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TKB Balıkesir 
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Tasarım Rehberi
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Türkiye’nin en belirgin mirası, sivil mimari örneklerimizdir. Safranbolu başta 
olmak üzere, özellikle Osmanlı mimarisi Anadolu kentlerine hâkimdir. 
Taraklı, Mudanya, Ayaş, Tosya, Kastamonu’nun da içinde olduğu Batı 
Karadeniz Havzası, büyük ölçüde koruma altına alınmıştır. 

Tarihi kentlerimizin kalbi, yaşayan mahallelerimizdir. Sivil mimarinin yoğun 
olduğu, metruk hallerinden kurtulan, korunan sokaklarımız, çınaraltı 
kahvelerimiz, küçük meydanlarımız, arastalarımız en çok ziyaret edilen ve 
yaşamanın tercih edildiği odaklar olmuştur.  

Tarihi kentlerin geçirdiği bu değişim büyük ölçüde, sivil mimari mirasımızı 
koruyabilme, yaşatabilme yetkinliğimizin artmasıyla ülke-dünya 
gündeminde yerini almıştır.

Balıkesir Bölge Toplantısı ve Fatih Buluşması, bu büyük mirası korumak 
için üretilen projeleri, uygulamaları yerinde inceleme fırsatı vermiştir. 
Balıkesir, ilçeleriyle birlikte yürüttüğü koruma hareketinde Erdek’ten 
Ayvalık’a, antik kentlerden jeoparka bütüncül koruma yaklaşımının, çok 
katmanlı bu kültür coğrafyasında nasıl başarıya ulaştığını paylaşmıştır. 
Görüyoruz ki planlama ve uzmanlarla birlikte çalışmak, başarının iki 
önemli maddesidir. Fatih Belediyesinin ev sahipliğinde ise, anıtsal miras 
ile sivil mimarinin birlikte nasıl korunabildiğine tanıklık ettik. Geçen 
aylarda yaptığımız Kahramanmaraş Buluşmasıyla birlikte bu üç önemli 
toplantının sonucunda, sivil mimari mirasımızın korunmasını öncelikli 
gündem olarak belirliyoruz. 

Birkaç yıldır, takip ettiğiniz gibi kentsel tasarım rehberlerini hem 
toplantılarımızda hem de yayınlarımızda ele alıyoruz. Balıkesir’in tarihi 
mahallesi olan Dumlupınar için hazırlanan rehberi, bu sayımızda 
detaylarıyla inceledik. Sivil mimari örneklerinin önemli bir bölümünde 
başlatılan restorasyonlar ve sokak sağlıklaştırma çalışmalarıyla, tasarım 
rehberinin eş zamanlı bitirilmesi de yine planlamaya iyi bir örnek.

Bu sayıda yer verdiğimiz başka bir konu ise Özendirme Yarışması Ödül 
Töreni. Bu yıl Metin Sözen Koruma Büyük Ödülü Ankara Büyükşehir 
Belediyesinin oldu. Jüri Özel Ödüllerine ise Kayseri Büyükşehir Belediyesi 
ile Osmangazi Belediyesi değer bulundu. Coşkuyla geçen ödül töreninin 
yanı sıra projelerin yer aldığı sergimizde de, tecrübelerimizi paylaştık. 

Emeği geçen herkesi kutlarım. 

Saygılarımla.  
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UNESCO Küresel Jeopark Ağında 2022 yılı Temmuz ayı itibariyle, 
46 ülkeden 177 jeopark yer alıyor. Türkiye’nin ilk ve tek UNESCO Jeoparkı, 
Manisa’da bulunan Kula-Salihli UNESCO Küresel Jeoparkı. Balıkesir’deki 
İda Madra Jeoparkının UNESCO başvurusu ise geçen yıl kabul edilerek 
onay sürecine girdi.   

