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Yaşamı Paylaşmak Yesemek Taş Ocağı 
ve Heykel Atölyesi

Tarihi Kentler 
Kastamonu’da Buluştu

İki Akdeniz Kenti;
Tarsus ve Manavgat

İNCELEME İNCELEME DOSYA HABER



PANDEMİ DÖNEMİNDE 
KÜLTÜREL VE DOĞAL MİRASIN KORUNMASI 

ARAŞTIRMA RAPORU YAYINLANDI.
Rapora, TKB web sitesinden ulaşabilirsiniz.

www.tarihikentlerbirligi.org

Tarihi Kentler Birliği yayınlarından çıkan ve ÇEKÜL Vakfının hazırladığı



Sevgili Tarihi Kentler Birliği üyeleri ve değerli okuyucular; 
Yerel Kimlik dergisini 2001 yılından itibaren yılda 4 sayı olarak sizlere 
ulaştırdık ve 68’inci sayımızda yeniden birlikteyiz. 2 bin baskının dışında 
yüzlerce okuyucumuz da web sitemizde yer alan dijital dergimize ulaştı; 
beğenilerini, eleştirilerini iletti. İlgiyle takip ettiğiniz için çok teşekkür 
ederiz.   

Bu sayımız basılı son dergi olarak sizlerle buluşuyor. 69’uncu sayımızdan 
itibaren dergimizi, TKB web sitesinde dijital olarak inceleyebileceksiniz. 

Bir yılın ardından sizinle bazı verileri paylaşmak istiyorum;
2021 yılında, ikisi de İstanbul’da olmak üzere olağan meclis toplantımızı 
gerçekleştirdik ve yeni üyelerimizi kabul ederek, hedeflerimizi tazeledik. 
Hayrabolu, Çivril, Maden, Bozkurt, Gülyalı, Çepni, Eskipazar ve Beyağaç 
belediyeleri aramıza katıldı. 

Eylül ayında İstanbul’da düzenlenen YAPEX Restorasyon ve Kültür 
Mirasını Koruma Fuarında Özendirme Yarışmamızın ödül töreni ve 
sergisini düzenledik. Üyelerimiz özenle hazırlanmış tematik stantlarıyla 
kırsal mirasın korunmasına dönük çalışmalarını ziyaretçilerle paylaştı. 
ÇEKÜL Vakfının düzenlediği “Kırsalı Birlikte Korumak: Afetler Sonrası 
Bilgi ve Deneyim Paylaşımı” paneline katılarak, koruma gündemi 
oluşturmak için önemli adımlar attık. 

Hibe Programına ise 31 belediye 31 proje ile katıldı. Çalışmalarını 
tamamlayan 39 üyemize 1.335.982 TL tutarındaki hibelerini teslim ettik.

ÇEKÜL Vakfı işbirliğinde “Pandemi Döneminde Koruma Sentez 
Raporu”nu hazırladık. Araştırmada ekonomik, sosyal, mekânsal 
değişimlerin, kültürel ve doğal mirasın korunması üzerine etkilerini 
ortaya koymayı hedefledik. Rapora yine web sitemizden ulaşabilirsiniz. 
 
Tarihi kentlerimizin hepsi doğasıyla bir bütünlük taşıdığı için aynı 
zamanda “tarihi” kalabilmiş ve TKB üyesi olabilmiş. Bu konuda en hassas 
davranması gereken bizleriz. Bu duyarlılıkta olduğunuzu gösteren 
güzel haberler de almaya devam ediyoruz. 2022 yılında da dergimizin 
sayfalarında bu güzel haberlere yer vermeye devam edeceğiz. 

Tarihi kentlerimizin doğal ve kültürel miraslarını birlikte korumaya 
devam edeceğimiz nice başarılı, sağlıklı yıllar dilerim. 
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Geçmişten Geleceğe Yerel Kimlik dergisinin bu sayısında, eski adı 
Eğin olan Kemaliye’nin kendini koruyan kentler arasına ne emeklerle 
girdiğini, ÇEKÜL gönüllülerinden Etem Kılıç yazdı. Yazısına Prof. Dr. Metin 
Sözen’in “Kemaliye nokta değil, odak noktasıdır” cümlesiyle başlayan 
Kılıç, kamu-yerel-sivil-özel birlikteliğinin kentte yarattığı koruma isteğini 
ve süreklilik kazanan çalışmaları, emek verenleri de hatırlatarak anlattı.

Anadolu coğrafyasında koruma hareketinin öncüsü, Tarihi Kentler 
Birliği Danışma Kurulu Başkanı Prof. Dr. Metin Sözen’in, uzun yıllardır 
beklenen otobiyografik kitabı Yaşamı Paylaşmak, kitabın editörü 
Sema Ulus’un hazırlık ve üretim sürecini de kapsayan incelemesiyle 
dergimizde. 

UNESCO yolundaki “Yesemek Taş ve Heykel Atölyesi” ile “Ekolojik 
Okuryazarlık ve Yerel Yönetimler” yazıları ise Tarihi Kentler Birliğinin 
gündemindeki diğer önemli iki konuya işaret ediyor. Alan yönetimi 
planlama süreçlerinin başarılı olmasının püf noktalarını Namık Kemal 
Döleneken ve Zafer Okuducu’nun ortak kaleme aldığı Yesemek 
deneyiminden takip edebilirsiniz. Dr. Deniz Dinçel ise yerel yönetimlerin 
dikkatini ekolojik kentlere çekiyor. Tüm canlılara karşı, kentlerimize karşı 
sorumluluklarımızı hatırlatıyor.      

TKB Kastamonu Bölge Toplantısını özetlediğimiz dosyamızda ise, kente, 
TKB'nin kuruluşundan başlayarak günümüze kadar olan sürece, bizzat 
tanıklık edenlerin anlatımıyla bakıyoruz.

Tarsus, Manavgat, Muğla, Mudanya, Tunceli, Van, Şanlıurfa, Gaziantep, 
Bursa, Milas gibi TKB üyesi kentlerden güzel haberler de yine 
sayfalarımızda yerini buldu. 

2001 yılından bu yana pek çok uzmanın desteğiyle yayın hayatına 
devam eden dergimizin tüm sayılarını www.tarihikentlerbirligi.org 
adresinden de inceleyebilirsiniz. 

İyi okumalar. 
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Adını Mutafa Kemal Atatürk’ten alan, eski adı Eğin olan 
Kemaliye, Çin Seddinden sonra dünyanın ikinci büyüklükte 
duvar metrekaresine sahip olduğu tahmin edilen, coğrafi 
bölge olarak Doğu Anadolu sınırları içinde yer alsa da 
sahip olduğu kent kimliği, mimari çözümleri, insan yapısı 
ve doğasıyla bölge içine sığmayan yalçın kayaların arasına, 
Karasu Nehri kenarına konumlanmış; saklı, gizemli, çok 
enteresan bir kent. İç Anadolu ile Doğu Anadolu, Karadeniz 
ile Güney Doğu Anadolu bölgeleri arasında, Prof. Dr. Metin 
Sözen’in deyimiyle “Kemaliye nokta değil, odak noktasıdır”. 
Ki bu saptama kentin vizyonu açısından son derece 
değerlidir.

7 BÖLGE 
7 KENT: KEMALİYE 

Etem Kılıç

ÇEKÜL Vakfı Gönüllüsü, Kemaliye Belediye Meclis Üyesi
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Kadıgölü'ne yeşil,
Yeşile Eğin'e,
Eğin'e Kemaliye
Ne güzel uymuş.
Abdullah Ataman



Anadolu evleri ve kentleri konusunda çıkan 
yayınlarda çok uzun yıllar yer alamaması bir 
kayıp olsa da 1990 yılında Y. Mimar Berrin 
Alper’in Kemaliye (Eğin) Yerleşme Dokusu ve 
Evleri başlıklı doktora tezi çok değerli bir bilimsel 
çalışma olarak hazırlanmıştır. Bu tarihlerden 
itibaren değerli büyüğümüz Prof. Dr. Metin 
Sözen Hoca’mızın öngörüsü ve yönlendirmesi 
sonucu ÇEKÜL merkezli kentte ciddi bir hareket 
başladı. (Sözen Hoca ki çocukluğumda, 1975’te 
Kemaliye’deki evimizi gezmiş incelemiş ve 
bana Kemaliyeli bir mimar olmamı tembih 
etmişti.) Kaymakam Uğur Kolsuz liderliğinde 
eski ortaokul binasında Atatürk Kültür Merkezi 
oluşturuldu, geçmişi kilise olan halı şirketi 
binasında ise açılışını rahmetli valimiz Recep 
Yazıcıoğlu ile Bakan Hasan Gemici’nin yaptığı ve 
Tarihi Kentler Birliğinin ilk müzesi olan Kemaliye 
Etnografya Müzesi kuruldu. Kemaliye, 2000’de 
52 üyeyle kurulan Tarihi Kentler Birliğinin de 
kurucu üyesidir. 

ÇEKÜL Vakfının 7 Bölge 7 Kent Projesine seçilen 
özel kentlerden Kemaliye’nin önüne UNESCO 
hedefini koyan Prof. Dr. Metin Sözen “Kemaliye 
ve Köyleri” vizyonunun oluşmasında önder 
liderimizdir. Kemaliye ÇEKÜL Vakfı Temsilciliği 
ise Anadolu’da kurulan ilk temsilciliktir. 
Temsilciliğini üstlenen Hilmi Balioğlu, kendi 
iş yerini karşılıksız hizmete sunmuştur. Betül 
Sözen’in öncülük ettiği, İstanbul ve Kemaliye’den 
gönüllü kadınların kent merkezinde, köylerinde 
farkındalık yaratan etkinlikleri de hafızalardadır. 
7 Ağaç Ormanları, Kentler Çocuklarındır, Yaz 
Okulları dâhil, günümüze kadar olan süreçte 
kadınlar, çocuklar ve gençlere dönük eğitici 
katılımcı sosyal içerikli birçok etkinlik, kent 
genelinde olağanüstü etkiler bıraktı.

 7 Bölge 7 Kent Projesinin kentlerinden biri olan Kemaliye, 
TKB’nin de kurucu üyelerinden ve üzerine pek çok akademik 

çalışmanın yapıldığı tarihi bir kent. 

6 İNCELEME



Kemaliye için 2002 yılında kurulan 
KEMAV (Kemaliye Kültür ve Kalkınma Vakfı) 
ÇEKÜL’ün oluşturduğu önderlik etkisi ile 
önemli bir dönemeç. Kentin çok değerli 
ve çeşitli sektörlerinden insan kaynağını 
biraraya getiren KEMAV bünyesinde kurulan 
Özgün Mimariyi Koruma ve Yaşatma 
Komitesi, ÇEKÜL Vakfı Kemaliye temsilcisi 
Hilmi Balioğlu ve y. mimar Eray Parlakkaya 
tarafından koordineli bir çalışmayla kentin 
değerlerinin korunması ve planlanması 
konusunda son derece önemli bir dönemi 
kente kazandırdı. KEMAV, UNDP ödüllü 
Kültür ve Doğa Sporları Şenliği başta 
olmak üzere, kurduğu komitelerle 10 yıllık 
planlamalarla etkin ve değerli çalışmalar 
yapıyor. ÇEKÜL Vakfı gönüllüsü Kadriye 
Ayda Ünal, özellikle çocuklarla ve kadınlarla 
beraber birçok projeyi hayata geçirdi. 
KEMAV, 2018 yılında satın aldığı kimlikli bir 
konağı restore ederek Kültür ve Müze Ev 
olarak kentimize kazandırma yolunda.

Köyler ve Köy Müzeleri 
Bu süreçte ÇEKÜL, KEMAV ve Kemaliye 
Belediyesi koordinasyonunda 2005 
yılında kentsel sit ilanı bir dönüm noktası 

oldu. 2010 yılında İller Bankası desteğiyle 
koruma amaçlı imar planı kabul edilerek 
yürürlüğe girdi. Bu tarihten günümüze 
Kemaliye ve köylerinde 280 yapı tescillendi. 
Ocak, Yeşilyurt, Sırakonak, Çit ve Apçağa 
köylerinde köy müzeleri kuruldu, diğer 
köylerde müze oluşumları hız kazandı; 
tarihi evler tescillenmeye başlandı. Ocak 
Köyü Özel Ali Gürer Müzesi, Kültür ve 
Turizm Bakanlığına bağlı olarak Anadolu’da 
bir köyde kurulan ilk müze oldu. Apçağa 
Köyünden olan ulusal şairimiz Ahmet 
Kutsi Tecer Müzesi, mimarisiyle ilgi çeken 
Apçağa Köyüne ayrıca bir değer kattı. Prof. 
Dr. Metin Sözen Apçağa için “Apçağa’yı gör, 
orda kal” diyerek hem Apçağa Köyüne hem 
Kemaliye’ye hem de ülkemize bilinirliği 
olan bir köy hediye etmiştir. ÇEKÜL Vakfı 
uzmanı, mimar Alp Arısoy’un, TKB ve ÇEKÜL 
ortak projesi olan “Kırsal Mirasın İzinde 
Projesi” kapsamında yapılan araştırmada 
iki örnek köy incelenmiştir: Hayat’ın Vakıflı 
Köyü ve Apçağa. Çit Köyünde bulunan 
Şair Enver Gökçe Müzesi ise mütevaziliği 
ve şairin örümcekle ilgili anılarından dolayı 
örümcekleriyle anlamlı bir müzedir.
ÇEKÜL’ün ışığıyla gün geçtikçe gelişen, 

Kemaliye gönüllüleri ÇEKÜL Evi ziyareti, 2014
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bilinen Başpınar Köyü üzerine birçok da tez çalışması 
yayımlanmıştır. Yıldız Teknik Üniversitesi bünyesinde 
yapılan Geleneksel Konutların Mimari Özellikleri ve 
Koruma Sorunları ile Geleneksel Konutların Yapım 
Teknikleri başlıklı çalışmalar dikkate değerdir. 

2006-2009 yılları arasında TÜBİTAK ve Hacettepe 
Üniversitesi beraberliğinde Ekolojik Araştırma Projesi 
kapsamında 50 profesör, Kemaliye’de bulunan tüm 
biyolojik türleri araştırdı; 160’ı endemik olmak üzere 
15 yeni tür ile 200 yıldır nesli tükendiği düşünülen 2 tür 
bulundu ve Prof. Dr. Ali Demirsoy öncülüğünde Doğa 
Tarihi Müzesi kuruldu. 

Kent merkezi rakımı 900 olan Kemaliye, yalçın dağların 
arasında kendine özel mikro kliması sayesinde çok 
çeşitli bitki örtüsüne sahiptir. Çevrede yetişmeyen 
birçok meyvenin bulunduğu Kemaliye’de en 
başta, coğrafi işaret almış çekirdeksiz dut ön plana 
çıkmaktadır. İklimsel geçiş noktası olduğundan 
eşsiz yaylalarından doğan çok değerli ve çeşitli su 
kaynaklarına sahiptir. Kentin hemen yanı başında 
bulunan Karanlık Kanyon ve içinden geçen 150 yıllık 
Taşyolu ve tünelleri ülkemizin ender doğal değerleri 
arasında doğal sit alanı ilan edilmiştir.

Yazar Nihat Genç’in Kemaliye gezisinin ardından 
“dağların kaburga kemiklerine kurulu” diye tanımladığı 
kent için yöre müziğine dair yorumu da kayda değerdir: 
“Türküleri o kadar meşhur ki, coğrafyayı soyutlayıp 
Eğinlileri Kuzey Kutbuna yerleştirin; Eğinliler bu 
türkülerle orayı da Eğin kadar güzel yapabilir” yorumu, 
“Anadolu’nun en değerli şairleri Eğinli kadınlardır” 
dediğimiz bu coğrafyayı ve insan yapısını çok güzel 
ifade eder. Orta Asya’dan taşıdığımız 11 heceli tuyuğ 
dizeleri Kemaliye’nin en değerli somut olmayan kültürel 
miras değerlerindendir. ÇEKÜL Vakfı gönüllülerinden 
Füsun ve Kamber Durna yaklaşık 3 bin maniyi derleyip 
kitaplaştırmıştır.

