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Hayrettin Güngör
TKB ve Kahramanmaraş
Büyükşehir Belediye Başkanı
Çok değerli üyelerimiz ve sevgili okurlar; Tarihi Kentler Birliği takip
ettiğiniz gibi her yıl farklı bir koruma başlığını gündemine alıyor. Endüstri
mirası, arkeoloji mirası, somut olmayan kültürel miras, kırsal miras,
geleneksel çarşıların korunması, bunlar sadece bazıları. Ve başlıklar
etrafında çeşitli saha araştırmaları, çalıştaylar, seminerler düzenliyor.
Uzmanları, yerel yöneticileri, sivil toplum örgütlerini biraraya getirerek
tarihi kentlerimizin yol haritalarını belirlemelerinde önemli stratejiler
geliştiriyor.
Bu yıl “Dayanıklı Kentler” kavramını gündemimize aldık. İklim krizi ve
afetlerin sarsıcı etkilerini, gözümüz gibi baktığımız tarihi kentlerimiz de
fazlasıyla hissetti. Özellikle Manavgat yangını ve Karadeniz Bölgesindeki
sel felaketleri bu konuda daha çok çalışmamız gerektiğini bize hatırlattı.
Doğa ve insanın uyumuyla elde edilen geleneksel bilginin afetler ve
iklim krizinin etkilerini azaltmadaki rolünü odağa alan ve ÇEKÜL Vakfı
uzmanlarının saha araştırmalarının sonuçlarını içeren "Kültürel Miras
Alanlarında Dayanıklılık" raporunu, yıl sonunda sizlerle paylaşmayı
hedefliyoruz. Bu kapsamda ilk çalıştayı Manavgat Belediyesinin
desteğiyle düzenledik. Yangın afetinden nasıl etkilendiklerini, neler
yapılaması gerektiğini ve kültürel mirasın iklim krizine karşı nasıl
kullanılacağını uzmanların katılımıyla tartıştık. İkinci çalıştayımızı
ise geçtiğimiz yıl sel afeti yaşayan ve maalesef bu yıl da sellerden
etkilenmeye devam eden Karadeniz Bölgesinde düzenleyeceğiz.
Tarihi Kentler Birliği üyeleri, uzun bir aradan sonra benim de başkanlığını
yaptığım Kahramanmaraş’ta buluştu. Büyük sevinçle karşıladığımız
tarihi kentlerin başkan, meclis üyesi ve uzmanlarını misafir etmekten
onur duyduk. TKB’nin gelecek hedefleri, kentsel tasarım rehberleri ve
genç kuşakların tüm bu süreçlere katılımının sağlanması toplantımızın
ana gündemini oluşturdu.
Müze Özendirme Yarışması ödül törenine de katılan herkese çok
teşekkür ederim. Jüri Özel Ödülü alan Malatya ve Nilüfer belediyeleri ile
emek veren herkesi kutlarım. Bu yıl 16 müzemize yer verdiğimiz yarışma
kataloğunu web sitemizden inceleyebilirsiniz.
Temmuz ayı sonunda Balıkesir Büyükşehir Belediyesinin ev sahipliğinde
yılın ikinci toplantısını yapacağız. Yüz yüze yeniden görüşme üzere…
Saygılarımla.
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YARATICI
ENDÜSTRİLER
KENT DOKUSUNU
NASIL ETKİLER?
Bu sorunun yanıtını güzel bir örnek eşliğinde işledik 70’inci sayımızda.
İsviçre’nin La Chaux-de-Fond kentinde 18. yüzyıldan bu yana saat
endüstrisinde tasarımdan üretime tüm üretim zinciri yürütülüyor. Bu
özelliğiyle 2009 yılında UNESCO Dünya Mirası Listesine giren kentte,
sadece kısıtlı bir bölgenin değil, bütün kent planının bir sektörle
beraber var olma hali miras değeri taşıyor. Yaratıcı kültür endüstrileri ve
kent dokusunun buna bağlı olarak nasıl şekillendiğini Ceyda Bakbaşa
Bosson’un kaleminden okuyabilirsiniz.
Türkiye coğrafyasında suyun izini sürmeye devam ediyoruz. Suyun
şekillendirdiği kültür havzalarına daha yakından bakmaya çalışacağız:
Akseki-İbradı Havzası bunlardan biri. Tarım alanları ve üretim
İmkânlarının oldukça kısıtlı olduğu coğrafyada, doğal yaşam ve yaban
hayatı çok zengin. Havza, bu nedenle yangından öncelikle korunması
gereken bölgelerden biri. Ahmet Onur Altun yazısında, havzayı tehdit
eden konulara değindi.
Kastamonu’nun konaklarını artık bilmeyen yoktur. Bu kadar yoğun
sivil mimarlık örneğinin olduğu kent, peki nasıl korundu? Sadece
merkezinde 700’den fazla konak bulunan kentin Taşköprü, Daday, Araç
gibi ilçe ve köyleri de en az merkezi kadar yoğun bir mirasa sahip. Nuray
Yücel, Prof. Dr. Metin Sözen ile başlayan bu koruma mücadelesine
odaklanıyor.
Atıl bir yapıyken, kentin en hareketli çekim merkezlerinden biri
haline gelen Gaziantep Adliye ve Hükümet Konağı, ülkedeki en
iyi işlevlendirme modellerinden biri. Yazısına yapının tarihçesi ve
restorasyon sürecini anlatarak başlayan Ayşen Kılıç Özarslantürk,
kütüphaneyi öne çıkarıyor; böylesine önem kazanan bir merkezde, bilim
insanları ve uluslararası işbirlikleriyle hazırlanan “Herkes İçin Kütüphane”
projesine odaklanmamızı istiyor.
Kahramanmaraş dosyası ve Anadolu’dan haberlerle Yerel Kimlik
okumanızı bekliyor.
İyi okumalar.

4

İNCELEME

7 BÖLGE
7 KENT:
KASTAMONU
Nuray Yücel
ÇEKÜL Vakfı Kastamonu Temsilci, Yüksek Mimar

Kastamonu ülkedeki diğer birçok kente göre korunmuşluğu,
tescilli taşınmaz kültür varlığının sayısı, geleneksel zanaatların
bir kısmının sürdürülüyor olması gibi faktörlerle farklı bir
konuma sahiptir. Bu farklılık çok erken tarihlerden itibaren
Prof. Dr. Metin Sözen’in gözünden kaçmamış; Sözen, bir il
olarak bu anlamda şanslı olan Kastamonu’nun korunması
çalışmalarını başlatmıştır.
Kastamonu, tarih boyunca Batı Karadeniz Bölgesinin merkezi
olmuş, yazılı kaynaklara göre çok erken dönemlerden itibaren
idari başkent olarak bölgenin yönetsel merkezliğini yapmış
bir kenttir. Coğrafi anlamda da bazı kısıtlılıklar nedeniyle bir
nevi kapalı kalmış olan Kastamonu, özellikle 20. yüzyılın ikinci
yarısından itibaren başlayan kentsel ve kültürel dönüşümlere
karşın, bu kapalı kalışı ile bugünlere bir şans olarak aktarılacak
doğal bir koruma kalkanı halini almıştır.
Kastamonu konakları, restorasyon sonrası
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Koruma çalışmalarının 1990’ların ikinci yarısında ivme
kazandığı Kastamonu, bu dönemde tarihi mirası yerelin de
görebilmesini amaçlayan bir yaklaşımla ele alındı.

Kentin kültürel ve ekonomik temellere
dayalı kimlik ve kentsel dönüşümden
uzak kalması, MÖ. 6 yüzyıldan başlayan
anıtsal mimari kimliğinin her bir
katmanının da korunup günümüze
ulaşmasında etkilidir. Özellikle
Kastamonu il merkezi, bölgenin kültürel
yapılaşmasının bir aynası olarak, kentin
kültürel katmanlaşmasını sağlıyor ve her
bir kültür ve medeniyetin izlerini bir anıt
gibi varlığında taşıyor. Böylelikle kentte
Paphlagonlardan başlayarak Bizans,
Beylikler, Osmanlı, Geç Osmanlı ve
Erken Cumhuriyet Dönemi Millî Mimari
akımı gibi birçok unsuru yan yana
görebiliyoruz.
Bu zenginliği ayrıca korumanın
gerektiği Kastamonu’da bu yönde
çalışmalar ise 1995 yılından itibaren
başladı. Prof. Dr. Metin Sözen
önderliğinde dönemin Kastamonu
Valisi Özdemir Hanoğlu, Belediye
Başkanı Süleyman Yücel ve ÇEKÜL
Kastamonu Temsilcisi Atıf Uğurlu ile
birlikte gönüllülerin de katılımıyla
koruma kültürü çalışmaları başladı.
Bu ilk heyecana Prof. Dr. Erol ve Sevim
Eti, Prof. Dr. Gündüz ve Perihan Gökçe,
Prof. Işın Demirkent, yönetmen Hasan
Özgen, dönemin Kocaeli Valisi Kemal
Nehrozoğlu, yazar Firuzan, gazeteciler
Güneş ve Mete Buharalı, Nail Güreli,
Necmi Tanyolaç, Oğuz Haksever, Pınar
Türenç ve Arkitekt Dergisi Genel Yayın
Yönetmeni Rıfat Dedeoğlu gibi birçok
isim de katkı verdi.
Cumhuriyet Meydanı ve Hükümet Konağı
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1990’ların ikinci yarısında Kastamonu’ya vali olarak
atanan Enis Yeter ve yeni dönem ÇEKÜL Kastamonu
Temsilcisi sıfatıyla ben, koruma kültürü çalışmalarını
sürdürdük. Bu dönemde çalışmalar çok büyük
ivme kazandı, gözden düşmüş virane durumdaki
ahşap konaklar farklı bir gözle ele alındı; özel idare
bütçesinden ayrılan ciddi kaynakla, bir misyon
haline getirerek tarihi mirası Kastamonu yerelinin de
görmesini sağlamak için çalışmalara başlandı. Kent
kimliğinin simgesi olan konakları herkes gördü ve
hatırladı, miras kalan eski evler ailenin onur kaynağı
olarak sahiplenildi; elden çıkarılmak istenen bir sorun
değil, itibar olarak korundu.
Bu dönemde yine Metin Sözen önderliğinde
dönemin İçişleri Bakanı Saadettin Tantan’la birlikte
Tarihi Kentler Birliğinin temeli Kastamonu’da atıldı.
Kültürel değerlerin korunmasında yerel yönetimlerin
rolü ve sorumluluğu başlıklı sempozyum düzenlendi
ve Kastamonu Bildirgesi yayımlandı. Bu bildirge
“Tarihi çevrenin korunarak yaşatılması bilinçli
hemşeri, kimlikli kent, toplumsal aydınlanma
demektir. Koruma güçlüğünü yenmek için kaynak ve
olanakların parça parça israf edilmesi yerine verimli
ve toplu olarak kullanılması esas olmalı ve bu konuda
yasal düzenlemeler yapılmalıdır. Koruma bütüncül
olmalıdır. Tek yapıdan havza boyutuna kadar ölçek
uzatılmalıdır. Koruma gelişmenin önünde bir engel
değil tersine gelişme ve değişmenin esin kaynağı ve
ön sözüdür” manifestosunu hayata geçirdi.
Kastamonu, TKB’nin kuruluş aşamasındaki önemli
kentlerden biri oldu. TKB’den sonra kamu-yerel-özel
sektör işbirliği sağlandı, belediyelerin olanakları ve
projeleri ülke çapında bir koruma-kalkınma-yaşatma
seferberliğinde yerini aldı. Artık büyük kültür mirası
kentte, kent silüeti ve kimliğine daha da önem
verilmeye başlandı.
İlk Dönem Koruma Çalışmaları
Kastamonu’da bu dönemde, kente karakter
kazandıran sivil mimari yapıların korunması için
Mimar Vedat Tek Anı ve Restorasyon Merkezi
kuruldu ve valilik bünyesinde oluşturulan
Aycılar Konağı, restorasyon öncesi-sonrası
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mimari proje ofisi eliyle Kastamonu konaklarının
restorasyonuna başlandı. Aynı dönemde somut
olmayan kültürel mirasın korunmasına yönelik
Kastamonu dokumaları üretim ve teşhir merkezi, taş
ve ahşap işçiliğinin yaşatılması ve yaygınlaştırılması
için El Sanatları Merkezi aktif hale getirildi ve
bu merkezde zanaatları sürdürmenin yanında
öğrenciler de yetiştirilir oldu.
Kastamonu’daki koruma kültürü çalışmaları sadece
sivil mimarlık yapılarıyla sınırlı kalmadı; Vakıflar
Bölge Müdürlüğünün de faaliyetlerine destek verilip
anıtsal eser ve külliyelerin restorasyonuna başlandı.
Bu külliyelerden Nasrullah Külliyesi içindeki Münire
Hanım Medresesi ile İsmail Bey Külliyesindeki
medrese, el sanatları çarşısına dönüştürülerek hem
üreticiler için pazar açıldı hem de turizme katkı
sağlanması yönünde bir adım atıldı.
Bu ilk dönem koruma kültürü çalışmalarının
çok önemli bir bölümü olan “kent belleğinin
korunması”na yönelik ise il bazındaki ilk kent arşiv
ve dokümantasyon merkezi olarak Kastamonu
Valilik Binasının bir kısmında Kastamonu Kent
Tarihi Müzesi de (müze, valilik binasının 2016 yılında
restorasyona girmesi nedeniyle geçici olarak
kapanmış, yakın zaman önce de çağdaş müzecilik
anlayışı ve daha kapsamlı olarak yeniden hizmet
vermeye başlamıştır) açıldı. Müze için hem kamu
hem de gönüllüler eliyle sağlanan, kent kültürünü
anlatan obje ve eserler toplanırken, bir yandan
da kent belleğinin oluşturulması için arşivcilik
çalışmalarına başlandı.
Bu dönemde Tarihi Kentler Birliği ve ÇEKÜL
heyetlerini art arda ağırlayan Kastamonu, hem
sürdürdüğü projeler hem de TKB’nin kurucu üyesi
olarak, koruma kültürü çalışmalarının merkezi
atölyelerinden biri haline geldi.
Koruma kültürü çalışmalarının en önemli
kısımlarından olan kültürel belleğin geleceğe
aktarılması konusunda 7 Bölge 7 Kent projesi
kapsamında Kentler Çocuklarındır etkinliğinin bir
ayağı da Kastamonu oldu.
İsmailbey Külliyesi / Kastamonu Kalesi
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İlerleyen süreçte Kastamonu il merkezinden başlayan koruma kültürü
çalışmaları tüm il sathına yayıldı, bu anlamda İnebolu, Taşköprü ve
Tosya’da da restorasyon, rekreasyon ve müzecilik faaliyetleri başladı.
Korumacılık anlayışı yapılarla sınırlı kalmadı; doğanın Kastamonu’ya
armağanı olan Valla Kanyonu, Ilıca Şelalesi, Ersizlerdere Kanyonu gibi
doğal alanların da korunması çalışmalarına ağırlık verildi; bu alanların da
ziyarete açılması sağlandı.
Kastamonu’daki çalışmalarla tecrübe kazanılması, tekil yapı ve
uygulamalarda başarılar elde edilmesinin ardından, Tarihi Kentler
Birliğinin düzenlediği bazı teknik geziler sonrasında çalışmaların
kapsamının genişletilmesi kararları alındı. bu doğrultuda da sokakmahalle-meydan, kale-çarşı-mesken ekseninde çalışmalar planlandı.
Kültür ve Turizm Müdürlüğünün de destekleri ile başlayan sokak
sağlıklaştırması çalışmalarıyla kentin karakter taşıyan ve kendini
korumuş birçok noktasında geleneksel mimaride bütünselliğin
sağlanması gözetildi.
2015 yılına gelene kadar Kastamonu Valiliği önderliğinde yürütülen
koruma kültürü çalışmalarına Kastamonu Belediyesi de aktif olarak
katılmaya başladı. Aynı tarihlerde Tarihi Kentler Birliğine üye Kastamonu
ilçe belediyeleri sayısı da oldukça yükseldi ve ilçelerdeki çalışmalar arttı.
Kastamonu Belediyesi satın aldığı tescilli konakları bir yandan restore
ederken bir yandan da işlevlendirdi, İnebolu ve Taşköprü ilçelerinde kent
müzeleri açıldı.
Prof. Metin Sözen Hoca ve ekibinin çizmiş olduğu yol haritasını takiben,
gösterilen özverili çabalarla yapılan bu faaliyetler, ilklerin yaşandığı
Kastamonu özelinde, Tarihi Kentler Birliğinin kilit taşı, nirengi noktası
konumu ile yaşanılası bir kent olmasını sağladı.
Prof. Dr. Metin Sözen ve TKB heyeti, 2004 / TKB Kastamonu Buluşması, 2018
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KÜLTÜREL
SINIRLARIN
İZİNİ SÜRMEK:
AKSEKİ-İBRADI
HAVZASI
Ahmet Onur Altun
ÇEKÜL Anadolu Araştırmaları Koordinatörü, Şehir Plancısı