Sayfa 17’de, Prof. Dr. Recep Efe jeoparkları şöyle tanımlıyor: “Yeryüzü 
şekilleri ve jeolojik özellikleri açısından bölgesel, ulusal, uluslararası 
öneme sahip; koruma, eğitim, turizm ve sürdürülebilir kalkınma 
faaliyetlerinin yapıldığı, bütüncül bakış açısıyla yönetilen, sınırları 
belirlenmiş coğrafi alanlardır.” Efe, yazısında Balıkesir Büyükşehir 
Belediyesinin desteğiyle yürütülen İda Madra Jeoparkındaki çalışmaları 
özetliyor, gezi rotalarından müzeye atılan her adımın heyecanına, okuru 
da sürüklüyor.

Kula ve İda Madra örneklerinde olduğu gibi yerel yönetimlerin planlı 
çalışma disiplini ve uzmanların, sahada çalışan bilim insanlarının proje 
ve uygulamalarda yer alması, çıkan sonuçların uluslararası ölçekte 
memnuniyet yaratmasını, kabul görmesini sağlıyor. Yerel yönetimlerin 
koruma başlıklarındaki bu çeşitlilik, Tarihi Kentler Birliği üyelerinin 
22 yılda aldığı yolu özetiyor. 

Balıkesir aynı zamanda arkeolojik sit alanlarına verdiği destekle de sesini 
duyuruyor. Antandros (Edremit), Adramytteion (Burhaniye), Daskyleion 
(Bandırma) ve Kyzikos (Erdek) antik kentlerine meclis kararıyla destek 
veren Balıkesir, 2 yıldır Arkeoloji Buluşmaları düzenliyor.    

Bu sayımızın gündemi, Balıkesir Bölge Toplantısında işlenen “bütüncül 
koruma” ve Fatih Buluşmasında işlenen “sivil mimari”. Bir süredir 
yayımlanmayı bekleyen Hasan Kökmen’in Tarihi Antep Evleri incelemesi 
de, bu sayıda kendine anlamlı bir yer buldu.
 
Büyük Menderes Havzası kentlerinden Yenipazar’a yapılan inceleme 
gezisi; Urla’dan, Dülük’ten, Hatay’tan umutlarımızı tazeleyen haberlerle, 
iyi okumalar.  
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Prof. Dr. Metin Sözen’in bu sözleri, 2007 yılında ÇEKÜL Vakfı 
Yayınlarından çıkan ve Neslihan Dalkılıç’ın araştırmalarının 
derlendiği MİDYAT/Kültürel Zenginliğin Korunması kitabının 
önsözünde yer alıyor. Her yönüyle çok katmanlı bir dokuya 
sahip Midyat için Sözen’in “iyi niyetin ötesinde” vurgusu, 
ÇEKÜL’ün kuruluşundan bu yana benimsediği, bilimsel 
verilerin ışığında ve yerelin özgün değerlerini gözeterek 
oluşturduğu koruma yaklaşımını özetliyor. 

ÇEKÜL’ün 1998 yılında başlattığı, Anadolu’nun ilk planlı ve eş 
zamanlı yürütülen koruma projesi olan 7 Bölge 7 Kent, elle 
tutulur, gözle görülür örnekler ortaya koydu. 

Yerel Kimlik dergisinde, alanda emek verenlerin kaleminden 
bu özgün yedi kentte yürütülen çalışmaları özetlemeye gayret 
ediyoruz: Mudanya, Akseki, Birgi, Kemaliye, Kastamonu… 

7 BÖLGE 
7 KENT: MİDYAT 

Derleyen: Şirin Sıngın

ÇEKÜL Vakfı İletişim ve Yayın Koordinatörü 

“Midyat’ın ülke düzeyinde gündem oluşturduğu bir 
dönemde, hangi yöntemle ve öncelikli özelliklerinin 
yaşama geçeceğinin, tüm kesimler tarafından bilinmesi 
gerekmektedir. Çünkü özgün doku, ‘iyi niyetlerin ötesinde’ 
bilinçli uygulamaları beklemektedir.” 

Kastamonu konakları, restorasyon sonrası 
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Güneydoğu Anadolu Bölgesinden Midyat’ı ise 
bu sayıda Prof. Dr. Metin Sözen’in hafızasından, 
ÇEKÜL ve TKB arşivinden derledik. Gelecek sayıda, 
İç Anadolu’dan Talas’taki koruma çalışmalarıyla bu 
dosyamızı tamamlayacağız.