Ve UNESCO Süreci
Prof. Dr. Metin Sözen Hoca’mız bu ışığı bize yakmıştır. 
UNESCO Dünya Mirasına aday 7 kentten biri Kemaliye. 
Yıllarca slogan olarak kullanıldı. Daha önce yapılan 
birtakım girişimlere rağmen sonuca ulaşmak 15 Nisan 
2021 tarihinde bize nasip oldu. Belediye bünyesinde 

Prof. Dr. Metin Sözen'in Kemaliye ziyareti, 2000 / Kemaliye sokak dokusu
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kurduğumuz UNESCO Birimi içinde 
Kemaliye’nin öncü STK’ları ve Bölge 
Kalkınma Ajansı KUDAKA’nin desteğiyle 
çalışmaya başladık. Metin Sözen’in bize 
ödeviydi; geç bile kalmıştık. Yılların birikimi 
olan tezler, evraklar, yayınlar tarandı, 
incelendi. Bunların tamamında, temelinde 
ÇEKÜL Vakfı vardı, Metin Hoca’mız vardı, 
Kemaliye’nin doğal ve özgün mirası vardı. 
Kısa sürede uzman desteğiyle dosyamızı 
oluşturmayı başardık. Kültür ve Turizm 
Bakanı, Müzeler Genel Müdürlüğü ve 
uzman personellerinin ilgi ve desteğiyle 
dosyamızı sunduk. Dünya Mirası Komitesi 
ile Uluslararası Anıtlar ve Sitler Konseyi 
(ICOMOS) tarafından gerekli incelemeler 
yapıldı ve Kemaliye, komisyon tarafından 
Paris’te Geçici Listeye alındı. 

UNESCO Dosyamızın Özet Metni 
“Doğayı yerleşimde anahtar unsur olarak 
kullanan kent Anadolu şehirciliğine ve 
mimari dokusuna tanıklık eden kültürel 
ve doğal peyzaja sahiptir. Karasu Vadisinin 
topografik yapısına göre şekillenen 
yerleşim dokusu ve sokaklar, Fırat Nehrine 
yönelen yapı  kütleleri, taş ve yerli ahşap 
olmayan, su taşıtlarıyla çok uzaklardan 
taşınarak getirilmesi, evlerin mekânsal 
organizasyonları, dünyanın en büyük 
kanyonlarından biri olan ve jeolojik 
oluşumunu uzun yıllarda tamamlayan 
Karanlık Kanyon istisnai ve jeolojik değer 
olarak, bitki ve hayvan çeşitliliğinin yanı 
sıra içinden geçen uzun yıllar oyularak 
inşa edilmiş Taşyol, yaratıcı insan dehasına 
müstesna bir örnek olarak Kemaliye 
tarihi şehri hem doğal hem de kültürel 
kriterlerden oluşan karma dosya ile 
başvurmuştur”.

1381-1398 yılları Salur Boyundan, döneminin 
en entelektüel insanlarından Kadı 
Burhaneddin’den başlayarak bu coğrafyaya 
hep özel insanlar, özel topluluklar dokundu. 
Kenti, dağları, kaldırımları, yolları, bahçeleri, 

evleri, su kaynaklarını gezdiğinizde bunu 
hissetmeniz kesin. Artık dünyanın bir 
kenti Kemaliye. Asırlar boyu İpek Yolu 
sayesinde gelip geçenlerin, bu kenti 
hissedenlerin, genetik duygusal zekâ 
sahiplerinin vazgeçemeyip yerleşme 
şansı bulduğu; kendi medeniyetini, 
sanatını, yaratıcılığını sunduğu; beraber 
yaşamın sonucunda kenti Eğin kültürü 
merkezli rüya vadi haline getirdiği; vahşi 
coğrafyayı saygı ve asaletle dize getirdiği 
masal kenti Kemaliye, günümüzde 
gezginlerin uğrak yeri. Sanat eseri 
kapıları ve kapı tokmakları gelecek güzel 
günlere açılıyor. Genetik şifrelerimiz 
şairlerde, sanatçılarda ruh buluyor. Kent 
sivil örgütlenmeleri gelecek vizyonunun 
farkında.

Yaşadığımız dönemde masal kentimize 
yine bir entelektüel dokundu. Prof. Dr. 
Metin Sözen. Tarih önünde şahidiz. 

Kemaliye Karanlık Kanyon
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Anadolu coğrafyasında koruma hareketinin öncüsü Prof. Dr. Metin Sözen’in, 
uzun yıllardır beklenen otobiyografik kitabı Yaşamı Paylaşmak, bu sonbaharda 
yayımlandı. Bir bellek dökümü olduğu kadar, kişisel ve kurumsal hafızayı belli 
bir sistem içinde aktarma; dökümü sadeleştirme ve düzenleme faaliyetinin de 
eşlik ettiği çalışmanın ilk adımları, pandemi sürecinden hemen önceki aylarda 
atıldı. ÇEKÜL Bilgi Belge Merkezinde geçirilen belki yüzlerce saat, bazen bir 
fotoğrafın bir anıyı tetiklediği, bazen de Metin Sözen’in hafızasının bir fotoğrafı, 
bir belgeyi çağırdığı karşılaşma ve buluşma anlarıyla yüklüdür. 

YAŞAMI PAYLAŞMAK: 
İNSANLA, DOĞAYLA, 
KÜLTÜRLE

Prof. Dr. Metin Sözen’in, öz yaşam öyküsüyle 
koruma tarihini, birbirinin içine giren bir 
kurguyla anlattığı kitabı Yaşamı Paylaşmak 
farklı disiplinlerden birçok kişinin uzun yıllardır 
merakla beklediği bir kitap.

SEMA ULUS 

ÇEKÜL Vakfı ve Yerel Kimlik Dergisi Editörü
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Gaziantep Bey Mahallesindeki Metin Sözen Eğitim ve Kültür Merkezinin önündeki meydana yerleştirilen anıt
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Yazılıkaya Kabartmalarında / Antalya Stadyumu 19 Mayıs konuşması / Karatay Medresesinde öğrencileriyle /
Ortahisar Üzengi Çayırında / Bodrum yolunda
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ÇEKÜL Vakfının pek çok projesinde etkin rol almış 
Avniye Tansuğ ile başlayan sözlü tarih çalışmasının 
ses kayıt deşifreleriyse, defterler dolusu. Pandemi 
koşullarının, tam da çalışmanın hız kazanacağı 
dönemeçte karşımıza çıkması, fiziki olarak birarada 
bulunmanın, süreci yüz yüze devam ettirmenin, hızlı 
soru cevaplarla ilerlemenin önünde engelmiş gibi 
görünse de, koruma tedbirleri nedeniyle söz konusu 
olan kapanma, bu büyük dökümün bir “metin” 
olarak ele alınacağı aşamada, başka tür bir bakış 
açısı sağladı. Adından itibaren paylaşmaya vurgu 
yapan kitap, yeni bir paylaşım rejimini ve bu rejimin 
imkânlarını hatırlattı: Uzaktık ama birbirimize bir 
metinle sıkı sıkıya bağlanmıştık. 
  
Bir Metni Örmek 
Yaşamı Paylaşmak, koruma alanının kuşkusuz pür 
dikkat kesileceği bir kitap. Prof. Dr. Metin Sözen, 
kurumlaşmadan çok önce başlayan koruma 
hareketinin nasıl şekillendiğini, kurumlaşmayla 
alınan yolu, ulusal ve uluslararası etkileşim anlarını 
adım adım anlatıyor kitabında. Fakat Yaşamı 
Paylaşmak kitabını özel kılan, onun belki de en 
önemli yanı, “Türkiye’de koruma hareketinin öncüsü” 
diye andığımız bir insanın nasıl olup da bu yola 
girdiğini göstermesi; okurunu çekirdeğin kendisine, 
“öz” olana götürmesidir. Daha ilk sayfalarından 

ÇEKÜL Vakfı ilk Genel Kurul Toplantısı, Lale Han
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itibaren anlıyoruz ki, Metin Sözen’in kişisel 
yaşam çizgisiyle Türkiye’de koruma 
hareketinin yaşam çizgisi, birbirinden 
ayrı okunamaz. Koruma hareketi Metin 
Sözen’den bağımsız düşünülemeyeceği 
gibi, Metin Sözen’in yaşamı da koruma 
hareketinden bağımsız düşünülemez. 
Erken çocukluk döneminde Sungurlu’da 
geçirdiği günleri şöyle hatırlıyor Metin 
Sözen: “Genellikle büyük teyzem Dudu 
Hanım’ın oğlu Ziya Bey’in evinde kalırdık. 
Bu evde benim en çok hoşuma giden ve 
bugün de unutamadığım şeylerin başında; 
bize ayırdıkları özel odadaki konsollar, 
komodinler, büyük süslü aynalar, kırmızı 
renkli avizelerden yansıyan ışıklar ve yoğun 
bezemeli tavan gelirdi. Bu ortamın güzelliği 

Öz yaşam öyküsü 
yazmak, anılara 
referansla düşünmekten  
öte, derin bir arşiv 
çalışması ama ondan 
da öte, tekrar tekrar 
sorulan sorular ve hatta 
sorgulamalarla bir “içe 
göç” hareketidir. 

Safranbolu inceleme gezisi
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içinde tavanı seyretmeye bayılırdım. O 
zaman aşağı yukarı Sungurlu’da bütün 
aile bireylerimizin evleri Anadolu’nun 
geleneksel konut yapısının zengin 
özellikleriyle donatılmıştı. Bunu o zaman 
da, o çocuk yaşımda da biliyor olabilir 
miydim? Belki şunu söyleyebilirim: Beni 
etkisi altına alan zenginliği, kısa zamanda 
ve kolayca tanır hale gelmiştim.” 
Meteoroloji müdürü olan babası Muhsin 
Sözen’in sık sık farklı kentlere atanması 
nedeniyle öğrencilik yıllarını Anadolu'nun 
çeşitli kentlerinde, birbirinden başka 
ortamlarda geçiren ve bu ortamları 
tüm canlılığıyla yaşama fırsatı bulan 
Metin Sözen, erken çocukluk dönemi 
için sorduğu sorunun benzerini, erken 

gençlik dönemi için bu defa okura 
sorduruyor. Antalya Lisesi öğrenciliği 
sırasında kenti doğal ve kültürel 
mirasıyla, tarihi ve çağdaş mimarisiyle 
doya doya yaşayan Sözen, şöyle bir 
yorum yapıyor: “…Bu yapıların bir bölümü 
zaman içinde yıkıldı. Bizler, en erken 
gençlik yıllarımızda bile yaşadığımız 
kentteki gelişmeleri adım adım görüyor, 
dikkatle izliyorduk.” Okurun aklına tam 
bu anda bir çengel takılıyor işte: Kenti 
adım adım izlemek, bu kuşağın niteliği 
miydi yoksa Metin Sözen’in son derece 
dikkatli bakışının sonucu mu? 

Öz yaşam öyküsünün, korumada 
kurumsallaşma öyküsüne teyelli kurgusu, 

TKB Beşiktaş Buluşması, Ihlamur Kasrı
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sanki her şeyi daha açık seçik kılıyor; 
yaşamı doğrusal bir hat üzerinden 
değil, temas noktalarıyla bir 
paylaşım hattı üzerinden okumaya 
fırsat yaratıyor. 

Bir Ülke Tarihi   
Prof. Dr. Metin Sözen’in, 1955 yılında 
İstanbul Üniversitesi Sanat Tarihi 
Bölümünde başlayan üniversite 
öğrenciliği yıllarına yoğun Anadolu 
gezileri eşlik ediyor. Mezuniyetin 
hemen ardından bir de gazetecilik 
dönemi var. 1950’lerden 2000’lere, 
ülke pek çok alanda, dramatik 
değişimlere sahne oldu. Dostluklar, 
buluşmalar ve kuşkusuz kopuşlar, 
ayrılıklar bu dönemin ruhu. 
Edebiyattan mimariye, görsel 
sanatlardan siyasete birçok isimle 
yolları kesişen Prof. Dr. Metin 
Sözen, başta sanat, arkeoloji, 
mimarlık ve sinema olmak üzere 
siyasetten, akademiden korumaya 
gönül vermiş isimleri üniversite 
yıllarından itibaren biraraya 
getirmeye, ÇEKÜL’ün çekirdeğini 
oluşturmaya başlıyor. ‘70’li yılların ilk 
yarısında iki otobüs dolusu koruma 
gönüllüsüyle ilk büyük adımı atmak 
üzere Safranbolu’ya yola çıkıyor. 
Tam olarak bu yıllara, yani Sözen’in 
üniversite öğrenciliğiyle başlayan ve 
‘70’li yıllardaki ivmeyle görünürlük 
kazanan koruma hareketine 
yakından bakmak; başka 
disiplinlerin çalışma üslubunu, 
dönemin ilgilerini, sosyal yaşantısını, 
canlı sinir uçlarını da görmeyi 
mümkün kılıyor.  

Fotoğraflarla Bir Yaşam
Kitabın bir diğer önemli özelliği, 
Metin Sözen’in kişisel arşivi ile 
ÇEKÜL Bilgi Belge Merkezi Kent 

ÇEKÜL Evi, Beyoğlu
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Arşivinden derlenmiş onlarca fotoğrafı biraraya getirmesi. 
Binlerce fotoğraf arasından titiz bir çalışmayla seçilen ve kitabın 
çerçevesini görsel olarak çizmeye niyetlenen bu seçki, metinden 
bağımsız olarak da bir hikâye anlatıyor. Kitabın sonunda yer alan 
ve ünlü çizerlerin, karikatüristlerin gözünden, kaleminden Metin 
Sözen çizimleriyse kitaba zarif bir ruh kazandırıyor. 

Peki, uzun yıllar boyu merakla beklenen Yaşamı Paylaşmak, 
neden daha önce değil de, şimdi hayat buldu? Prof. Dr. Metin 
Sözen, kitaba yazdığı ön söz yazısında yıllar içinde gelen talepleri, 
önerileri neden geri çevirdiğini ve bugün hangi kararla kitabı 
gündeme aldığını şöyle açıklıyor: "Önerilere sürekli olarak bir 
'mazeret' buldum. 'Acaba çok gerekli mi?' dedim. (...) Niçin 
çekindiğimi (...) soran yoktu. Çekincem şuydu  ki, ne söylesem 
herkes kendine göre yorum yapacak, bazen de ben kendimi 
tanımaz olacağım. Örneklerine çok rastlamıştım. (...) Yıllar geçtikçe, 
istekler arttıkça düşünmeye başladım. (...) Geçen zaman içinde  
birlikte olduğum dostlarımın çoğunu yitirmeye başlamıştım. 
Onların büyük bölümü yaşamımızın ortak evrelerini yazmamış, 
kayda geçmemişti. (...) Oysa söylenecek bazı gerçekler (...) yararlı 
olabilirdi." Anadolu'daki koruma çalışmalarını toplu görebilmenin 
önemine vurgu yapan Metin Sözen, korumanın kurumsallaşmasını 
kayda geçirme amacıyla yazdığı kitabında, genç kuşaklara da 
bilgiyi aktarma gereğini önemle vurguluyor. 

ÇEKÜL Çarşamba Kent Toplantısı
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Yesemek Taş Ocağı ve Heykel Atölyesi 19. yüzyıl sonlarında ilk kez kayıtlara 
geçen, 1950’lerden başlayarak araştırılan ve belgelenen bir kültür mirasımız. 
Daha başlangıçta alanda bulunan yüzlerce heykel taslağı ve taş ocağı ile 
bilim insanlarının dikkatini çekse de ulaşım zorluğu ve çoğu eserin yüzeyde, 
görülür olması nedeniyle daha ileri araştırmalara konu olmadı.

2010 yılı ve sonrasında TKB ve ÇEKÜL’ün teşviki, eğitim ve teknik desteğiyle 
yerel yönetimler UNESCO Dünya Mirası konusuna eğilmeye, kültür mirası 
varlıklarını uluslararası alanda hak ettiği yere konumlandırma arayışına 
girdi. O dönemde Gaziantep Büyükşehir Belediyesi de kent merkezinden 
başlayarak tüm alanda kültür mirasını görünür kılmak, koruma ve kültürel 
değerlerini sürdürmek açısından önemli bir başarı sağladı. Ancak bu 
çabanın uluslararası bir ödülle taçlandırılmasını da haklı olarak bekledi.

YESEMEK TAŞ 
OCAĞI VE HEYKEL 
ATÖLYESİ

Namık Kemal Döleneken 

GBB UNESCO Dünya Mirası ve Alan Yönetimi Danışmanı, 
ÇEKÜL Akademi Eğitimcisi, Şehir Plancısı

Zafer Okuducu

Yesemek Taş Ocağı ve Heykel Atölyesi Alan Başkanı, 
ÇEKÜL Gaziantep Temsilcisi, Mimar
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2011 yılında Selimiye Camisi ve Külliyesinin 
yerel yönetimin girişimiyle UNESCO Dünya 
Mirası Listesine girmesi, yerel yönetimlerin 
ve Gaziantep’in de bu alana yönelmesinde 
özendirici oldu. 2012 yılı başlarında Selimiye ekibi 
ile Kültür ve Turizm Bakanlığı temsilcisinin davet 
edilmesiyle alanda tespit çalışması yürütüldü. 
Ve bu ilk etütler sonucu Yesemek Taş Ocağı 
ve Heykel Atölyesi ile Zeugma Antik Kentinin 
üstün evrensel değere sahip olduğu ve üzerinde 
çalışılabileceği kararlaştırıldı.

