısındaki zahireci, derici, çarıkçı, 
bakırcı ve kalaycı dükkânları 20–25 metrekare 
büyüklüğünde, çoğu tahta kepenkli ve tek 
kapılıydı. Menteşeli iki kapak yukarı katlanır, 
bir kapak da yere sarkardı. Alt kapak çoğu 
zaman alttan desteklenerek, üzerinde bakır 
ya da kalaylanmış objeler teşhir etmek için de 
kullanılırdı. Kepenkler yukarıda birleştirildikten 
sonra, demir çubuk ve asma kilitle kilitlenirdi. 

Bakırcı esnafının 13 Aralık 1950 tarihinde,
kurucuları Mustafa Alkan, Recep Ergani, 
Lütfi Özkadı, Mehmet Pirli, Nuri Memiş, 
İsmail Özbakır ve Hıdır Tuluk önderliğinde 
“Bakırcılar Cemiyeti” adı altında örgütlendiği 
ve iç tüzüğünün hazırlandığı görülür. Üye 

defterinden, cemiyetin ilk üyelerinin de sırasıyla; 
Recep Ergani, Hüseyin Kaynak, İsmail Özbakır, Fazlı 
Tuluk, Bahattin Keleş ve Lütfi Kadıoğlu olduğu 
anlaşılmaktadır. Emekli bakırcı ustalarından 
Sait Karyağdı’nın anlattıkları, cemiyetin işlevi ve 
üyelerine sağladığı imkânlar konusunda bilgiler 
içermektedir. Buna göre cemiyet, kalfalık sınavı 

için komisyon belirleme ve bu komisyonda 
jüri ve noter işlevi görmesinin yanında, 

1950’li yıllarda üyelerine kalfalığın tescili 
olarak tek sayfa ve fotoğraflı bir kimlik 
kartı da vermektedir. Karyağdı’nın, 
bu kimlik kartlarının Esnaf Kefalet 
Kooperatifinden kredi almak için 
bir belge niteliğinde olduğunu 

söylemesi, cemiyetin meşruiyeti ve işlevi 
konusunda yeterince fikir vermektedir. 

Üye defterine en son kaydın 1990 yılında 
yapılmış olması ise Çorum’da bakırcılık zanaatı ve 
esnafının günümüzdeki durumunu ortaya koyması 
bakımından dikkate değerdir.4

Dipnotlar: 
1 Çorum bakırcılık tarihine üretken, yenilikçi ve girişimci 
kimliğiyle son derece önemli katkılar sağlayan ve damadı 
olmaktan gurur duyduğum İsmail Özbakır’ı rahmetle 
anıyorum.
2 Aktüre S., “19. Yüzyılda ve 20. Yüzyıl Başında Çorum”, Çorum 
Tarihi, 123-165, Ankara, 1981, s. 131.
3 Çorum Bakırcılar Cemiyeti
4 Çorumlu bakırcıların son temsilcileri Hasan Tuluk’un 
organizasyonu ile 22 Mayıs 2019 günü Çorum Müzesini ziyaret 
etmişler, bakırcılık zanaatının yakın geçmişini birarada izleme 
olanağı bulmuşlardır.

İkinci Aynalı Sokaktaki bakırcı esnafı. Usta, kalfa ve çıraklar, 1940’lar. 
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YAPEX
FUAR
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Yerel yönetimleri ekoloji gündemiyle biraraya getiren 
YAPEX Restorasyon ve Kültür Mirasını Koruma Fuarı, bu yıl 
kır ve kent arasındaki hassas dengeye odaklandı.

YAPEX, TARİHİ 
KENTLERİ İSTANBUL’DA 
BULUŞTURDU

YAPEX Restorasyon ve Kültür Mirasını Koruma Fuarı, bu yıl kapılarını İstanbul’da açtı. 
ÇEKÜL Vakfı işbirliği ve Tarihi Kentler Birliği desteğiyle Akdeniz Tanıtım tarafından 
düzenlenen fuar, 22-24 Eylül tarihlerinde Yenikapı Dr. Mimar Kadir Topbaş Gösteri ve Sanat 
Merkezinde, koruma alanında çalışan uzmanları, yerel yönetim temsilcileriyle biraraya 
getirdi. “Kırsal Miras ve Kent İlişkisi” temasıyla gerçekleşen ve bu yıl 11’incisi düzenlenen fuar, 
her yıl farklı bir koruma başlığını gündeme taşıyor. Yaşadığımız yangın ve sel felaketleri, 
küresel iklim değişikliğinin gözle görülür etkileri bu yıl fuar temasına da doğrudan yansıdı; 
YAPEX Fuarı kır ve kent arasındaki dengelere, doğal-kültürel miras ve insan ilişkisine dikkat 
çekmeyi hedefleyerek başlığına kırsal miras ve kent ilişkisini taşıdı. 
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TKB İstanbul Buluşması 
Fuarın ikinci gününde, TKB ve Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye 
Başkanı Hayrettin Güngör başkanlığında Tarihi Kentler Birliği 2. Birlik 
Meclis Olağan Toplantısı düzenlendi. Gündem maddelerini okuyarak 
oylamaya sunan Güngör, Birliğe yeni üye olan belediyeleri de duyurdu. 
Denizli’ye bağlı Bozkurt ve Beyağaç belediyeleri, Ordu’ya bağlı Gülyalı, 
Sivas Gemerek ilçesine bağlı Çepni ile Karabük’e bağlı Eskipazar 
belediyelerinin üyeliği ile TKB üye sayısı 466’ya yükseldi. 

Fuar bu yıl zengin bir programla, pek çok açıdan önemli 
etkinlik ve buluşmalara ev sahipliği yaptı. Ychorus Müzik 
Topluluğunun “Dyonisos’tan Apollon’a Müzikal Yolculuk” başlıklı 
dinletisinin ardından Akdeniz Tanıtım Genel Müdürü Fatih Onkar, 
ÇEKÜL Vakfı Genel Müdürü S. Yeşim Dizdaroğlu ile TKB ve 
Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Sezer Cihan’ın hoş 
geldiniz konuşmalarıyla fuarın resmi açılışı yapıldı. Fuar süresince 
“Ekolojik Gelecek” ana başlığı altında çeşitli söyleşiler, buluşmalar ve 
etkinlikler düzenlendi. Yerelde faaliyet gösteren ve giderek yaygınlık 
kazanan ekolojik oluşumlar, bir süredir belediyelerin de katılımı ve 
desteğiyle görünürlüklerini arttırırken, son dönemde belediyelerin 
vizyonu da ekolojik yaklaşımları öncelikli olarak dikkate alan bir bakış 
zenginliği kazandı. YAPEX, bu yaklaşımın sivil ve kamusal örneklerini 
katılımcılarla buluşturdu. 

Ychorus Müzik Topluluğu açılış konseri.
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Konuşmasına, TKB Meclis Toplantısına katılan tarihi kentlerin 
başkanlarını ve temsilcilerini selamlayarak başlayan ve 
YAPEX Fuarına katılımın 11'inci yılında izlenen gelişmelerin 
gurur verici olduğunu söyleyen Hayrettin Güngör, özellikle 
koruma çalışmalarında ciddi bir bilinç oluştuğunun ve mesafe 
alındığının altını çizdi. Güngör, sözlerine şöyle devam etti: "Meclis 
toplantılarımızı alanda yapmamızın çok büyük bir tecrübe 
olduğunu düşünüyorum. Bunun birçok açıdan bize faydası var. 
Alanın şartlarını görüyoruz, birbirimizi daha yakından tanıyoruz, 
fikir alışverişinde bulunuyoruz. Mayıs ayı TKB Meclis Toplantısını 
edebiyatın başkenti Kahramanmaraş'ta düzenlemekten 
mutluluk duyacağız. Bir diğer konu da, geniş katılımlı başka bir 
toplantıya dair ön hazırlığımızla ilgili. İki yıla varan süre içinde, 
pandemi şartlarında birarada olamadık ancak 2022 yılının sonu 
ya da 2023 yılının başında, geniş katılımlı bir Tarihi Kentler Birliği 
organizasyonu düzenleyelim; Geleceğin Tarihi Kentleri gibi bir tema 
çerçevesinde. Alanın uzmanlarının da eşlik edeceği, uluslararası 
katılımlı bu büyük farkındalık buluşmasını Ankara'da hayata 
geçirelim. Büyük bir katkı sağlayacağını düşünüyorum böyle bir 
organizasyonun. Bunun çalışmalarını tamamlayıp gündemimize 
alacağız. Hepimizin kaygısı, kentlerimizi güzelleştirmek, insanların 
hayatını kolaylaştırmak. Gayretimiz ortak."

Hayrettin Güngör

TKB ve Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı 

Sezer Cihan, Hayrettin Güngör, Özdilek Özcan
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Doğanın Zaman Ötesi İşlevselliği: 
Geleneksel ve Çağdaş Mimaride Ekolojik 
Çözümler

YAPEX Fuarı, ÇEKÜL Vakfının iletişim ağını güçlü bir şekilde yansıtan 
2 panele ev sahipliği yaptı. Sağlıklı bir gelecek için öncelikli olana 
doğrudan işaret eden panellerden ilkinde Türkiye'den ve dünyadan 
örneklerle "ekolojik mimarlık" başlığı farklı yönleriyle ele alındı. S. Yeşim 
Dizdaroğlu’nun moderasyonunda, mimarlar Sinan Polvan, Şeyda 
Arguner Dana ve Özgül Öztürk, konuşmalarıyla kaynağını doğadan alan 
geleneksel mimari ile yüzünü doğaya çeviren çağdaş mimaride ekolojik 
çözümlerin izini sürdü.