Bir önceki sayıda doğa ve kültürel benzerliklerin ve
yöresel özelliklerin izlerini sürmenin mümkün olduğundan
bahsetmiştik. Yerel Kimlik dergisinin 69’uncu sayısında
yayımlanan yazıda, su havzalarının kültürel farklılık ve
benzerlikleri anlamadaki rolüne eğilmiştik. Bu devam
yazısında ise önceki yazıda bir örnek olarak anılan Aksekiİbradı Havzasına odaklanarak, kültürel sınırların coğrafyayla
ilişkisini daha detaylı bir şekilde inceleyeceğiz.
Düğmeli ev
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Su yollarının çizdiği sınırları izlemek, kültürel izleri takip
etmenin ve yöresel benzerlikleri saptamanın önünü açıyor. Bu
yaklaşım, Akseki İbradı Havzasında yakından görülebilir.
Akseki-İbradı Havzası
Akseki-İbradı Havzası gerek doğal
gerek kültürel varlıklar açısından oldukça
özgün bir alan. Tam da bu sebeple
ÇEKÜL’ün 7 Bölge 7 Kent projesindeki
kentlerden biri Akseki ve yine ÇEKÜL
tarafından havza birliklerinin ilk adımları
burada atıldı.
Akseki-İbradı Havzası Anadolu’daki üç antik
bölge olan Pisidya, Kilikya ve Pamfilya’nın
kesişiminde yer alıyor. Havzayı oluşturan
akarsu antik dönemde de oldukça önem
atfedilen ve o dönemde adı Melas olan
Manavgat Çayı. (Bu tip alanlarda havzaya
hayat veren akarsuyun geçmişten bugüne
bölge için önemine, efsanelere ve gündelik
yaşamdaki yerine, kısacası bölgenin kültürel
gelişimindeki rolüne de ayrıca dikkat
çekmek gerekir). Batı Torosların doğu
yamaçlarından doğan yaklaşık 90 kilometre
uzunluğundaki Manavgat Çayı, Aksekiİbradı Havzasından beslenerek Manavgat
Şelalesini oluşturur ve ardından ovaya
inerek denize dökülür. Bölgeye özgü uzun
yeraltı kanallarından gelen sularla debisi
artan çayın hızı günümüzde Oymapınar
Barajı tarafından kesiliyor.
Önceki yazıda da bahsedildiği gibi, bir
akarsuyun yukarı ve aşağı havzaları farklı
özelliklere sahip olabilir. Söz konusu alanda
da dağlık bir coğrafya olan Akseki-İbradı
Havzası, Manavgat Çayının ovadan geçen
kısmından oldukça farklı doğal ve coğrafi
özellikler sergiliyor. Bu yüzden Akseki-İbradı
Havzası ayrı olarak ele alınıyor.
Havzaya genel bakış
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Doğal Miras
Dünya Doğa ve Doğal Kaynakları Koruma
Birliği (IUCN) tarafından belirlenen kriterler
çerçevesinde hassas ve benzersiz doğal
alanlar tespit ediliyor ve Önemli Doğa
Alanı (ÖDA) olarak belirleniyor. 2016
yılında Dünya Doğayı Koruma Birliği, ÖDA
yöntemini daha da geliştirerek öncelikli
alanların belirlenmesi için uluslararası
standart olarak kabul etti.
Akseki ve İbradı ormanları da Doğa
Derneğinin koordinasyonu, pek çok
kuruluşun ve bilim insanının katkısıyla
hazırlanan Türkiye’nin Önemli Doğa
Alanları envanterine işlenen alanlardan
biri. Türkiye’nin Önemli Doğa Alanları
kitabında Akseki-İbradı Havzası, şu şekilde
tanımlanıyor:
"Manavgat ilçesinin kuzeydoğusunda
Akseki ve İbradı havzaları olmak üzere iki
ana bölümden oluşur. Akseki Havzasında
Ürküten Dağı, Şerif Dağı, Esereyrek Dağı
ve Gidengelmez Dağı yer alırken; İbradı
Havzası, Üzümdere'nin kuzeybatısından
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Kıraç Dağı, Lök Dağı, Pınarcık Dağı olarak
uzanır. Manavgat Çayı ve kolları bölgenin
en önemli su kaynağıdır. Alanda dünyanın
bilinen en uzun yeraltı su sistemini
barındıran mağaralar bulunur. Bölgedeki
mağaraların en önemlisi Altınbeşik
Düdensuyu Mağarasıdır. ÖDA’nın diğer
jeolojik özellikleri ise iyi gelişmiş dolin,
polye, düden, obruk gibi karstik yapıları
barındırmasıdır. Avrupa’nın korunmada
öncelikli yüz orman alanından biri olan
Akseki ve İbradı ormanları olgun ve az
bozulmuş bir orman dokusuna sahiptir ve
soğanlı bitkiler ile yaban hayatı açısından
oldukça zengindir."
Görüldüğü üzere bölgenin coğrafyasını
büyük oranda sarp kayalıklar ve az
bozulmuş bir orman dokusu oluşturuyor.
Doğal yaşamın ve yaban hayatın zengin
olduğu havzada tarım alanları ve üretim
imkânları ise oldukça kısıtlı.
Düğmeli Evler
Akseki-İbradı Havzası dağların sınırladığı
özgün bir coğrafya. Konya karasal iklimi ile
Manavgat Çayı
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Akdeniz iklimi arasında bir geçiş bölgesi olması ve Torosların
çetin coğrafyası bu bölgede henüz ekonomik ve teknolojik
imkânların kısıtlı olduğu dönemlerde yaşayan halkın, yaşam
biçimlerini var olan kaynaklar çerçevesinde şekillendirmeye itti.
Bu zorlu coğrafyada konut üretim sorununa çözüm olarak ortaya
çıkan, Türkiye’nin başka hiçbir bölgesinde görmediğimiz, oldukça
özgün bir mimari teknik kullanılıyor.

Sıvasız ve harçsız
olan düğmeli
evler ahşap hatıllı
bir kuru yığma
duvar sistemi ile
inşa ediliyor.
Düğmeli evler

Düğmeli ya da piştuvanlı evler olarak bilinen özgün sivil
mimari örneği yapılarda bölgede bol bulunan moloz taşı ile
ardıç, andız ve katran ağacından (Toros sediri) elde edilen ahşap
malzeme kullanılıyor. Sıvasız ve harçsız inşa edilen düğmeli evler
ahşap hatıllı bir kuru yığma duvar sistemi ile inşa ediliyor. Yaklaşık
60-80 santimetre kalınlığındaki moloz yığma duvarın iç ve dış
yüzleri boyunca her 50-60 santimetrede bir kullanılan ahşap
hatılları dikine birbirine bağlayan hatıllara “düğme” veya “piştuvan”
adı veriliyor. Hatılların uçları duvar yüzeyinden yaklaşık 20-25
santimetre dışarı çıkıyor. Düğme benzetmesinin ardındaki sebebin
de bu olduğu söylenir.
Özetle harçsız bir şekilde yığılan moloz taşlarından oluşturulan
duvar belirli aralıklarla ahşap bir iskelet örülerek sabitlenir. Bu
kurguda yapıyı birarada tutan sistem, ahşap iskelet; taşıyıcı ise
moloz duvardır. Bakımı iyi bir şekilde yapıldığında bu yapılar çok
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uzun yıllar ayakta kalabilir. Buradaki çözüm,
belirli bir bölgedeki coğrafi şartların hem yaşam
kültürünü hem de mimari kültürü ne denli
etkileyebileceğinin ve yönlendirebileceğinin en
önemli kanıtı.
Kültürel Sınırlar
Yazının başında bahsedildiği gibi, bu özgün
yapı tekniği yalnızca bu havza içinde görülüyor.
Ne biraz kuzeyindeki Konya’da ne de dağların
güneyindeki Manavgat’ta ve Antalya’nın diğer
bölgelerinde buna benzer bir mimari kültüre
rastlayabiliyoruz. Havza sınırlarının dışına
çıkmayan bu teknik bize bu alanda yaşayan
insanların yaşam biçimlerine, alışkanlıklarına ve
kültürlerine dair oldukça önemli bilgiler veriyor.
Bölgede kolay bulunan malzemelerin birlikte
kullanılmasıyla iklime ve coğrafyaya uygun
bir mimari kültür ve buna bağlı bir yaşam
kültürünün oluştuğunu görüyoruz. Bu saptama,
havza ölçeğinde korumanın önemini bir kez
daha hatırlatıyor.
Ne var ki bu kültürü var eden iklim ve coğrafi
koşullar günümüzde hızla değişiyor. Bu alandaki
yapıların büyük çoğunluğu kentsel sit alanı,
millî park, yaban hayatı geliştirme sahası ilan
edilmiş, tek yapı olarak tescil edilmiş ve koruma
altına alınmış olsa bile iklim krizi sebebiyle
günden güne artan doğal afetler kısa vadede
yapıların, uzun vadede ise bütün bir kültürün
yok olmasına yol açabilir. Geçtiğimiz yaz bölgede
çıkan yangınlarda birçok kişi ve canlı hayatını
kaybetti. Yaşamını yitirenlerin yanında doğal
alanlar zarar gördü ve çok fazla özgün tarihi yapı
yok oldu. Bunlar yetmezmiş gibi insan eliyle
de bu özgün alanda maden arama çalışmaları
yapılması ya da farklı şekillerde gelir elde
edilmesi için sit sınırları değiştiriliyor, kültürel
miras alanları tahrip ediliyor.
Alanda uzun yıllardır gönüllülerin büyük
emekleri ve destekleriyle çalışmaya devam eden
ÇEKÜL Vakfı, bölgede devam eden çalışmaları
izlemeye ve desteklemeye devam ediyor.
Havza haritası / Altınbeşik Mağarası / Sarıhacılar Köyü
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KENT
DOKUSUNU SAAT
ENDÜSTRİSİ İLE
OKUMAK
Dr. Ceyda Bakbaşa Bosson
ÇEKÜL Vakfı İş Geliştirme Koordinatörü, Şehir Plancısı

İsviçre’nin Jura Dağlarının kalbinde, 2000 metre yüksekliğinde bir
platoda bulunan La Chaux-de-Fond kenti yaklaşık 37.000 nüfuslu,
tarımsal üretimin, sanayinin ve ticaretin coğrafi koşullar nedeniyle
gelişemediği, ancak İsviçre saat endüstrisinin yüzyıllardır odak
noktası olmuş bir kent. Uzun yıllar boyunca demir ve karayolu
bağlantılarından yoksun, dışarıdan bakıldığında klasik orta ölçekli
bir kent olan La Chaux-de-Fond, çetin geçen kış koşulları ve az gün
ışığına rağmen kendi içine gömülü bir yaratıcı ekonomiyi uluslararası
düzeyde bir marka haline getirebilmiş. 18. yüzyıldan bu yana saat
endüstrisinde tasarımdan üretime tüm üretim zinciriyle bütünleşik
bu kent, 2009 yılında UNESCO Dünya Mirası Listesine yaratıcı saat
endüstrisi ve bu endüstrinin kent planlamasına olan organik bağıyla
girdi. Bir başka deyişle, La Chaux-de-Fond, Avrupa kentlerinde
görülen klasik Art Nouveau ya da Barok mimarisi ile değil, belirli
bir mahallenin özgün karakteri ile de değil; bütün kent planının bir
sektörle beraber var olmasını bir miras olarak yaşatma yoluna çıktı.
Saat ustası
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La Chaux-de-Fond,
yaratıcı bir endüstrinin
etkisiyle uluslararası
ölçekte kabul gören
kentler arasında öne
çıkıyor.
Kente genel bakış