O güne değin bilim insanlarının bu alanlarda 
yaptığı araştırmalarla elde edilmiş bilgiler 
doğrultusunda hazırlanan dosyalar ve yapılan 
değerlendirme sonucu aynı yıl içinde iki varlık 
da UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesine girdi. 
İlk günden başlayarak yerel yönetim ve diğer 
aktörlerle yapılan bilgilendirme toplantılarının 
ardından ÇEKÜL Akademi tarafından Gaziantep 
ve bölgede yerel yönetimlere dönük ilk UNESCO 
Dünya Mirası ve Alan Yönetimi eğitimi yapıldı.

UNESCO Dünya Mirası sürecinde alan 
yönetimi oluşturma, planlama yetkisi Kültür ve 
Turizm Bakanlığında olduğu için yerel yönetimle 
bakanlık arasında bir protokol yapılarak, 
ülkemizde ilk kez ortak bir çözüm üretildi. 

2016 yılında alan yönetimi oluşturma yetkisi 
Gaziantep Büyükşehir Belediyesine verildi. 2015 
yılında GBB KUDEB Daire Başkanlığı bünyesinde 
kurulan UNESCO Dünya Mirası ve Alan Yönetimi 
Şube Müdürlüğü, çalışmalarına bir yıl kadar önce 
başlamıştı.

Bakanlık ile yerel yönetim arasında işbirliğine 
katılması gereken iki önemli kesim daha vardı. 
Bunlardan birincisi yereldeki paydaşlar, ikincisi 
de akademik kadrolardı. Yerel paydaşlarla 
toplantılar yapılarak bilgilendirme, farkındalık 
yaratma ve yol haritası oluşturma çalışmaları 
sürerken diğer yandan alanda çalışmış veya 
dönem tarihi üzerine araştırması bulunan 
bilim insanları ile değerlendirmeler yapılmaya 
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başlandı. Böylece tüm kesimlerin katıldığı 
kolektif bir çalışma süreci ortaya çıktı.

Özellikle doğru paydaşların seçilmesi verimli 
çalışma ve hedefe yürüme için şarttı; köy 
muhtarından turizm rehberlerine, yerel kamu 
kurumlarından sivil örgüt temsilcilerine, kamu 
meslek örgütlerinden esnaf derneklerine tüm 
tarafların biraraya geldiği toplantılarla konu 
kamuoyuna aktarıldı. 

Bilim insanlarıyla çalışmalar, kaynak araştırmaları 
sonucunda o güne kadar yapılan araştırmalarda 
elde edilen veriler ve varılan sonuçların yeterli 
olamayacağı belirlenince dönem ve konunun 
uzmanlarıyla 2017-2018 yıllarında iki uluslararası 
sempozyum düzenlendi. Bu sempozyumlar 
yerel yönetim-üniversite-bakanlık ve ICOMOS ile 
birlikte planlandı ve gerçekleştirildi.

Yine aynı dönemde alan başkanı atandı, farklı 
kesimlere yönelik çalışmalar kapsamında ilgili 
alanlarda eğitim gören dört üniversitenin 
öğrencilerine yönelik iki gençlik kampı da 
düzenlendi. Kamplarda köyün çocuk ve gençleri 
de aktif katılım sağladı. Yine aynı dönemde 
Yesemek Köyünde yaşayanlara yönelik 
bilgilendirme çalışmaları sürdürüldü.
 
Hedefler doğrultusunda uluslararası bilinirliği 
arttırmak ve doğrudan bilgi aktarmak için 
ICOMOS merkezi ve bilimsel komiteleri ile ilişkiler 
kuruldu. Bunun bir parçası olarak ICOMOS/
ICAHM yıllık toplantısına katılım sağlanarak 
Yesemek Taş Ocağı ve Heykel Atölyesi anlatıldı.

Gelinen noktada birkaç önemli sorun ortaya 
çıktı: Elimizdeki bilgiler ve uluslararası 
uzmanlardan edinilen bilgiler UNESCO başvuru 
dosyası için yeterli değildi. Var olan bilgiler 
birbiriyle çelişen varsayımlar taşıyordu. Bu 
aşamada Bakanlık bilimsel araştırmalar için bir 
akademisyen görevlendirdi, Alan Başkanlığının 
koordinasyonunda yerel yönetim ve üniversite 
de bu araştırma ekibine destek vermeye başladı.

UNESCO Dünya Mirası 
Geçici Listesinde bulunan ve 

kalıcı listeye alınması için Alan 
Yönetim Planı hazırlanan 

Yesemek Taş Ocağı ve Heykel 
Atölyesi, işbirliklerinin 

süreçteki önemine dair 
ipuçları veriyor.  
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O süre içinde yerel yönetim tarafından yaptırılan alan yönetim 
planı da tamamlandı; kurullarda onaylanmış 5 yıllık çalışma 
programı kesinleşti; tüm etkinlikler bu kapsamda yürütüldü. 
Araştırmanın daha ilk evrelerinde o güne kadar varsayılanın 
aksine heykel atölyesinde üretilenlerin çevreye gönderilmek 
için değil, aynı yerde yapımına başlanan bir kent için olduğu 
ortaya çıkmaya başladı. Bunun yanı sıra yine atölyenin geç 
Hitit Beylik Dönemi değil, Hitit İmparatorluk Dönemine 
tarihlenmesi gerektiği de kabul görme noktasına geldi.

Böylece dosyanın belki de yeniden ele alınmasını 
gerektirecek bir sürece girilmiş oldu. Çözüme yardımcı olması 
ve doğru bir yaklaşımın belirlenmesi için ülkemizde ilk kez 
Uluslararası ICOMOS ile GBB upstream* sözleşmesi imzaladı. 
Bu sözleşme uyarınca ICOMOS, konunun uzmanlarından 
bir grubu Yesemek konusunda çalışma yapmak üzere 
görevlendirdi. Pandemi koşullarında alanda çalışma ancak 
2021 yılında yapılabilse de, bu süreçte sayısız çevrimiçi toplantı 
düzenlendi, uluslararası uzmanlarla konu tekrar tekrar 
tartışıldı. Ve 2021 yaz aylarında ICOMOS uzmanlarıyla alanda, 
yüz yüze toplantılarla upstream sürecinin son aşamasına 
gelindi.

Aynı dönemde Yesemek Heykel Atölyesi ve Taş Ocağı yanında 
yapımına başlanan gölet inşaatı Koruma Kurulunun kararları, 
Bakanlığın Kültürel Etki Değerlendirme Raporu talep etmesi 
ve yerelde oluşan sivil karşı çıkış nedeniyle beklemeye alındı. 

Bölgede ilk kez 
yerel yönetim ve 
üniversite arasında 
yakın mesafeyle 
sürdürülen ortak 
çalışmalar, kültür 
varlığının yeniden 
tanımlanmasına 
varan çarpıcı 
sonuçlara yol açtı. 
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Gelinen aşamada, belediye-üniversite-bakanlık, 
UNESCO Dünya Mirası Adaylık Başvuru Dosyasını 
birlikte hazırlamaya başladı. 

Çalışmanın Öğrettikleri
Yesemek Heykel Atölyesi ve Taş Ocağı 
UNESCO Dünya Mirası başvuru sürecini böylece 
özetledikten sonra bu örnek çalışmanın bize 
öğrettiklerini başlıklar halinde aktaralım:

Yerel-kamu-sivil-akademi birlikteliği ve 
katılımcı modelin önemi bir kez daha ortaya çıktı. 
Yasalardaki yetersizliklerin ortak anlayışla nasıl 
aşılabileceğini KTB ile GBB arasında imzalanan 
protokol gösterdi ve sonraki uygulamalara örnek 
oluşturdu. Bölgede ilk kez yerel yönetim ile 
üniversite arasında bu kadar kapsamlı ve kalıcı 
bir işbirliği gerçekleştirildi. Bunun sonucunda 
çalışma alanında şimdiye kadar keşfedilmemiş 
birçok çarpıcı değer ortaya çıkarıldı, varlık yeniden 
tanımlandı. Uluslararası ilişkiler ile korumanın 
evrensel boyutları, ICOMOS ve UNESCO’nun 
kültür mirasına bakış açısı deneylendi ve 
önemli çıkarımlara erişildi. Mevcut yasalar, 
kurumların ve paydaşların ortak girişimi ile 
varlığa zarar verebilecek uygulamaların yeniden 
değerlendirilebileceği kanıtlandı. Çalışmanın 
başından itibaren kurum ve kişilerin son 
aşamaya kadar yer alması kurumsal süreklilik 
ve sahiplenme bilincini artırdı. Bu sürecin en 
önemli yanı da, son dönemde ortaya çıkan farklı 
arayışlara karşın mirası koruma çalışmalarında 
yerel yönetimlerin olmazsa olmaz baş aktör 
olması gerektiğinin bir kez daha kanıtlanması 
oldu. Elbette ÇEKÜL ekibi, başından bu yana 
sürecin tasarlayıcısı, yöneticisi ve destekleyicisiydi; 
bu destek ve savunduğumuz doğruların yaşama 
geçtiğinin görülmesi bizim açımızdan ayrı bir 
önem taşımaktadır. 

*Upstream: UNESCO Dünya Mirası Başvuru dosyası 
hazırlama sürecinde, UNESCO Miras Komitesi ve ICOMOS 
International uzmanları ile birlikte kültür varlığının Üstün 
Evrensel Değerini tanımlama çalışmasına verilen ad.
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60’tan fazla ülkeden 234 önde gelen bilim insanının 
çalışmalarıyla hazırlanan Hükümetlerarası İklim Değişikliği 
Panelinin (IPCC) 6. Değerlendirme Raporu, iklim değişikliğinin 
insanların eylemleri sonucunda ortaya çıktığını net bir biçimde 
gösteriyor ve derhal harekete geçmemiz için acil bir çağrı 
yapıyor. Dünyamız artık sanayi öncesi döneme göre 1,1°C 
derece daha sıcak! Eğer hemen fosil yakıtlardan kaynaklanan 
sera gazlarını radikal biçimde azaltmak üzere kararlı bir şekilde 
harekete geçmezsek, Paris Anlaşmasında yer alan 1,5°C derece 
ısınma hedefini tutturmak mümkün görünmüyor! Rapora 
göre Türkiye’nin de içinde bulunduğu Akdeniz Havzası, iklim 
değişikliğinden en fazla etkilenecek bölgeler arasında yer 
alıyor; havzada ortalama sıcaklığın ve kuraklığın artması, buna 
bağlı olarak yangınlara elverişli hava koşullarının oluşması 
öngörülüyor. Bugün şahit olduğumuz yangınlar, seller ve 
hortumlar daha sık yaşanacak. 

EKOLOJİK 
OKURYAZARLIK 
VE YEREL 
YÖNETİMLER

Dr. Deniz Dinçel

Sürdürülebilir Yaşam Danışmanı ve 
ÇEKÜL Vakfı Gönüllüsü 

Karpat Dağlarının arka planındaki ekolojik felaket
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Bu durum hepimize gezegenin sınırlarına 
saygılı ve ekolojik okuryazar bireylerin 
yetişmesinin ne kadar önemli olduğunu bir 
kez daha gösteriyor. 1990’lı yıllarda eğitimci 
David W. Orr ve fizikçi Fritjof Capra tarafından 
ortaya atılan “ekolojik okuryazarlık” kavramı, 
dünyada yaşamı mümkün kılan doğal 
döngüleri anlamak olarak tanımlanabilir. 
Ekolojik okuryazar kişiler; ekosistemlerin 
çalışma ilkelerini bilen ve bu ilkelerden 
yola çıkarak, insanlar için sürdürülebilir 
yerleşkeler tasarlayabilecek kişiler. Bu noktada 
ekosistemlerin çalışma ilkelerinin neler olduğu 
sorusu akla gelebilir. Bu soruyu cevaplamak 
için Barry Commoner’ın ünlü kitabı The Closing 
Circle: Nature, Man, and Technology’da yazdığı 
dört ana kuralı hatırlamakta fayda var. 

İlk kural: Her şey birbirine bağlıdır. Başka bir 
deyişle doğada başka canlılarla, toprak, su 
ve hava gibi doğal unsurlarla etkileşimde 
olmayan hiçbir şey yoktur. Buna en yakın örnek 
kendi bedenlerimiz. Her ne kadar günlük 
hayatın telaşı içinde unutsak da aslında her 
nefes aldığımızda, gün boyu tükettiğimiz 
gıdalarla, her musluğu açtığımızda ya da 
araba kullandığımızda, toprağın altındaki 
mikroorganizmalardan devasa ağaçlara, 
okyanuslardan fosillere doğadaki sayısız 
canlıyla, sistemle temas ediyor ve yaşamımızı 
onların desteğiyle sürdürüyoruz. İşte, tam 
da bu derin bağ sebebiyle her eylemimiz 
doğayı olumlu ya da olumsuz yönde etkiliyor, 
değiştiriyor. Gıdamızı yerel ve organik 
üreticilerden aldığımızda, karbon ayak izi düşük, 
tarım zehri kullanılmadan yetiştirilmiş ürünleri 

ÇEKÜL Bilgi Ağacı Doğadan Öğreniyorum Atölyesi 

Ekolojik okuryazarlık, yaşamı mümkün kılan doğal 
döngüleri anlamaktır. Ekolojik okuryazar kişiler, ekosistemlerin 

çalışma ilkelerini bilir, sürdürülebilir yerleşkeler tasarlar. 
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Fosil yakıt üretimine örnek, açık bir kömür madeni

tercih ettiğimiz için toprakta yaşayan 
sayısız mikroorganizmaya ve iklime zarar 
vermezken, marketten hurma ya da palm 
yağı içeren bir ürün satın aldığımızda 
Endonezya’daki yağmur ormanlarının 
kesilmesinde pay sahibi oluyoruz. 

Ekolojinin ikinci kuralı: Her şey bir yere 
gitmek zorunda. Başka bir deyişle; 
doğada çöp yok! Bir canlının atığı, başka 
bir canlının besini. Örneğin; ağaçların 
metabolik atığı olan oksijen, birçok 
canlı için yaşamsal bir element. Ancak 
insanların kurduğu sistemlerde çok büyük 
oranlarda çöp söz konusu. Hem sanayi 
sistemlerimiz hem de kentlerimiz, bazıları 
toksik büyük miktarlarda çöp üretiyor ve 
bu çöplerin bir kısmı, tam da ilk kuralın 
ifade ettiği gibi doğada her şey birbirine 
bağlı olduğu için, insanlara geri dönüyor.  
Buna en güzel örnek ağır metaller. Pil 

gibi ağır metal içeren bir ürünü çöpe 
attığımızda içeriğindeki ağır metaller, 
önünde ya da sonunda su ya da toprağa 
karışıyor ve gıdalar aracılığıyla bedenimize 
girerek başka canlılar gibi bizi de zehirliyor. 
Bu kısır döngüden çıkmanın tek yolu, 
bizim de doğadaki gibi çöp çıkarmayan 
üretim sistemleri ve yerleşkeler 
kurmamız. Bu açıdan tek kullanımlık 
plastik ürünleri üretmeye ve kullanmaya 
bir son vermemiz, toksik kimyasalları 
üretim süreçlerinden çıkarmamız, 
sanayi atıklarını daha sonraki süreçlerde 
hammadde olarak kullanılabilecek 
şekilde tasarlamamız ve kullanıcı-dostu 
geri-dönüşüm sistemleri kurmamız 
büyük önem taşıyor. Bu konuda yerel 
yönetimlere de önemli bir iş düşüyor.

Üçüncü kural: En iyisini doğa bilir. Bu kural, 
kulağa biraz iddialı gelse de, milyarlarca 
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Petrol, kömür gibi fosil 
yakıtlar ucuz enerji sunmuş 
olsa da bu savurganlığımızın 
bedelini iklim değişikliğiyle
ödüyoruz.