Herakleitos’un “Her şey akar” sözüne atıfla, doğadaki akışa dikkat çeken 
Sinan Polvan, konuşmasında bir ilke olarak akıştan söz etti: “Doğada bir denge 
vardır; bu dengenin sağlanması ancak akışın sağlanmasıyla mümkündür. 
Tüm meteorolojik olayların veya gözlemleyebildiğimiz iklim olaylarının asıl 
sebebi de akıştır. Ekolojiyi kullanan geleneksel mimari bu ilkeyi bilerek, doğaya 
adapte olması  için geliştirilmiş bir yapı yöntemidir. Her bölge kendi coğrafik 
imkânlarının sunduğu malzeme ve bu coğrafyaların iklim olaylarıyla şekillenir. 
Bunu birkaç kuralla anlatacaksak, ilk kural şudur: Isınan hava yükselir, soğuyan 
hava alçalır. İran’ın güneyinde bu kuralı izleyebileceğimiz mimari örnekler 
görürüz. Bu bölgede yaşayan insanlar çöl iklimi koşullarına bin yıldan uzun bir 
süre çözüm üretmeye çalışmış. Kentin tarihi dokusunda yükselen ve bacaya 
benzeyen rüzgâr kuleleri, bu çabanın sonucudur.” İklim koşulları ve yerel 
malzemenin mimariye yansımalarını farklı coğrafyalardan yapılarla örnekleyen 
Polvan, sunumunda geleneksel Mardin evlerini de örnek verdi: “Mardin’in yaz 

Sinan Polvan

Bahçeşehir Üniversitesi Mimarlık Fakültesi Öğretim Görevlisi

Özgül Öztürk, Şeyda Arguner Dana, Sinan Polvan, S. Yeşim Dizdaroğlu

"Doğada bir 
denge vardır; 
bu dengenin
sağlanması 
ancak akışın 
sağlanmasıyla
mümkündür."
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Kerpiçten yapılan kubbede iki havalandırma kulesi, Yazd, İran.

aylarında kurak ve sıcak bir iklimi 
vardır. Genelde kalın taş dokusuna 
sahip olan geleneksel Mardin 
evlerinde taşıyıcı duvarların kalınlığı 
2 metreyi aşar. Isının iç mekânlarda 
belirli bir konfor derecesinde 
tutulması için taş kullanılmıştır; 
taş, havadan daha soğuktur. 
Maddeler hâl değişimi sırasında 
çevreden ısı alır veya çevreye ısı 
verir. Madde ısıyı kendine çeker 
mekânda. Mardin’deki geleneksel 
mimari, mekânın daha serin ve 
yaşanabilir olmasına imkân tanıyor.” 
Polvan, dünyadan örneklerin pek 
çoğuna Anadolu coğrafyasında 
rastlanabileceğini ve günümüzde 
özellikle doğayla uyumlu, 
yaşanabilir mekânlar üzerine 
çalışmaların yoğunlaştığını söyledi.

Şeyda Arguner Dana 

Bahçeşehir Üniversitesi Mimarlık Fakültesi 
Öğretim Görevlisi

Şeyda Arguner Dana, ahşap malzemeye 
yakından bakan sunumunda, yapı 
malzemelerinin insan sağlığına etkisinin 
ve sürdürülebilir olmasının son yıllarda 
önemli bir konu başlığı olduğunu belirtti 
ve karbon ayak izi az malzemelere geçişin 
söz konusu olduğunu söyledi: “Niye ahşap? 
Bir metreküp ağaç, yaşam döngüsü içinde 
bir ton karbondioksiti yutarak inşaatta 
kullanılacak hale geliyor. Ahşap, 15 yıldır 
ağırlıklı olarak tercih edilen bir malzeme. 
Ancak ahşabın ehlileştirilmesi sürecinde üç 
ayrı yaklaşım söz konusu: İlki, 20. yüzyılın 
başından itibaren görülen, endüstrileşmiş 
ve standartlaşmış, beton-çelik gibi formlara 
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indirgenerek kullanılır hale getirilmiş yapı 
malzemesi olan ahşap. İkinci yöntem, 
bağlantı parçalarıyla ilgili sıkıntılarla 
uğraşmamak ve diğer malzemeleri 
kullanabilmek için ahşabın beton, çelik 
ve toprak gibi malzemelerle hibrit 
kullanımı ki bu yaklaşım mono-kültürel 
bir inşaat yönteminin önerilmediği 
anlamına geliyor ve daha ekonomik bir 
üretimin önü açılıyor. Son yöntemse, 
doğayla itişip kakışmak yerine ahşap 
ve benzeri malzemenin kendi gücünü 
kullanarak başka türlü tasarım ve 
üretim yöntemlerini araştırmak. Bunun 
örnekleri de var.” Türkiye’de ahşap 
tasarım uygulama ve üretim süreçlerine, 
üretimde yerel yönetimlerle ilişkilere, 
eğitim olanaklarına da değinen Dana, 
İstanbul’da 34 üniversitede mimarlık 
fakültesi bulunduğunu, sadece 11’inde 
ahşaptan bahseden bazı dersler 
olduğunu ancak içinde hem geleneksel 
hem yeni yöntemleri birleştiren ahşap 
yapı sistemleri tasarımı fakültesi ya da 
enstitüsü bulunmadığını söyledi: “Lisans 

öncesi bazı teknik okullarda ahşapla 
ilgili dersler veriliyor fakat bu 
eğitim de standart bir eğitim. Yani 
yeni yöntemleri içeren bir eğitim 
henüz uygulanmış değil. Yeni teknoloji 
ve geleneksel üretim sistemlerini 
harmanlayan bir eğitim sistemine ihtiyaç 
var ve bu mümkün. Dünyada örnekleri 
mevcut.” Şeyda Arguner Dana, karbon 
ayak izi düşük olduğu için ahşabın 
romantik bir yaklaşımla kurtarıcı olarak 
görüldüğünü ancak bunun doğru bir 
düşünce olmadığını da söyledi: “Ahşabı 
beton, çelik gibi bir standart yapı 
malzemesine dönüştürdüğümüzde, 
doğayla çatışmalı konuların hiçbirine 
çözüm bulmadan kullandığımızda yine 
büyük çaplı ekolojik sorunlar yaşarız. 
Dolayısıyla zaten doğuştan içimizde olan 
zanaat yeteneğini de kullanabileceğimiz, 
ahşabın eksiğine değil fazlasına 
odaklanacağımız, geleneksel yöntemlerle 
yeni teknolojiyi birleştireceğimiz 
çözümler üretmeliyiz.” 

Zürih Hayvanat Bahçesi, ahşap çatı örtüsü.
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Özgül Öztürk, çağdaş bir yapım 
tekniği olan alker tekniğinin öncüsü, 
mimar Ruhi Kafesçioğlu’nu anarak 
başladığı konuşmasında, toprak yapılara 
odaklandı. Toplumun tüm kesimlerinde 
uygulanabilir olan, en az enerji tüketimiyle 
çevreyi kirletmeyen toprak yapılara 
Çatalhöyük, Hattuşaş, Göbeklitepe gibi 
arkeolojik yapılar üzerinden örnekler veren 
Öztürk, sunumunda toprağa yakından 
baktı: “Toprak sağlıklı bir yapıdır. Toprak 
yapıda duvarlar termal kütledir; ısıtma 
ve soğutma gereksinimi azdır. 45-50 
santimetre kalınlığındaki duvar, gün boyu 
aldığı ısıyı içinde depolar, bu ısıyı akşam 
kullanarak mekânda sıcaklık sağlar. 
Geceden sabaha soğuyan duvar, bu defa 
da gündüz serinliğini sağlar. Günümüzde 
modern inşaat teknolojisiyle de 
uygulanabilir. Bu teknikle yapılan binalar 
nefes alabilir. Nem dengesi iyidir. Para ve 

Anadolu Meleği Kadın Eğitim ve Üretim Merkezi, Keban, Elazığ. 

enerji tasarrufu sağlar.” Özgül Öztürk, 
konuşmasında Solar Decathlon Afrika 
Projesinden de söz etti. Projenin toprak 
mimari mentörü olan Öztürk, kamu 
ve özel sektör ile öğrencileri biraraya 
getiren, farklı disiplinleri buluşturan 
ödüllü projeden görselleri de izleyenlerle 
paylaştı. Özgül Öztürk, konuşmasında 
Elazığ’da uygulamaya geçirdikleri; 
Kadın Kooperatifi olarak kullanıma 
açılan projenin ayrıntılarıyla devam etti. 
2007 yılında başlayan ve iki yıl önce 
tamamlanan proje, 6 sürdürülebilir 
kalkınma amacını karşılıyor. Bölgenin 
yerel malzemesiyle uygulanmış, 
yereldeki kadınların üretimini teşvik 
etmeye odaklanmış proje, kentteki 
yerel mimarinin bugünün kullanıcısına 
uyarlandığı mimari anlayışla da dikkat 
çekiyor. Kentlinin geçmişiyle bağlantı 
kurabildiği yeşil çatılı yapı, yağmur 
suyunu da depoluyor. Öztürk, yapının iç 
ve dış mekân görüntülerini paylaşırken, 
aile köklerinin de bulunduğu kent 
kültürünün izlerini aktardı.

Özgül Öztürk 

Mimar, Döngüsel Tasarımcı
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"Türkiye orman 
zengini değildir ve su
sıkıntısı yaşayan bir ülkedir. 
Kullandığımız içme suyunun 
kaynağı ormanlardır,
makiliklerdir."