La Chaux-de-Fond Kent Planı
Saat üretimi süreci La Chaux-de-Fond kentinde yüzyıllardır
tüm elemanlarının tek bir fabrikada üretildiği dikeyde üretim
organizasyonundan farklı olarak yatayda bütünleşen ve
bireysel olarak evlerde gerçekleşen bir üretim süreciydi.
Mimari olarak değerlendirildiğinde bu üretim atölyelerinin
kentin mimari dokusundan farklılığı yoktu. 18. yüzyılda çıkan
ve kenti büyük ölçüde etkileyen yangınlar, La Chaux-de-Fond
kentini yeniden yapılanma sürecine itti (Novarina, 2016). İlk
başta tartışılan planların temel odağı, kenti yangın riskine
karşı korumaktı. Ancak 1835 yılında Charles-Henri Junod’un
yaptığı planların odağı ve amacı diğerlerinden farklıydı;
kent nüfusunun yüzde 50’sinin çalıştığı saat endüstrisinin
ihtiyaçlarına ve gelişimine odaklanmaktaydı. Plan, belirli bir
kent merkezi etrafında organize olmuş plan yerine lineer
olarak bir kent dokusunu önermekteydi. Bu, ilk bakışta geniş
kent açıklıklarının olduğu monoton bir ızgara sistem gibi
gözükebilir ancak odak noktası yangınların engellenmesinin
yanında saat endüstrisinin kentin sahip olduğu coğrafi
zorluklara rağmen ihtiyaçlarının karşılanması üzerineydi
(De Pieri, 2019). Ünlü mimarlık tarihi uzmanı Jacques
Gubler’e göre Junod Planı ızgara değil, kent ekonomisinin
şekillendirdiği bir abaküs gibiydi (Novarina, 2016). Plan,
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15 metre genişliğinde ana bir arter üzerine ikincil
arterlerin birleşmesi ve bu arterler üzerinde geniş bina
kütlelerinin koyulmasını önermekteydi. Yeni yapılacak
binalarda bu sistemin gözetilmesi beklenmekteydi.
Planın önemli özelliklerinden biri, yapı adaları yerine
caddeye paralel olarak konumlandırılmış bina kütlelerinin
olmasıydı. Binaların 8-10 metre arasında boşluklarla yer
almasını önermekteydi. Detay çalışması yoğun olan saat
sektöründe ışığa erişimin öncelik kazanması, La Chauxde-Fond gibi gün ışığının sınırlı olduğu bir yerde çok
önemliydi. Ancak geniş caddelerin yapılmasının nedeni
sadece güneş ışığı değildi. Rakımı yüksek olan La Chauxde-Fond kentinde kar yağışı çok yoğundu ve yollar sıklıkla
erişime kapanıyordu. Yatayda üretim zincirine sahip saat
endüstrisinin farklı üretim atölyelerine 24 saat ulaşım
imkânı, sektör için çok önemliydi. Bu bağlamda tasarlanan
planla geniş caddelerin açılması sağlandı.
Mimari dokuya gelince, plan hem sektörel hem de kentteki
yaşam biçimlerini öngören bir kurgu önermekteydi. Saat
atölyelerinin bulunduğu binalar ışığı maksimize etme
amacıyla büyük açıklıklarla tasarlanmış; işçi lojmanları, saat
atölyeleri, simgesel binalar farklı tipolojilerle kurgulanmış
ve “abaküs” şeklindeki plana sıralandırılmıştı. Günümüzde
“Saat Şehirciliği”(1) olarak tanıtılan La Chaux-de-Fond kenti,
sadece Le Corbusier’nin doğup büyüdüğü yer değil,
endüstriyel ekonomik gelişimin mekânsal yansımasıyla
birlikte kurgulandığı kent olarak da bilinmektedir.
UNESCO ve La Chaux-de-Fond
1950’li yıllarda başlayan koruma çalışmaları sadece tarihi
kent merkezine ve buradaki tarihi yapılara odaklanıyordu.
Bu süreçte sürdürülen araştırmalar koruma anlayışının
tarihi kent merkeziyle sınırlanmaması ve 1855 yılında
yapılan bütüncül plan sınırlarıyla birlikte düşünülmesi
gerektiğini ortaya koydu. La Chaux-de-Fond şehir planı,
saat endüstrisi bağlamında değerlendirilmediğinde klasik,
sıkıcı ve estetik kaygıların olmadığı bir kent planı olarak
nitelendiriliyordu. Fakat kentliler için saat ve planlama
birleşiminin mirasına olan uyanış ve farkındalık, 1855
yılında inşa edilmiş işçi lojman binasının 1970’li yıllarda
yıkılma fikrinin ortaya atılmasıyla vücut buldu. Mimarlık
öğrencilerinden sivil topluma kadar uzanan büyük bir
tepki ile La Chaux-de-Fond’u korumaya yönelik ilk adımlar
atılmaya başlandı. La Chaux-de-Fond, saat endüstrisi için
Kent planı / La Terrasse saat üretim merkezi / Kente genel bakış
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kurulmuş ve saat endüstrisinden doğmuş
kent olarak nitelendirildi ve geleceğinin
geçmişi ile bütünleşik olması gerektiği
düşüncesi benimsendi. ‘70’lerde yaşanan
ekonomik kriz ve saat endüstrisinin bu
krizden etkilenmesi, koruma uyanışını
etkiledi.
Bu dönemdeki en önemli adımlardan
biri, açılışı 1974’te yapılan Uluslararası
Saat Müzesinin kuruluyor olmasıydı.
Müze, sadece bölgede üretilmiş saat
koleksiyonu ile değil; insanlığın zaman ve
mekânla kurduğu bağı anlatan yapısıyla
da anılacak bir müzeydi. Zamanın
insanlık için taşıdığı anlamı araştırırken,
zaman algısının yüzyıllar boyunca
geçirdiği evrimi anlatıyordu. Yıldızların
konumlanması ve güneşin dönüşüyle
başlayan zaman algısının, saniyeleri
hesaplamaya varan dönüşümünde
insanın zamana nasıl sıkıştığını anlatan
bir bakış açısı sunuyordu. Bu müze
günümüzde, La Chaux-de-Fond kentinin
yaratıcı saat endüstrisi ile temellendiğini
Uluslararası Saat Müzesi

söylerken, somut ve somut olmayan
mirasın kenti anlamak için bütüncül
değerlendirilmesinin önemini işaret
etmesiyle de özel bir mekân oldu.
Kent, 2000’li yılların başında UNESCO
Dünya Mirası Listesine girme çalışmalarına
başladı. Başvuruda kenti anlatan önemli
başlıklar sadece kamu aktörleri tarafından
destelenmedi. 1970’lerde başlayan ve
bütün aktörleri dâhil eden topyekûn
koruma anlayışı, UNESCO sürecinde de
devam etti. Dışarıdan bakıldığında hiç de
organik olmayan plan, başvuru dosyasında
saat endüstrisi ile beraber kurduğu
doğal bağ kapsamında anlatıldı ve “saat
şehirciliği” kavramı bölgeye özel geliştirilen
bir kavram olarak ortaya atıldı. UNESCO
başvurusunun temelini, sadece bir bina
ya da bir mahalle değil, mekânın zamanla
ve yaşam tarzıyla kurduğu bağ oluşturdu.
18. yüzyıldan başlayarak günümüzde
de dünya saat endüstrisinin önemli bir
odağını oluşturması, mekânın yaşayanları
sektörle birleştiren bir plana sahip olması
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ve bütüncül olarak yıllardır oluşturulan
koruma bilinci La Chaux-de-Fond’un değerleri
arasındaydı. Kent, 2009 yılında UNESCO Dünya
Mirası Listesine yaratıcı bir sektörün etkilediği
kent dokusu bağlamında oluşmuş bir miras
olarak kabul edildi.
Bugünü ve Yarını
Günümüzde La Chaux-de-Fond’daki
saat endüstrisi hem ünlü markalar hem de
sınırlı ve kişisel üretim yapan atölyelerden
oluşuyor (Novarina, 2016). Nitelikli işgücündeki
gömülü bilgi ve saat üretimi anlamındaki
mekânsal prestij, markaların La Chaux-de
Fond’a yerleşmelerini sağladı. Bu yer seçiminin
bir başka nedeni ise ürünlerde Swiss Made(2)
akreditasyonunu alabilmek için üretimden
birleştirmeye kadar olan sürecin en az yüzde
50’sinin İsviçre topraklarında yapılması
yönündeki yasal kısıtlamalar.
Ulusal Saat Mirası Bienali ile birlikte İsviçre’de
saat endüstrisi üzerine eğitim alan öğrenciler,
yeni tasarımcılar ve sektördeki önemli aktörler
biraraya geliyor. Kent içindeki atölyelerde hem
profesyonellere hem de turistlere yönelik saat
üretim atölyeleri düzenleniyor.
Bu koruma anlayışı önemli bir turizm
aracı olarak da ortaya çıkıyor. Kentin UNESCO
Dünya Mirası Listesine girmesiyle ziyaretçi
sayısı 5 kat artış gösterirken, kentin birçok
yerinde “saat şehirciliği” kavramı bütün
incelikleriyle anlatılıyor. Detayda hatasız bir
üretimin nasıl yapıldığından mekânın bu
üretimi desteklemek için nasıl önemli bir araç
olduğuna, pek çok bilgi kentin birçok yerinde
aktarılıyor.
La Chaux-de-Fond, yaratıcı bir endüstrinin
etkisiyle uluslararası ölçekte kabul gören
kentler arasında öne çıkıyor; ekonomik
büyümenin kent dokusuyla kurgulanabilir
bir dinamik olduğunu ve koruma anlayışının
nasıl çok boyutlu ele alındığını gösteriyor. Bu

elbette sadece İsviçre’ye özgü değil. Türkiye’de
de mekân ve yaratıcı ekonominin ortaklığını
görmek mümkün. Bursa’da ipek böcekçiliğinin
gelişimine destek olan geniş sundurmaların
olduğu konut tipolojisi (Postalci, 2019)
ya da Akkale’deki yağhanelerde üretilen
zeytinyağının taş kanallarla limana götürülmesi
ve gemilere yüklenmesi (Ünsal, 2021)
ekonominin mekânla bütünleşik kurgusuna
örnek verilebilir. Buna benzer üretim
tekniklerinin kent dokusuna yansımasını farklı
bölgelerde ve başka ölçeklerde görebiliyoruz.
La Chaux-de-Fond örneğinde gördüğümüz,
kentin yaşam pratikleriyle şekillenen
yaratıcı kültür endüstrisine dair farkındalık
ve korumanın disiplinlerarası boyutta çok
aktörlü bir süreç olarak ele alınmış olmasıdır.
Bu örnek, Türkiye coğrafyasındaki örneklerin
anlatılmasında ve korunmasında anahtar
olabilir.
Dipnotlar:
1 L’Urbanisme Horloger
2 İsviçre yapımı.
Kaynakça:
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urban planning: an investigation of ‘urbanisme horloger’
narratives in the Unesco site of Le Locle/La Chaux-deFonds, Planning Perspectives, 34:2, 335-344
Jeanneret J.D. (2009), La Chaux-de-Fonds Le Locle
Urbanisme horloger, Le Locle, Editions G d’Encre
Novarina, Gilles (2016) L’urbanisme Horloger: La Chauxde-Fonds et Le Locle (Suisse)
Postalcı, İ., E., (2019) Geleneksel Bursa Evlerinde Mekan
Kullanımı Üzerine Bir Okuma, Kent Akademisi, Volume,
12 (40), Issue 4, Sayfa 835-845.
Ünsal, Artun (2021) Ölmez Ağacın Peşinde, Yapı Kredi
Yayınları, İstanbul, 281

Lucien Grounauer, 1941, bir saat atölyesi tablosu
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GAZİANTEP’TE
BİR HAFIZA KAYDI:
KÜLTÜR VE SANAT
MERKEZİ
Ayşen Kılıç Özarslantürk
ÇEKÜL Bilgi Belge Merkezi Koordinatörü

Gaziantep Sanat Merkezi, Cumhuriyet Dönemi mimarisini en iyi
yansıtan yapılar arasında anılıyor. İnşasına 1950’li yıllarda başlanan ve
’55’te Hükümet Konağı olarak işlevlendirilen, bir dönem Gaziantep
Adliyesinin de bulunduğu yapı, kent hafızasının simgelerinden. Adliye
ve Hükümet Konağının taşınmasıyla, 2008’den itibaren atıl kalan yapı,
odalarındaki deformasyonun yanı sıra son yıllarda statik açıdan da
tehlike oluşturuyordu.
Eski Hükümet Konağı
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Kentin belleğinde
önemli yeri olan bir
yapıyı kültür ve
sanat merkezi
olarak işlevlendiren
Gaziantep Büyükşehir
Belediyesi, yapı
içinde yer alan
kütüphanesi ile örnek
bir uygulamaya
imza atıyor.
Gaziantep Sanat Merkezi Kütüphanesi

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Başkanlığının
girişimleri sonucunda 2014 yılında Kültür ve Sanat
Merkezi yapılması amacı ile Maliye Bakanlığı tarafından
Gaziantep Büyükşehir Belediyesine tahsis edilen yapı,
kent tarihinin de tanığı. Merkezin kendi de bu tanıklığın
parçası: 2015 yılında başlayan restorasyon çalışmaları
sırasında, yapının önceki fonksiyonları da bellek izleri
olarak korunmuş. Yapının korunması ve bir kültür sanat
merkezi olarak işlevlendirilmesi, kentte yaşayan insanların
sosyal ve kültürel ortak gereksinimlerini karşılamasının
yanında, döneminin mimari ve sanat anlayışını yansıtan
kent kimliğinin korunması açısından da önem taşıyor.
Kadın Sığınma Evinde bulunan kadınlar ile Rehabilitasyon
Merkezinde tedavi gören çocukların bina döşeme
bordürlerinin işlenmesi için projeye dâhil olduğunu
hatırlatmakta fayda var: Kadın ve çocuklar, çalışma
öncesinde eğitim almış, projeye sigortalı çalışan olarak
katılmış. İç mekân duvarlarında kullanılan rölyeflerin
yapımında ise heykeltıraşlar ile proje mimarı
Erden Güven rol almış. 2015 yılında yapımı tamamlanan
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ve Tarihi Kentler Birliği tarafından
düzenlenen 15’inci Tarihi ve Kültürel
Mirası Koruma Proje ve Uygulamalarını
Özendirme Yarışmasında Süreklilik
Ödülüne değer bulunan Kültür ve
Sanat Merkezinde sanat galerileri
ve sergi salonlarının yanı sıra, Çocuk
Sanat Merkezi, Çocuk Tiyatro Atölyeleri,
Çocuk Kütüphanesi, Yetenek Geliştirme
Merkezleri, Kent Arşivi Merkezi, Kent
Araştırmaları, Kent Kütüphanesi ve Güzel
Sanatlar Atölyesi yer alıyor.
Başarılı merkezin uygulamalarına ek
olarak Kültür ve Turizm Bakanlığı, Türkiye
Belediyeler Birliği ve Marmara Üniversitesi
işbirliğinde "Yerel Yönetimlerde Çocuk
Kütüphaneleri" temasıyla düzenlenen
3. Uluslararası Çocuk Kütüphaneleri
Sempozyumu da 27-29 Mayıs tarihleri
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arasında, Gaziantep Büyükşehir Belediyesi
ev sahipliğinde yapıldı. Sempozyumda
yerel yönetim kütüphanelerinde bilgi
teknolojilerinin kullanımı, mekân
özellikleri, okul öncesi dönem, görev
yapan kütüphanecilerin yetkinlikleri,
nitelikli hizmet sunumu, nitelikli
koleksiyon oluşturma, bilgi okuryazarlığı
çalışmaları gibi ana başlıklar, konusunun
uzmanları tarafından ele alındı. Sunumları
yapılan akademik çalışmalar içinde
birçok proje de yer aldı. Sempozyumda
toplanan pek çok önemli veri biraraya
getirilerek bir kitapçık halinde Türkiye’de
bulunan arşivlerde kullanılmak üzere,
yakın zamanda dağıtılacak. Büyükşehir
Belediyesi tarafından hizmete açılan
Türkiye’ye örnek nitelikteki çocuk
kütüphanelerinin ziyaretleri ve iyi
uygulama örnekleri de sempozyum
Gaziantep Sanat Merkezi Kütüphanesi
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Gaziantep Sanat
Merkezi, restorasyon
aşamasından
işlevlendirmeye her
adımda kentliyi de sürece
dâhil eden bir yaklaşımla
hayat buldu.
süreci içinde katılımcılar tarafından yerinde
uygulamalı olarak takip edildi.
Herkes İçin Kütüphane
Merkez bünyesinde bulunan Gaziantep
Sanat Merkezi Kütüphanesi ise sürekli
yenilenerek dermesini geliştiren bir yapıya
sahip. Sanayi, ticaret, turizm, tarih ve
özellikle gastronomi alanında toplamda
25 bine yakın kitaptan oluşan bu
koleksiyon, herkesin kullanımına açık.
Kütüphaneden üyelik sistemiyle ödünç
kitap almak da mümkün.
Hacettepe Üniversitesi Teknokent-Teknoloji
Transfer Merkezinin girişimiyle ABD’deki
Bill ve Melinda Gates Vakfı bünyesindeki
Küresel Kütüphaneler işbirliğiyle ve “Yerel
Dönüşüm, Küresel Erişim” resmi sloganıyla
yürütülen “Herkes İçin Kütüphane” projesi,
Gaziantep Sanat Merkezinde başlamış
durumda. Projeyle, yerel yönetimlere bağlı
kütüphanelerde öncelikle vatandaşların
temel bilgisayar ve internet erişimlerine
imkân sağlayacak altyapı desteklenerek,
internet üzerinden sunulan hizmetlerden
yararlanılması, bilgi ve iletişim becerilerinin
kazandırılması için gerekli eğitimlerin
ücretsiz olarak kamu kütüphanelerince
sunulması hedefleniyor. Gaziantep
Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal
İşler Daire Başkanlığı içinde hizmet veren
Gaziantep Sanat Merkezinde uygulamaya
konulan “Herkes İçin Kütüphane” projesiyle,
Gaziantep Sanat Merkezi
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vatandaşlara e-devlet, e-belediye, CV
hazırlama, güvenli internet kullanımı
eğitimleri verilirken, sınavlara
hazırlanan kullanıcılar da açık erişim
kaynakları kullanımı hakkında bilgi
alabiliyor. Öğrenciler de ders çalışmak,
ödünç kitap almak, bilgisayarlarda
açık eğitim kaynaklarından görüntülü
ders dinlemek üzere kütüphaneden
yararlanabiliyor.
Teknolojinin hızlı gelişmesi ve özellikle
pandemi süreci, insanların günlük
yaşamlarındaki bazı alışkanlıkları da
değiştirdi. Kütüphanelere erişimin
kısıtlı olduğu süreçte (Haziran 2020)
Gaziantep Büyükşehir Belediyesi,
“bir tıkla” 22.000 elektronik kitabı
(e-kitap) kullanıcıların hizmetine
açtı. “Dijital Kütüphane” denilen
yeni dünyada kullanıcılar telefon,
tablet ve bilgisayarlardan “Gaziantep
Okuyor” uygulamasını indirerek
veya qrkutuphane.com adresine
girerek edebiyat, sanat, sosyal ve
sayısal bilimler ile çocuk kitaplarına
ücretsiz olarak erişebiliyor.
Uygulamada kullanıcılar kendi
kitaplıklarını oluşturabiliyor, okuma
ve çalışmalarına kaldıkları yerden
devam edebiliyor. Ayrıca TÜBİTAK
ve Büyükşehir Belediyesi arasında
yapılan anlaşma sayesinde TÜBİTAK’ın
popüler bilim yayınlarından olan Bilim
ve Teknik, Bilim Çocuk ve Meraklı
Minik dergilerinin de tüm geçmiş
sayılarına yine uygulama üzerinden
erişilebiliyor.
Benzer merkezlerin ve kütüphane
uygulamalarının yerel yönetimlerde
artması ve teknolojiye uyum
dönemine geçişin sağlanması, proje
için alınması gereken örnek hedefler
olarak değerlendirilebilir.
Gaziantep Sanat Merkezi
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BULUŞMA