ÇEKÜL Bilgi Ağacının iklim krizinin nedenlerine odaklandığı Gezegenin Eşikleri Atölyesi

yıllık evrim süreci düşünüldüğünde, doğadaki tüm 
canlıların aslında kapsamlı bir araştırma-geliştirme 
sonunda ortaya çıktığını görebiliriz. Bu sebeple 
insanların doğal sistemlere yapacağı müdahaleler, 
büyük yıkımlarla sonuçlanabilir. Cloroflurocarbon 
(CFC) gazları bu duruma tipik bir örnek.
Buzdolaplarında, soğutucu ve klimalarda kullanılan 
CFC gazları ilk keşfedildikleri zaman, kokusuz ve 
zehirli olmadıkları için büyük bir kurtarıcı gibi görünse 
de, çok geçmeden ozon tabakasına zarar verdiği 
ortaya çıkmış ve Montreal Protokolü ile 1987 yılında 
yasaklanmıştır. 

Son kural ise: Bedava öğle yemeği yoktur! İlk 
üç kuralın bir özeti niteliğinde olan bu kural, her 
şeyin bir bedel karşılığında kazanıldığını ifade 
eder. Bugün karşı karşıya kaldığımız iklim krizi de 
bunu göstermiyor mu? Sanayi Devriminden bu 
yana, yerin altından çıkararak büyük miktarlarda 
kullandığımız petrol ve kömür gibi fosil yakıtlar bize 
yıllardır ucuz enerji kaynakları sunmuş olsa da bugün 
bu savurganlığımızın bedelini iklim değişikliğiyle 
ödüyoruz. Dolayısıyla, her şeyin birbiriyle bağlantıda 
olduğu kuralından yola çıkarak, doğada yaptığımız 
her eylemin bir sonucu olduğunu unutmamalıyız. 
Yaşam iç içe geçmiş kocaman bir ağ ve tüm ağı 
sarsmadan, bu ağın içinden bir ipliği çekip alamayız.

Belediyeler Neler Yapabilir?
Ekolojik okuryazarlığın geliştirilmesi için 
hükümetlerden yerel yönetimlere, sivil toplum 
kuruluşlarından eğitim kurumlarına kadar herkese 
iş düşüyor. Özellikle yerel yönetimler, insanların 
günlük ihtiyaçlarının çoğunun kendi hizmet alanları 
kapsamına girmesi sebebiyle bu konuda önemli bir 
role sahip. Yerel yönetimler, bünyelerinde bulunan 
Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı, 
Park, Bahçe ve Yeşil Alanlar Daire Başkanlığı, Atık 
Yönetimi Şube Müdürlüğü, Tarım ve Su Ürünleri 
Şube Müdürlüğü gibi çeşitli birimleri aracılığıyla kent 
sakinlerinin ekolojik okuryazarlığının gelişmesine 
ve iklim-dostu kentlerin kurulmasına katkıda 
bulunabilirler. Örneğin; kentlerin kendi-kendini 
besleyebilmesi, diğer bir deyişle gıda güvenliğinin 
sağlanabilmesi için çalışmalar yürütebilir, endüstriyel 
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Kuraklığın etkilerinin geniş alanlara yayılmasına bir örnek

tarımdan doğa-dostu tarıma geçecek 
üreticilere teşvik ve destek mekanizmaları 
sağlayabilirler. Bu süreçte zehirsiz gıda 
üretimi alanında çalışan STK’larla ve 
meslek örgütleriyle işbirliği yaparak, halka 
açık eğitim ve toplantılar düzenleyebilir, 
iklim krizi ile gıda arasındaki güçlü bağ 
konusunda farkındalık yaratabilirler. 

İklim değişikliğinin en önemli 
sebeplerinden biri fosil yakıtlara bağlı 
ulaşım sistemleri. Bu sebeple kent 
merkezlerinin yayalaştırılması ve yaya 
öncelikli stratejiler benimsenmesi, bisiklet 
yollarının arttırılması, etkili toplu taşıma 
sistemleri kurulması, özel araç kullanımını 
azaltarak, ulaşıma bağlı sera gazı salımını 
azalmasına destek olabilir. Bu konudaki 
en güzel örneklerden biri, bisiklet yollarıyla 
ünlü Danimarka’nın başkenti Kopenhag. 
2025 yılında karbon-nötr olmayı 
hedefleyen Kopenhag’da otomobile sahip 
hane halkı oranı sadece %29.  Şehir her 
geçen gün bisiklet yollarını genişletirken, 
birçok otel de konaklayan müşterilerinin 
kullanımı için ücretsiz bisiklet sağlıyor. 
Amsterdam’da ise geniş bisiklet yollarına 
ek olarak, fosil yakıt yerine elektrikli 
araçları teşvik etmek üzere şehrin 
300 farklı noktasına araba şarj üniteleri 
yerleştirilmiş. Stockholm, 2040 yılında fosil 
yakıtları tamamen bırakmayı planlıyor, 
bu hedefe ulaşabilmek amacıyla atık 
sudan biyoyakıt üretmeye başlamışlar, 
böylece şehirdeki araçlar atık sudan elde 
edilen yakıtı kullanabiliyorlar. Bu örnekleri 
çoğaltmak mümkün. 

Fosil yakıt kullanımını azaltmanın 
yanında, su havzalarını ve ekosistemleri 
koruyacak biçimde imar planlama 
çalışmaları yapmak, bu alanları yapılaşma 
baskısından uzak tutmak ve bu konuda 
halka eğitim vermek de kentlerin ekolojik 
altyapısının korunması için hayati öneme 

sahip. Yerel yönetimlerin önemli hizmet 
alanlarından biri de çocuklara, gençlere ve 
yetişkinlere sundukları eğitim etkinlikleri. 
Bu kapsamda bütün belediyeler eğitim 
faaliyetleri arasında ekolojik okuryazarlığa 
yer verebilir ve bu konuda tüm halkın 
katılımına açık ve ücretsiz eğitim 
etkinlikleri düzenleyebilirler. Ve hep 
beraber iklim değişikliği, biyolojik çeşitlilik 
kaybı, insan olmayan canlıların yaşam 
hakkı gibi konuların müfredata alınması 
için çaba harcayabiliriz zira ekolojik kriz 
bugüne dek insanlığın karşı karşıya kaldığı 
en büyük sorun ve çözüm ancak yerel 
ölçekten küresel ölçeğe tüm aktörlerin 
topyekûn çabası ile mümkün.

Kaynaklar
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KASTAMONU
BÖLGE TOPLANTISI
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Tarihi Kentler Birliği 3-4 Aralık tarihlerinde 
Kastamonu Bölge Toplantısında biraraya geldi. 
TKB’nin pandemi koşulları nedeniyle 2021 yılı içinde 
düzenlediği ilk Bölge Toplantısı oldu. 

TARİHİ KENTLER 
KASTAMONU’DA 
BULUŞTU

Program kapsamında geniş katılımlı bir panel ve kent inceleme gezisi düzenlendi. 
Hüma Hatun Konağı, Cumhuriyet Meydanı ve çevresi, Nasrullah Cami, Münire 
Medresesi, Hanlar Bölgesi, Bakırcılar Çarşısı, Yakupağa Camisi Külliyesi, sokak 
sağlıklaştırma alanları ve konaklar yerinde incelendi. 

TKB’nin kuruluş tarihinde önemli bir yer tutan Kastamonu’da toplantı Cuma akşamı 
açılış konuşmalarıyla başladı. Belediye Başkanı Dr. R. Galip Vidinlioğlu, TKB Genel 
Sekreteri Sezer Cihan, ÇEKÜL Vakfı Başkan Yardımcısı Mithat Kırayoğlu ile Kastamonu 
Valisi Avni Çakır, konuşmalarında korumadaki sürekliliği vurguladı. Ertesi gün Mithat 
Kırayoğlu’nun yönetiminde düzenlenen “Pandemi Sürecinde Kültürel Miras ve 
Korumada Süreklilik” başlıklı panelde ise geçmişten günümüze yapılan çalışmalar 
özetlendi; bir çalıştay havasında geçen soru–cevap bölümü ve değerlendirme 
konuşmalarıyla panel tamamlandı. 

KASTAMONU
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ÇEKÜL Vakfı olarak çok uzun zamandır 
severek geldiğimiz ve her gelişte sanki ilk 
defa geliyormuş gibi heyecanlandığımız 
bir kent. Çünkü Türkiye’nin en güzel 
dağları burada, o dağlardan kopup gelerek 
Karadeniz ile buluşan en güzel akarsular 
burada. Doğanın bu kadar cömert 
davrandığı bu kentte insanlar da boş 
durmamış. Doğayla işbirliği nerede olursa, 
orada uygarlık izi kalır. Kastamonu’da çok 
sayıda proje yaptık. Her biri iz bıraktı. Sevgili 
Metin Sözen Hoca’mın gönlü buradadır, 
özellikle Sayın Vali ve Belediye Başkanımıza 
sevgi dolu selamlarını iletti. 

1999 yılında bütün kurumlar, gelmekte 
olan yeni yüzyılı özel projelerle karşılamak 
konusunda bir çaba gösterdi. ÇEKÜL 
Vakfının o zamanki projesi, 7 Bölge 7 
Kent Projesiydi. Kemaliye, Midyat, Talas, 
Birgi, Mudanya, Akseki ve Kastamonu 
pilot seçildi. 2000’e girerken çok önemli 

bir şey oldu Kastamonu’da; bu kente 
yüreğiyle bakan bir vali geldi: Enis Yeter. 
Gözden düşmüş, harap durumdaki ahşap 
konakları gönül gözüyle gördü. Özel 
İdare Bütçesinden ciddi kaynak ayırdı ve 
bu işi kendi misyonu haline getirdi. İşte 
o zaman kent kimliğinin simgesi olan 
konakları herkes gördü ve hatırladı. Bizim 
Kastamonu Valiler Toplantısı dediğimiz; 
Kültürel Değerlerin Korunmasında Yerel 
Yönetimlerin Rolü ve Sorumluluğu başlıklı 
sempozyum düzenledi ve Kastamonu 
Bildirgesi yayınlandı: 

1. Tarihi çevrenin korunarak yaşatılması 
bilinçli hemşeri, kimlikli kent ve toplumsal 
aydınlanma demektir. 
2. Korumanın güçlüğünü yenmek için 
kaynak ve olanakların parça parça israf 
edilmesi yerine verimli toplu olarak 
kullanılması esas olmalı ve bu konuda yasal 
düzenlemeler yapılmalıdır.

Mithat Kırayoğlu 

TKB Danışma Kurulu Üyesi ve ÇEKÜL Vakfı Başkan Yardımcısı

Tek Yapıdan Havza Boyutuna Koruma

Galip Vidinlioğlu, Mithat Kırayoğlu, Nuray Yücel, Ahmet Onur Altun 
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Kastamonu Kalesi, kentin batısındaki 
yüksek bir ana kaya üzerinden 

panoramik bakış sağlar.     
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3. Koruma bütüncül olmalıdır. Tek yapıdan 
havza boyutunda korumaya kadar ölçek 
uzatılmalıdır. 
4. Koruma gelişmenin önünde bir engel 
değil; tersine gelişmenin ve değişmenin 
esin kaynağıdır ve önsüzdür. Bu süzgeçten 
geçmeyen bir gelişmenin kimliği ve değeri 
yoktur. 
5. Sadece 4 maddesini aktardığım bu 
bildirgenin tekrar tekrar okunması, 
içselleştirilmesi bize rehber olması gerekir. 
Bu toplantıdan iki ay sonra Bursa’da Tarihi 
Kentler Birliği kuruldu. Kastamonu, TKB 
kuruluş aşamasındaki önemli kentlerden 
biri oldu. Sadece merkezi yönetimin 
ilgili kurumlarına bırakılmış olan koruma 
eylemi, TKB’den sonra yerelleşmiş, 
sivilleşmiş ve belediyelerin olanakları ve 
ilkesel projeleriyle ülke çapında bir koruma, 
kalkınma ve yaşatma seferberliğine 
dönüşmüştür. 

Kaleden baktığınızda tüm kenti 
görebileceğinizi hatırlatarak, geleceğe 

dönük bir temennide bulunmak 
istiyorum: Bu büyük kültür mirası kentte, 
görünmesinde sakınca olabilecek şeyleri 
yapmayın. Kentin siluetini ve iklimini 
yüksek yapılarla bozmayın. 

Yeni bir dünya geliyor, hazır olmalıyız. 
Küresel ısınma, seller, depremler, salgınlar… 
Gördük ki büyük kentler insanları daha 
çok öldürüyor. Bu nedenle, kırsala göç 
hızlandı. Biz büyük kent olamadık diye 
üzülmeyin. İnsanlar doğal sınırları içinde, 
yönetilebilir ölçekte ve doğayla uyumla 
yaşamak istiyor.
  
Doğal varlıklarıyla ve kültürel mirasıyla, 
coğrafi konumu ve ölçeğiyle Kastamonu 
bu kriterle uygun, değerli, şanslı bir kent. 
Tüm bu afet tedbirleri için, insanların, 
kültürel mirasın güvenliğini sağlamak 
için kullanabileceği kaynakları var. 
Öngörülü ve planlı çalışmalar bekliyoruz 
Kastamonu’dan. TKB ve ÇEKÜL olarak her 
zaman desteğe hazırız. 

Aşir Efendi Hanı
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Yerleşim tarihi Paleolitik Döneme 
uzanan Kastamonu, Antik Çağda dini 
açıdan da önemli bir kent. 200’e yakın 
arkeolojik, tarihi ve doğal kentsel sit alanı; 
1200’ü aşkın sivil mimarlık örneği; anıt, 
abide, mezarlık, dini ve kültürel yapılar ile 
endüstriyel ve ticari yapıları da dâhil olmak 
üzere 2 binin üzerinde taşınmaz kültür 
varlığı bulunan Kastamonu, kültürü pek 
çok çeşitli başlıkta gündeminde tutuyor. 
KASMEK (Kastamonu Merkezi Eğitim 
Kurs Merkezi) bünyesinde Türkiye’nin ilk 
kadın marangozhanesini açtığımız ve 
Kastamonu’nun tarihsel değerlerinden 
biri olan taş baskı kalıplarını ürettiğimiz; 
ahşap oymacılık ve restorasyon kursunu 
hayata geçirdiğimiz kentimizdeki 
çalışmaları kısaca sıralamak isterim: 
Kastamonu Kalesi restorasyonu, Bakırcılar 
Çarşısı Cephe İyileştirme ve Kentsel 
Tasarım Projesi tamamlandı; sokak 
sağlıklaştırma çalışmaları bir bölümü 
uygulanmış ve tamamlanmış olmak üzere 
devam ediyor.

Konakların restorasyon ve işlevlendirme 
projelerini de örneklemeliyim. Hüma 
Hatun Konağı, Kadınlar Eğitim ve 
Kültür Merkezi; Aktekke Konağı, 
Belediye Ek Hizmet Binası; Osmanlı 
Sarayı, İl Halk Kütüphanesi; Atabey 
Konağı, Kastamonu Sanat İşleyen 
Kadınlar Kooperatifi olarak kullanılan 
konaklardır. Restorasyonu tamamlanarak 
işlevlendirilmiş konaklarımızın sayısı, 
burada andıklarımdan daha fazla elbette. 
Önümüzdeki süreçte tarihi çeşmelerin 
onarımı, türbelerin çevre düzenlemesi, 

R. Galip Vidinlioğlu 

Kastamonu Belediye Başkanı

Kastamonu’da Yürütülen 
Koruma Çalışmaları 

cami bakım ve onarım çalışmaları gündemimizde. Kale 
Çevresi Kentsel Dönüşüm Çalışması ise 32’si tescilli 
250 binanın bulunduğu sokaklarıyla büyük bir proje olarak 
programımızda. Türkiye’nin ilk gastronomi merkezinin 
bulunduğu Acem Hanı Gastronomi Merkezi, bizi UNESCO 
Yaratıcı Şehirler Ağı hedefimize yaklaştıracak diye 
düşünüyoruz. Kastamonu’nun tarihi dokusunu bütünüyle 
açığa çıkarmayı amaçladığımız çalışmalarımızdan 
verdiğim bu örnekler, birarada yürüyen projeleri 
görebilmemiz açısından önemlidir. 