Kırsalı Birlikte Korumak: 
Afetler Sonrası Bilgi ve 
Deneyim Paylaşımı

Fuarın son günü yapılan panel ise 
akademisyen ve yerel yönetim temsilcilerini 
biraraya getirdi. ÇEKÜL Vakfının düzenlediği 
“Kırsalı Birlikte Korumak: Afetler Sonrası Bilgi 
ve Deneyim Paylaşımı” panelinde yaşadığımız 
doğal afetlerin ardından, kırsal miras ve kent 
ilişkisinin hassas dengesine dikkat çekildi. 
Farkındalığı yükseltecek konu ve konuklarıyla 
önemli ve acil bir ihtiyaca cevap vermesi 
hedeflenen panel, iki oturumda gerçekleşti. 
S. Yeşim Dizdaroğlu’nun yönettiği ilk oturumda 
akademik değerlendirmeler yapıldı. Prof. Dr. 
Ünal Akkemik, Prof. Dr. Nesibe Köse ve 
Prof. Dr. Çağatay Tavşanoğlu doğal afetler, 
insan etkisi ve afetlerin sosyo-ekonomik 
sonuçları üzerine konuştu.

Prof. Dr. Ünal Akkemik

İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Orman 
Fakültesi Orman Botaniği Anabilim Dalı Başkanı, 
ÇEKÜL Vakfı Yönetim Kurulu Üyesi

Kesişen 3 farklı flora bölgesinin etkisinde 
olan Türkiye’nin biyolojik çeşitlilik açısından 
zengin bir ülke olduğunun altını çizen Prof. 
Dr. Ünal Akkemik, konuşmasında Akdeniz 
Havzasının özelliklerini anlattı; bu bölgedeki 
yangınların nedenleri üzerinde durdu ve 
temel olarak sonuçları değil, sebepleri 
gündeme almak gerektiğini vurguladı: “Makilik 
diye anılan ve maalesef kolaylıkla gözden 
çıkarılabilen 3 milyon hektarlık alanın içinde 
gen kaynağı Türkiye olan çok fazla cins var. 
Deniz seviyesine 1 metre kadar olan kuşak, 
yangın açısından en riskli kuşaktır; insan 
baskısı da en çok bu kuşakta söz konusudur. 
Kızılçam bu bölgenin en önemli ağacıdır. Çok 
kolay tutuşabilen bir türdür. Ancak yangının 

Yanan alanda çimlenme örneği.
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Prof. Dr. Nesibe Köse

İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Orman Fakültesi 
Orman Botaniği Anabilim Dalı Öğretim Üyesi

Konuşmasına ÇEKÜL ‘e teşekkür ederek 
başlayan Nesibe Köse, Orman Fakültesindeki 
öğrencilik yıllarında ÇEKÜL’ün gönüllüsü olduğunu 
söyledi, “ÇEKÜL, doğa ve kültürü birlikte koruma 
fikrini hafızama kazıyan bir vakıf, burada konuşmak 
benim için ayrı bir onurdur,” dedi. 600 yıllık 
pencereden yangın-insan-iklim ilişkisini ele alan 
Köse, karaçam türü üzerine yaptıkları çalışmaları 
aktardı. Kızılçamdan sonra Türkiye’nin önemli 
bölgesini kapsayan, ekosistem için değerli bir tür 
olan karaçamın, kızılçamdan farklı olarak tepe 
yangınları oluşturmadığını, yangının orman alt 
örtüsünde yaşandığını, ağaçların kabuklarını yalayıp 
geçtiğini söyledi. Türkiye’de karaçam ormanlarının 
8-16 yıl aralıklarla yandığını, son 100 yılda büyük 
yangınların yaşanmadığını belirten Köse, ağaç 
halkalarının karaçam ormanlarında yangınları 
kaydettiğini ve çalışmalarına bu halkaların referans 
olduğunu aktardı. Köse, karaçam ormanlarında 
büyük ölçüde yıldırım kaynaklı yangınlar 
görüldüğünü belirtti ancak iklim değişikliğinin 
bu yangın rejimini etkileyebileceği beklentisini de 
ekledi: “Özellikle Kütahya ve Bolu’da yaptığımız 
çalışmalarda yangınların daha çok kurak geçen 
yaz mevsimi sonrasında gerçekleştiğini gördük. 
Kızılçamlar tepe yangınlarına adapte olmuş 
türler oysa karaçamlar öyle değil. Yangınlar örtü 
yangınından tepe yangınına geçerse Türkiye’de 
bizi büyük bir risk bekliyor. Bu karaçam için önemli 
bir tehlike.” Nesibe Köse, Yörük kültürünün orman 
yangınlarının önlenmesinde olumlu etkisine de 
vurgu yaptı: “Yörüklerin hayvanlarını otlattıkları 
alanlarda ormandaki biyokütle birikimi daha düşük 
oluyor. Yörük kültürünün varlığı bu ormanların 
yanmasını yüzlerce yıldır engelliyor. Ormanla 
insan ilişkilerini düzenlememiz gerekiyor ki orman 
yangınları azalsın. Ormanda yaşamını sürdüren 
orman köylüsünü, Yörükleri farklı bir tarafta tutmak 
zorundayız. Bu kültürlerin varlığı hem kültürü hem 
de doğayı koruyor.”

sorumlusu değildir. İlk kez bir yangın 
sonrasında ağaçlar suçlu bulunduğu için 
bunu hatırlatmak zorundayız. Bu, son 
derece tehlikeli bir söylem ve bilimden 
uzak bir yaklaşımdır. Bizim yaklaşımımız 
ekosistem olmalı. Vazgeçelim dediğimiz 
kızılçamlar, Türkiye’ de 5.2 milyon hektar 
alanı kaplıyor; Türkiye ormanlarının dörtte 
birini oluşturuyor. Bu tür, bu coğrafyaya 
sonradan getirilip dikilmedi, bu çamların 
atası olan diğer çamlar 41 milyon yıldan 
beri bu coğrafyadadır.” 

Konuşmasında özellikle makilik alanlara 
vurgu yapan Akkemik, makilerin 
kızılçam ormanlarıyla ilişkisinin altını 
çizdi: “Türkiye’de Akdeniz kuşağında 
kentlere yakın bölgelerdeki makilikler 
orman dışına çıkarılıyor ve bu alanlara 
konut ya da otel yapılıyor. Ancak 
burada bir yanlış anlaşılma söz konusu. 
Ormanlık alanların yangın sonrasında 
orman statüsünden çıkarıldığıyla ilgili 
bir algı var. Yanan sahalar Anayasa’nın 
169. Maddesi gereği korunuyor. Yanan 
sahaların yeniden ağaçlandırılması ile 
ilgili hükümler var yasada. Ama bununla 
birlikte örneğin hemen yanındaki 
yanmayan sahayı koruyan bir yasa 
yok. Maki deyip geçmemek gerekiyor 
çünkü buralar ormandır. Unutmayalım, 
Türkiye orman zengini değildir ve su 
sıkıntısı yaşayan bir ülkedir. Kullandığımız 
içme suyunun kaynağı ormanlardır, 
makiliklerdir. Makilikler, Akdeniz 
Bölgesindeki orman varlığını arttırıyor, 
toprak ve suyu koruyor, biyolojik çeşitliliği 
ve devamlılığını sağlıyor, iklimi düzenliyor, 
karbon biriktiriyor, endemikleri koruyor. 
Üstelik yangına uyum sağlamıştır. O 
yüzden ‘maki’ yerine ‘sert yapraklı orman’ 
teriminin kullanılmasını öneriyorum. Maki 
dediğimizde gözden çıkarabiliyoruz ama 
orman dediğimiz zaman bir değeri vardır 
ve orman alanı dışına çıkarılması zordur.” 
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Prof. Dr. Çağatay Tavşanoğlu 

Hacettepe Üniversitesi Fen Fakültesi Biyoloji Bölümü Ekoloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi

Sunumunda Akdeniz coğrafyasında 
orman yangınlarının neden büyüdüğünü 
tartışan Prof. Dr. Çağatay Tavşanoğlu iklim 
değişikliği ve yangın etkisinin dünyada 
da bir gündem olduğunu söyledi: “Son 
10 yıldır dünyanın farklı yerlerinde iklim 
değişikliğinden dolayı yangınların 
büyüdüğünü görüyoruz. Avustralya’nın 
güneydoğusunun yarıya yakını yandı. 
Bunun temel sebebi iklim değişikliği. 
Amazon’da insan kaynaklı yangınlar yaşansa 
da iklim değişikliği bu yangınların artmasına 
sebep oluyor. Kaliforniya’da, Sibirya’da 
gerçekleşen orman yangınlarını hatırlayalım. 
İklim değişikliği özellikle Akdeniz’de 
orman yangınlarının başlıca nedeni. Bu 
da gelecekte orman yangınları riskini 
ciddi olarak arttırıyor.” Akdeniz’de orman 
yangınlarının milyonlarca yıldır yaşandığını 
ancak son yıllarda afet seviyesinde yangınlar 

görüldüğünü söyleyen Tavşanoğlu, 
günümüzde yaşanan kente göç hareketinin, 
orman yangınları bağlamında bir olgu 
olarak ele alınması gerektiğini söyledi. 
Tavşanoğlu sadece yangını söndürmeye 
odaklı politikalar yerine yangını önlemeye 
odaklı politikalara geçmemiz gerektiğini 
belirtti: “İklim değişikliği etkisi altında 
büyük yangınları söndürme olasılığı giderek 
azalır.  Yangını sınırlayacak eylemleri, 
yangın çıkmadan almak çok daha akılcı 
ve ekonomik bir stratejidir. Yanıcı madde 
miktarını azaltmak, orman içindeki otlatma 
planlarını sürece dahil etmek, kırsal nüfusu 
arttırmak, kırsalda açık peyzajlar oluşturmak 
ciddi anlamda yarar sağlayabilir. Yörük 
kültürünü ve geleneksel hayvancılığı 
özendirmeli; kırsalda ne kadar çok insan 
olursa oraların doğal olarak sahiplenilmesi  
de o kadar kolay olur.”