KAHRAMANMARAŞ

YEREL KİMLİK

YILIN İLK BULUŞMASI
KAHRAMANMARAŞ’TA
Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesinin ev
sahipliğinde düzenlenen yılın ilk buluşması, panel
konuşmalarının yanı sıra TKB 2022 Birlik Meclis
1. Toplantısı ve Müze Özendirme Yarışması Ödül
Törenine de sahne oldu.
Tarihi Kentler Birliği, yılın ilk Buluşmasını 10-11 Haziran tarihlerinde
Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesinin ev sahipliğinde yaptı. TKB 2022 Birlik
Meclis Olağan 1. Olağan Toplantısı ve Müze Özendirme Yarışması Ödül Töreninin de
gerçekleştirildiği TKB Kahramanmaraş Buluşması, 10 Haziran Cuma akşamı Teras
Kafede düzenlenen açılış yemeğiyle başladı. Ustaların elinden geleneksel Maraş
dövme dondurmasının hazırlandığı açılış akşamı, Kahramanmaraş sözlü tarihinin ve
Anadolu halk kültürünün önemli bir parçasını oluşturan türkülere de sahne oldu.
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TKB 1. Olağan Meclis Toplantısı Yapıldı
Buluşmanın ikinci günü
Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi
Meclis Salonunda, TKB 2022 Birlik Meclis
Olağan 1. Toplantısı ile başladı. TKB yıllık
plan ve bütçesinin de oylandığı Meclis
Toplantısında Birlik Encümen Üyeleri de
seçildi: Merzifon Belediye Başkanı Alp
Kargı, Bartın Belediye Başkanı Cemal
Akın, Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı
Memduh Büyükkılıç, Osmangazi Belediye
Başkanı Mustafa Dündar, Malatya
Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin
Gürkan, Sarıyer Belediye Başkanı Şükrü
Genç ve Çanakkale Belediye Başkanı
Ülgür Gökhan. Ankara Büyükşehir
Belediyesi, Mamak Belediyesi, Mihalıççık
Belediyesi, Şişli Belediyesi ve Marmara
Ereğlisi Belediyesi birliğin yeni üyeleri oldu.
TKB üye sayısı, birliğe katılan belediyelerle
birlikte 467’ye yükseldi. Meclis
Toplantısının ardından Tarihi Kentler Birliği
Meclis Toplantısı

ve Kahramanmaraş Büyükşehir
Belediye Başkanı Hayrettin Güngör
panel açılış konuşmasını yaparak
Kahramanmaraş’ta yürütülen koruma
çalışmalarını aktardı.
Panel konuşmaları ve Müze
Özendirme Yarışması Ödül Töreniyle
devam eden TKB Kahramanmaraş
Buluşması, kent inceleme gezisi ve
Dulkadiroğlu Belediyesi tarafından verilen
akşam yemeği ile son buldu. İnceleme
gezisi kapsamında Müze Özendirme
Yarışması Kent Kültürü Müzeleri
kategorisinde ödüle değer bulunan Yedi
Güzel Adam Edebiyat Müzesinin yanı sıra
Kahramanmaraş Kalesi; Kapalı Çarşı içinde
Taş Han, Saraçhane, Demirciler, Semerciler
ve Bakırcılar çarşıları; Bahtiyar Yokuşu,
Dulkadiroğlu Konağı, Mutfak Müzesi ve
Kültürel Miras Müzesi görüldü.
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Kahramanmaraş
Koruma Çalışmaları
Hayrettin Güngör
TKB ve Kahramanmaraş
Büyükşehir Belediye Başkanı
Medeniyetimizde “şehir” kavramı “medeniyet”
kavramıyla beraber anılmış ve bütünleşmiştir.
Ve bu yüzdendir ki şehirli olmak, şehirde
yaşamak övülmüş, teşvik edilmiştir. Bizim
medeniyetimizin kadim şehirleri, evrensel
ölçekte zamana meydan okuyan, zamanı
aşan mimari yapıları olmakla beraber; büyük
şairimiz Yahya Kemal’in ifadesiyle “taşı
yenmiştir”. Bu, büyük bir iddia ve davadır.
Bu nedenledir ki, bir medeniyet tarihçimiz,
“şehirlerin medeniyet idraklerinin mekâna
yansıyan formları olduğu”nu ifade eder.
Tarihi derinlik; medeniyetler arası etkileşimin
sağlanması ve kendi medeniyetimizin
özgün kimliğinin insan ve tabiat odaklı inşası
demektir. Bu yönüyle kadim şehirlerimiz adeta
bir “akademi şehir” kimliği geliştirmişlerdir.
Eski şehirler, eski üretim ve iş yapma
biçimlerinin yaşayan müzesi olarak okunabilir.
Kendi memleketim olan eski Maraş sokaklarını
gezdiğimde cumba ve eli böğründelerde
eski ahşap ustalarımızı, korkuluklarda kaynak
olmadan çalışan demir ustalarımızı, kapı ve
girişlerde bina inşa edenin zevkini okumak,
bana ayrı bir zevk verir.
Eski şehirlerimize hayat vermenin
yollarının birisi turizm odaklı bir dönüşüme
girmektir. Ancak salt turizm odaklı
dönüşümler, şehirlerimizi yaşayan müzelere
dönüştürmekte; müze şehirler ise zamanla
ruhunu kaybetmektedirler. Bu nedenle turizmi
esas alan, ama kadim şehirlerimizi esnaf,
sanatkâr, aydın ve gençlerin yaşam alanı olarak
düşünebileceğimiz renovasyon modelleri ile
ihya etmeliyiz.
Hayrettin Güngör / Ali Koç, 2007, Kahramanmaraş tablosu, Yedi Güzel Adam Edebiyat Müzesi
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Tarihi Kentler Birliği Başkanı olarak
ülkemizde eski şehirlerimizin restorasyonunda
çok yol alınması ve güzel örneklerin ortaya
çıkması beni memnun ediyor. Türkiye
şehirlerinin altyapı ve fen işleri sorunları,
geçtiğimiz 20 yılda büyük oranda çözüldü.
Şimdi sıra, kadim şehirlerimize hayatı aktararak
onları da geleceğe taşımaya geldi. Bu konuda
ortak bir ruh ve eylem planı oluşturarak
başarıya ulaşacağımızı düşünüyorum.
Bu bilgi ve ihtiyaçla, Kahramanmaraş’ta
pek çok proje yürütülüyor. Kentsel sit alanında
bulunan tescilli yapı sayımız 231. Buradaki uzun
süreli koruma çalışmalarının yanı sıra, kültür
ve tabiat varlıkları bağlamında kapalı çarşı,
Konaklar, Sarayaltı ve Kale noktalarında devam
eden projelerimiz bulunuyor. Tarihi Maraş
Kalesi restorasyonu ve çevre düzenlemesini
tamamladık. 300 metre uzunluğundaki tarihi
kapalı çarşı cephe yenilemesini tamamlayarak,
çarşıyı kentlilerin ziyaretine açtık. Restorasyonu
biten tarihi konaklarımız olduğu gibi,
restorasyon çalışması süren çok sayıda
konağımız da var. Şehir merkezinin dönüşüm
projelerini, bütüncül ve kapsamlı bir şekilde ele
aldık. Erciyes ile kıyaslayamayız ama bir kayak
merkezimiz var: Yedikuyular Kayak Merkezi.
Şanlıurfa, Adıyaman gibi kentlerimizden
nüfusun da çok rahat erişebileceği bu merkezin
altyapı çalışmalarını yapıyoruz. Bir de Ali Kaya
Cam Terasından söz etmek istiyorum. Son
derece güzel bir doğa manzarası bulunan Ali
Kaya’daki teras da yapım aşamasında. Çok
önemli vadilerimizden Fırnız, suyu ile yazın
başka bir güzelliğe sahip. Dünyada çok sayıda
kente nasip olmayacak vadilerden biridir
Fırnız. Doğal varlıklarımız, şehrimizin önemli
zenginliklerinden. Ama Kahramanmaraş aynı
zamanda bir kültür merkezi, bir edebiyat
şehri. Uluslararası Kitap ve Kültür Fuarını
düzenliyoruz, çok sayıda yazarı ağırlıyoruz.
Kısaca özetlediğim çalışmalarımız, doğadan
kültüre, arkeolojiden yeme içmeye geniş bir
alanda devam edecek.
Ali Kayası Cam Teras Projesi / Yedi Güzel Adam Edebiyat Müzesi bahçesi
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Tarihi Kentlerde
Korumanın Geleceği
Mithat Kırayoğlu
TKB Danışma Kurulu Üyesi, ÇEKÜL
Vakfı Başkan Yardımcısı, Mimar

Pandemi sonrası Tarihi Kentler Birliğinin
yüz yüze yapılan ilk toplantısında,
Kahramanmaraş'ta buluştuk. Bu
önemli buluşmanın konusu “Tarihi
Kentlerde Korumanın Geleceği”. Doğal
ve kültürel mirasın korunmasında dünya
yeni bir döneme girdi. Son yıllarda
yaşanan doğal afetler, her şeyi yeniden
değerlendirmemizi gerektiriyor. Doğanın
uyarılarına kulak vermek, doğadan
ilham almak zorundayız. Geleceğe
yönelik kaygılar, öneriler “yeni nesil
koruma” başlığında tartışılıyor. TKB
de Kahramanmaraş buluşmasında,
Glasgow Konferansında çerçevesi çizilen
bu önemli sorunsalı, dünyaya paralel
olarak gündemine taşıyor.
Böylesine önemli bir toplantı için
Kahramanmaraş'ı seçtik, çünkü
Kahramanmaraş doğal ve kültürel
zenginliğiyle bu ev sahipliğini hak ediyor.
Büyükşehir Belediye Başkanı ve TKB
Başkanı Sayın Hayrettin Güngör'ün
sunuşunda izlediğimiz arkeolojik miras
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zenginliği, Kahramanmaraş'ın tarih
boyunca birçok uygarlığa beşiklik
ettiğini gösteriyor. Kale-çarşı-mahalle
ekseninde korunan kentler ve canlanan
hayat projemizin en güzel uygulandığı
şehirlerin başında geliyor. Görkemli
kalesi, canlılığını koruyan tarihi çarşısı ve
korunan sivil mimarlık dokusuyla birlikte,
somut olmayan kültür mirasımızın
da dimdik ayakta olduğu bir kültür
başkentindeyiz.
Kentleri en güzel ozanlar anlatır. Bunların
başında Ahmet Hamdi Tanpınar gelir
ki aynı zamanda Maraş milletvekilidir.
1943 yılında ilk kez Maraş'a gelmiş ve
şehrin Fransız işgalinden kurtuluşunun
yıldönümünde yapılan şenlikleri büyük
bir hayranlıkla izlemiş. Etkinlikleri ayrıntılı
naklettiği Maraşlıların Bayramı adlı
makalesinde, tarihi çarşıdan başlıyor:
“Bir esnaf kenti olan Maraş, ahi ve çarşı
kültürünün yönettiği ve yaşattığı bir
şehirdir.” Ve o yıllarda ki Maraş çarşısının
bir başka özelliğinden bahsediyor:
“Hangi dükkâna girerseniz girin bir
kahramanla veya onun çocuğu ve
torunuyla karşılaşıyorsunuz. Yıllar önceki
destanın canlı bir tarafını dinliyorsunuz.
Kahramanlık o kadar herkesin malı
ki en olmayacak hikâyeleri dinlerken
bile insana karşısındakinin öğündüğü
duygusu gelmiyor. Zaten onlara göre
Mithat Kırayoğlu
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hedefidir. Rehberler, tam da bu noktada
sürecin planlamasına dair bir kaynak ve
araç oluşturma potansiyeli taşır.

kahraman kendileri değil ki kahraman, şehir.”
Büyük ozan şehrin ismini o zaman koymuş
zaten.
Bugün bu kadim kentte yeni bir sayfa
açıyoruz. TKB’nin bu yılki gündeminde
“Kentsel Tasarım Rehberleri” yer alıyor. ÇEKÜL
uzmanı Alp Arısoy’un hazırladığı bazı bilgileri
sizinle paylaşmak istiyorum:
“Kentler, mekânsal olgular olmanın ötesinde,
yaşayan dinamik yapılardır. Kullandığımız
geleneksel planlama araçları, mekânsal
bir hiyerarşiyi düzenlemekle birlikte fiilen
yaşamımıza dokunan kent deneyimini
şekillendirmemekte. Kentsel tasarım
rehberleri, imar planı ile uygulama arasındaki
bu boşluğu doldurabilecek önemli belgeler.
İmar plan notlarının tamamlayıcı dokümanı
olarak ele alınabilecek rehberler sosyal,
ekonomik ve mekânsal olarak bütüncül
bir kentsel canlanma sürecini yönetecek
ilkesel yaklaşımı ortaya koyma imkânı
sunar. Çağdaş kentin değişimi, bir mekânsal
tasarım sorunundan ziyade bir örgütlenme
sorununu içerir. Bir eylem planlaması bir
inşaat projesi değil, çok aktörlü bir sürecin
planlamasıdır. Bütüncül bir değişimin
amaçlandığı kentsel koruma alanlarında,
değişimin yönetilebilmesi öncelikli eylem
Kahramanmaraş Kapalı Çarşı

Kaldırım, cephe kompozisyonu,
yönlendirme sistemleri, kent peyzajı gibi
sınırlı tematik çerçevelerde standartlar
oluşturmanın ötesinde; kentlerin nasıl
daha yaşanır, sağlıklı, güvenli, erişilebilir,
katılımcı olabileceğinin cevaplarını
gösterir. Kent rejimini oluşturan farklı
aktörlerin kent yaşamına yapıcı katkısını
sağlayabileceği, kendini koruyan bir
kentin yazılı mutabakat belgeleridir.”
Bu nedenle ev sahibimiz
Kahramanmaraş başta olmak üzere,
TKB üyelerine büyük görevler düşüyor.
Her tarihi kentin kendi coğrafyasına,
yaşam kültürüne uygun çağdaş ve
uzmanların elinden çıkan tasarım
rehberleri olması gerekiyor.