Hüma Hatun Konağı, Hanımlar Eğitim ve Kültür Evi
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Hüma Hatun Konağı / Penbe Han girişi

Ülkemizde koruma alanındaki çalışmaların 
geliştirilmesi vizyonunu sürdüren TKB, dünyada 
yaşanan pandemi sürecinin ülkemizdeki koruma 
politikalarına olan etkisini daha iyi analiz etmek 
ve gelecekte bu kapsamda daha somut adımlar 
atabilmek amacıyla bir araştırmayı yürüttü: 
“Pandeminin Kültürel Miras ve Koruma Üzerine 
Etkileri”. Araştırma kapsamında Edremit Körfezi, 
Muğla, Bursa ve Kemaliye’de saha çalışmaları ve 
görüşmeler gerçekleştirildi. Yerel yönetimlere bağlı 
müzelere yönelik anket yapıldı. Dünyadan örneklerle 
Türkiye’deki durum karşılaştırıldı. Her başlık altında 
eylem önerileri geliştirildi. Çalışmanın çıktıları 4 başlık 
altında değerlendirildi: 

1. Kültürel Mirasın Korunmasına Yönelik Çalışmalar 
2. Pandemi ve Turizm 
3.Pandemi Döneminde Müzeler 
4.Pandemi ve Kırsal Miras 

Sunuşta görüşmeler ve anketler sonucunda her bir 
başlık altında tespit edilen etkiler dinleyicilere aktarıldı.  
2019 yılında yürütülen Kırsal Mirasın İzinde araştırma 
projesinde ele alınan alanları da kapsayan çalışmada 
sonuç olarak pandeminin koruma çalışmalarına farklı 
alanlarda farklı etkileri olduğu tespit edildi. Pandemi 
pek çok alanda hâlihazırda var olan dinamikleri 
daha hızlı bir şekilde derinleştirdi. Yerel değerleriyle 
öne çıkan alanların pandemi sürecinden daha az 
etkilendiği görüldü. Bu çalışma sonucunda elde 
edilen verilere dayanarak önümüzdeki süreçte 
koruma alanlarını ve koruma politikalarımızı 
yeniden değerlendirme şansı bulacağız. Ayrıntılı 
araştırma raporu ve saha çalışmaları yıl sonunda 
www.tarihikentlerbirligi.org adresinde yayınlanacak. 

Ahmet Onur Altun 

ÇEKÜL Vakfı Anadolu Araştırmaları Koordinatörü, 
Şehir Plancısı 

Pandeminin 
Kültürel Miras ve Koruma 
Üzerine Etkileri
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Tarihi Hükûmet Konağı, Kent Arşivi ve Müzesi 

Koruma Çalışmalarının 
Başlangıcı ve Sürekliliği 

Bölgede yüzyıllar boyunca idari 
anlamda ön planda olduğu kadar, 
kimlikli kentleşmesiyle de önder 
konumdaki Kastamonu; anıtsal yapı 
örnekleri, hanları hamamları, meydanları, 
kalesi, çarşıları ve sivil mimari örnekleriyle 
tarihi süreçte kimliğine dair son şeklini 
aldı. Kastamonu, bugünkü görünümünü 
yaklaşık 16 ve 17. yüzyıllarda sürdürülen 
imar faaliyetleri ile kazandı. Kentin kimliği, 
Cumhuriyet Döneminde Mimar Vedat ve 
Mimar Kemalettin gibi ustaların imzasıyla 
birlikte, geleneksel ve çağdaş bir ifade 
kazandı. 

Kastamonu kimlikli kent kültürünü 
sadece mimaride değil, hayatın tüm 
kesitlerinde yaşayarak günümüze taşımış. 
ÇEKÜL tarafından tüm bu özellikler 
dikkate alınarak, Kastamonu’nun geleceğe 
taşıma çalışmalarına temel oluşturdu. 

Nuray Yücel

ÇEKÜL Vakfı Kastamonu Temsilcisi, Y. Mimar

Metin Sözen önderliğinde bilim, 
sanat, edebiyat, medya temsilcileri ile 
akademisyenler Kastamonu’ya geldi, 
birikim ve heyecanlarını paylaştı. ‘90’lı 
yılların ikinci yarısına tarihlenen bu 
dönemde Kastamonu Tarihi Kentler 
Birliğinin temeli olan toplantı ve 
sempozyumlara ev sahipliği yaptı. Aynı 
dönemde Mimar Vedat Tek Anı Sanat ve 
Restorasyon Merkezi kuruldu. Kent Tarihi 
Müzesi ile müzecilik kavramı yeniden 
gün yüzüne çıkartıldı. Müze, Kent Tarihi 
Dokümantasyon Merkezi işlevini de 
üstlendi. Uçurtma Şenlikleri, Dünya 
Günü etkinlikleri, Kentler Çocuklarındır 
eğitimleri gibi proje ve etkinliklerle, 
koruma çalışmaları tüm kente yayıldı. 
Görüldüğü üzere, Kastamonu’da koruma 
çalışmaları, ilk gününden itibaren bu 
işlere gönül verenlerin emekleriyle 
sürdürüldü. Bu nedenle TKB toplantıları 
her zaman bir kilit taşı olmuştur. Bundan 
sonraki süreçte katılımı daha yüksek 
toplantılar temenni ediyorum. Kente 
gelen misafirlerimizin, doğal ve kültürel 
miras değerlerimizi yaşayabilecekleri 
şekilde misafir edilmesini diliyorum. 
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TKB Kastamonu Bölge Toplantısı 
katılımcıların katkıları ve değerlendirme 
konuşmalarıyla sona erdi. Kastamonu 
eski valisi Enis Yeter, TKB’nin kuruluş 
çalışmalarını ve Kastamonu Valiliği 
döneminde başlayan koruma çalışmalarını 
özetledi. Kastamonu’da yapılan geniş 
kapsamlı sempozyumun, TKB’nin kuruluş 
kararını şekillendirdiğini söyleyerek, 
Kastamonu’nun sorumluluğunun bu 
nedenle daha yüksek olduğunu vurguladı. 
İlklere örnekler verdi; kent atölyeleri, 
Kastamonu Kent Tarihi Müzesi, okullarla 
yapılan müze ve kültür gezileri… Tüm bu 
ilklerin TKB’nin kuruluşunda üye olan 
kentlere örnek olduğunu hatırlattı. 

ÇEKÜL Çarşamba Kent Toplantıları ve 
UNESCO Uzmanı Namık Kemal Döleneken 
de söz alarak, üye belediyelerin teknik 
kadrolarını ÇEKÜL Akademi eğitimlerine 
davet etti. UNESCO’nun küresel jeoparklar, 
biyosfer rezerv alanları, öğrenen kentler 

gibi pek çok başlığının olduğunu, 
yerel yönetimlerin bu başlıklara 
da başvuru yapması gerektiğini 
hatırlattı. ÇEKÜL Akademi UNESCO 
eğitimlerinde bu süreçlerin 
detaylarıyla anlatıldığını söyledi. 

Kültür Varlıklarını Koruma Kurulu 
Ankara Bölge Başkanı Mehmet Akif 
Işık, Çorum Bayat Belediye Başkanı 
Ekrem Ünlü, Havza Belediyesi 
Meclis Üyesi Ahmet Rafet Ergin, 
Kastamonu Üniversitesi Öğretim 
Üyesi Dr. Aydoğan Aydoğdu da söz 
alanlar arasındaydı. 

Son Sözler 

Nasrullah Kadı Külliyesi / Kastamonu Eski Valisi Enis Yeter
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Kastamonu’nun ismi, ölçeğinden büyük. 
Bu kuşkusuz ki kentin kültürüyle, doğasıyla, 
koruma çalışmalarıyla, özgün mimarisiyle 
gündemde olmayı başarmasından 
kaynaklanıyor. Kastamonu, yıllardır 
korumanın içinde yer almış bir kent. 

Kastamonu Belediyesi hariç, bölgeden
16 belediye TKB üyesi. Biz, Kastamonu 
ve Batı Karadeniz’in daha etkin olmasını 
istiyoruz. Ancak buna giden bir süreç var; 
TKB’nin koruma, kullanma, restorasyon 
ve fonksiyon verme başlıklarındaki 
eğitimlerine ilgili birimlerden uzmanların 
mutlaka katılması gerekiyor. 

Planlama olmadan, iş sürdürmek 
mümkün değil. Metin Hoca’mızın 
desteğiyle Gaziantep’te 5 yıllık bir eylem 
planı hazırladık. Önce kentin envanterini 
çıkardık. Periyodik olarak kontrolünü 
sağladığımız bu eylem planında başarılı bir 
süreç yönetimi yürüttük. Bugün geldiğimiz 
noktada otel sayımız turistleri karşılamaya 
yetmiyor. Mutfak Müzesinin yanında 
açtığımız, uluslararası Pearson Assured 
tarafından akredite edilen Gaziantep 
Mutfak Akademisine Türkiye’nin her 

Kastamonu, 19 ilçesiyle birlikte 
geniş bir coğrafyada kurulu bir 
kent. 2 binden fazla kültür mirasını 
barındırıyor. Odaklanmamız gereken 
konulardan biri, finansmandır. 
Bizim gibi, ilçelerinde ciddi kültürel 
mirası olan kentlerde ortaya 
çıkan sorunlarından biri, ilçelerin 
kaynaklarının az olmasıdır. TKB üye 
belediyeleri yüzde 70-80 oranında 
ilçe belediyelerinden oluşmaktadır. 
Onların da önemli bir bölümü 2000-
2500 nüfusludur. Çoğu zaman 
kaynak yaratsanız bile neyi, nasıl 
yapacağınızı bilmiyorsanız, doğru 
uygulama yapmak zordur. Bunun 
için kaynak kadar eğitime de ihtiyaç 
vardır. TKB’nin bu konuda ÇEKÜL 
Akademi ile birlikte yoğun çalıştığını 
biliyorum. Herkesin büyük emeği var.  
Küçük ilçelerimizdeki kültür mirasının 
da korunmasına destek olacak her 
çalışmanın takipçisi olmak gerekir.   

Değerlendirme 
Konuşmaları

Sezer Cihan  

TKB ve Gaziantep Büyükşehir 
Belediyesi Genel Sekreteri 

Avni Çakır

Kastamonu Valisi

yerinden başvuru alıyoruz. Kontenjan 
sınırı nedeniyle sırada bekleyen pek 
çok başvuru var. 

Özetle, eylem planı hayati önem 
taşıyor. TKB üye kentlerini daha aktif 
görmek, kentlerimizin özgüvenle 
temsil edildiğine tanık olmak istiyoruz. 
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Geçtiğimiz 2 yılda kısıtlamalar ve salgın 
nedeniyle pek çok toplantı ve saha 
çalışması sekteye uğramıştı. İçinde 
bulunduğumuz pandemi sürecinde 
Tarihi Kentler Birliğinin uzun bir aradan 
sonra Anadolu’da toplantı yapması, bu 
zor dönemde yereldeki örgütlenmenin 
yeniden harekete geçmesi ve morallerin 
yükselmesi açısından oldukça önemliydi. 

Toplantıya ev sahipliği yapan Kastamonu 
Belediyesi kalesi, tarihi çarşısı, sivil 
mimari örneği konakları ile anıtsal 
yapılarının yanında orman varlığı, doğal 
miras alanları, somut olmayan kültürel 
mirası ile de oldukça zengin bir mirası 
barındırıyor. Kastamonu aynı zamanda 
ÇEKÜL Vakfının 7 Bölge 7 Kent Projesi 
kapsamında çalışma yürüttüğü 7 kentten 
birisi. Tüm bunların yanı sıra TKB’nin 
tarihinde de çok önemli bir yer tutuyor. 
Tarihi Kentler Birliğinin kurulması kararı 
2000 yılında Kastamonu’da düzenlenen 
“Kültürel Mirasın Korunmasında Yerel 
Yönetimlerin Rolü ve Sorumluluğu” 
sempozyumunda alınıyor ve 1 ay gibi 
kısa bir sürede Bursa’da yapılan toplantı 
ile kuruluyor. 21 yıl sonra, TKB’nin Bölge 
Toplantısı için Kastamonu’yu seçmesi bu 
nedenle şaşırtıcı değil. 

Ahmet Onur Altun

ÇEKÜL Anadolu Araştırmaları Koordinatörü, 
Şehir Plancısı

TKB'NİN 
KİLİT TAŞI: 
KASTAMONU

Pandemi ve Koruma
Bölge Toplantısında kültürel 
mirasın korunması çalışmalarının 
pandemi sürecinden nasıl 
etkilendiği, Kastamonu’daki 
koruma çalışmalarının sürekliliği ile 
TKB’nin üye kentleriyle yürüttüğü 
araştırmanın sonuçları paylaşıldı.
Bu araştırmayla, gelecek yıllardaki 
koruma politikalarının belirlenmesi 
ve stratejilerin hazırlanması için 
yerel yönetimlere yol gösterici bir 
doküman hazırlanması amaçlandı. 
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Tamamlanan projenin ayrıntılı 
raporu Aralık ayı sonunda 
www.tarihikentlerbirligi.org  
adresinde yayınlanarak, erişime 
açılacak. Kastamonu Belediye 
Başkanı R. Galip Vidinlioğlu ise 
sunumunda, Kastamonu’da ilk 
başlayan koruma çalışmalarından 
günümüze geniş bir özet yaptı. 
Kültür öncelikli geliştirilen 
politikalardaki sürekliliğin olumlu 
sonuçlarını yeniden görmemizi, 
hatırlamamızı sağladı. ÇEKÜL 

Vakfı Başkan Yardımcısı Mithat 
Kırayoğlu’nun moderasyonu, genel 
bir döküm niteliğindeydi. 2000 
yılında Kastamonu’da düzenlenen 
sempozyumun önemine değinerek 
o günden bu yana Kastamonu’daki 
koruma çalışmalarında emeği bulunan 
yerel kahramanlara teşekkürlerini 
sundu. ÇEKÜL Vakfı Kastamonu 
Temsilcisi Nuray Yücel, uzun yıllardır 
Kastamonu’daki koruma çalışmalarına 
gönüllü katkı sunan kişileri anarak 
ÇEKÜL Vakfının kentte yürüttüğü 
çalışmaları anlattı. Kentte koruma 
çalışmalarının başlamasına önayak olan 
dönemin valisi Enis Yeter, Ankara Anıtlar 
Bölge Kurulu Başkanı Mehmet Akif Işık 
ve Kastamonu Valisi Avni Çakır'ın da 
söz alarak toplantıya katkı sunmaları, 
yereldeki örgütlenmenin yeniden 
tazelenmesi açısından önemliydi. TKB 
Genel Sekreteri Sezer Cihan ise kapanış 
konuşmasında, Gaziantep’te ne kadar 
zor şartlarda koruma çalışmalarına 
başladıklarını özetleyerek, tüm TKB 
üyelerinin hibe programlarına ve 
yarışmalara başvurmasını istedi. Ulusal 
ve uluslararası kaynaklarlar hakkında 
bilgi verdi. 

Kastamonu Belediyesinin kısa zamanda 
organize ettiği ve çok iyi bir şekilde 
bizleri ağırladığı Bölge Toplantısında, 
koruma çalışmalarına katkı sunan 
farklı aktörlerin biraraya gelerek kentte 
geleceğe dönük bir irade ortaya 
koyması oldukça önemliydi. Bölgeden 
toplantıya katılan yerel yönetim 
temsilcilerinin ve ÇEKÜL Vakfı gönüllü 
uzmanlarının da katkılarıyla sona eren 
toplantı, pandemi sürecinin koruma 
alanındaki etkilerinin anlaşılması ve 
pandemi sonrası koruma politikalarının 
şimdiden şekillenmeye başlaması için 
ilk adımların atılmasına aracı oldu. 
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Pompeiopolis Antik Kenti
Kastamonu’nun Taşköprü ilçesinde bulunan 
antik şehir, MÖ 64 yılında Romalılar tarafından 
eyalet merkezi olarak kurulmuş. Kapalı höyük 
durumundaki antik yerleşimden çıkan mimari 
parçaların bir bölümü Taşköprü’de, arkeolojik 
kazılarda çıkan eserler ve mozaikler ise Kastamonu 
Arkeoloji Müzesinde görülebiliyor. Efes Antik 
Kenti ve Gaziantep Zeugma’nın bir benzeri olarak 
nitelendirilen Pompeiopolis Antik Kentinde kazı 
çalışmaları devam ediyor. Kent merkezinin 
45 kilometre kuzeyinde bulunan antik kentin sınırları 
kuzeyde Küre Dağının güney yamaçlarına, güneyde 
ise Ilgaz Dağının kuzey tarafına dayanıyor. Doğuda 
Halys İrmağına ve Osmancık civarına ve son olarak 
batıda aynı zamanda Amosttris'in de sınırı olan 
Pınarbaşı Vadisine kadar uzanan kent, doğayla 
tarihin birarada bulunduğu bir yapı oluşturuyor. 
MS 6. yüzyılda piskoposluk merkezi olarak önem 
kazanan kentte ilk arkeolojik kazılar 1983 ve 1994 
yılları arasında Kastamonu Arkeoloji Müzesi 
kontrolünde yapıldı; verilen uzun aradan sonra 
çalışmalara 2013 yılında yeniden başlandı. Taşköprü 
Belediyesinin kazı çalışmalarına verdiği destek, 
arkeolojik mirasın TKB üyelerinin gündemine 
girmesinde örnek oldu.