Amazon Yağmur Ormanlarında, tarım ve hayvancılık için yapılan yasa dışı doğa tahribatı.
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Galip Vidinlioğlu

Kastamonu Belediye Başkanı 

Yakın zamanda sel felaketi nedeniyle can ve mal 
kayıplarının yaşandığı Kastamonu’da en büyük yıkım 
Bozkurt’ta görüldü. Kastamonu Belediye Başkanı Galip 
Vidinlioğlu, felaketin her nerede yaşanırsa yaşansın, 
tüm ülkenin ortak sorunu olduğunu belirtti: “Yerel 
yönetim olduğum için, felaketin olduğu gün insanlar 
her türlü şikayette bulunuyor elbette. Belediyenin imar 
izni vermiş olmasından söz ediliyor. Ancak sorunları 
belediyenin verdiği imar iznine bağlamak doğru 
değil. Bu konuyu genel olarak merkezi hükümetin 
ele alıp değerlendirmesi gerektiği kanaatindeyim. 
Yerelde yapılacak şeyler bir yere kadar. Dünyanın 
konuştuğu küresel ısınma, çevresel faktörler, iklim 
değişikliği önemli bir gündemdir. Tedbirleri hep birlikte 
almalıyız ve bunlar radikal tedbirler olmalı. Yoksa bu 
problemlerin altında ezilir kalırız.”

ÇEKÜL Vakfı Anadolu Araştırmaları Koordinatörü, 
şehir plancısı Ahmet Onur Altun’un moderasyonunda 
yapılan ikinci oturumda ise yerel yönetimlerin afet 
öncesinde, afet sırasında ve sonrasında yaşadıkları 
tartışmaya açıldı. Kastamonu Belediye Başkanı Galip 
Vidinlioğlu, Manavgat Belediye Başkan Yardımcısı 
Hakime Yılmaz ile Sarıyer Belediye Başkanı ve 
TKB Encümen Üyesi Şükrü Genç bu bölümün 
konuşmacılarıydı. 

Yangınlar ve Sellerin 
Yerele Etkileri

Çağatay Tavşanoğlu, Şükrü Genç, S. Yeşim Dizdaroğlu, Nesibe Köse, Hakime Yılmaz, Galip Vidinlioğlu, 
Ünal Akkemik, Ahmet Onur Altun / Fotoğraf: Sedat Elbasan, Kastamonu sel felaketi, 2021
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Hakime Yılmaz

Manavgat Belediye Başkan Yardımcısı

Hakime Yılmaz, yangın felaketi ile ilgili 
görselleri paylaştığı sunumunda, yangının 
doğal alanları ve mahalleleri etkilemekle 
kalmadığını, yangın alanı içinde bulunan 
arkeolojik kentleri de etkilediğini; kırsal 
yerleşmelerde bulunan antik kent 
kalıntılarının gördüğü zararın da gündeme 
alınması gerektiğini belirtti: “Afetler doğaya 
olduğu kadar tarihe ve kültürel değerlere 
de  tehdittir. Son yangınlarda bunu somut 
şekilde gördük. Bu değerlerin de korunması 
için gerekli önlemlerin alınması şarttır. 
Orman alanlarında kalan ören yerleri 
etrafında tampon alan oluşturulmalı, 
orman bakımlarında buranın temiz kalması 
sağlanmalıdır. Türkiye’de kültür envanterinin 
henüz tamamlanmaması nedeniyle kültür 
varlıklarının çoğunluğu orman alanlarının 
içindedir. Kültür ve Turizm Bakanlığı ile 
Orman Bakanlığı arasında yapılacak 
bir protokolle ören yerlerinin ve kültür 

varlıklarının korunmasına yönelik gerekli 
tedbirler alınmalıdır.” Manavgat’ta 
4 farklı noktada başlayan orman yangınları 
ile  tarım ve hayvancılıkla geçinen yerli 
halkın yaşam alanlarının da büyük oranda 
tahrip olduğu, ormanda yaşayan canlıların 
kaybedildiği, kentlinin bu kayıplarla 
büyük travma yaşadığı bilgisini paylaşan 
Yılmaz, Sırtköy Mahallesinde bulunan 
düğmeli evlerin de yangında ciddi olarak 
zarar gördüğünü belirtti. Hakime Yılmaz, 
orman alanlarının korunmasına yönelik 
yasal yönetsel önerilerini de aktardı. 
Kamusal sorumlulukların yerine getirilmesi, 
küresel iklim değişikliğiyle artacak orman 
yangınlarına uyumlu bir toplum yapısının 
ve bilincin oluşturulması, ekosisteme daha 
yakından bakan toplumsal buluşmaların, 
bilimsel veriler ışığında ve bilim insanları 
ortaklığında daha sık gündeme alınması, bu 
önerilerin başlıcaları arasında yer aldı. 

Manavgat yangın felaketinde yanan evlerden biri. 
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Şükrü Genç

Sarıyer Belediye Başkanı ve 
TKB Encümen Üyesi 

Şükrü Genç, yaşanan sel ve orman
felaketlerini yakından takip ettiklerini, 
özellikle orman yangınlarından sonra 
kuvvetli bir koruma içgüdüsünün 
oluştuğunu söyledi. Afetlerin, toplumun 
dayanışma kültürünü gözler önüne 
serdiğini hatırlatan Genç, dayanışma 
ve yardımlaşmanın anlamına vurgu 
yapmakla birlikte hatalardan ders alınması 
gerektiğinin de altını çizdi, özellikle tekrar 
eden hatalara ve koordinasyon eksikliğine 
vurgu yaptı: “Hiçbir alanın bilime sırt 
çeviren yaklaşımlarla yönetilemeyeceğini 
bilmeliyiz. Hele siyaseti kesinlikle bilimsel 
yöntemleri gören, bilen bir noktada 
tutmalıyız. Yerel yönetimlerin yetkisini 
arttırmalı ve dayanışmanın daha sağlıklı 
işlemesini sağlamalıyız. Koordinasyon 
ve organizasyon eksikliğinin önüne 
geçmeliyiz.” Acil eylem planlarının 
oluşturulması, üniversite eğitiminde 
niteliğin gözden geçirilmesi, liyakatin 
gözetilmesi gibi bir dizi önlemden söz 
eden Şükrü Genç, bilim insanlarının 
uyarılarının insanlık için kırmızı alarm 
anlamına geldiğini hatırlattı ve doğaya 
egemenlik kurmak isteyen yaklaşımın 
yanlışlığının tarihte pek çok kez dile 
getirildiğini tekrarladı. Şükrü Genç, 
konuşmasını iki sorumluluğa vurgu 
yaparak tamamladı: "Toplumda olmazsa 
olmaz iki sorumluluk var. İlki, kişilik 
sorumluluğu. Her birimizin görevi ve 
sorumlulukları var. İkincisiyse mesleki 
sorumluluğumuz. Bu iki sorumluluğun 
birarada, en iyi şekilde hayata geçirilmesi 
durumunda, çok hızla yol alacağımıza 
eminim. Herkesin kendi uygulama 
alanında çalışması neticesinde, Türkiye'de 
sahip olduğumuz veri zenginliğiyle, kısa 
sürede yol almak, kaçınılmaz." 

Köprülü Kanyon, Manavgat 
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Bu yıl 20’ncisi düzenlenen Koruma Özendirme 
Yarışmasına 33 belediye; 33 uygulama ve 28 proje dalında 
61 proje ile başvurdu. Ülkemizde koruma çalışmalarının 
sahaya yansıdığı en önemli platform olan Koruma Özendirme 
Yarışmasında Metin Sözen Koruma Büyük Ödülüne “Balıkesir 
Kent Merkezi ve Çevresinde Sürdürülen Bütüncül Koruma 
Programı” ile Balıkesir Büyükşehir Belediyesi değer bulundu. 
Yarışma kapsamında Kayseri Büyükşehir Belediyesi de 
“Ağırnas Yukarı Bezirhane Restorasyonu, Kent Merkezindeki 
Tarihi Çeşmelerin Restorasyonu, Kültepe Müzesi, Paleontoloji 
Müzesi” ile Jüri Özel Ödülüne değer görüldü. Yarışmada 
Büyük Ödül ve Jüri Özel Ödülünün yanı sıra 7 Proje, 
7 Uygulama, 7 Süreklilik ve 10 Başarı Ödülü verildi. Meclis 
Toplantısının ardından düzenlenen Ödül Törenini, ÇEKÜL 
Vakfı Başkan Yardımcısı Mithat Kırayoğlu yönetti. 

HER KOŞULDA 
KORUMA VE ÖZENDİRME 
TKB 
tarafından 
bu yıl 20’ncisi 
düzenlenen 
Koruma ve 
Özendirme 
Yarışması Ödül 
Töreni ve 
Sergisi fuar 
kapsamında 
yapıldı.