Anadolu Taş İşçiliğinin Simgesi Midyat 
Mardin, Midyat, Savur başta olmak üzere taş 
işçiliği geleneğinin hâkim olduğu Güneydoğu 
Anadolu, Orta Çağ’dan günümüze tüm değerleri 
boyutlandırarak, ortak bir görünümü kente 
egemen kılmıştır. Anadolu’nun evrensel kültüre 
yansımasının sürekliliği, önemli ölçüde, ayakta 
kalabilmiş taş mimarinin varlığıyla mümkün 
olmuştur. Midyat, tarihsel süreçte güçlü kalmayı 
başaran bu dokusuyla ve yaşam kültüründeki 
çeşitliliğiyle ÇEKÜL’ün 7 Bölge 7 Kent Projesine 
dâhil edilmiştir. 

Koruma çalışmalarının başlaması, 1996-2000 
yıllarında Fikret Güven’in Mardin’de vali, aynı 
yıllarda Feyzullah Özcan’ın da Midyat Kaymakamı 
olduğu döneme denk gelir. 2000-2006 yıllarında 
görev yapan Vali Temel Koçaklar ise çalışmaları 
boyutlandırıp hızlandırır ve Metin Sözen ile 
yakından çalışır. Koçaklar’ın valilik yılları yeni bir 
dönemin başlangıcı olarak gösterilir. Aynı yıllarda, 
Cumhurbaşkanı Ahmet Necdet Sezer'in genel 
sekreterliğini yapan Mardinli Kemal Mehrozolu da 
Midyat için çalışan değerli bürokratlar arasındadır 
ve ÇEKÜL’ün el uzattığı tüm kentlere destek olur. 

Korumak İçin Tanımak… 
Mardin ve ilçelerinin koruma tarihine baktığımızda, 
Prof. Dr. Metin Sözen’in öncü etkisi hemen 
dikkat çeker. Sözen öğrencilerini Anadolu’ya 
yönlendirmiş, araştırma ve envanterler bu 

Midyat Çevre ve Kültür Evi

Midyat, tarihsel süreçte güçlü kalmayı 
başaran dokusuyla, yaşam kültüründeki çeşitliliğiyle 

ÇEKÜL’ün 7 Bölge 7 Kent Projesine dâhil edildi.
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Kentler Çocuklarındır Eğitimi Sertifika Töreni / Betül-Metin Sözen ve Temel Koçaklar 

dönemde derinleşmeye başlamıştır. Ara 
Altun’un “Mardin’de Türk Devri Mimarisi” 
(1971) konulu lisans, E. Füsun Alioğlu’nun 
“Geleneksel Mardin Şehir Dokusu ve Evleri 
Üzerine Bir Deneme” (1989) konulu doktora 
tezi bunlardan sadece ikisidir. ÇEKÜL Yayınları 
arasından çıkan Neslihan Dalkılıç’ın Midyat: 
Kültürel Zenginliğin Korunması (2007), Fatma 
Meral Halifeoğlu’nun Savur (2008) kitapları yine 
aynı yönlendirmenin somut yansımasıdır. Metin 
Sözen’in yol arkadaşlarından Hasan Özgen’in 
yönettiği, Sözen’in danışmanlık yaptığı Kilit Taşı 
(1987) ise bölgenin zenginliğini görsel açıdan 
da kaydeden bir belgeseldir. Eski Evler Eski 
Ustalar serisinin bir parçası olan belgeselin 
Kilit Taşı bölümünde Mardin ve Midyat’ın taş 
ustalarıyla röportajlar yer alır. TRT İstanbul 
Radyosu programcılarından Betül Akkemik 
(Sözen), Anadolu’nun tanıtım hareketinin 
önemli parçasıdır. 1965’lerden itibaren Uygarlık 
Yolunda, Kentten Kente, Kafdağı’nın Arkası 
gibi, kapıları Anadolu’ya açılan pek çok 
programın yapımcılığını üstlenir; bunların 
bazıları Metin Sözen’in ortak yapımcılığında ve 
danışmanlığında yürütülür. 