Kastamonu, tarihi boyunca 
pek çok ilke imza atmış, doğasıyla 
ulusal ve uluslararası çapta pek 
çok kez “en” vurgusuyla anılmış.
Doğal ve kültürel mirasının 
farkında Kastamonu, canlı bir 
koruma bilincine de sahip. 

Kent Rehberi
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Ilgaz Dağı Milli Parkı

Mahmutbey Camisi 

Serpantinler, şistler ve volkanik 
kayaçlardan meydana gelen Ilgaz 
Dağı, değişik karakterde vadi, sırt 
ve doruklardan meydana geliyor. 
Eteklerinden doruklarına doğru 
karaçam, kızılçam ve köknar 
ağaçlarını barındıran Ilgaz, florası 
ve faunasıyla oldukça önemli bir 
sistem: Bütün yıl akan akarsularıyla 
zengin bitki örtüsünün 
oluşturduğu bu ekosistemde 
karaca, geyik, yaban domuzu, kurt, 
ayı, tilkiler yaşıyor; endemik bitki 
türleri yetişiyor. Bitki örtüsü, iklimi 
nedeniyle kısa mesafelerde bile 
değişiklik gösterebiliyor. Heybetli 
orman dokusuyla görsel bir şölen 
sunan Ilgaz, doğa yürüyüşü 
ve günübirlik aktiviteler için çadır ve kamp alanlarına da sahip. Milli park sınırları içinde bulunan Ilgaz 
Kış Sporları Turizm Merkezinde ise 800 metre uzunluğunda bir kayak pisti yer alıyor. Batı Karadeniz 
Bölgesinin en yüksek dağ kütlesi olan Ilgaz, Karadeniz ile İç Anadolu’yu ve Gökırmak ile Devrek Çayının 
havzalarını birbirinden ayırıyor. 

“Çivi çakılmadan yapılan cami” olarak bilinen 
Mahmutbey Camisi, Anadolu Selçuklu Devletinin 
ardından kurulan beyliklerden bir olan Candaroğulları 
Beyliği döneminde, 1366’da inşa edilmiş. Anadolu’daki 
ahşap tavanlı ve ahşap destekli camiler arasında seçkin 
bir yeri bulunan Mahmutbey Camisinin ahşap çatısı 
bindirme tekniğiyle yapılmış; hiçbir biçimde metal çivi 
ya da herhangi bir aksam kullanılmamış. İnşa tekniğiyle 
de Türkiye’deki ender örnekler arasında bulunan 
caminin göz alıcı ve önemli bir diğer özelliği de, Ankaralı 
Nakkaş Mahmutoğlu Abdullar tarafından yapılan kapısı. 
Türkiye’de sayılı örneği olan orijinal kapı, Kastamonu 
Etnografya Müzesi Liva Paşa Konağında bulunuyor; 
caminin şu anda görülebilen kapısı ise yerel bir ahşap 
oymacılık ustası tarafından yapılmış. 2014 yılında 
UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesine giren ve içindeki 
tüm ahşap yüzeylerin kök boyasıyla kalem işi süslendiği 
cami, kentte bulunan dini yapılardan biri.  
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Mersin’in en doğusunda bulunan ve Kilikya Bölgesinin en önemli 
kentlerinden biri olan Tarsus, ilk çağlardan günümüze pek çok kültüre ev 
sahipliği yapmış; felsefe ve inanç merkezi olarak değerini korumuş bir kent. 
ÇEKÜL Akademinin “Bütüncül Koruma Sürecinde Kültürel Mirasın Yenilenmesi 
ve İşlevlendirme; Tarsus Örneği” başlığıyla 10-12 Kasım tarihlerinde düzenlediği 
eğitimde, Tarsus Müze Müdürü Doğukan Bekir Alper ve Tarsus Belediyesi 
KUDEB Müdürü, mimar Fevziye Kökdil, kentin arkeolojik ve doğal mirasına 
dönük ayrıntılı bilgiler aktardı. Eğitim kapsamında uygulanan projeler yakından 
incelendi, karşılaşılan zorluklara ve çözüm yollarına ilişkin bilgiler, bölgedeki 
uzmanlar tarafından örnekleriyle doğrudan paylaşıldı. 

ÇEKÜL Akademi, Alanda Eğitimler Programı 
kapsamında Akdeniz’in iki önemli kentinde 
eğitimcileri belediyelerin uzmanlarıyla buluşturdu. 
Tarsus ve Manavgat, bütüncül koruma ve 
işlevlendirmeye örnek oluşturan çalışmalarıyla 
yakından incelendi.

İKİ KORUMA ÖRNEĞİ: 
TARSUS VE MANAVGAT 

Tarsus Sağlıkı Köyü, Roma Kapısı
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Bir kenti doğal ve kültürel mirasıyla korumanın önemli 
adımlarından biri, toplumsal anlaşma. Manavgat, toplumsal 
anlaşmanın olumlu sonuçlarına örnek bir kent.

Manavgat / Fevziye Kökdil / Hakime Yıldız / Side
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Tarsus’ta Tarihi Güzergâh
Yapılan ayrıntılı sunumların ardından 
tarihi kente bir inceleme gezisi 
düzenlendi. Antik Roma Yolu, gezi 
hattının ilk durağı oldu. Kentte çok katlı 
otopark projesi çalışmaları sırasında 
tespit edilen Antik Roma Yolunda 
kazı çalışmaları ve arkeopark projesi 
devam ediyor. Akdeniz mimarisinin 
izlerini taşıyan tarihi Tarsus evleri; 
kentliler tarafından “Altından Geçme” 
adıyla anılan Roma Hamamı; içinde 
Danyal Peygamberin mezarının 
bulunduğuna inanılan Makam Camisi; 
16. yüzyılda medrese olarak inşa edilen 
ve günümüzde Tarsus Müzesi olarak 
kullanılan Kubat Paşa Medresesi; TKB 
Koruma Özendirme Yarışmasında Proje 
Ödülü alan Kırıkkaşık Bedesteni; 1994 
yılındaki restorasyonunun ardından 
anıt müze olarak işlevlendirilen 
Saint Paul Kilisesi; buluntuları Tarsus 
Müzesinde sergilenen Gözlükule Ören 
Yeri ile Europa Nostra Ödüllü Boğaziçi 
Üniversitesi Kazıları Araştırma Merkezi; 
Mısır Kraliçesi Kleopatra’nın Tarsus’a 
girdiği söylenen Tarsus Kapısı; kentin 
ayakta kalan en eski yapısı olan ve MS 
2. yüzyıla tarihlenen Donuktaş; bugün 
Sağlık Mahallesi sınırları içinde bulunan 
Roma Yolu ve proje çalışmaları süren 
Zeytin Pazarı, üç güne yayılan bir 
programla yakından incelendi. 

Manavgat’ta Çok Boyutlu Koruma 
ÇEKÜL Akademinin Kasım ayında 
gerçekleştirdiği bir diğer Alanda 
Eğitim başlığı “Kent Bütününde Çok 
Boyutlu Koruma ve İşlevlendirme: 
Manavgat-Side Örneği”. Kentte doğal 
ve kültürel miras ile yerel kimliğin 
yaşatılması çalışmaları sırasında 
alandaki deneyimin önem kazandığı 
noktalardan biri, Manavgat. Turizmin 
baskısına rağmen kentin doğal, 

tarihi ve kültürel kimliğini yaşatma 
kararlılığıyla sürdürülen koruma 
çalışmaları, ÇEKÜL Akademi Eğitimi ile 
yerinde incelendi.

Manavgat Belediyesi ev sahipliğindeki 
programı, Belediye Başkanı Şükrü 
Sözen, hoş geldiniz konuşmasıyla 
açtı. Çanakkale Tarihi Alan Başkanlığı 
Danışma Kurulu üyesi, mimar ve 
ÇEKÜL Akademi eğitmeni Bülent 
Baykal Side’de gerçekleştirilen koruma 
çalışmalarını aktardı; Manavgat 
Belediyesi Başkan Yardımcısı, 
yüksek mimar Hâkime Yılmaz ise 
eğitimin ilk sunumunu gerçekleştirdi. 
Manavgat’ın tarihi, kimlik değerleri 
ve kültürel mirasından bahseden 
Yılmaz, özellikle Side’de sürdürdükleri 
koruma çalışmalarında özel sektör, 
sivil toplum ve belediyeyle birlikte 
yapılan “toplumsal anlaşma”ya 
vurguladı. “Side Antik Kentinin Kültürel 
ve Arkeolojik Değerleri” sunumunu  
arkeolog Metin Caz yaparken mimar 
Eşref Yazan ise “Side Antik Kentinin 
Planlama Süreci”ni örneklerle anlattı.  
Belediye uzmanlarına Nurgül Nergis 
de dönüşüm sürecindeki uygulama 
örneklerini detaylarıyla paylaştı. 

Sunumların ardından Manavgat 
Irmağına alan gezisi düzenlendi. 
Irmağın her iki yakasında bulunan 
kentsel doku incelendi. İç içe geçmiş 
doğal ve kültürel zenginlikler yerinde 
görüldü. Side Antik Kenti ve Manavgat 
Kent Müzesi, inceleme gezisinin bir 
sonraki durakları oldu. 2018 yılında 
ziyarete açılan müzede Girit, Yörük ve 
Manavgat halk kültürünü anlatan 
3 binden fazla eser, 50 pano yer alıyor. 
Manavgat, her yönüyle toplumsal 
anlaşmanın izlerini taşıyor. 
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Zehirsiz Sofralar Platformu, sivil toplum 
örgütleri ve inisiyatiflerinin yoğun çalışmasıyla 
25 tarım zehrinin yasaklanmasını sağladı. 
Platform, “Zehirsiz Kentlere Doğru” 
kampanyasıyla projeyi genişletmeye hazırlanıyor. 

ZEHİRSİZ 
KENTLERE DOĞRU 

Yerel Kimlik dergisinin 67’nci sayısında başladığımız kent ve gıda 
konusunu, bu sayı uzun bir çalışmanın ürünü olan “Zehirsiz Sofralar Platformu” 
ile ele alacağız. Farklı kaynaklardan [1] derleyerek hazırladığımız haberle, insan 
ve çevre sağlığı alanında çalışan sivil toplum örgütleri ve sivil inisiyatiflerin 
öncülük ettiği “Zehirsiz Kentlere Doğru” projesine ve yerel yönetimlerin 
sorumluluklarına değineceğiz.  

Alper Can Kılıç 

ÇEKÜL İletişim Sorumlusu, Ekoloji Aktivisti
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Dünden Bugüne Zehirsiz Sofralar 
“Zehirsiz Sofralar Mümkün” diyerek biraraya 
gelen 100’ün üstünde sivil toplum örgütü ve 
sivil inisiyatifin kurduğu Zehirsiz Sofralar Pestisit 
Eylem Ağı, Buğday Ekolojik Yaşamı Destekleme 
Derneği öncülüğünde ve Avrupa Pestisit Eylem 
Ağı (PAN Europe) ortaklığında 2019 yılında 
kurulan, örneğine pek de rastlamadığımız, 
kıymetli bir birliktelik. Aynı niyetle biraraya 
gelen sivil toplum örgütleri ve inisiyatifler 
“Soframızda tarım zehri istemiyoruz!” sloganıyla, 
kampanyanın başlangıcından bugüne, Tarım 
ve Orman Bakanlığını muhatap aldıkları ve 
165 binin üzerinde imza topladıkları Zehirsiz 
Kampanya ile insan sağlığı için son derece 
zararlı pestisitler hakkında kamuoyunu 
bilinçlendirerek ve yaratılan kamuoyu etkisiyle 
yasal düzenlemelere etki ederek pek çok 
başarıya imza attı. Yürütülen kampanya 
sonucunda Tarım ve Orman Bakanlığı, 
25 tarım zehrinin yasaklanmasına ve 7'sinin de 
kullanımının sınırlandırılmasına karar verdi.

Şimdi Sıra Zehirsiz Kentlerde
Zehirsiz Kentlere Doğru Projesi, belediyelerin 
çevre düzenleme ve peyzaj uygulamalarında 
kullandıkları biyosidal ürünlerin [2] zararlarını 
kamuoyuna taşımayı hedefliyor. Doğaya, 
canlı sağlığına zarar vermeyen alternatiflerini 
ön plana çıkararak yaygınlaştırmayı ve yerel 
yönetimlerin hızla doğa dostu yöntemler 
kullanmalarını amaçlıyor.

Proje kapsamında, Biyosidal İş ve Çevre 
Sağlığı Derneği (BİYOSİDER) danışmanlığında, 
belediyelerde bir anket uygulaması yapıldı. 
Türkiye’nin farklı bölgelerinden 47 belediyenin 
katıldığı anket sonucunda hazırlanan 
“Türkiye’deki Belediyelerde Zararlı Mücadelesi 
Durum Analizi Raporu”nda[3] zararlılarla 
mücadelede karşılaşılan sorunlara ve ihtiyaçlara 
dikkat  çekiliyor. Halk sağlığı, çevrenin 
korunması, doğa dostu üretim yöntemleri 
ve tüketim alışkanlıkları konularında çalışan 
Zehirsiz Sofralar Platformu, paydaşlarının 

Agroekoloji İçin Yerel Dayanışma Ağları ve DBB Buluşması, Güneşköy, Ankara
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belediyelerle proje kapsamında 
geliştirdiği işbirliği çerçevesinde zehirsiz 
uygulamaların yaygınlaştırılması için 
adımlar atılıyor. Proje kapsamında 
raporlar, pestisitler ve biyosidal ürünlerin 
zararları ile zehirsiz yöntemlerin yer aldığı 
www.zehirsizkentler.org sitesi açıldı.   

Zehirsiz Sofralar Platformu, 23 Aralık 
2021’de düzenlenen “Zehirsiz Kentlere 
Doğru” basın toplantısı ile kamuoyuna 
tanıtıldı. Toplantıda, yaşam alanlarımızda 
kullanılan insan ve çevre sağlığına 
zarar veren zehirli kimyasalların yerel 
yönetimler öncülüğünde kentlerde 
kullanımının sonlandırılması üzerinde 
duruldu. Ekolojik ve doğa dostu alternatif 
uygulamaların bir an önce başlaması 
gerektiğine dikkat çekildi. Kampanya 
kapsamında belediyelerden 
en geç 2025 yılına kadar herbisit (ot 
zehri) ve 2030 yılına kadar diğer tüm 
pestisit ve biyosidal ürün kullanımını 
sonlandıracaklarına dair taahhütte 
bulunmaları ve bir eylem planı 
oluşturmaları talep edileceği basın 

mensuplarıyla paylaşıldı. Ayrıca imza 
kampanyasına destek çağrısı yapıldı 
(Change.org/ZehirsizKentler).
Proje kapsamında belediye temsilcileri 
ile birlikte AB ülkelerinde iyi örnekler 
ortaya koyan yerel yönetimlere ziyaretler 
düzenlenmesi ve zararlılarla alternatif 
mücadele rehberi hazırlanması 
planlanıyor. ÇEKÜL Vakfının da 
paydaşlarından biri olduğu Zehirsiz 
Kentlere Doğru Kampanyasını 
100’e yakın sivil toplum örgütü ve 
inisiyatifinin yanı sıra Sağlıklı Kentler 
Birliği ile Marmara Belediyeler Birliği de 
destekliyor. 

[1] www.zehirsizsofralar.org , www.zehirsizkentler.
org , Zehirsiz Kentler Lansmanı Basın Bülteni
[2] Biyosidal ürünler, içerdikleri aktif madde ya da 
maddeler sayesinde zararlı olarak kabul edilen 
bakteri, virüs, mantar gibi mikroorganizmalar, 
hamam böceği, kene, karasinek, sivrisinek gibi 
böcekler, fare ve sıçan gibi kemirgenler üzerinde 
zararlı organizmaların hareketlerini kısıtlayan, 
uzaklaştıran, zararsız kılan ya da yok eden kimyasal 
veya biyolojik etki gösteren ürünlerdir.
[3] Türkiye’deki Belediyelerde Zararlı Mücadelesi 
Durum Analizi Raporu: https://www.zehirsizkentler.
org/2021/11/25/belediyeler-zehirsiz-kentler-icin-ne-
yapiyor/

Kent içindeki pezyaj ilaçlama çalışması 
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Muğla Büyükşehir Belediyesi, tarihi 
Aziz Meryem Kilisesi ile mahalledeki diğer 
tarihi yapıların restore edilmesini; mübadele 
sonrası zarar gören tarihi dokunun yeniden 
özgün kimliğine kavuşturulmasını amaçlıyor.