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, TCDD Depo Yapılarının Restorasyon ve İşlevlendirme Projesi.
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Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, ödülünü 
TKB ve Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye 
Başkanı Hayrettin Güngör’ün elinden aldı. Ödül 
gerekçesinde “Balıkesir Büyükşehir Belediyesi; 
farklı ölçeklerde kent merkezi ve çevre bölgelere 
yayılmış noktasal projelere dayalı bütüncül 
koruma yaklaşımını istikrarlı biçimde sürdürüyor. 
Bu kapsamda geniş çeşitlilik gösteren ve uzun 
erimli bir koruma programını tamamlar nitelikte 
olan restorasyon ve kentsel tasarım çalışmaları; 
sosyal altyapıyı güçlendiren işlevlendirme önerileri 
ve korumanın kentsel bir gelişim stratejisi olarak 
ele alındığı süreç yönetimi; kamusal mekânlar ile 
desteklenen, stratejik ölçekten mimari ölçeğe 
kadar ilişkileri iyi kurgulanmış ve uygulanmış 
çalışmaları nedeniyle 2020 yılı Metin Sözen Koruma 
Büyük Ödülüne değer bulundu.” denildi.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, ödülünü 
TKB ve Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye 
Başkanı Hayrettin Güngör’ün elinden aldı. Ödül 
gerekçesinde “Kayseri Büyükşehir Belediyesi; 
uzun erimli olarak kent bütününde farklı 
alanlarda yürüttüğü koruma ve müzecilik 
çalışmaları ile tarihi dokuda tamamladığı farklı 
ölçeklerdeki nitelikli restorasyon ve işlevlendirme 
çalışmaları ve kentteki koruma bilincinin 
arttırılmasını destekleyen çalışmaları nedeniyle 
2020 yılı Jüri Özel Ödülüne değer bulundu.” 
denildi. 

Metin Sözen Büyük Ödülü

Jüri Özel Ödülü 

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi / 
Balıkesir Kent Merkezi ve Çevresinde 
Sürdürülen Bütüncül Koruma Programı 

Kayseri Büyükşehir Belediyesi / 
Ağırnas Yukarı Bezirhane Restorasyonu, Kent 
Merkezindeki Tarihi Çeşmelerin Restorasyonu, 
Kültepe Müzesi, Paleontoloji Müzesi 
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Fatih Belediyesi

Alanya Belediyesi

İbradı Belediyesi 

Çaycuma Belediyesi

Mudanya Belediyesi

Kocasinan Belediyesi

Niğde Belediyesi Safranbolu Belediyesi Söğüt Belediyesi

Fatih Belediyesi, İbradı Belediyesi, Mudanya Belediyesi, Niğde Belediyesi, Safranbolu 
Belediyesi, Simav Belediyesi ve Söğüt Belediyesi ödüllerini Amasya Belediye Başkanı 
Mehmet Sarı’nın elinden aldı.

Proje Ödülleri 

Alanya Belediyesi, Buldan Belediyesi, Çaycuma Belediyesi, Kocasinan Belediyesi, Malatya 
Büyükşehir Belediyesi, Nilüfer Belediyesi ve Pamukkale Belediyesi ödüllerini Adana 
Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar’ın elinden aldı.

Uygulama Ödülleri
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Malatya Büyükşehir Belediyesi Nilüfer Belediyesi Pamukkale Belediyesi

Adana Büyükşehir Belediyesi Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Boyabat Belediyesi

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Hatay Büyükşehir Belediyesi Konak Belediyesi

Adana Büyükşehir Belediyesi, Boyabat Belediyesi, Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi ve 
Gaziantep Büyükşehir Belediyesi ödüllerini Sarıyer Belediye Başkanı ve TKB Encümen 
Üyesi Şükrü Genç’in; Hatay Büyükşehir Belediyesi, Konak Belediyesi ve Seyhan Belediyesi 
ise ödüllerini Fatih Belediye Başkanı Ergun Turan’ın elinden aldı. 

Süreklilik Ödülleri 

Seyhan Belediyesi
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Akçadağ Belediyesi Battalgazi Belediyesi Gölcük Belediyesi

İzmir Büyükşehir Belediyesi Kuşadası Belediyesi

Tuşba Belediyesi Ünye Belediyesi

Menteşe Belediyesi

Akçadağ Belediyesi, Akşehir Belediyesi, Battalgazi Belediyesi, Beykoz Belediyesi ve 
Gölcük Belediyesi ödüllerini Merzifon Belediye Başkanı ve TKB Encümen Üyesi Alp Kargı’nın; 
İzmir Büyükşehir Belediyesi, Kuşadası Belediyesi, Menteşe Belediyesi, Tuşba Belediyesi 
ve Ünye Belediyesi ise ödüllerini Niksar Belediye Başkanı ve TKB Encümen Üyesi Özdilek 
Özcan’ın elinden aldı. 

Başarı Ödülleri 
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YAPEX Fuarı, pek çok tarihi kentin katılımıyla 
bu yıl da iletişimin güçlü bir şekilde 
kurulduğu, deneyim aktarımını mümkün 
kılan atmosferin hâkim olduğu yapısıyla 
yeni proje fikirlerine güç verdi. Fuarın 
geleneksel olarak öne çıkan özelliklerinden 
biri, tarihi kentlerin kültür değerlerini 
görünür kılan stantları. Özenle hazırlanan 
ve fuar temasıyla şekillenen stantlar, 
ziyaretçilerin tarihi kentleri daha yakından 
tanımalarına imkân sağlarken, bir buluşma 
noktası olarak ÇEKÜL Vakfı standı, fuar 
süresince hem belediyeleri hem ziyaretçileri 
hem de fuar kapsamında düzenlenen 

Kırsal Miras Temalı Stantlar 
panel ve etkinliklerle alanda bulunan 
akademisyenleri, uzmanları ve yerel yönetim 
temsilcilerini ağırladı. ÇEKÜL Vakfı standı, 
yine bir gelenek halini alan ÇEKÜL Akademi 
sertifika törenine de sahne oldu. ÇEKÜL 
Akademi, Restorasyon İşlerinde İmalat, 
Uygulamaları ve Detayları başlıklı eğitimin 
sertifika törenini, ÇEKÜL Vakfı standında 
gerçekleştirdi. İsmail Önel tarafından 
verilen eğitime katılan uzmanlar ve ÇEKÜL 
Akademi ekibi, fuar alanında biraraya geldi. 
ÇEKÜL Akademi, farklı uzmanlıklardan ve 
kentlerden pek çok kişi ile YAPEX Fuarı 
sırasında buluşma imkânı buldu.
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Yeni nesil kooperatifler, üretici ile 
tüketici arasında doğrudan ilişki kurarak 
üretimin sürdürülmesinde etkin rol alıyor. 
Son dönemde yerel yönetimler de üretim 
kooperatiflerini destekliyor, gıda politikaları 
geliştirmek üzere çalışıyor.

İklim değişikliği, getirdiği felaketler, rekabetçi serbest piyasa 
ekonomileri, devlet politikaları ve endüstriyel tarımın yıkıcı etkilerinin 
kıskacında küçük üretici her geçen gün biraz daha zorlanıyor. 
Üreticilerin üretimlerini sürdürmek ve tüketicilere ulaştırmak 
konusunda yaşadıkları zorluklara çözüm olabilecek yeni nesil 
kooperatifler hepimize umut vadediyor. TKB ve ÇEKÜL’ün kırsal 
mirasın tüm öğeleriyle korunması gerektiği konusunu gündemden 
düşürmediği son yıllarda, TKB üyeleri de bu alanda farklı örnek 

GIDA 
KOOPERATİFLERİ 
VE YEREL 
YÖNETİMLER 

Alper Can Kılıç

ÇEKÜL İletişim Sorumlusu, Ekoloji Aktivisti
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uygulamalar geliştiriyor. Bu yazıda 
TKB Encümen Üyesi olan Çanakkale 
Belediyesinin desteğiyle oluşan S.S. 
Çanakkale Üretim ve Pazarlama 
Kooperatifini inceleyeceğiz. Yönetim 
Kurulu Üyesi Ali Rıza Berkit ve Çanakkale 
Belediyesi Başkan Yardımcısı Mehmet 
İrfan Mutluay ile bölgedeki çalışmaları 
konuştuk.
 
Halkın Bakkalı
Halkın Bakkalı, küçük üreticiyi 
destekleyen, tüketicinin ise temiz ve 
doğal gıdaya ulaşmasını kolaylaştıran 
bir satış birimi. Çanakkale Belediyesinin 
iki merkezde hayata geçirdiği uygulamayı 
Belediye Başkan Yardımcısı Mehmet İrfan 
Mutluay’dan dinledik. Ağırlıklı çalışma 
alanlarının son dönemde iklim krizi 
çerçevesinde bu alana yoğunlaştığını 
söyleyen Mutluay, belediye bünyesinde 
bulunan Yerel Kalkınma Biriminin, 
kooperatif oluşumlarına ve yerel üreticiye 
destek olmak amacıyla pek çok alanda 
faaliyet yürüttüğünü belirtti: “Üretici ve 
Kooperatifler Pazarı Projesi ile üreticiye 
aracısız satış yapma imkânı sunarken, 
Halkın Bakkalında da ülkenin her 

yerinden çeşitli kooperatiflerin paketli 
ürünlerinin satılmasını sağlıyoruz. 
Pazarda Çanakkale’de üretim yapan 
yerel/küçük üreticilerle tüketiciler 
doğrudan buluşuyor. Hazırlık aşamasında, 
Türkiye’de ve dünyada faaliyet gösteren 
başarılı kooperatifçilik örneklerini ve 
bu konuda çalışma yapan belediyeleri 
inceledik. Kendi tecrübelerimizi de 
katarak sürdürülebilir örnek kooperatif 
modelleri yaratmayı hedefliyoruz. Bizim 
asli görevimiz yol göstermek. Kent tarımını 
önemsiyoruz. Yaklaşık 155 dönüm arazide 
atalık ve yerel çeşit tohumlarla tarım 
yapıyoruz. Bir tohum sandığımız var. Bunu 
kooperatif ve üreticilerle paylaşıyoruz. 
Testler ve laboratuvar analizlerimiz  
düzenli. Ürünleri halka sağlıklı bir biçimde 
ulaştırıyoruz. Halkın Bakkalında bu 
ürünleri satışa sunuyoruz, bunun yanında 
gıdaya ihtiyacı olan kent yoksuluna da 
ulaşmaya çalışıyoruz. ‘Atadan tohuma, 
topraktan sofraya’ anlayışını benimsiyoruz. 
Organik ve ekolojik üretimleri 
önemsiyoruz, tohumu bir bağımsızlık 
olarak görüyoruz.” Mutluay, 2016 yılında 
çıkan tohum yasasıyla birlikte yerel 
tohumların alışverişinin yasaklandığını ve 
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bunun da bu alandaki gelişmelerin önünü 
tıkadığını ekliyor sözlerine.