A. Faruk Göksü
ÇEKÜL Vakfı Yönetim Kurulu Üyesi,
Şehir Plancısı

Bu sunumda gelecek tasarımı, sistem
tasarımı üzerinde duracağım. Dünyada
yeni akımlar var. Son iki yıldır yaşadığımız
ve COVID-19 ile başlayan süreci sadece
bir salgın olarak algılarsak, geleceğe
yönelik hiçbir kurgu yapamayız. Doğa
bize bir mesaj verdi. Ben bir plancı olarak
yaşadığımızı bir sağlık sorunu değil,
daha kapsamlı bir sistem sorunu olarak
görüyorum. Geleceğin yeni sistemleri
yeniden tasarlanmalı.
Tarihi Kentler Birliği, 2000’de bir hareket
başlattı; bir sistem tasarlamaya başladı.
Bu sistemi geleceğe yaydı. Ki gelecek
yıl bizim için çok önemli bir yıl: 2023.
Türkiye Cumhuriyeti’nin ikinci yüzyılının
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başlangıcı. Mustafa Kemal ve arkadaşları bir
cumhuriyet tasarladılar. Geleceği tasarladılar.
Şimdi bizim de 2023’te gençleri odağa alan yeni
bir tasarım anlayışını ortaya koymamız lazım.
2000’li yıllarda başlayan hareketin öncüsü değerli
hocamız Prof. Dr. Metin Sözen, bu hareketi çok
daha önce, '70’li yıllarda Anadolu’dan başlattı.
O nedenle siz değerli başkanların yapmış
olduğu her iş, bir sistemin parçası olarak
yeniden tasarlanmalı ve 2030'ları, 2050'leri nasıl
tasarlayacağımız düşüncesiyle devam etmeli.
TKB buluşmaları bu bakımdan çok önemli.
Herkes birbirinden bir şey öğrendi; sistem
kuruldu ve devam ediyor.
2023’te Tarihi Kentler Birliği gündemine ne
almalı? 10 temel ilke var bu noktada: Değişim
için tasarım, deneyimi deneyimlemek, geleceği
tasarlamak, etkileşim yaratmak, ulusal politika
oluşturmak, risk altındaki mirası yönetmek,
yeni kuşağı mirasla buluşturmak, yeni nesil
etkinlik tasarlamak, miras ağı tasarlamak ve
miras koruma girişimcileri yetiştirmek. Bu, Tarihi
Kentler Birliğinin 2023’ten itibaren gelecek on
yıllarına dönük 10 başlık. Bunları kendi içinde
yönetim kurulları, belediye başkanları, meclisler
değerlendirir kuşkusuz. Ancak değerlendirme
aşamasına özellikle gençleri katmakta yarar
var. O noktada gelecek tasarlanabilir diye
düşünüyorum.
TKB 2023’te yeni bir yol haritası hazırlayacaktır.
2000 yılından bu yana yapmış olduğu çok
değerli çalışmaları biraz önce saydığım ilkeler
eşliğinde ve gençlerin katılacağı yeni fikirlerle
yoğurarak 2030’a, 2050’ye yönelik hedefler
ortaya koyacaktır. Biliyorsunuz, Birleşmiş
Milletlerin 17 temel ilkesi var. Bu ilkelerden bir
bölümünün bu yol haritasında bulunmasında
fayda var. Bunlardan biri iklim değişikliği ilkesi.
Hepimizi etkiliyor. Bir diğeri erişilebilir temiz
enerji, sorumlu tüketim ve üretim. Bakın, gıda
kriziyle karşı karşıyayız. Birkaç yıl içinde bu krizi
çok derinden hissedeceğiz. Suda yaşam, karada
yaşam, barış ve adalet için ve hedefler için
A. Faruk Göksu / Yeşilgöz Obruğu
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işbirliği... Birleşmiş Milletlerin hedefleriyle
entegre bir yol haritası hazırlanırsa
o zaman ulusal platformdan çıkıp
uluslararası platform da bu yaratılabilir.
Eğer gelecek tasarımı yapacaksak şu
3 sorunun yanıtını tartışmamız gerekiyor:
• Yeni neslin beklentileri kültürel mirasın
korunmasında nasıl farklılık yaratır?
• Dijital dönemde yaratıcılık ve mirası nasıl
birleştireceğiz?
• Tasarım düşüncesi kültürel mirasın
geleceğini nasıl şekillendirir?
Son olarak Simit Ekonomisi diye bir
kitap çıktı. Yazarı Kate Raworth, Oxford
Üniversitenden bir profesör. Şu ana
kadar anlattıklarımı yeni nesle, yeni nesil
ekonomileri dikkate alarak özetliyor.
Resmi büyük görün diyor. Yeni yüzyıl,
yeni hikâye demek. 2023, bizim için yeni
bir yüzyıl. Yeni hikâyelere ihtiyacımız var.
Yaşadığımız riskleri dikkate alan, gençleri
heyecanlandıran, bir seferberlik halinde
yeni ufuklar açacak yeni hikâyelere
ihtiyacımız var. Bu hikâyeleri kim yazacak?

Yazarın ikinci mesajı şu: Sistemleri
kavra. Doğa sisteminden öğrenilecek çok
şey var. Bunu geçen yıllarda yangınlarda
gördük. Doğa sistemini çok iyi anlayıp,
algılayıp oradan esinlenilecek yeni şeyler
yapmamız lazım. Şu anda dünyada en
büyük akımın ismi biyomimikri! Yani
doğadan öğrenecek çok şeyimiz var.
Ve son olarak: Yenilemek için yarat.
Değerli katılımcılar bizim hangi
meslekten olursak olalım, bilindik davranış
biçimlerimizi bir kenara atmamız lazım.
Artık biraz önce verdiğim mesajlar
çerçevesinde yeni davranış biçimlerini
keşfetmemiz gerekiyor. Bunun için de
gençlerle çalışmamız gerekiyor. Mithat
Kırayoğlu’nun konuşmasında bahsettiği
“yeni nesil koruma”yı Tarihi Kentler
Birliğinin gündemine alırsak, yeni nesil
ekonomiler, yeni nesil girişimciler, yeni
nesil kültürel birikimi… Buradaki işbirlikleri
Tarihi Kentler Birliğini daha farklı alanlara
götürür ve bu işbirlikleri büyük Türkiye
hikâyesi içinde anlamlı okunabilir.

Müzeye adını veren yedi güzel adamdan biri olan Cahit Zarifoğlu için hazırlanan köşe
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1860'larda Protestan Okulu,
ardından Kahramanmaraş Lisesi
olan yapı, Yedi Güzel Adam
Edebiyat Müzesi işlevini kazandı.
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MÜZE ÖZENDİRME ÖDÜLLERİ
SAHİPLERİNİ BULDU
Tarihi Kentler Birliği ve Gaziantep Büyükşehir
Belediyesi Genel Sekreteri Sezer Cihan’ın
sunuculuğunda düzenlenen ödül töreni ile
Müze Özendirme Yarışmasının 6’ncısı da
kutlanmış oldu.

rolü olan müzelerin sayısı 259‘a ulaştı.
Tarihi Kentler Birliği ve ÇEKÜL Vakfı,
geçmişten bu yana müzelerin nitelik
ve niceliğine dair yürütülen çalışmaları
destekliyor.

Tarihi kentlerde müze sayısını arttırmayı; kent
müzeleri aracılığıyla kentlilerin yaşadıkları
coğrafyanın tarihini, kültürünü tüm
incelikleriyle öğrenmelerine önayak olmayı;
kentlinin yaşadığı kentle bağını ve ilişkisini
pekiştirmeyi amaçlayan ve ilk kez 2016 yılında
düzenlenen TKB Müze Özendirme Yarışması,
daha ilk yıllarında kurumsallaşarak tarihi
kentler arasında “yılın önemli olayı” haline
geldi. Kimlikli kentlerin oluşumunda etkin bir

Müze Özendirme Yarışması Ödül Töreni
kapsamında, Müze Özendirme Yarışması
Jüri Başkanı Ahmet Erdönmez, Tarihi Kentler
Birliği ve Kahramanmaraş Büyükşehir
Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, TKB
Encümen Üyesi ve Kayseri Büyükşehir
Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç,
TKB Encümen Üyesi ve Merzifon Belediye
Başkanı Alp Kargı, 15 belediyeye 16 proje ile
7 ayrı kategoride ödüllerini takdim etti.

Malatya Büyükşehir Belediyesi Kent Müzesi
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JÜRİ ÖZEL ÖDÜLLERİ
Malatya Büyükşehir Belediyesi Kent Müzesi
Nilüfer Belediyesi Dr. Hüseyin Parkan Sanlıkol Müzik Enstürmanları Müzesi
EL SANATLARI ve ZANAAT MÜZELERİ
Amasya Belediyesi Şeyh Hamdullah Yazı Tarihi ve Hüsn-i Hat Müzesi
Gölcük Belediyesi Hattat Ali Vasfi İzmidî Hüsn-i Hat Müzesi
Kayseri Büyükşehir Belediyesi Ahi Evran Esnaf ve Sanatkârlar Müzesi
Odunpazarı Belediyesi Lületaşı Müzesi
Nilüfer Belediyesi Dr. Hüseyin Parkan Sanlıkol Müzik Enstürmanları Müzesi
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Kimlikli kentlerin
oluşumunda etkin rolü
olan müzelerin sayısı
giderek artıyor; tarihi
kentler müzeleri ve müze
projeleriyle her geçen gün
daha büyük bir özenle,
daha yetkin örneklere
imza atıyor.

YAŞAM KÜLTÜRÜ MÜZELERİ
Ayvalık Belediyesi Küçükköy Kent Müzesi
Konak Belediyesi Kadın Müzesi
Soma Belediyesi Kültür Evi Müzesi

KENT KÜLTÜRÜ MÜZELERİ
Gaziantep Büyükşehir Belediyesi
Atatürk Anı Müzesi
Kozan Belediyesi Kozan Kent Müzesi

SANAT VE EDEBİYAT MÜZELERİ
Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi
Yedi Güzel Adam Edebiyat Müzesi
Kadıköy Belediyesi Barış Manço Müze Evi
Odunpazarı Belediyesi Osman Yaşar
Tanaçan Fotoğraf Müzesi

MİLLÎ MÜCADELE MÜZELERİ
Kepez Belediyesi Anadolu Şehitler Müzesi
DOĞA TARİHİ MÜZELERİ
Kuşadası Belediyesi Mineral ve Fosil Müzesi
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Ödül Töreni / Kadıköy Belediyesi Barış Manço Müze Evi
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YENİ YÜZYIL, YENİ HİKÂYE
A. Faruk Göksu
ÇEKÜL Vakfı Yönetim Kurulu Üyesi, Şehir Plancısı

2023 çok önemli bir yıl. Türkiye
Cumhuriyeti’nin kuruluşunun ikinci
yüzyılının başlangıcı. Mustafa Kemal
ve arkadaşları yüzyıl önce cumhuriyeti
tasarladılar. 2000’li yıllarda başlayan Tarihi
Kentler Birliği hareketinin öncüsü değerli
hocamız Prof. Dr. Metin Sözen, bu hareketi
çok daha önce, ‘70’li yıllarda başlattı. Her
iki hareketin başlangıç noktası Anadolu;
ortak yönü ise arkasında güçlü bir hikâye
ve güçlü liderlerin olması. 2023’te yeni
yüzyıla girerken yeni hikâyelere ihtiyacımız
var. Yaşadığımız riskleri dikkate alan,
gençleri heyecanlandıran, bir seferberlik
halinde yeni ufuklar açacak ortak hareket,
ortak gelecek için tasarlanmalı.
Bugün bize düşen görev, 2023’te
gençleri odağa alan yeni bir sistem
tasarım anlayışını ortaya koymak olmalı.
Yeni anlayışın temel çerçevesini de doğa
odaklı düşünce yaklaşımı oluşturmalı.
Doğa sistemlerini anlamalı; kentsel
sistemler yeniden tasarlar ve küresel
risklerle mücadele ederken doğanın
davranış biçimlerinden yararlanılmalı.
Son iki yıldır yaşadığımız ve COVID-19 ile
başlayan süreci sadece bir salgın olarak
algılarsak, gelecek tasarımı yapamayız.
Doğa bize depremlerle, salgınlarla, orman
yangınları ve gıda krizleri ile sürekli mesaj
veriyor. Küresel ölçekte yaşananlar, sağlık,
gıda, iklim krizi sorunları olarak değil,
daha kapsamlı bir sistem sorunu olarak
değerlendirmeli.