AZİZ MERYEM 
KİLİSESİ YENİDEN 
HAYAT BULUYOR 

TKB Encümen Üyesi Muğla Büyükşehir Belediyesi, kent genelinde tarihi 
yapıların korunması amacıyla yürüttüğü restorasyon çalışmalarına devam 
ediyor. Bunlardan biri de Muğla merkez ilçesi Menteşe'deki Osmanlı Dönemine 
ait, ilçe sınırları içinde günümüzde bilinen tek Rum Ortodoks kilisesi olma 
özelliğine sahip Aziz Meryem Kilisesi. Kilisenin kamulaştırma çalışmaları 2019 
yılında tamamlandı ve Büyükşehir Belediyesi mülkiyetine geçirildi. 18. yüzyıl 
sonunda yapıldığı tahmin edilen ve mübadele sonrası el değiştirmesi nedeniyle 
geçmiş görüntüsünden uzaklaşan kilisenin Muğla Büyükşehir Belediyesi 
tarafından rölöve, restitüsyon ve restorasyon projeleri hazırlandı ve aslına uygun 
şekilde restore edilmesi amacıyla uygulama çalışmaları başlatıldı. 
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Menteşe’nin Orta Mahalle Saburhane 
bölgesinde yer alan tescilli kilise 
yapısı, 1923 yılındaki mübadele 
sonrası satılarak el değiştirmiş. 
İşlevini kaybeden yapının özgün yapı 
elemanları sökülmüş, mevcut yapı 
yeni eklemelerle konuta çevrilmiş ve 
avluya yeni konut yapıları eklenmiş 
durumdaydı. Mevcut durumda 
kilise görüntüsü büyük oranda 
kaybolmuş olan yapının, özgün izlerine 
ulaşabilmek amacı ile çalışmalar 
yürütüldü.

Günümüzde 467,82 metrekarelik bir 
parsele oturan tescilli kilisede Şubat 
2020’de Muğla Büyükşehir Belediyesi 
KUDEB uzmanları tarafından rölöve 
çalışmalarına başlanarak, ölçeklenmiş 
ve kalibre edilmiş nokta bulutu 
verisinden CAD programları aracılığıyla 
kilise yapısının rölöveleri çıkarıldı ve 
yerinde ölçü kontrolleri yapıldı. Muğla 
Büyükşehir Belediyesi KUDEB Şube 
Müdürlüğü teknik ekibi tarafından, 
kilise yapısı ve çevresinin fotogrametrik 
yöntemlerle taraması yapılarak ve 
elde edilen nokta bulutu verileri 
kontrol noktaları referans alınarak 

ölçeklendirildi. Hazırlanan rölöve, 
Muğla Kültür Varlıklarını Koruma Bölge 
Kurulu kararıyla da uygun bulundu.

Kilisenin kuzey, batı ve doğu cepheleri 
beden duvarları büyük oranda 
korunmuş olan yapının güney cephesi 
beden duvarı ve üst örtüsü tümüyle 
yok olmuşken, korunmuş beden 
duvarları üzerinde pencere ve niş 
açıklıklarıyla yarım daire sütunlar 
kısmen görünür durumdaydı. Bununla 
birlikte iç mekânda olması ihtimal alçı 
bezemeler ve motifler kaybolmuş. 
Zemini dolgu toprakla yükseltilerek 
konut işlevinde yaklaşık 50 yıldır 
kullanılan yapının üzeri ahşap kırma 
çatıyla kapatılmış. Doğu cephesindeki 
apsis çıkıntısıysa günümüze ulaşmış 
en özgün mimari öğe olarak ön plana 
çıkıyor.

Kültürel Kökleri Hatırlamak 
Muğla Kültür Varlıklarını Koruma 
Bölge Kurulu kararıyla Muğla 
Büyükşehir Belediyesi Başkanlığı 
KUDEB Şube Müdürlüğü ve Muğla 
Müze Müdürlüğü denetiminde kazı ve 
temizlik çalışmalarına başlandı. Avluda 
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yapılan araştırma kazısında muhdes beton 
sökümü sonrasında avlu boyunca ortalama 
1,20 metre dolgu toprağı hafriyatı yapıldı, 
özgün avlu döşemesi olan çok nitelikli 
podima tabakaları ortaya çıkarıldı. Tescilli 
kilisenin günümüze kadar geçirdiği yıkım 
ve müdahaleler göz önüne alındığında, 
döneminin en güzel örneklerini sunan 
podima katmanının korunmuş halde 
ortaya çıkarılması oldukça önemli. Rum 
Ortodoks Kilisesi ile iletişime geçilerek 
Anadolu’daki Rum Ortodoks kiliselerine dair 
arşivlerden bilgi edinilmesi ve restorasyon 
çalışmalarında daha doğru bir yaklaşımın 
benimsenmesi amaçlanıyor. 

Muğla Büyükşehir Belediyesi tarihi kilisenin 
ve mahalledeki diğer tarihi yapıların restore 
edilmesi ile mübadele sonrası zarar gören 
tarihi dokunun yeniden özgün kimliğine 
kavuşturulmasını amaçlıyor. Mübadele 
ile buradan göç edenlerin yeni kuşak 
temsilcilerinin ata topraklarını ziyarete 
gelmesi, kültürel köklerini tanıması ve 
kardeşlik, hemşerilik ilişkilerinin gelecekte 
daha sağlam bir şekilde geliştirilmesi 
de çalışmanın amaçlarından biri. Muğla 
Büyükşehir Belediyesi, sınırlarında bulunan 
kültürel mirası korurken gelecekte aynı 
toprakları paylaşan insanlar arasında 
köprüler kurmayı amaçlıyor. 
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Marmara Denizinin geleceği Mudanya’da yapılan
 “Yeniden Temiz Bir Marmara” başlıklı çalıştayla ele alındı. 
TKB üyesi Mudanya Belediyesinin uluslararası bilim 
insanları, sivil toplum örgütleri, Marmara’ya kıyısı olan 
belediyelerin yetkilileri, siyasetçi ve bürokratların katılımıyla 
düzenlediği çalıştay kapsamında gerçekleştirilen panelin 
moderasyonunu, ÇEKÜL Vakfı Başkan Yardımcısı Mimar 
Mithat Kırayoğlu; çalıştay yöneticiliğini ise ÇEKÜL Vakfı 
Yönetim Kurulu Üyesi Faruk Göksu yaptı. Çalıştay, 
yayımlanan bildiriyle son buldu. Bildirgeyi, Mudanya 
Belediye Başkanı Hayrı Türkyılmaz açıkladı. Özetle: “Doğal, 
tarihi ve kültürel sit alanlarına sahip Mudanya’nın ‘mavi 
sit’ ilan edilmesi için bugünden itibaren çalışmalarımızı 
başlatıyoruz. Küresel risklerin azaltılması konusunda 
hükümetler, yerel yönetimler, sivil örgütler, bilim insanları 
arayış içerisinde. İskoçya’nın Glasgow Konferansında 
yapılan COP 26 zirvesine katılan ülkelerin yöneticileri, 
iklim krizine karşı alınacak bir dizi önlemi içeren anlaşmayı 
imzaladılar. Glasgow bildirisinde 2050 hedefli benimsenen 
önlemler yeni bir sürecin başladığını göstermekte. Biz 
de bu sürecin parçası olmalıyız. Marmara maviyle yeşilin 
buluştuğu, biyoçeşitliliğin zengin olduğu ekosistemin 
önemli bir parçası. Ortak çözümün ilk adımı olarak, 
Mudanya Körfezinde ‘mavi sit’ alanı ilan edilmesini 

Yeniden Temiz Bir Marmara İçin 
“Mavi Sit” Mudanya
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Avrupa Konseyi himayesindeki European 
Museum Forum tarafından düzenlenen Avrupa 
Yılın Müzesi Ödülü 2022 için Türkiye’nin 
3 adayı finale kaldı: Tunceli Müzesi, Van Müzesi 
ve Göbeklitepe Örenyeri.  Kültür Varlıkları ve 
Müzeler Genel Müdürlüğü Müzeler Daire Başkanı 
Bülent Gönültaş, Avrupa genelinde 60 müze ile 
finalde yarışacak olan müzeler için 4-7 Mayıs'ta 
Estonya'da düzenlenecek törende bir sunum 
yapacaklarını açıkladı. Yarışma kapsamında 
Gönültaş, Yılın Müzesi Ödülünün yanı sıra 
8 ayrı dalda ödül veriliyor. Türkiye'den daha 
önce Avrupa Yılın Müzesi Ödülünü Anadolu 
Medeniyetleri Müzesi (1977) ve Masumiyet 
Müzesi (2014) kazandı.

Avrupa Yılın 
Müzesi Ödülüne 
Türkiye’den 3 Aday 

istiyoruz. Doğanın yenileyici ekosisteminden 
öğreneceklerimiz, sorunlarımızın çözümünde 
bize rehberlik edecektir. Mudanya Deniz 
Çalıştayını bu sürecin başlangıcı olarak 
kabul edip, ortak hareketimizin yol haritasını 
birlikte hazırlamalıyız. Dünyadaki duyarlılığı 
ve değişimi dikkate alarak temiz Marmara’ya 
kıyısı olan 53 belediye başkanımızı ortak 
harekete katılmaya davet ediyorum.”  

Öte yandan, restorasyon çalışmasının 
tamamlanmasının ardından açılışı yapılan ve 
büyük ilgi gören Tirilye Taş Mektep, çalıştayda 
da belirtildiği üzere, sualtı çalışmalarında 
bir eğitim merkezi olacak. Tirilye’de sualtı 
bilimsel dalış ve arkeolojisi eğitim merkezinin 
oluşturulması ile ilgili proje hazırlıkları sürerken 
Tirilye Taş Mektepte bir bilimsel dalış merkezi 
kurulması ve Marmara Denizinde ilk deniz 
koruma alanının oluşturulması planlanıyor. 
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ÇEKÜL Çarşamba Kent Toplantıları gönüllü 
uzmanlarından mimar Erden Güven, 2011 
yılından itibaren sürdürülebilir ve ekolojik 
mimarlık üzerine uzmanlaştığı çalışmalarıyla 
pek çok önemli projeye imza attı. “Tasarımcılar 
ve kullanıcılar olarak yapı malzemelerini salt 
tüketim malzemesi olarak görmenin dışına nasıl 
çıkarız ve bu malzemelerin yaşam hikâyelerine 
nasıl tanıklık edebiliriz?” sorusuyla yola çıkan 
Erden Güven, bu düşünce hattının kendilerini 
atık malzemeye yönelttiğini belirtti. Çöp 
üretmeyen evlerde yetişen çocukluk yıllarından 
ilhamla geliştirdikleri projenin detaylarıysa şöyle: 
Gaziantep’te bir müze binası içinde bulunan bir 
lokanta ve kahve evi projesi tasarımında mimar 
Ekin Güven’le birlikte işletme sisteminden iç 
mekânın işlevlendirilmesi ve donatılmasına kadar, 
her noktada sürdürülebilirliği destekleyen fikirler 

hayat buldu. Kahve evindeki tüm kitaplar için 
“askıda kitap” yöntemi benimsendi ve mekânda 
genel olarak ikinci el kitaplara yer verildi. Lokanta 
kısmında “inovativ mutfakçılık” yöntemi esas 
alındı. Mekânın fiziki düzenlenmesinde kullanılan 
tüm yapı malzemeleri ve mimari elemanlar atık 
ürünlerle yapıldı. Önemli bir sanayi kenti olan 
Gaziantep’in, metal atıklar konusunda verimli bir 
çalışma alanı oluşturduğunu aktaran Güven, proje 
kapsamında kullanılmış şişeleri ile malzemelere 
mekân tasarımının parçası olarak pide fırınlarına 
yakacak olarak gönderilen tahtaların ve enerji 
hatlarında kullanılan kabloların sarılı olduğu boş 
makaraların da eklendiğini belirtti. Son aşamada 
heykeltıraş Necmi Özgür ile çalıştıklarını söyleyen 
Erden Güven, bu noktada yaratıcılığa vurgu yaptı. 
Metallerin neredeyse bir enstalasyon çalışmasını 
anımsatarak tavanlara, dini yapılardaki pencere 
boşluklarında bulunan vitraylardan referansla 
camlara ve tahtaların (Hitit medeniyetinin son 
bulduğu Gaziantep’in Kargamış ilçesindeki) Hitit 
rölyeflerinden referansla duvarlara işlendiği yapıda 
temperli cam üretiminden arta kalan kırık camlar 
döşeme mozaiklerine, kırık ayna parçaları ise ıslak 
hacimlerde yer kaplamalarına yerleştirildi. 

Gaziantep’te Atık 
Malzemelerle İnşa 
Edilen Yapı 
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UNESCO'nun kültürel çeşitlilik ideallerini 
destekleyen UNESCO Yaratıcı Şehirler Ağına 
2021 yılında katılan Bursa, çalışmalarına devam 
ediyor.  İznik’te yapılan UNESCO Yaratıcı Şehirler 
Ağı Toplantısı, Aralık ayında düzenlendi. Toplantıya 
İznik Belediye Başkanı Kağan Mehmet Usta, 
Bursa Büyükşehir Belediyesi Dış İlişkiler Dairesi 
Başkanı Abdülkerim Baştürk, Daire Başkanı Aziz 
Elbas, UNESCO Sorumlusu Ayşe Hacıoğlu ve 
akademisyenler katıldı. “Zanaat ve Halk Sanatları” 
başlığıyla üyelik başvurusu kabul edilen Bursa’nın 
ipeği ve İznik çinisi, evrensel değer haline geldi. 
UNESCO Yaratıcı Şehirler Ağına başvurular, iki 
yılda bir yapılabiliyor. Bir sonraki başvurunun tarihi 
2023. Başvuru döneminde doğrudan UNESCO’ya 
yapılan başvurular UNESCO Türkiye Milli 
Komisyonu (UTMK) ile istişare halinde yürütülüyor. 

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, Fırat 
Havzasında 2023 hedeflerinin ele alındığı 
Fırat Havzası Değerlendirme Toplantısına ev 
sahipliği yaptı. Havzanın turizme kazandırılması 
ve bölgesel turizm potansiyelinin arttırılması 
amacıyla düzenlenen toplantının başkanlığını 
Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Nadir 
Alpaslan yürüttü. Gaziantep Büyükşehir 
Belediye Başkanı Fatma Şahin, Gaziantep Valisi 
Davut Gül ve Güneydoğu Anadolu Bölgesinin 
vali ve vali yardımcıları ile belediye başkanları ve 
ilgili kurum temsilcilerinin katıldığı toplantıda, 
bölgenin kültürel ve tarihi miras zenginliğine 
vurguyla, bu mirasın görünür kılınması 
gerekliliğinden söz edildi. TKB ve Gaziantep 
Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Sezer 
Cihan ise, bölgesel olarak birlikte kalkınmanın 
altını çizdi. TKB web sitesinden indirilebilen 
Fırat 2023 Eylem ve Vizyon Planını hazırlayan, 
ÇEKÜL Vakfı Yönetim Kurulu Üyesi, şehir 
plancısı A. Faruk Göksu da toplantıda bir 
sunum yaptı ve Fırat’ın gençler için ne anlam 
taşıdığını araştırmanın, gençliğe odaklanmanın 
hayati önemine değindi. 

Bursa’nın İpeği, 
İznik’in Çinisi 

Kültür Turizminin 
Yeni Odağı: Fırat 
Havzası 
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Bu yıl 13-18 Aralık tarihleri   arasında 
çevrimiçi olarak gerçekleştirilen yıllık 
toplantıda, Hükümetler Arası Somut Olmayan 
Kültürel Mirasın Korunması Komitesi, 
UNESCO'nun Acil Korunmaya Muhtaç Olan 
Somut Olmayan Kültürel Miras Listesine 
4; Somut Olmayan Kültürel Mirasın Temsili 
Listesine ise 39 öğe ekledi. Türkiye’den Hüsn-i Hat sanatı listeye girenler arasında yerini aldı. 

Toplantıda “İyi Koruma Uygulamaları Kaydı”na 4 proje ekledi: Estonya, Doğu Timor, Mali ve Mikronezya 
listeye girdi. Komite ayrıca bu yıl ilk kez Kongo, Danimarka, Haiti İzlanda, Mikronezya Federe Cumhuriyeti, 
Karadağ, Demokratik Kongo Cumhuriyeti, Seyşeller ve Doğu Timor'dan kültürel miras değerlerini Somut 
Olmayan Kültürel Miras Listesine dâhil etti. 