S. S. Çanakkale Üretim ve 
Pazarlama Kooperatifi
Kooperatifler aracıları ortadan kaldırarak 
ve tedarik zincirini kısaltarak kentlinin 
sağlıklı gıdaya kolayca ulaşmasını 
sağladığı gibi, üreticiyi de destekliyor. Bu 
kapsamda ÇAKOOP markası adı altında 
faaliyet gösteren S. S. Çanakkale Üretim 
ve Pazarlama Kooperatifi yerel tüketim 
ihtiyacını karşılamanın yanında, ürünleri 
farklı kentlere ulaştırmayı da hedefliyor. 
80 civarı Türkiye genelinde kooperatif 
ürünü ve yerelde 40 civarında küçük 
üreticinin ürünlerini satışa sunan kooperatif, 
hem tüketicinin sağlıklı ürünlere ulaşmasını 
hem de üreticinin pazara erişim sorununu 
çözmeyi amaçlıyor. Ali Rıza Berkit, 
hedeflerini şöyle açıklıyor: “Çanakkale’ye 
özgü ürünlerin pazarlanması konusunda 
temaslar kuran kooperatifimiz, ilimiz 
dışında yer alan diğer kooperatiflere ait 
market ve bakkal raflarında kendine yer 
bulabiliyor. Böylelikle yöremizin değeri olan 
ürünler ulusal boyutta tanıtılıyor. 
Bu çalışmalara ek olarak İstanbul 

Büyükşehir Belediyesi tarafından 
Kadıköy’de kurulan üretici pazarında 
ÇAKOOP markasıyla yer alan 
kooperatifimiz, Çanakkale’de bulunan diğer 
kooperatiflerin ürünlerine de tezgâhında 
yer vererek İstanbul halkına ulaştırıyor.”

Bu bağlamda kooperatif üyelerinden 
biri olan Çanakkale Belediyesi ile birlikte 
çalışmalar yürüterek üreticinin hem 
Çanakkale kentlisine hem de diğer 
kentlerle geliştirdiği ilişkiler yoluyla çevre 
kentlere de ulaşmasının önünü açacak 
pazar imkânlarını genişletiyor. Topluluk 
destekli tarım sisteminin de temelini 
oluşturan sözleşmeli üretim ihtiyacını dile 
getiren Ali Rıza Berkit, üretimlerin üreticiyle 
ön sözleşmeler çerçevesinde yapılmasının 
kooperatifin temel hedeflerinden biri 
olduğunu belirtiyor: “Tüketicilerin ithal değil, 
yerli ürünleri; kooperatif ve yerli üreticilerin 
ürünlerini tercih etmelerini istiyoruz.” 

Kooperatif ürünlerine ulaşmak ve 
gelişmeleri izlemek için: 
https://www.cakoopbakkal.com/
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Kommagene Krallığının 5 büyük kentinden biri 
olan Perre Antik Kentinde kazı çalışmaları devam 
ediyor. Kazılarda, bir evin avlusunun zemin döşemesi, 
sütunlar, su kanalları, yazıtlar ile Bizans ve Roma 
dönemlerine ait sikkeler bulundu. Adıyaman Müze 

Adıyaman’da 
Yeni Buluntular 

Türkiye’nin ilk tıbbi bitkiler bahçesi olan 
Zeytinburnu Tıbbi Bitkiler Bahçesi, 
ekosistemimizin farkına varmamız için çeşitli 
eğitimler düzenliyor. 2005 yılında açılan ve 
14 dönümlük alana kurulan bahçe, Zeytinburnu 
Belediyesi ile Merkezefendi Geleneksel Tıp 
Derneğinin yürüttüğü proje kapsamında 
geliştirildi. 700’ü aşkın ekili ve etiketli tıbbi 
bitkinin bulunduğu bahçede bazı bitkileri QR 
kod okutarak yakından tanımak, sesli bilgi almak mümkün. Ada, kaya bahçesi, sera ve ada dışı alanlarda 
sergilenen bitkiler uygun zamanda hasat ediliyor, kurutuluyor, paketlenip dondurucuda bekletildikten 
sonra drog dolaplarında muhafaza ediliyor. Zeytinburnu Tıbbi Bitkiler Bahçesinde, biyoçeşitliliğe katkıda 
bulunmak üzere bir de tohum bankası yer alıyor. Bankada bahçe bitkilerinin yanı sıra, dünyadan tohum 
örnekleri görmek de mümkün. Haftanın her günü ziyaret edilebilen bahçe, aynı zamanda çeşitli 
hayvanlara ev sahipliği yapıyor. Zeytinburnu Tıbbi Bitkiler Bahçesinin çeşitli uzmanlıklardan eğitmenlerle 
sürdürdüğü eğitimlerin duyuruları, bahçenin sosyal medya hesaplarından yayınlanıyor. Kozmetikten 
bitkilerin sağlıkta kullanımına, çeşitli başlıklarda eğitimlerin yanı sıra, gönüllü bahçecilik yapmak 
isteyenler de Zeytinburnu Tıbbi Bitkiler Bahçesine yakından bakabilir. 

Zeytinburnu Tıbbi 
Bitkiler Bahçesi 

Müdürü Mehmet Alkan, ilk kez 
Perre Antik Kentinin tespit edilen yerleşim 
alanında çalışma yapıldığını vurgulayarak 
buluntular hakkında bilgi verdi: "Ören 
Mahallesinde yürüttüğümüz kazılar 
sonucunda mermer taştan yapılmış avlu 
ile ağırlıkları 400 ila 500 kilogram arasında 
değişen su kanalları ortaya çıktı. Kanal 
taşlarının üstünde yapıldıkları atölyelere 
ilişkin bilgilere ulaştık. İlerleyen günlerde 
başka önemli detaylara da ulaşacağımızı 
düşünüyoruz." Kazı çalışmasının sürdürüldüğü 
alanın 2022 yılında genişletilmesi hedefleniyor.  
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ÇEKÜL Vakfı Arapgir Temsilcisi A. Tuncay 
Çağdaş ile Kemaliye Temsilcisi Hilmi Balioğlu, 
Kemaliye’de biraraya gelerek son çalışmaları 
yerinde inceledi ve koruma gündemini 
tazeledi. İncelemeler kapsamında Apçaağa 
Köyü de ziyaret edildi. Yapılan değerlendirme 
toplantısında Yukarı Fırat Havzası kentlerinin 
turizm odaklı kalkınması için belirlenen hedefler 
gözden geçirildi. Yeni öneri ve güncel bilgilerin, 
ÇEKÜL Vakfı ve Kentsel Strateji tarafından Tarihi 
Kentler Birliği için hazırlanan Fırat 2023: Vizyon 
ve Eylem Planına işlenmesi için iletileceği 
vurgulandı.  Raporda ayrıca şunlara yer verildi: 
“ÇEKÜL Vakfı mahalli ve mülki sınırları ayırt 
etmeksizin kültür zemininde tüm kentlerin 
kardeş olduğu söylem ve mantığıyla ülkenin 
her noktasında çalışmalarını sürdürüyor. Bizler 
de bölgedeki diğer ÇEKÜL temsilcileriyle 
düzenli olarak biraraya gelerek kadim 
kültürümüzün yaşatılması, ilçelerin tanıtılması 
ve bölgenin turizm kapasitesinin daha yoğun 
bir düzeyde kullanılabilmesi için çalışmalarımızı 
sürdürme yönünde prensip kararı aldık.” 
İnceleme gezisine, Kemaliye Belediye Başkanı 
Mehmet Karaman, Ayfer Zincirkaya, Ethem Kılıç 
ve Sezai Bozkurt da eşlik etti.  

Karia ve Lykia bölgelerinin kesiştiği Muğla, tarih 
öncesinden günümüze birçok kültüre ev sahipliği 
yapmış; tarihi, kültürel, doğal ve jeolojik açıdan 
büyük bir çeşitliliğe sahip bir kent. Günümüze 
kadar taşınmış bu çeşitlilik ve zenginliği, günümüz 
teknolojisiyle kaydetmek, belgelemek ve gelecek 
kuşaklara aktarmak üzere TKB Encümen Üyesi 
Muğla Büyükşehir Belediyesinin hayata geçirdiği 
GIS (Geographic Information System) tabanlı 
TAMBİS Projesi, 2016 yılında başladı. Kentin 
kültürel miras envanterinin sayısallaştırılıp 
akıllandırılmasını hedefleyen projede veri 
girişi Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı tarafından 
oluşturulan ve servis edilen platform üzerinden, 
İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı bünyesinde 
çalışan Koruma Uygulama ve Denetim Şube 
Müdürlüğü tarafından sağlanıyor. Muğla Kültür 
Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü, 
Muğla Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü, Muğla Sıtkı 
Koçman Üniversitesi ve ilgili kurumlardan elde 
edilen sözel ve sayısal olmayan veriler TAMBİS’e 
entegre ediliyor. Koruma amaçlı imar planlarına 
ait paftalar sayısallaştırılıyor, altlıklar oluşturuluyor, 
bu planlardaki özel lejantlar TAMBİS’e tabaka 
olarak aktarılıyor. TKB üyesi belediyelerle tecrübe 
paylaşımı yapabileceklerini vurgulayan Muğla 
Büyükşehir Belediyesi KUDEB ekibi, kültürel 
mirasının korunması için dijitalleşme süreçlerinin 
başlaması gerektiğine de belirtiyor. 