Biyomimikri: Doğadan Esinlenen Tasarımlar
Günümüzde bilim, mühendislik ve tasarım
alanlarında kullanılan yeni disiplinin adı
biyomimikri. Sorunlara çözüm üretmek
için doğadan esinlenmenin bir yolu. Doğa
sisteminden öğrenilecek çok şey var. Bunu
geçen yıllarda yangınlarda gördük. Doğa
sistemini çok iyi anlayıp, algılayıp oradan ilham
alarak, yeni sistemler ve süreçler tasarlanmalı.
Geleceğin yeni sistemleri doğadan alınacak
derslerle tasarlanmalı. TKB çatısı altında doğa ve
kültür odaklı her çaba ve uygulama, bir sistemin
parçası olarak yeniden keşfedilmeli, süreç birikim
üzerine tasarlanmalı ve 2030'ları, 2050'leri nasıl

YEREL KİMLİK

43

Kentler Birliğinin 2023’ten itibaren gelecek
on yıllarına dönük temel ilkeler. İlkeler
yönetim kurulları, belediye başkanları ve
belediye meclislerinde değerlendirilmeli.
Değerlendirme aşamasına özellikle
gençler katılmalı. Gençler, TKB’nin gelecek
tasarımında etkin olmalı.
TKB 2023’te yeni bir yol haritası
hazırlayacaktır. 2000 yılından bu yana
yapmış olduğu çok değerli çalışmaları biraz
önce saydığım ilkeler eşliğinde ve gençlerin
katılacağı yeni fikirlerle yoğurarak 2030’a,
2050’ye yönelik hedefler ortaya koyacaktır.
Birleşmiş Milletlerin sürdürülebilir kalkınma
amaçlarından bir bölümü yol haritasında
yer almalı. Bunlardan en önemlisi ve
öncelikli olanı iklim değişikliği. Hepimizi
etkiliyor. Bir diğeri erişilebilir temiz enerji,
sorumlu tüketim ve üretim. Günümüzde
gıda kriziyle karşı karşıyayız. Birkaç yıl içinde
bu krizi çok derinden hissedeceğiz. Suda
yaşam, karada yaşam, barış ve adalet ve
hedefler için işbirliği önemli.

tasarlayacağımız düşüncesiyle devam
etmeli. TKB buluşmaları bu bakımdan çok
önemli.
Gençlerle Gelecek Tasarımı
2020 yılında hazırlanan TKB Yol Haritasında
belirlenen 10 temel ilke tartışılmalı: Değişim
için tasarım, deneyimi deneyimlemek,
geleceği tasarlamak, etkileşim yaratmak,
ulusal politika oluşturmak, risk altındaki
mirası yönetmek, yeni kuşağı mirasla
buluşturmak, yeni nesil etkinlik tasarlamak,
miras ağı tasarlamak ve miras koruma
girişimcileri yetiştirmek. Bunlar, Tarihi

Gelecek tasarımı için üç sorunun yanıtı
tartışılmalı: Yeni neslin beklentileri kültürel
mirasın korunmasında nasıl farklılık yaratır?
Dijital dönemde yaratıcılık ve mirası nasıl
birleştireceğiz? Tasarım düşüncesi kültürel
mirasın geleceğini nasıl şekillendirir?
Özetle, 2023, bizim için yeni bir yüzyıl.
Yaşadığımız riskleri dikkate alan, gençleri
heyecanlandıran, bir seferberlik halinde
yeni ufuklar açacak yeni hikâyelere ihtiyaç
var. Zaman, bilindik davranış biçimlerini
değiştirme zamanı. Risklere karşı dayanıklı
sistemlerin tasarlanması için yeni davranış
biçimleri keşfedilmeli. TKB, yeni nesil
ekonomiler ve yeni nesil girişim üzerine
yeni bir eko sistem tasarlanması için
gençlerle çalışılacak yeni süreci başlatmalı.
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Kent Rehberi
Kahramanmaraş,
geleneksel el sanatlarından
yaylalarına, sözlü kültürün
taşıyıcısı ozanlarından
konaklarına geniş bir
yelpazede doğa ve kültür
kenti.

Tarihi Kapalı Çarşı
Kahramanmaraş, temelleri Dulkadiroğulları
Dönemine dayanan, Kahramanmaraş’ın
kültür zenginliğinin bir yansıması olan
ve günümüzde de hem varlığını hem
de ekonomik canlılığını korumuş tarihî
çarşılara ev sahipliği yapan bir kent.
Merkezde bulunan ve ziyaretçi sayısı yoğun
olan kapalı çarşı 16. yüzyılda inşa edilmiş.
Bedesten ile Bakırcılar Çarşısı arasında,
kuzey-güney doğrultusunda yerleşik olan
ve Osmanlı kapalı çarşılarının en erken
örnekleri arasında bulunan kapalı çarşı,
ortasındaki dua kubbesiyle dikkat çekiyor.
Cephe yenileme işlemi yakın zamanda
tamamlanan tarihî ticaret merkezinin
7 kapısı bulunuyor. “Suk-i Maraş” yani Maraş
Çarşısı etrafında geleneksel el sanatları
alanında üretim yapan çok sayıda atölye ve
dükkân yer alıyor. Bu atölyelerde bakırcılık,
keçecilik, külekçilik, demircilik, kuyumculuk,
ahşap oymacılığı gibi geleneksel el sanatları,
üretim aşamasında izlenebiliyor.
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Ali Kayası
Yerden 150 metre yükseklikte düz bir kaya
olan Ali Kayası, ismini Hz. Ali’den alıyor. Efsaneye
göre Hz. Ali savaşa giderken yolu bu sarp ve yalçın
kayaya düşer ve burada dinlenmeye karar verir.
Üzerine geldiğinde kayanın Güredi Kayasıyla
bitiştiğini görür. Aynı adı taşıyan Güredi Suyunun da
yine üzerinde bulunduğu kayayla tıkandığını fark
eden Hz. Ali, suyun önünü açmak için kılıcını kayaya
vurur; kaya düz bir şekil alır, Güredi Suyu yolunu
bulup Ceyhan Nehrine karışır. Derin bir vadinin iki
yakasını oluşturan Ali Kayası, günümüzde Menzelet
Baraj Gölünün içinde yer alıyor. Kahramanmaraş
tersiyer tektonik evrimini yansıtan Ali Kayası
Kanyonunun bulunduğu vadide mevsimlik
şelaleler, çam ve meşe ormanları dikkat çekici bir
güzellik yaratıyor. Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesinin Ali Kayası üzerinde bakı alanı oluşturmak
üzere projelendirdiği cam teras, yapım aşamasında.

Fırnız Çayı Mesire Alanı

Fırnız Çayının etrafında yer alan ağaçlarla
oluşturduğu Fırnız Çayı Mesire Alanı, kentlilerin
yaz ortasında bile buz gibi soğuk olan Fırnız
Suyunun kenarında dinlenmek, piknik yapmak,
eğlenmek için seçtiği en önemli doğal güzellikler
arasında yer alıyor. Kahramanmaraş’ın
53 kilometre kuzeybatısına düşen ve eteklerine
Fırnız Mahallesinin kurulduğu dağdan doğan

su, Çukurhisar Suyu ile birleşerek doğuya
yönelirken suyun oluşturduğu manzara,
görenleri hayran bırakıyor. Fırnız Çayı boyunca
su kenarına kurulmuş çardaklar da bulunuyor.
Kahramanmaş’ta aralarında Peynirdere, Kerhan,
Geben, Nurhak, Mismilli, Göksu, Gökpınar, Kısık,
Erkenez, Deliçay, Orçan, Zeytin, Korsulu ve
Söğütlü’nün de olduğu çok sayıda akarsu var.
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BERGAMA’DA OYUNCAK
BEBEKLERDEN BİR DÜNYA
Hatice Özdemir Demir
Bergama Belediyesi UNESCO Birimi Sanat Tarihçisi,
Araştırmacı Yazar

Terzi, oyuncak bebek tasarımcısı ve kültür gönüllüsü Emine Sönmezer,
Bergama’daki evinde sayısı bini bulan oyuncak bebekleriyle, genellikle
çocuk dünyasına ait olduğu düşünülen ancak derin bir hafızayı canlandıran
“figürleri” ayakta tutuyor. Oyuncak bebeklere ev sahipliği yapan bu yapı;
kentsel sit alanında bulunan Atmaca Mahallesi, Çınarlı Hamam Caddesine
açılan çıkmaz sokaktan cephe alıyor. Büyükçe bir avlu içinde Akropol’e bakar
şekilde konumlandırılmış, iki katlı, geleneksel Osmanlı konut mimarisinde iç
sofalı plan tipinde, almaşık duvar tekniğinde inşa edilmiş olan yapı 19. yüzyıla
tarihleniyor. Avlusunda müştemilat, fırın ve hela gibi yardımcı mekânlar ile
bu eve özgü Osmanlı hamam kalıntısı da yer alıyor. Tarihi evi, 2020 yılında
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Bergama’da bulunan ve bir müze-ev
olarak faaliyet gösteren Gupse Bebek Evi,
oyuncak bebekleri restorasyondan geçirerek
kendi tasarladığı kıyafetlerle yeniden giydiren
bir el ustası ve kültür emekçisinin ürünü.
satın alan Emine-Emin Sönmezer
çifti, eseri, kentsel dokuya uyumlu
özgün tekstil ve etnografik
ürünlerle tasarlamayı amaçlamış.
Özel kıyafetler tasarlayan Emine
Sönmezer, çocukluğunda
annesinin kendisi ve mahalledeki
diğer çocuklar için diktiği oyuncak
bez bebekleri unutamamış. Ailesi,
93 Harbi olarak bilinen 1877-78
Osmanlı Rus Savaşı nedeniyle
Kafkasya’dan Kayseri’ye göç
eden Emine Sönmezer’in babası
da annesi gibi bir zanaatkâr.
Annesinin çocuklar için diktiği
bebek elbiselerine, marangoz
babasının çocuklar için yaptığı
tekerlekli ahşap oyuncaklar
ekleniyor. Bu oyuncaklara,
mahalleli çocuklara anlatılan
masallar eşlik ediyor.

El sanatları, somut olmayan
kültür mirası olarak masal,
kişisel hafızada yer ettiği için
olsa gerek, Emine Sönmezer’in
ablası Sibel Radiye Kül de,
Kapadokya’da içinde binlerce el
yapımı kitre bebeğin olduğu özel
bir müzenin kurucusu. Oyuncak,
oyuncak bebek yapımı ve onların
kıyafetlerinin tasarlanması,
terzilik gibi hüner isteyen; anne
ve babadan gelen bu “kültür”
her iki kardeşin de üretimlerinde
belirleyici olmuş.
Emine Sönmezer ve eşi Emin
Sönmezer, ilk olarak 2006 yılında
İzmir Bornova’daki evlerini bir
bebek atölyesine dönüştürmüş.
Bir süre sonra sayısı bini bulan
bebekleri çocukların ziyaret
edebilmesi için bebekleriyle
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Etnografya müzesini andırdan Gupse Bebek Evi, Bergama'da bir
sokağı tarih ve sanatla buluşturan özel bir mekân.
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beraber Bergama’ya taşınan çift, Gupse Bebek
Evinin de ilk adımını atmış. Çerkezlerde kız
çocuklarına verilen ve "kalp ve can" anlamına
gelen Gupse ismi, koleksiyonun da mekânın da
adı olmuş. Bugün Bergama’da tarihi bir evde
meraklılarını bekleyen bu bebekler, uzun bir
çalışma sürecinin sonunda sergilenmeye hazır
hale geliyor. Emine Sönmezer, çoğu bitpazarı
ve çöpten topladığı bebekleri önce temizleyip
dezenfekte ediyor, ardından onları onarıyor ve
her birine yüz ifadelerine göre özel kıyafetler
tasarlıyor: "Oyuncak bebekleri bitpazarında çok
kötü durumda buluyorum. Kolları, bacakları
kopmuş hatta gözleri bile olmayanlar oluyor.
Onları eve getirdikten sonra detarjanlı sulardan
geçiriyor, saçlarını şampuanlıyor, daha sonra
restorasyon işlemlerine geçiyorum. Atölyeme bir
nevi bebek hastanesi diyebiliriz. Kolları, bacakları
takıldıktan sonra yüz ifadelerine göre kıyafetlerini
tasarlıyorum, saçları yoksa saçlarını yapıyorum."
Bebeklerin bir örnek olmadığı, hepsinin özgün bir
tasarımla karşımıza çıktığı bu koleksiyonda Emine
Sönmezer, onların tarihsel serüvenine de kulak
veriyor: "Benim için bitpazarından bu bebekleri
kurtarmak bir tutku oldu. Her bulduğum bebekte
başka bir duygu yaşıyorum, yaşanmışlıkları beni
daha çok ilgilendiriyor. Kim bilir hangi çocukları
sevindirdiler, hangi çocuğun doğum günü
hediyesiydi? Ondan sonra ne oldu da bu çöp
torbasına atıldılar? gibi bir sürü soru soruyorum
kendime… Ben bu bebekleri yeniden başka
çocuklarla yaşatmak istiyorum."
Emine Sönmezer'in müzeyi andıran evinde atölye
çalışması devam eden 300 bebek daha bulunuyor.
Tarihi evin avlusundaki müştemilatın bir kısmını
da başka çocuk oyuncakları için hazır hale
getirmeyi tasarlayan Emine ve Emin Sönmezer
çifti, Çınarlı Hamam Caddesinin bir sanat sokağına
dönüşmesini umuyor.
Bir tür etnografya müzesini andıran Gupse Bebek
Dünyası, çocuklarla buluşmak üzere bir müze-ev
olarak kurgulanmış. Çocuklar, oyuncak bebekleri
hafta sonları 14:00-16:00 arasında ziyaret edebiliyor.
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GAZİANTEP’E ÇOK
YÖNLÜ BAKIŞ
ÇEKÜL Akademi UNESCO Dünya Mirası ve
Yerel Yönetimler eğitiminin üçüncü modülünü
Gaziantep’te gerçekleştirdi.
Gaziantep, Hitit yerleşkeleri, Roma Dönemine tarihlenen Zeugma ile sonraki
dönemlerden kalan kale, han, hamam ve konut yapılarıyla, günümüzün
kültür mirası zengin kentleri arasında yer alıyor. Kentte sürdürülen
restorasyon çalışmaları ve sokak sağlıklaştırmalarının yanı sıra müzeler, sanat
merkezleri ve kütüphaneler kuruluyor; Aşağı Fırat Havzası ve antik kentlerde
turizm altyapısı geliştiriliyor; somut olmayan kültürel mirasın korunmasına
yönelik projeler oluşturuluyor.
8-10 Haziran tarihleri arasında yapılan eğitim ve alanda teknik inceleme gezisi
ve vaka analizini içeren eğitim kapsamında Namık Kemal Döleneken, Serdar
Murat Gürsel, Zafer Okuducu, Fikret Tural ve Prof. Dr. Atilla Engin sunumlarını
paylaştı, teknik inceleme gezilerinde katılımcılara rehberlik etti. ÇEKÜL
Akademi eğitiminin ilk iki modülünde anlatılan konuların pekiştirilmesi
amacıyla UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesinde varlıkları olan ve başvuruları
devam eden; kalıcı listeye geçmek için çalışmalar yürüten Gaziantep’te
koruma alanları incelendi, yapılan çalışmalar hakkında detaylı bilgi alındı.
Gaziantep Metin Sözen Eğitim ve Kültür Merkezi
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Benzer bir süreçten geçen ya da UNESCO
Dünya Mirası Listesi için hazırlıklarını sürdüren
kentler, örnek uygulamalar aracılığıyla kendi
süreçlerini yeniden ele alma fırsatı buldu.
UNESCO ve alan yönetimi kavramlarının TKB
gündemine girdiği 2010 ve ilk alan yönetim
eğitimlerinin başladığı 2012 yılından bu yana,
tarihi kentler UNESCO başvuru süreçlerinde
giderek artan bir nitelikte çalışmalar yürütüyor.
İlk alan yönetimi eğitimi, Gaziantep’te
uygulandı, kent üç varlığıyla UNESCO
Dünya Mirası Geçici Listesine girdi. Yesemek
Taş Ocağı ve Heykel Atölyesi ile Zeugma
Arkeolojik Alanı ve Gaziantep Yeraltı Suyu
Yapıları.
Yesemek’te Dünden Bugüne
UNESCO Dünya Kültür Mirası ve Alan Yönetimi
Şube Müdürlüğü, 2015 yılında KUDEB Daire
Başkanlığı bünyesinde kuruldu. Bu tarihten
itibaren Gaziantep’te paydaşlarla pek çok
çalıştay, sempozyum ve etkinlik düzenlendi.
Bugün gelinen aşamada yapılan arkeolojik
Yesemek Heykel Atölyesi