Tarihi Kentler Birliği üyesi olan ve 
ÇEKÜL'ün uzun yıllardır koruma 
çalışmalarına destek verdiği, ÇEKÜL 
Akademinin ise Alanda Eğitim 
Programı yürüttüğü Milas'ta kent 
müzesi çalışmaları hızlandı. Restore 
edilen Çöllüoğlu Hanı yeni işlevine 
hazırlanıyor. Ödemiş ve Kuşadası’nda özgün örnekler ortaya koyan Ege Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. 
Dr. Engin Berber’in önderliğindeki ekip envanter çalışmasından, bağış ve satın alma yoluyla elde edilecek 
eşyalara kadar pek çok süreci planladı. Baltalı Kapıdan başlayan Uzun Yuva, Çöllüoğlu Hanı, Arasta, Salı 
Pazarı, Gümüşkesen Anıtı, Hacı İlyas Meydanı, Macar Evleri ve Tabakhane Caddesini kapsayan kültür 
yolu güzergâhında kent müzesi dışında etnografya ve arkeoloji alanlarında da çeşitli müzeler kurulması 
planlanıyor. Tüm bu bilgiler Milas Belediyesinde yapılan geniş kapsamlı bir toplantıda paylaşıldı. KUDEB 
ekibinden arkeolog İsmail Ernur Öztekin yaptığı sunumda, Pof. Dr. Metin Sözen’in Çöllüoğlu Hanının kent 
müzesi olması gerektiğini çok uzun yıllar önce söylediğini ve ilk adımların o zaman atıldığını vurguladı. 

Hüsn-i Hat Sanatı 
UNESCO Listesinde

Çöllüoğlu Hanı 
Müze Olmaya 
Hazırlanıyor
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Somut olmayan kültürel mirasın en önemli 
örneklerinden biri olan masal; kültürün geniş 
bir coğrafyada dolaşımını, kuşaklararası bilgi 
aktarımını sağladığı kadar bir toplumun 
bilinçaltına ışık tutar ve şifa yollarını gösterir. 
Evrensel bir değer taşıyan masallar ve anlatıcılık, 
sözlü kültürün yapı taşını oluşturur. İlk edebi 
metinler olarak tanımlayabileceğimiz masallar, 
bugün sadece çocuklar ve çocuk edebiyatı 
çerçevesinden değerlendiriliyorsa da esas olarak 
büyük küçük herkesin masal dinlediği, evlerden 
sokaklara, meydanlardan tarlalara yaygın olarak 
masal anlatıldığı bir kültürel arka planı hatırlamak 
gerekir.   

Masal Gecesi, gelenekselleşen ÇEKÜL Evi 
Etkinlikleri kapsamında kış gün dönümünde 
heyecanla beklenen bir etkinlik. Beyoğlu ÇEKÜL 
Evinin tarihi atmosferinde kış çayı, kestane 
ve “gökten düşen” elmalar eşliğinde anlatılan 
masallar, pandemi şartlarında çevrimiçi anlatılıyor. 
İşte bu heyecanlı gecenin bu yılki anlatıcısı Sıla 
Topçam, başlığıysa “Karanlık Ormanın Sırrı” oldu. 
Masal âlemine “çevrimiçi kapılardan” geçerek 
giren dinleyiciler, gecenin sonunda masallar ve 
masal anlatıcılığı üzerine merak ettiklerini sorarak, 
anlatıcıyla sohbet etti. 

ÇEKÜL 7 Ağaç Ormanlarına bağış yapılan gecede 
80 fidan daha toprakla buluştu. Sıla Topçam 3 ayrı 

masal anlattı; dinleyicilerini her seferinde ormanın 
en karanlık noktasına, ürperten derinliklerine 
kadar götürdü ama dönüş yolunda da onlara eşlik 
etti, aydınlığı gösterdi. Yılın en uzun gecesinde 
insanların sırlarını, hayallerini ve kalplerini taşıyan 
ormana yapılan bu yolculukta ağaçlar bize dost, 
yoldaş oldu. 

Tiyatro oyunculuğu eğitimi alan ve yüksek 
lisansını “Günümüz Masal Anlatıcılarının Eğitim 
ve Hazırlık Süreçleri” başlıklı teziyle tamamlayan 
Sıla Topçam, masal anlatıcılığında çalışma 

yöntemlerini 
araştırmayı 
sürdürüyor. 

ÇEKÜL Evi 
Etkinlikleri bugüne 
dek Roze Erdem, 
Nazlı Çevik Azazi, 
Aslı Hazar ve Dilek 
Büyük’ü ağırladı. 

ÇEKÜL Evinde Masal Gecesi
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Kırsal Çevre gönüllülerinin 
katkılarıyla hazırlanan 
Türkiye’nin Ardıçları kitabı 
yayınlandı. Kitap;  jeolojik 
dönemlerde Anadolu’daki 
ardıç varlığından ardıçların 
evrimine, ardıç türlerinden 
ardıç ormanlarına, ardıçlarla ilişkili mantar ve 
likenlerden tarihi yapılarda ardıç kullanımına 
geniş bir yelpazede önemli ve ilginç bilgilere 
yer veriyor. İçeriğindeki bilgi zenginliğinin yanı 
sıra kitabı özel kılan diğer bir özellikse en az 
metin kadar zengin olan görsel içeriği. Kırsal 
Çevre gönüllülerine ait özgün fotoğrafları 
biraraya getiren kitap, bu anlamıyla gerçek 
bir işbirliğinin sonucunda alana dair kapsamlı 
bir araştırma niteliğinde. Kitapta ardıç 
türlerini daha iyi tanıyabileceğimiz çizimler 
de bulunuyor. Kırsal Çevre ve Ormancılık 
Sorunları Araştırma Derneği tarafından 
yayınlanan kitap, Türkiye’ de ardıçlar üzerine 
hazırlanmış en kapsamlı kitap. Bu yayını 
online, pdf olarak ücretsiz indirmek mümkün.

Türkiye’nin 
Ardıçları

Yaşamını, Sivas yöresinin 
zengin folkloru hakkında 
araştırmalar yaparak 
geçiren halk bilimci ve 
ÇEKÜL Sivas temsilcisi 
Müjgan Üçer’in yeni kitabı 
Beşik, Eşik, Keşik: Sivas’ta 
Doğum, Evlenme, Ölümle İlgili Gelenek 
Görenek İnanışlar ve Sözlü Kültür okuyucuyla 
buluştu. Benzersiz ve sayısız anıtları, müzeleri, 
halkın inanç ve görenekleri, şairleri ve aşıklarıyla 
zengin Sivas, tarihi yaşayan ve yaşatan eski 
bir uygarlık merkezidir. Sözlü kültür varlığı 
ve folklorik zenginliğiyle Türkiye’nin önemli 
merkezlerinden biri olan Sivas’ta doğum, 
evlenme ve ölümle ilgili inanç, gelenek ve 
görenekler, sözlü kültürün temel unsurlarını 
oluşturuyor. Kitabın temel yapısını da kuran 
başlıca başlıklarsa şöyle sıralanabilir: Sivas’ta 
Doğum Folkloru, Anadolu ve Sivas’ta Sünnet 
Gelenekleri, Sivas’ta Evlenme Gelenekleri, 
Sivas’ta Ölümle İlgili İnanışlar. Sivas Kitaplığı için 
hazırlanan kitap, Kitabevi Yayınları tarafından 
yayımlandı.

Beşik, Eşik, 
Keşik

Ülkemizde otomobil denilince ilk akla gelen kurumlardan biri olan Türkiye 
Turing ve Otomobil Kurumunun yeni kitabı yayımlandı. Serinin ikinci kitabı 
olan Cumhuriyet İstanbulunda Otomobil, Cumhuriyet’in ilk yıllarından 1950’lere 
kadar otomobilin ülkemizdeki serüvenini konu alıyor. Erhan Afyoncu ve Coşkun 
Yılmaz’ın editörlüğünde hazırlanan kitap; ülkedeki motorlu taşıtların sayısı ve 
yıllar içindeki değişimi, Cumhuriyet Döneminde sektör olarak yükselişe geçen 
taksiler ve taksimetre uygulamaları, otomobillerin yaygınlaşmasıyla birlikte bu 
araçları kullanan insanların eğitimi ve 2. Dünya Savaşı yıllarında Türkiye’deki 
otomobil varlığı gibi geniş bir konu yelpazesini kapsıyor. Kitapta, Cumhuriyet 
İstanbulunda otomobil tarihine dair ilkler, taksi şoförlerine ilişkin olay ve anekdotlar, önemli kişilerin 
otomobilleri ve otomobillerle ilgili komik anılar yer alıyor. Zengin görsel malzemeyle hazırlanan 
kitap, özellikle otomobil sevdalılarının dikkatini çekecek türde.  

Cumhuriyet İstanbulunda Otomobil
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Mimarlar Odası Tarihinden Portreler: 
C. Sami Yılmaztürk

Bitlis’in kalbi, kentin 
en göz alıcı mekânlarının 
başında gelen Bitlis 
Kalesidir. Kale, bölgenin 
tarihi, kültürü, sosyo-
ekonomik yaşamını 
yansıtması bakımından oldukça önem 
arz taşır. İlk defa 2004 yılında başlayan 
arkeolojik kazılar, günümüze kadar devam 
etti. Editörlüğünü Kormaz Şen’in yaptığı 
Sanatın Yolculuğunda Bir Durak Eserleriyle 
Bitlis Kalesi, yapılan arkeolojik çalışmalar 
sonucu bulunan kemik, cam, metal, sikke 
gibi birçok kalıntı hakkında okura detaylı 
bilgi ve görsel sunuyor. Bitlis tarihi ve kalede 
yapılan kazı çalışmaları hakkında önemli 
bilgilerin yer aldığı kitap, alanda çalışan 
araştırmacılar için de zengin bir kaynak 
niteliğinde. İdeal Kültür Yayıncılık tarafından 
yayımlanan kitap, Bitlis’in farklı bir yönüne 
ışık tutuyor.

Mimarlar Odası İstanbul Büyükkent Şubesi, alana farklı yönleriyle katkıda 
bulunmuş mimarlarla ilgili yayın çalışmalarına bir yenisini daha ekledi: C. 
Sami Yılmaztürk. Serinin her bir kitabında bir mimara yer veren Mimarlar 
Odası İstanbul Büyükkent Şubesi, bu koleksiyon ile alana merak duyanlara 
ve mimarlık/mimarlık tarihi araştırmacılarına önemli bir kaynak da hazırlamış 
oluyor. Bu kitapta Mimarlar Odası ile ilgili önemli yayınlar hazırlayan ve 
Mimarlar Odasının hafıza birikiminin sembol isimlerinden olan Sami 
Yılmaztürk’ün portresi bulunuyor. Arkadaşlarının ve meslektaşlarının 
kaleminden Yılmaztürk’ün hayata bakışı, kent ve doğaya yaklaşımının tanıklığı niteliğindeki kitap, 
önemli bir tarih çalışması niteliğinde. 

Sanatın 
Yolculuğunda 
Bir Durak David George 

Haskell’in bir ormanda 
yer alan unsurları hem 
kendi hayat tarzları 
hem de karşılıklı 
etkileşimleri içinde 
anlattığı kitabı Saklı 
Orman / Bir Biyoloğun 
Doğa Güncesi, masalsı betimlemelerle 
bilimsel izlenimleri buluşturan bir kitap. Aldığı 
pek çok ödülün hem bilim hem de edebiyat 
alanından olması da, bilimi edebiyatla 
buluşturan üslubunun bir göstergesi. Birçok 
dile çevrilmiş olan kitabın Türkçe baskısı, 
topluluk destekli bir yayıncılık modelini 
örneklemek üzere yola çıkan Ekofil Yayınları 
tarafından yapıldı. Alef Yayınları işbirliğiyle 
kitabı dilimize kazandıran Ekofil, gezegenin 
ve insanlığın esenliğini önemseyen yazar, 
çizer, çevirmen, editör ve okurlardan oluşan 
bir girişim. Kitabı ÇEKÜL Dükkândan satın 
alabilirsiniz.

Saklı 
Orman
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Bu kitabın hikâyesi, Hollandalı seyyah Frank Fokke Ferwerda’nın bir Anadolu 
seyahati sonrası İstanbul’da zamanını geçirmek için dolaşırken bir antikacıdan 
bir torba dolusu yırtık, çamura bulanmış fotoğraf satın almasıyla başlar. Frank, 
Paris’e dönünce bu torbayı açarak içindekileri tasnif eder; fotoğrafların büyük 
bölümü Anadolu’ya yapılmış bir seyahatle ilgilidir. İçlerinde Cumhuriyet’in 
10. yıl kutlamaları ve Ankara’ya dair görseller de vardır. Uzun yıllar fotoğrafların 
sahiplerini arar, ancak bulamaz. 2000 yılında bir de yazı kaleme alarak 
okurlarından fotoğrafçılar hakkında bilgi talep eder, fakat bu çağrısına da 
yanıt alamaz. Kebikeç’te yayımlanan bu yazıdan yıllar sonra Paris’te ölür. 
Fotoğraflar, arkadaşı Ahmet Yüksel’in eline geçer ve onun aracılığıyla Çankaya Belediyesi konuyu 
sahiplenir. Kitap, Ankara’da gündelik hayata ve Cumhuriyet’in 10. yıl kutlamalarına ilişkin görseller 
ve tanımlamalarından oluşuyor. Kitabı yayına hazırlayanlar Erman Tamur, Ahmet Yüksel ve ÇEKÜL 
Ankara gönüllülerinden Gökçe Günel. 

Meçhul Seyyahların Ankara Fotoğrafları 

19-20 Ekim 2017'de düzenlenen Kültürel Mirasın Korunması Uluslararası Bursa 
Sempozyumu, kitaplaştırıldı. Yerli ve yabancı akademisyenlerin konuşmalar 
yaptığı sempozyuma 300 kişi katıldı. Toplam 6 oturumda düzenlenen 
sempozyumun birinci oturumunda “Mimari Koruma”, ikinci oturumunda 
“Mimari Bezeme Konservasyonu”, üçüncü oturumunda “Kentsel Koruma”, 
dördündü oturumunda “Bursa’da Koruma Uygulamaları”, beşinci oturumunda 
“Arkeoloji ve Koruma” ve altıncı oturumunda “Koruma ve Geleneksel Yaşam 
Kültürü” konuları ele alındı. Kitap, Bursa Büyükşehir Belediyesi yayınıdır.

Kültürel Mirasın Korunması Uluslararası 
Bursa Sempozyumu 2017

Tarihi, kültürel ve sosyal anlamda Anadolu’nun en zengin kenti olan İstanbul 
üzerine yayımlanan çalışmalar, araştırmalar, kurgusal metinler büyük bir 
koleksiyon oluşturur. Bu büyük koleksiyona yakın zamanda bir kitap daha 
eklendi: İstanbul Kültür ve Edebiyat Atlası. Türkiye Turing ve Otomobil Kurumu 
tarafından yayımlanan kitapta; eserlerini İstanbul'a adamış edebi kişilerle bu 
kentte çalışmalar yapmış kültür insanlarının, entelektüel ve sanatçılarının şiir, 
mısra, beyit ya da paragraf şeklindeki alıntıları yer alıyor. Dört bölümden oluşan 
kitabın ilk bölüm olan “Mana”, İstanbul'un geçmişten bugüne taşıdığı felsefesini 
ve anlamını hatırlatıyor. İkinci bölüm olan “Mekân”, edebiyatçıların zihninde izler 
bırakan mekânları aktarıyor ve yorumluyor. Üçüncü bölüm “Hayat”, İstanbul insanının gündelik 
hayatına göndermeler yapıyor. Dördüncü bölüm “Zaman” ise İstanbul’un fethi, işgal gibi konuları 
ele alıyor. Sayısı 400’ü aşan edebiyat insanının biyografisi, bibliyografyası ve fotoğraf dizini de kitapta 
mevcut. Okurunu, fotoğraflarla zenginleşen sayfalarında bir İstanbul gezisine çıkaran kitabı M. Davut 
Göksu hazırladı. Okurunu İstanbul’la buluşturan fotoğraflar ise Nevzat Yıldırım’a ait. 

İstanbul Kültür ve Edebiyat Atlası 
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33 belediyenin 61 projesinin yer aldığı kataloğa 
TKB web sitesinden ulaşabilirsiniz.

www.tarihikentlerbirligi.org

TARİHİ KENTLER BİRLİĞİ