Muğla’da Tarihi 
Miras Bilgi Sistemi 

Yukarı Fırat 
Havzasında 
Gündem Tazelendi 
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ÇEKÜL Evi Etkinlikleri kapsamında 
sonbaharla birlikte kendimize ve doğaya 
bakışımızı sorgulayacağımız bir söyleşi 
düzenlendi. “Milyonlarca yıldır yaşamını 
sürdürmüş olan doğa, bugün bizim 
korumamıza mı ihtiyaç duyuyor?”, “Doğayı 
korumak ne demek?” sorularını soran ve 
orman yangınlarına, sel felaketine ve bir 
bütün olarak ekosisteme daha yakından 
bakmayı hedefleyen etkinlik “Ormanlarımız 
/ Koruma Bilincini Doğadan Öğrenmek” 
başlığı altında yapıldı. İstanbul Üniversitesi 
Cerrahpaşa Orman Fakültesi Orman 
Botaniği Ana Bilim Dalı Başkanı ve ÇEKÜL 
Vakfı Yönetim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Ünal 
Akkemik ile ÇEKÜL Vakfı Genel Müdürü, 
ressam-yazar Sevil Yeşim Dizdaroğlu’nun 
konuk olduğu etkinlikte, ekosistem ve 
orman tanımlarından başlayarak doğa-
insan ilişkisine kadar pek çok konu 
gündeme geldi, koruma yaklaşımlarının 
tartışılması gerektiği vurgulandı. Ünal 
Akkemik, yasal düzenlemelerin orman 
ekosistemini parçalamaya izin verdiğini, 
orman içi yapılaşmanın kontrol edilmesi 
gerektiğini hatırlattı. Manavgat orman 
yangını ve Kastamonu sel felaketi 
değerlendirildi. Yerel yönetimlerin görev ve 
sorumlulukları konuşuldu. Doğal ve kültürel 
mirasının birlikte korunarak yaşatılması 
gerektiği yeniden hatırlatıldı.   

ÇEKÜL Evi 
Etkinliklerinde 
Orman Ekosistemi

Karahantepe 
Dünya Kamuoyunda  

Şanlıurfa sınırları içinde, kent merkezine 46 
kilometre uzaklıkta bulunan ve ilk kez 1997 yılında 
keşfedilen Karahantepe, Göbeklitepe'dekilere benzer 
dikilitaşlarıyla dikkat çekmişti.  Neolitik Döneme 
tarihlendiği düşünülen 250 dikilitaşın bulunduğu 
alandaki kazı çalışmalarına 2019 yılında başlanmış, 
alan, Göbeklitepe ile gündeme gelen ve insanlık 
tarihinin yaşam çizgisine dair kurguları yeniden ele 
almayı gerektiren buluntularıyla arkeolojinin son 
dönemdeki ikinci büyük keşfi olarak dikkat çekmişti. 

Prof. Dr. Necmi Karul başkanlığında sürdürülen 
kazı çalışmalarının geldiği noktada, iki alan arasında 
şimdiye kadar tespit edilen en büyük fark, taşların 
yüzeylerine işlenen figürler. UNESCO Dünya 
Kültür Mirası Listesinde bulunan Göbeklitepe'de 
hayvan figürleri yoğunken, Karahantepe'de ağırlıklı 
olarak insan figürlerine rastlandı. Her iki alan da T 
biçimli taşları ve alan şemasıyla bir sosyal topluluğun 
bilinen en eski tarihinden bugüne, izlerini taşıyor.   

Karahantepe, T. C. Kültür ve Turizm Bakanlığı ile 
Türkiye Turizm Geliştirme ve Tanıtım Ajansı tarafından 
düzenlenen Taş Tepeler programı kapsamında ulusal 
ve uluslararası basına tanıtıldı. Taş Tepeler programı, 
dünya üzerindeki ilk yerleşik yaşam ve sosyal 
topluluk örneklerine ev sahipliği yapan taş tepelerin 
tanıtılmasını içeriyor. 
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TKB Danışma Kurulu ve ÇEKÜL Vakfı Yönetim 
Kurulu Başkanı Prof. Dr. Metin Sözen’in öz 
yaşam öyküsü niteliğindeki kitabı Yaşamı 
Paylaşmak, ÇEKÜL Vakfı Yayınları arasından 
çıktı. Tasarımını grafik sanatçısı Erkal Yavi’nin 
yaptığı kitapta, Metin Sözen’in 50 yılı aşkın 
süredir Anadolu araştırma gezilerinde çektiği 
siyah-beyaz fotoğraflar ile ÇEKÜL Bilgi Belge 
Merkezinin Kent Arşivinden son dönem 
fotoğraflar da yer alıyor. Yaşamı Paylaşmak 
1950’lerden günümüze, Anadolu’nun farklı 
ölçekteki kentlerinden dünyanın meydanlarına 
varan bir hafızayı, tanıklığı ve koruma 
mücadelesinin hiç unutulmaması gereken 
izlerini taşıyor.  Yaşamı Paylaşmak, Türkiye’nin 
koruma tarihine yön veren bir bilim insanının öz 
yaşam öyküsü olduğu kadar, ülkenin koruma 

hareketinin kurumsallaşma tarihi aynı zamanda. 
Eşik noktalarıyla korumayı öz yaşamından 
bir perspektifle anlatırken, bu yaşama eşlik 
eden ve sosyal bilimlerden sanat ve felsefeye, 
sivil birlikteliklerden üniversite ve kamu 
kuruluşlarına geniş bir alanda varlık gösteren 
bir kuşağın birlikteliğine de vurguyla yer veriyor. 
Kitap, Prof. Dr. Metin Sözen'in yaşamında 
büyük bir odak oluşturan "koruma" kavramının 
köklerini görmeyi, yaşama yön veren çabanın 
ardındaki deneyimi erken çocukluk yıllarındaki 
sezgisel bilgiden üniversite çağındaki 
entelektüel ilgiye, açıkça mümkün kılıyor. 
Metin Sözen’in erken çocukluk yıllarında ev 
içlerindeki geleneksel mimariye duyduğu ilgiyle 
başlayan "koruma" içgüdüsü giderek Anadolu 
kentlerinin sokak dokusunu, doğal mirasını, 
insan ve hikâye zenginliğini, büyük arkeoloji 
mirasını tanımayla bir iç disipline dönüşür; 
Metin Sözen, öz yaşamıyla iç içe geçtiğini 
gördüğümüz bir yaklaşım ve üslup geliştirir. 
Üniversite yıllarında kimi zaman hocalarla kimi 
zaman kendi oluşturdukları öğrenci gruplarıyla 
Anadolu inceleme gezilerine başlayan Metin 
Sözen, neredeyse tümüyle doğal bir akış 
içinde koruma kültürü ve yaklaşımının ülke 
bütününde kurumsallaşmasını sağlayacak 
adımları atar, çevresini örgütler. Yaşamı 
Paylaşmak, bu yılları belgelerken, mekânları 
ve insanları birarada düşünen, hatırlayan ve 
paylaşımın çok yönlülüğüne vurgu yapan bir 
yaklaşımın ürünü. 
 
Çerçevesini, Çevre ve Kültür Değerlerini Koruma 
ve Tanıtma Vakfının kuruluşuna da önayak 
olan bu kapsayıcı ve paylaşmacı yaklaşımın 
oluşturduğu kitap, köklü bir aile hikâyesinin 
içinden çıkıp gelen bir kurumsallaşma tarihi.

Prof. Dr. Metin Sözen’in 
Kaleminden Yaşamı Paylaşmak Raflarda
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İstanbul, özel konumu 
ve eşsiz güzellikleriyle 
kadim medeniyetlerin 
varlıklarını taçlandırdığı kentlerden biri. 
Bugün İstanbul’daki en eski Osmanlı yapısı 
olarak bildiğimiz Anadolu Hisarı ve tam 
karşısında bulunan Rumeli Hisarı, Boğazın 
önemli simgelerindendir. Süleyman Faruk 
Göncüoğlu’nun kaleme aldığı kitap, Osmanlı 
İstanbul’unun ilk yapıları olan hisarlar ve 
mahalleler hakkında bilgi veriyor. Anlatımın 
zengin görsel malzeme ve belgeyle 
desteklendiği kitap, İstanbul’un kent ve 
mimarlık tarihi açısından kaynak niteliği 
taşıyor. Türkiye’nin kamu yararına çalışan 
ilk derneği olan Türkiye Turing ve Otomobil 
Kurumu yayını olan kitap, özellikle İstanbul 
tutkunlarının dikkatini çekecek nitelikte.