kazılar, yerinde koruma çalışmaları, çevre
düzenlemeleri ve Yesemek’in ev sahipliğinde
pek çok organizasyonla birlikte, Yesemek Taş
Ocağı dosya süreci gelişmeye devam ediyor.
Yerel Kimlik dergisinin 68’inci sayısında, Namık
Kemal Döleneken ve Zafer Okuducu imzasıyla
yayımlanan yazı, ilk kez 19. yüzyıl sonlarında
kayıtlara geçen kültür mirası Yesemek’te
yapılan çalışmalar hakkında ayrıntılı bilgiler
içeriyordu. Yesemek Köyünün güney
bitişiğinde yer alan Yesemek Heykel Atölyesi
ve Taş Ocağındaki ilk kazı çalışmaları 19551961 yılları arasında Bahadır Alkım ve Refik
Duru tarafından yapıldı; 1989 yılında İlhan
Temizsoy’un başlattığı çalışmalarsa 1991 yılına
kadar devam etti. 2017 yılında alan yönetimi
sınırı belirlenen Yesemek’e 2018 yılında alan
başkanlığı atandı ve 2020 yılında yönetim
onaylandı. Alan Yönetim Başkanlığının
KUDEB’le birlikte envanter ve belgeleme
faaliyeti; Yesemek Köyü için kamusal arkeoloji
ve farkındalık çalışmaları; farklı disiplinlerin
alan incelemeleri ile sempozyumlar,
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Yesemek’in adını son dönemde sıklıkla
gündeme getiriyor.
Altı da Üstü de Kültür
Alleben Deresi kenarında kurulan
Gaziantep, livas ve kastalleriyle de önemli.
Derenin suyunun yetersiz olması, kurak
mevsimlerde ve yaz aylarında su seviyesinin
azalması nedeniyle suyu kaynağından alan
ve yer altından ihtiyaç duyulan alanlara
taşıyan kanal sistemi livas ile bu sistemle
taşınan suyun kamusal alanlarda kullanıma
açıldığı kastellerin ilk örneğine MÖ 1.
yüzyılda İran’da rastlanıyor. Kurak iklime
sahip birçok yerde görülen ve literatürde
daha çok "qanât" adıyla bilinen yer altı su
kanallarıyla benzer yapım teknolojisine
sahip olan livaslar arasında Gaziantep
livasları, “qanât”ın Gaziantep'teki uygulama
örneği olmasıyla, insanlığın ortak mirasının
bir parçası. Ahmet Çelebi, İhsan Bey
(Esenbek), Şeyh Fetullah, Pişirici ve Kozluca
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Kastelleri günümüzde tespit edilmiş livas
ve kastellerin başlıcaları. Livas ve kastelleri
Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, ÇEKÜL
Vakfı ve Obruk Mağara Araştırma Grubu
işbirliği ile belgeleme, koruma ve yaşatma
çalışmaları sürüyor.
Gaziantep’te Bir Hitit Yerleşkesi
Yesemek’e yakın bir Hitit yerleşkesi olan
Tilmen Höyük, Hitit kültürü ve yerleşimi ile
ilgili önemli bir örnek. Orta Tunç Çağı kenti
olan Tilmen Höyük savunma yapıları, giriş
kapıları ve anıtsal yapılarıyla günümüzde
de görünür durumda. 2003 yılında yapılan
çalışmalardan sonra alan arkeopark olarak
işlevlendirildi. Tilmen Höyük, 2018 yılında
Gaziantep Metin Sözen Eğitim ve Kültür
Merkezinin organizasyonunda bölge
üniversitelerinin arkeoloji ve mimarlık
bölümü öğrencileriyle düzenlediği kamp
kapsamında 200 öğrenci tarafından
yakından incelenmişti.
Pişirici Kasteli / Tilmen Höyük / Yesemek Heykel Atölyesi

54

HABER

MİRAS ALANLARINDA
DAYANIKLILIK RAPORU
Kültürel Miras Alanlarında Dayanıklılık Araştırma
Raporunun ilk saha çalışması “Manavgat, Akseki,
İbradı Bölgesi Çalıştayı” ile 23 Haziran’da başladı.
Geçen yıl yangın felaketi geçiren bölgede, iklim
kriziyle afetlerin doğal ve kültürel mirasa etkileri,
korunması için yapılması gerekenler uzmanların
katılımıyla tartışıldı.
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Tarihi Kentler Birliği ve ÇEKÜL Vakfı,
her yıl farklı bir saha araştırması yaparak
raporluyor ve ilgili kesimlerle paylaşıyor.
Bu yılın başlığı: Kültürel Miras Alanlarında
Dayanıklılık.
Neden Dayanıklı Kentler?
Ülkemizde de tüm dünyada
olduğu gibi iklim değişikliği ve
buna bağlı gelişmelerin insan
yerleşimleri üzerindeki etkisi
her geçen yıl daha görünür
olmaya başladı. Salgın hastalıklar,
orman yangınları, sel felaketleri
ile mücadele ederken, gelecek
projeksiyonları önümüzdeki
yıllarda da kuraklık, yangın,
su baskını gibi felaketlerin
gün geçtikçe artarak insan
yerleşimlerini tehdit edeceğini
ortaya koyuyor.
2021 yılı içinde ülkemizde
meydana gelen orman
yangınları ve sel felaketlerinin
ardından geçtiğimiz günlerde

aynı bölgelerde tekrar yaşanan
felaketler, iklim değişikliği
gerçeğini bizlere bir kere daha
hatırlattı. Bu felaketler özellikle
kırsalda insan hayatlarını ve
yerleşimlerini etkilerken, doğal ve
kültürel miras da büyük zarara
uğradı.
İklim değişikliğine uyum
politikaları kapsamında,
“dayanıklılık” kavramı, insan
yerleşimlerine yönelik politika
ve uygulamaların da ana
başlıklarından biri haline geldi.
TKB Kültürel Miras Alanlarında
Dayanıklılık Araştırması, bu
tartışma içinde miras alanlarının
yerini değerlendirmeyi amaçlıyor.
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Çalıştaya bölgedeki yerel yönetimler, üniversiteler, koruma
kurulları, müzeler, sivil toplum örgütleri ve konuyla ilgili
kurumlardan temsilciler katıldı.
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Geleneksel Bilgi Afetleri Azaltır mı?
Manavgat Belediyesinin desteğiyle
düzenlenen çalıştay, restore edilen bir sivil
mimarlık örneği olan Side Kültür Evinde
yapıldı. ÇEKÜL Anadolu Araştırmaları
Koordinatörü, şehir plancısı Ahmet Onur
Altun, ÇEKÜL İş Geliştirme Koordinatörü,
şehir plancısı Ceyda Bakbaşa Bosson ve
ÇEKÜL uzmanlarından mimar Alp Arısoy’un
moderasyonunu üstlendiği çalıştayı bölgeden
20 uzman takip etti.
Çalıştay 2 oturumda gerçekleşti. Birinci
oturumda Manavgat Belediyesi Başkan
Yardımcısı Hâkime Yılmaz ile Antalya Rölöve
ve Anıtlar Müdürü Serap Sevgi yöredeki
kültürel miras envanteri hakkında bilgi
vererek, afetten etkilenen kültürel miras
değerlerinin tespit edilmesi için yürütülen
çalışmaları aktardı. İklim krizinin kültürel
mirasa etkileri, olası riskler, yerel kaynaklar,
dayanıklı kentler kavramı gibi konular ilk
oturumda tartışıldı. İkinci oturumda ise grup
çalışması yapıldı.

Doğa ve insanın uyumuyla elde edilen
geleneksel bilginin afetler ve iklim krizinin
etkilerini azaltmadaki rolü odağında görüşler
bildirildi. Yerel malzeme kullanımı, sivil mimari
tekniklerinin sürdürülebilirliği, hayvancılık
ve tarımda kullanılan geleneksel yöntemler,
ormancılık kültürü, göçerlerin yaşam
alanlarının korunması gibi önemli başlıklar
gündeme geldi. Uzmanlardan elde edilen
veriler, katılımcılarla paylaşılarak raporda yer
almak üzere derlendi.
Side’deki Kentsel Sit ve Arkelolojik Sit alanında
tarihi ve doğal dokuya uygun yürütülen
koruma, restorasyon ve işlevlendirme
çalışmaları da çalıştayın ardından incelendi.
Raporun ikinci saha araştırması ise sel
felaketinden etkilenen Karadeniz Bölgesinde
önümüzdeki aylarda düzenlenecek. ÇEKÜL
uzmanları tarafından hazırlanacak sonuç
raporunun Aralık ayında tamamlanması
hedefleniyor.
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Anısına Saygıyla…
Tarihi Kentler Birliği Danışma Kurulu ve ÇEKÜL
Vakfı Yüksek Danışma Kurulu Üyesi, mimar ve
şehir plancısı Prof. Dr. Zekai Görgülü aramızdan
ayrıldı. Tarihi kentlerin kültürel miraslarının
korunmasına ve genç kuşaklarda koruma bilincinin
gelişmesine büyük emek veren Zekai Görgülü’yü
sevgi ve saygıyla anıyoruz. Zekai Görgülü, Yıldız
Teknik Üniversitesi Mimarlık Fakültesinde farklı
dönemlerde Şehir ve Bölge Planlama Bölümü
Başkanlığı, YTÜ Mimarlık Fakültesi Dekanlığı
görevlerini sürdürdü; Mimarlık Fakültesi Dekanlar
Konseyi (MİDEKON) Başkanlığı, ÜAK/Mimarlık Temel Alan Komisyonu üyeliği ve başkanlığı, Şehir Plancıları
Odası Yönetim Kurulu-Danışma Kurulu, Onur Kurulu üyeliklerinde bulundu. Koruma Kurullarında üyelik,
başkan yardımcılığı ve başkanlık görevlerini de üstlenen Görgülü, Ulusal Mimarlık Birliği (UIA) Türkiye 2005
Toplantısı Bilim Kurulu ile Ulusal Eşgüdüm Toplantısı Tematik Danışma Kurulu üyeliklerinde bulundu.
Antalya Uluslararası Mimarlık Bienali başkanlığını da yapan Zekai Görgülü, uzun yıllar Tarihi Kentler Birliği
Kültürel Mirası Koruma Proje ve Uygulamalarını Özendirme Yarışması jüri başkanlığını yürüttü.

Ağa Han
Mimarlık Ödülü
2022 Kısa Listesini
Açıkladı
Ağa Han Mimarlık Ödülü (AKAA) 2022
Ödülleri için kısa listeye alınan 20 projeyi
duyurdu. Kısa listeye kalan projeler, mimarinin
en büyük ödüllerinden biri olan yarışma için
aday gösterilen 463 proje arasından, bağımsız
bir Master Jüri tarafından seçildi. Türkiye’den
de bir proje 2022 finalistleri arasında yer aldı:
Proje ve uygulama çalışmaları yüksek mimar,
restorasyon uzmanı Saadet Sayın tarafından

gerçekleştirilen Boğaziçi Üniversitesi Tarsus-Gözlükule
Kazıları Araştırma Merkezi Projesi büyük ödül için
yarışacak. Kısa listeye kalan 20 eserin fotoğrafik
temsilleri, Londra Mimarlık Festivaline denk gelen
King's Cross Outdoor Art Project’in bir parçası olarak
2-30 Haziran tarihleri arasında Londra'nın King's
Cross bölgesinde düzenlenen bir sergiyle mimarlık ve
sanatseverlerin ziyaretine açıldı.
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Koruma
Özendirme
Yarışmasına
Başvurular Başladı
Tarihi Kentler Birliğinin düzenlediği
ve ülkemizin doğal, tarihi, kültürel
mirasının korunması ile özgün kimliğinin
yaşatılmasında sürdürülen başarılı
çalışmaların ödüllendirildiği Tarihi Kentler
Birliği Tarihi Kültürel Mirası Koruma Proje
ve Uygulamalarını Özendirme Yarışmasına
başvuru süreci başladı. TKB üyesi tarihi
kentler, yarışmaya 1 Haziran 2022 tarihi
itibariyle son bir yıl içinde projesini
tamamlayarak ilgili kurumlarca onaylanmış,
uygulaması devam eden veya tamamlanmış
koruma örnekleri ile başvurabilecek.
Belediyelerin tek yapı ölçeği, sokak,
doku veya yerleşme bütünü ile başvuru
yapılabilecekleri yarışma için son başvuru
tarihi 29 Temmuz 2022. Yarışma kapsamında
Başarı Ödülü, Proje Ödülü, Uygulama Ödülü,
Süreklilik Ödülü, Jüri Özel Ödülü ile Metin
Sözen Koruma Büyük Ödülü başlıklarında
ödül verilecek. Koruma Özendirme
Yarışmasıyla ilgili güncel bilgiler, Tarihi Kentler
Birliği web sitesinden takip edilebilir.
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Ahi Evran
Müzesi Yeniden
Ziyarete Açıldı

İlk kez 2020 yılında ziyarete açılan Ahi Evran
Esnaf ve Sanatkârlar Müzesi, Kayseri Büyükşehir
Belediyesi tarafından onarımının tamamlanmasıyla
ikinci kez açıldı. Ahi Evran, Horasan'dan Kayseri'ye
13. yüzyılın başlarında gelerek Anadolu'daki Türk
ve Müslüman toplumunun ekonomik, sosyal
ve kültürel meseleleriyle ilgilenerek, esnaf ve
sanatkârları mesleki ve ahlaki yönde örgütleyip
biraraya getirmiş ve sosyal teşkilatlanmayı
oluşturmuştu. Açılış töreninde Kayseri Milletvekili
Mehmet Özhaseki, Büyükşehir Belediye Başkanı
Memduh Büyükkılıç, Kocasinan Belediye Başkanı
Ahmet Çolakbayrakdar, Melikgazi Belediye Başkanı
Mustafa Palancıoğlu, Hacılar Belediye Başkanı Bilal
Özdoğan, Yahyalı Belediye Başkanı Esat Öztürk,
Erciyes Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Çalış
ile Kayseri Esnaf ve Sanatkârlar Odaları Birliği
Başkanı Şeyhi Odakır’ın da bulunduğu Ahi Evran
Esnaf ve Sanatkârlar Müzesinde mesleklere ait
araç gereç ve mahalli eşyalar sergileniyor. Yeni
müzecilik teknikleriyle yeni yüzüne kavuşan
müzede bakırcılık, kalaycılık, demircilik, bıçakçılık,
marangozluk, dericilik, eyercilik, berberlik, terzilik,
urgancılık, halıcılık ve ayakkabıcılık olmak üzere
12 farklı alanda, yaklaşık 300 eser bulunuyor.
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Kemaliye
Geleneksel Çocuk
Oyunları Şenliği
Bu yıl 4’üncüsü düzenlenen Kemaliye
Geleneksel Çocuk Oyunları Şenliğinin
tohumları 2000 yılında atıldı. ÇEKÜL
Vakfının Kentler Çocuklarındır Eğitim
Programının Kemaliye’de de uygulanması,
7’den 70’e tüm halkın gündemine
yerleşmiş, etkisini uzun yıllar sürdürmüştü.
Kemaliyeli çocuklar o gün bu gündür,
yöredeki ÇEKÜL temsilci ve gönüllülerinin
emekleriyle doğal ve kültürel miraslarının
zenginliğinin farkında olarak büyüyor.
ÇEKÜL Vakfı Kemaliye gönüllüsü, emekli
öğretmen Kadriye Ayda Ünal, bu çabaları
biraz daha görünür kılmak, bir programa
bağlayarak süreklilik kazandırmak için
KEMAV (Kemaliye Kültür ve Kalkınma
Vakfı) çatısı altında, İlçe Milli Eğitim
Müdürlüğünün de desteğiyle Çocuk
Oyunları Şenliğini başlattı. Her yıl 23 Nisan
Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı
haftasında düzenlenen şenlik kapsamında
geleneksel sokak oyunları oynanıyor;
uçurtmalar gökyüzünde süzülüyor,
çocuklar fidanları toprakla buluşturuyor.

Mimar Sinan
ÇEKÜL Evi
Etkinliklerinde

ÇEKÜL, Mimar Sinan’ın İstanbul’daki
eserlerinden bir seçkiyi Mateverse evreninde
bir fotoğraf sergiyle ziyarete açmıştı. ÇEKÜL Bilgi
Belge Merkezi tarafından düzenlenen ve
9 Temmuz’a kadar açık kalacak olan İstanbul’un
Sinan’ı Sanal Fotoğraf Sergisi, paralel etkinliklere
sahne oldu. Etkinlik, ÇEKÜL Sinan’a Saygı Projesi
eski koordinatörü Dr. Ahmet Sezgin, ÇEKÜL’e uzun
yıllar emek vermiş olan Örgütlenme Koordinatörü
ve Gençlik Birimi Lideri Görkem Kızılkayak’ın
katılımıyla, ÇEKÜL Vakfı Genel Müdürü S. Yeşim
Dizdaroğlu’nun moderasyonunda yapıldı. Genel
çerçevesini İstanbul’un Sinan’ı Sanal Fotoğraf
Sergisinin oluşturduğu söyleşide Mimar Sinan gezi
rotalarının nasıl belirlendiği / kurgulandığı, kent
ve mekânla Sinan eserleri arasındaki bağlantı,
sergiye referans olan Sinan’a Saygı Projesi, ÇEKÜL
Bilgi Belge Merkezi Mimar Sinan Koleksiyonun
oluşturulması, Mimar Sinan eserlerinin günümüzde
nasıl korunduğu ve Sinan’ı anlamaya dönük
kaynaklar gibi konu başlıkları ele alındı. Söyleşiyi,
ÇEKÜL Vakfı YouTube adresinden izlemek
mümkün. https://www.youtube.com/c/ÇEKÜLVakfı
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Kadıköy
Çevre Festivali
Doğaseverleri
Buluşturdu
Her yıl Dünya Çevre Günü etkinlikleri kapsamında Kadıköy Belediyesi tarafından düzenlenen
Çevre Festivalinin bu yılki teması “İklim Krizi ile Mücadele” olarak belirlendi. 3-4-5 Haziran tarihlerinde
Selamiçeşme Özgürlük Parkında düzenlenen festival, sivil toplum kuruluşları ile doğaseverleri buluşturdu.
ÇEKÜL Vakfı da geleneksel olarak Çevre Festivali günlerinde ÇEKÜL standında katılımcılarla buluştu.
Vakfın doğal ve kültürel mirası koruma çalışmalarını yakından takip katılımcılarla genç kuşakların yoğun
bir şekilde ziyaret ettiği ÇEKÜL standında ÇEKÜL Dükkândaki doğa ve kültür temalı yayınlar, miras
koleksiyonu, özel tasarımlar ve doğa dostu ürünler yer aldı. ÇEKÜL standı, çocuklar için hazırlanan etkinlik
ve atölyelere de ev sahipliği yaptı. İstanbul'un Doğal Alanlarını Keşfediyoruz Harita Bulmacası, Ağaç Türleri
ve Yaprak Bulmacası, Gökçe Akgül ile Zeytin Ağacı Çizim Atölyesi, Bez Çanta Atölyesi bu etkinliklerden
birkaçıydı.

ÇEKÜL Bilgi Ağacı
Arapgir’de
ÇEKÜL Bilgi Ağacının doğal ve kültürel miras
eğitimleri Anadolu kentlerinde devam ediyor.
ÇEKÜL Bilgi Ağacı, 25-27 Mayıs tarihlerinde Arapgir
Belediyesi ve Arapgir Kültür Derneği ortaklığında
çocuk ve öğretmenlerle buluştu. Mehmet Akif
İlkokulu ve Ahmet Zeyneloğlu İlkokulundan 200'ü
aşkın öğrenciyle Motiflerdeki Doğa ve Tohumlarla
Yolculuk atölyelerini gerçekleştiren Bilgi Ağacı,
gönüllü öğretmenlerle Kentimin Öyküsü Öğretmen Eğitimini de uyguladı. Atölyeler ile Arapgirli çocuklar
doğada bulunan canlıları ve bu canlıların kültür üzerindeki etkilerini halı, kilim, heybe gibi el sanatları
ürünleri üzerinden inceleyerek doğa, kültür ve insan arasındaki bütüncül ilişkiyi keşfetti; yaşadıkları,
parçası oldukları doğayı ve tohumları daha yakından tanıyarak canlılar, bitkiler ve tohumlar arasındaki
ilişkiyi, benzerlikleri ve farklılıkları gördü. Öğretmen eğitimine katılan gönüllü öğretmenler ise Bilgi
Ağacının bütüncül bir bakış açısıyla doğa-kültür-insan arasındaki vazgeçilmez ve yaşamsal ilişkiyi temel
alarak mekân odaklı eğitim yöntemiyle hazırladığı program kapsamında biraraya geldi. Bu eğitim,
katılımcı öğretmenlerin geçmişten bugüne kültürel ve doğal mirası farklı yönleriyle keşfetmelerini ve
kentlerinin mirasını geleceğe aktaran bireyler olarak aktif rol almalarını amaçlıyor.

62

KİTAPLIK

Her Yönüyle
Baskil
Mezopotamya ile
Anadolu’yu birbirine
bağlayan yollar üzerinde
bulunan Baskil’de
yerleşim ilk Tunç Çağına
kadar dayanıyor. Kent,
Kalkolitik ve Neolotik
dönemlere ait höyükleri,
yanı başında akan Fırat’ı ve yörenin meşhur
tarım ürünü olan kayısısıyla öne çıkıyor.
Kafkas Cephesindeki kahramanlığı ve Millî
Mücadeleye verdiği destekle Mustafa Kemal
Paşa’nın teşekkürüne layık görülen Hacı
Kaya Sebati Duman da Baskil tarihinin
önemli figürleri arasında yer alıyor. Prof. Dr.
Hasan Kürüm ile Dr. Öğr. Üyesi Korkmaz
Şen’in editörlüğünde hazırlanan kitap,
Baskil’i tarihiyle, kaleleriyle, türbeleriyle,
demiryollarıyla, müziğiyle kapsamlı bir
şekilde ele alıyor ve bu küçük ilçe hakkında
ayrıntılı bilgiler veriyor. Kitap, Yıkılmazlar
Basın Yayıncılık tarafından yayımlandı.

Bitlis Kale
Kazısı
Seramik
Buluntuları
Anadolu’da Türk-İslam
kültürünün yayıldığı
kentlerden Bitlis, zengin
bir kültür mirasına sahip.
Bitlis Kale Kazısı Seramik Buluntuları kitabı,
Bitlis Kalesi üzerine yapılan çalışmaların sınırlı
oluşundan hareketle yazılmış. Korkmaz Şen
ve Yunus Emre Karasu tarafından hazırlanan,
tam adıyla Arkeolojik Veriler Işığında Bitlis Kale
Kazısı Seramik Buluntuları (2018-2019 Yılı Kazı
Dönemi), adından da anlaşıldığı üzere, 20182019 yılarında Bitlis Kalesinde yapılan kazı
çalışmalarında bulunan seramikler üzerine
yoğunlaşıyor. Kazıdan elde edilen metal, sikke,
cam ve seramik gibi buluntular; hamur, form,
bezeme tekniği açısından inceleniyor. Bitlis
tarihine ışık tutan kitap, bölgedeki sosyoekonomik yapı ve gündelik hayat hakkında
önemli bilgiler veriyor.

Mimari Koruma Üzerine Makaleler
İstanbul Üniversitesi Mimarlık Fakültesi öğretim üyesi Prof. Dr. K. Kutgün
Eyüpgiller’in yeni kitabı yayımlandı. Mimari Koruma Üzerine Makaleler,
Eyüpgiller’in, bir bölümünü öğrenci ve meslektaşlarıyla birlikte yaptığı
çalışmalarında kültür varlıklarını ele alış yöntemlerimizi inceliyor; belgeleme
ile başlayan süreçte restorasyon projelerinin oluşumuna ve restorasyon
biçimlerine odaklanıyor. Kitabın arka planında, çeşitli dergi ve bildiri
kitaplarında yayımlanan araştırma metinlerine erişim zorluğunu aşma
hedefi bulunuyor. Daha önce yayımlanmış 21 makale ve bildiri metninin
yer aldığı bu kitap, mimari koruma ve kentsel koruma konusunda farkındalık yaratıyor. Kitabevi
Yayınları tarafından yayımlanan Mimari Koruma Üzerine Makaleler, özellikle araştırmacıların ilgisini
çekecek bir derleme.
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Ba’rûr
Hanı

Her Yönüyle
Ani

Harran
Üniversitesi Güzel
Sanatlar Fakültesi
Mimarlık Bölüm
Başkanı Doç. Dr.
Mustafa Güler yeni kitabı Günümüzde
Anadolu Sınırları İçerisinde Kalmış Bilinen,
Tek Eyyübi Hanı; Ba’ rûr Hanı yayımlandı.
Ba’ rûr Hanı ile ilgili akademik çalışmalarına
1991 yılında başlayan Güler, Ba‘rûr Hanı’nın
hem proje müellifliğini hem de akademik
danışmanlığını yaptı. Eyyübi Dönemi
mimarisine ışık tutan bu yapıda onarım
çalışmaları 2018'de başladı ve 2020'de
tamamlandı. Restorasyon çalışmaları
sonucunda özgün haline kavuşan Ba’ rûr
Han (Han El-Ba’rur), ziyarete açık. Ba’ rûr
Han’ın tanıtımına katkı sunması beklenen
kitap ŞURKAV’ın 62’nci yayını olarak
yayımlandı.

Doğu Anadolu,
Kuzeybatı İran ve
Güney Kafkasya
bölgeleri arasında yer
alan Ani, yerleşim ve
savunmaya elverişli
stratejik konumunun
yanı sıra İpek Yolu
gibi önemli bir ticaret ağı üzerinde olması
nedeniyle yüzyıllar boyunca çeşitli kültürlere
ev sahipliği yapmış bir yerleşim. Taşınabilir
ve taşınamaz kültür varlıklarını tanıtmayı
ve gelecek kuşaklara aktarmayı amaçlayan
TURİNG’in bu yeni yayını, Ani’ye kapsamlı
bir bakış açısıyla yaklaşıyor. Prof. Dr. Oktay
Belli’nin kaleme aldığı kitap; etkileyici
surları, dini ve sivil mimari örnekleri, şehir
planlaması gibi geniş bir yelpazede bilgiler
sunuyor, zengin görsel içeriğiyle okurunu
bir kültür mozaiği olan Ani’de gezintiye
çıkarıyor.

İstanbul’da Kent İçi Deniz Ulaşımı
Osmanlı Dönemi denizcilik tarihiyle ilgili akademik çalışmaların dışında,
arşivlere dayalı çalışmaların sayısı oldukça azdır. Prof. Dr. Reşat Baykal’ın
kaleme aldığı Osmanlı İmparatorluğu’ndan Günümüze İstanbul’da Kent
İçi Deniz Ulaşımı kitabı denizcilik alanında Türkiye’de yapılmış önemli bir
çalışma olmasının yanı sıra denizcilik tarihinde bilinmeyenlere de ışık tutuyor.
Kitap; Antik Çağdan günümüze deniz ulaşım araçlarını, kullanılan terimleri,
Cumhuriyet öncesinde ve Cumhuriyet Döneminde İstanbul’daki tüm deniz
ulaşımını ele alıyor; Boğaziçi, Haliç, Marmara ve Karadeniz gibi denizler
ve su yollarıyla içi içe olan İstanbul’da deniz ulaşımının istenilen seviyede
gelişmemiş olmasının nedenlerini açıklıyor. Türkiye Turing ve Otomobil
Kurumu yayını olan kitap, denizcilik alanında çalışan araştırmacılar ve konunun meraklısı okurların
beğenisini kazanacak nitelikte.
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Mimarlar Odası Tarihinden Portreler:
Cevat Erder
Mimarlar Odası İstanbul Büyükkent Şubesi, alana farklı yönleriyle katkıda
bulunmuş mimarlarla ilgili yayın çalışmalarına bir yenisini daha ekledi: Cevat
Erder. Serinin her bir kitabında bir mimara yer veren Mimarlar Odası İstanbul
Büyükkent Şubesi, bu koleksiyonla alana merak duyanlara ve mimarlık/
mimarlık tarihi araştırmacılarına önemli bir kaynak da kazandırmış oluyor.
Selcen Coşkun’un katkılarıyla hazırlanan kitap, Erder’in kültür varlıklarının
korunması eğitimleri, koruma alanında yapılan çalışmalara verdiği destekler
ve kendisiyle yapılan söyleşilerden oluşuyor. Cevat Erder’i farklı yönleriyle ele alan kitap, önemli bir
tarih çalışması niteliğinde.

Büyükada
Bütün yaşamını İstanbul’un güzelleşmesi, tarihi değerlerinin
korunması ve bu bilincin halka aşılanmasına adamış bir İstanbul tutkunu,
Çelik Gülersoy. İstanbul’un tarihi, semtleri, kültürü hakkında hazırladığı
pek çok kitap ve makalesi bulunan Gülersoy’un Büyükada kitabı, adadaki
iskele, otel, kulüp, kıyı, kır, tepe, köşk ve evlerin resmedildiği albüm
çalışması niteliğinde. Zengin görsel malzemeyle tarihin perdesini aralayan
kitap, Büyükada’nın dünü ve bugünü arasındaki değişimi de gözler önüne seriyor. Çelik Gülersoy Vakfı
tarafından yayımlanan kitap, kültür ve sanat yapıların korunması ve kentli olma bilincinin gelişmesi
yolunda yapılmış önemli çalışmalardan biri.

Belleklerde Dile Gelen Bornova
Osmanlı’dan Günümüze
Bornova, Antik çağlardan beri birçok medeniyete ev sahipliği yapmış bir
kent. Kentin tarihi ve kültürel dokusuna sahip çıkmak amacıyla Bornova
Belediyesi tarafından kurulan Bornova Kent Arşivi ve Müzesi, kentlilik
bilincini geliştirerek gelecek kuşaklara aktarıyor. Müzenin sağlam temellere
oturabilmesi amacıyla yapılan arşiv çalışmasında Bornova özelinde İzmir’in
geçmişine tanıklık etmiş 150 kişiyle yapılan derinlemesine söyleşiler, kitabın
omurgasını oluşturuyor. Dokuz Eylül Üniversitesi Atatürk İlkeleri ve İnkılap
Tarihi Enstitüsü Müdürlüğü tarafından kurulan proje ekibinde proje sorumluluğunu Enstitü Müdürü
Prof. Dr. Kemal Arı ile Yrd. Doç. Dr. Alev Gözcü ve Yrd. Doç. Dr. Fevzi Çakmak üstlendi. Somut ve somut
olmayan kültürel değerleri geleceğe aktarma ve kent belleği oluşturma düşüncesiyle hazırlanan
kitap, Boronova Belediyesi yayını.

MÜZE ÖZENDİRME YARIŞMASI
KATALOĞU YAYIMLANDI
Tarihi Kentler Birliğinin ilk kez 2016 yılında gerçekleştirdiği Müze Özendirme Yarışması,
bu yıl 6’ncı kez düzenlendi. 16 müzenin yer aldığı yarışma kataloğuna
www.tarihikentlerbirligi.org adresinden online ulaşabilirsiniz.