Osmanlı 
İstanbul’unun 
İlk Yapıları 
Hisarlar ve 
Mahalleleri

Cumhuriyet öncesi dönemlerde küçük 
bir yerleşim yeriyken, başkent ilan 
edildikten sonra hızla gelişmeye başlayan 
ve nüfus bakımından Türkiye’nin ikinci 
büyük kentine dönüşen Ankara’da kültürel 
mirasın korunması büyük önem taşıyor. 
Proje yöneticiliğini Arif Şayık’ın üstlendiği 
kitap, Ankara’nın halk hikâyeleri, çocuk 
oyunları, toplumsal uygulamaları, el 
sanatları ve geleneksel mimarisi gibi yöresel 
değerlerinin yansıdığı yaşam sahnelerini 
ele alıyor. Ankara’nın 17 ilçesini ayrıntılarıyla 
inceliyor; dahası çok sayıda görsel doküman 
ve akıcı anlatımıyla Ankara’yı yakından 
tanıma fırsatı sunuyor. Somut olmayan 
kültürel mirası korumak ve gelecek 
kuşaklara taşımak amacıyla hazırlanan 
kitap, Ankara Kalkınma Ajansı yayınıdır.

İlçelere 
Göre 
Ankara’nın 
Somut 
Olmayan Kültürel Mirası

27-28 Nisan 2017 tarihinde düzenlenen “Uluslararası İzmir Göç ve Mübadele” 
başlıklı sempozyum kitaplaştırıldı. Türkiye, Yunanistan ve Macaristan’dan 
akademisyenlerin katılımıyla gerçekleştirilen sempozyum, 19. yüzyılda Kafkasya, 
Balkanlar ve Ege adalarından göçler ile 1923 Nüfus Mübadelesinin Batı Anadolu 
ve İzmir'de yarattığı etkileri ele alıyor. Bulgaristan’dan Anadolu istikametine 
yapılan göçlerde İzmir’in rolü ve göç alan diğer Anadolu bölgeleri içindeki 
yeri tespit edilmeye çalışıyor. Ayrıca kitap; İzmir’de göçlerle değişen yaşam, nüfus mübadelesi, 
mübadele döneminde sağlık, göç mutfağı gibi çeşitli konuları biraraya getiriyor. İzmir bölgesinin 
İBB Ahmet Piriştina Kent Arşivi ve Müzesi tarafından yayına hazırlanan kitap, İzmir Büyükşehir 
Belediyesi yayınıdır. 

Uluslararası İzmir Göç ve 
Mübadele Sempozyumu
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Öl Esir Olma / Die, But Do Not Fall Captive

Ülkemiz, mimarlık tarihi 
ve geleneği açısından 
oldukça renkli ve zengin 
bir coğrafyada yer alıyor. Bu çeşitlilik, 
doğaldır ki mimarlıkla ilgili sözlüğe de 
yansıyor. Halk Mimarisi Terimleri Sözlüğü, 
Kültür Bakanlığı bünyesinde halk kültürü 
araştırmacısı olarak görev yapan Mahmut 
Davulcu tarafındanhhazırlandı. Kitap, halk 
mimarisi ile ilgili yöresel sözcük ve terimleri 
içeriyor. Bu zengin içerik alanın uzmanlarını 
ve mimarları olduğu kadar, terim ve 
kavramlara ilgi duyan,  Anadolu mimarisi 
üzerine okuyan ve araştıran meraklılara 
da hitap ediyor. Türk folkloruna katkılarıyla 
tanınan Davulcu’nun bu sözlüğü, halkbilim 
ve mimarlık tarihi konusunda çalışma 
yapmak isteyenler için başvuru niteliğinde. 
Kitap, Pegem Akademi yayınıdır. 

Kurtuluş Savaşında kendini ilk kurtaran ilçedir Karadeniz Ereğlisi. Ereğli 
halkının oluşturduğu milis kuvvetler Fransızlara karşı büyük mücadele 
vererek düşmanı yenilgiye uğratır. Muharip Gazi Nurettin Peker’ in 1956’da 
yayımladığı İstiklal Savaşı (İnebolu-Kastamonu ve Havalisi Deniz ve Kara 
Harekâtı) adındaki eserinin 300-304’üncü sayfalarında anlattığı Alemdar’ın 
destanını detaylı bir şekilde ele alıyor. Alemdar Gemisinde denizcilerin verdiği 
mücadelelerin anlatıldığı kitap, şimdiye kadar hakkında pek yazılıp çizilmemiş 
olan bu zaferi okuyucuyla buluşturuyor. Fotoğraf ve belgelerin kullanıldığı 
kitap, Kurtuluş tarihimizin önemli bir olayına ışık tutuyor. Karadeniz Ereğli 
Belediyesi tarafından yayımlanan kitap, özellikle tarihe ilgi duyan okurların dikkatini çekecek 
türden. Kitap görsel zenginliğinin yanında Alemdar Gemisinin tarihini öğrenmek isteyenler için 
önemli bir kaynak niteliğinde.

Halk 
Mimarisi 
Terimleri 
Sözlüğü

1999-2009 yılları 
arasında Kars’ta 
belediye başkanı 
olarak görev yapan 
ve özellikle kültür sanata verdiği önemle 
dikkat çeken Naif Alibeyoğlu’nun Bir 
Kars Sevdalısı adlı kitabı çıktı. Geçmişle 
yüzleşmeyi bir insanlık erdemi olarak gören 
Alibeyoğlu,  yaptığı çalışmaların, edindiği 
tecrübelerin kamuoyunca da bilinmesi 
amacıyla deneyim ve birikimini biraraya 
getirdi. Alibeyoğlu’nun 10 yıllık belediye 
başkanlığı deneyimi, başarıları,  yokluklar 
içindeki bir kentin yeniden doğuşu odağı 
üzerinden aktarıyor. Naif Alibeyoğlu’nun 
kişisel notları, Mehmet Öz tarafından 
kaleme alınıp öyküleştirilmiş. Kitap, Aykut 
Matbaacılık tarafından basıldı. 

Naif 
Alibeyoğlu- 
Bir Kars 
Sevdalısı
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İnsanlık tarihinin çeşitli dönem ve kültürleri arasında en yoğun kullanılan 
simgelerden biridir hayat ağacı. Bu ağaç bazen ölümü, bazen yaşamı, bazen de 
evrenin kendisini betimlemek için kullanılır. Barışın, bereketin, bilimin, kudretin 
ve sonsuzluğun sembolüdür. Dinler ve kültür alanında yapılan araştırmalar, 
ağaç ve ağaç kültünün dünya kültürlerinin ortak unsuru olduğunu gözler 
önüne serer.  A. Süheyl Ünver Sanat Atölyesi sanatkârlarının yorumları ile 
hazırlanan kitapta hayat ağacının çok çeşitli ve renkli formunu görmek 
mümkün. Kitap, Atatürk Kültür Merkezi Başkanlığı yayınıdır.

A. Süheyl Ünver Atölyesi Yorumuyla 
Türk Kültür ve Sanatında Hayat Ağacı

Sivrice’yi Yeniden Düşünmek, 2020 yılı Ocak ayında yaşanan Elazığ 
depreminde ağır hasar alan Sivrice’de gerçekleşecek kentsel projeler 
öncesinde alanı tanımak ve olası çözümleri tartışmak amaçlı hazırlandı. Kitap, 
Sivrice’yi; tarihi, demografik yapısı, turizm potansiyeli, bölgenin kültür varlıkları 
gibi çeşitli açılardan ele alıyor. Mevcut yapılı çevrenin yeniden değerlendirildiği 
kitapta, sürdürülebilirlik üzerine öneriler ve örnekler mevcut. Yeditepe 
Üniversitesi Mimarlık Anabilim Dalı öğretim üyeleri ve lisansüstü öğrencileri ile 
EAA – Emre Arolat Architecture ortaklığında ve Prof. Dr. Celal Abdi Güzer, Prof. 
Dr. Süha Özkan, Prof. Dr. Uğur Tanyeli, Mimar Fatma Yasemin Aysan ve Mimar 
Levent Çırpıcı danışmanlığında ilerleyen araştırma; Elazığ Valiliği, Sivrice 
Belediyesi ve Elazığ Ticaret ve Sanayi Odası tarafından desteklendi. Kitap, Yeditepe 
Üniversitesi yayınıdır.

Sivrice’ yi Düşünmek

Sanatseverlerle 15 Aralık 2020-25 Temmuz 2021 tarihleri arasında buluşan 
“Kulis: Bir Tiyatro Belleği, Hagop Ayvaz” sergisi, Hrant Dink Vakfı, Türkiye 
Tiyatro Vakfı ve Yapı Kredi Kültür Sanat Yayıncılık işbirliğiyle, Kevser Güler’in 
küratörlüğünde düzenlendi. Hagop Ayvaz’ın ölümünün ardından Hrant Dink 
Vakfına bağışlanan arşivi, Osmanlıca, Ermenice ve Türkçe, 600’e yakın el 
yazması ve matbu tiyatro metni, 500’den fazla Ermenice ve Türkçe süreli yayın, 
dergi ve broşürün yanı sıra fotoğraf, afiş, karikatür, kupür, davetiye, çizim ve 
kartpostaldan oluşan yaklaşık 12 bin görsel materyali içeriyor. Türkiye’nin tiyatro 
tarihine odaklanan kitap, 19. yüzyıldan günümüze oyuncular, topluluklar ve 
tiyatro mekânları hakkında çok sayıda özgün dokümana ve özel bir içeriğe sahip. Bir dönemin kültür 
sanat ortamını belgeleyen arşiv, önemli ölçüde korunabilmiş olmasıyla da dikkat çekiyor. Serginin 
yayını niteliğindeki kitap, Yapı Kredi Kültür Sanat tarafından basıldı. 

Kulis: Bir Tiyatro Belleği, Hagop Ayvaz
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