Günümüzde artık sadece ilgili kesimlerin değil, 
toplumun da koruma kavramına aşina olmasının 
önemli tamamlayıcısı, “tanıtma, tanıştırma 
eylemi”dir. ÇEKÜL bu eylemi isminde taşır: Çevre 
ve Kültür Değerlerini Koruma ve Tanıtma Vakfı. 

“Tanımadan, koruyamazsın” ilkesi vakfın tüm 
çalışmalarının temelini oluşturur. 7 Bölge 7 Kent 
Projesinin adımları da buna göre kurgulanır: 
Bir sivil mimarlık yapısının restore edilerek 
Çevre ve Kültür Evi olarak işlevlendirilmesi; 
restorasyonları destekleyecek “kent atölyesi”nin 
kurulması; Kentler Çocuklarındır Kültürel Miras 
Eğitim Programının uygulanması; üniversitelerle 
ortak yaz okullarının yapılması; kamu-yerel-sivil-
özel kesimlerin işbirliğinde seminer, panel gibi 
etkinliklerin düzenlenmesi.  

İlk Eylem: Çevre ve Kültür Evi  
Yıllara yayılacak koruma çalışmalarının iletişim 
ve örgütlenme merkezi niteliğindeki Çevre 
ve Kültür Evleri, Midyat’ta da hayata geçirilir. 
İşlevlendirme için 1998 yılında, Midyat’ın 
geleneksel dokusunu yansıtan, Hanna 
Kuyumcuoğlu’nun taş evi seçilir ve restorasyon 
projesi ÇEKÜL tarafından hazırlanır. Midyat 
Kaymakamlığı mülkiyetine dâhil edilen 
yapının restorasyon çalışmaları Tur Abdin 
Bölgesi Süryani Kadim Metropolitliği ve Midyat 
Belediyesinin katkılarıyla yapılır. TBMM Kültür 
Sanat Yayın Kurulu ve İçişleri Bakanlığı da 
projeye mali destek verir. Tek yapı ölçeğindeki bu 
modelle “koruma, değerlendirme ve yaşatma” 
eyleminin sokak, mahalle ve kente yayılması 
planlanır. 2000 yılında açılışı yapılan Midyat 
Çevre ve Kültür Evi bugün de ziyaretçilerin 
odak merkezlerindendir.  
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ÇEKÜL heyeti ziyaretlerinden 

Midyat’taki Deyrulumur Manastırının 
restorasyonunda ise yörede yaşayanlar ve 
Süryani cemaatinin büyük payı vardır. Hem 
sivil mimarlık hem de anıtsal eserler görünür 
kılınmaya başlamıştır. Kentin taş dokusuna 
uygun cephe iyileştirmeleri, meydan 
düzenlemeleri, telkâri gibi geleneksel el 
sanatlarını yaşatma çalışmaları peş 
peşe yapılır.   

Mardin’in UNESCO Dünya Mirası Geçici 
Listesine girmesi; Prens Charles’ın Mardin 
ziyareti; 2005 Uluslararası İzmir Fuarına 
Mardin’in “onur konuğu” olarak katılması, 
Mardin ve çevresini gündemde tutar.  

Kent Atölyesiyle Yeni Ustalar… 
Kentsel koruma projelerine işgücü yetiştirmek 
için ÇEKÜL Yüksek Danışma Kurulu Üyesi A. 
Faruk Göksu’nun  “kent atölyeleri” modeli, 
zanaatkârları ve profesyonelleri biraraya 
getiren, uygulama odaklı bir sistem önerir; 
sürdürülebilir, nitelikli işgücünün yaratılması 
hedeflenir. 7 Bölge 7 Kent Projesiyle bu model 
uygulama alanı bulur ve Kastamonu ile 
Midyat’ta ilk kent atölyeleri kurulur. Yöredeki 
malzeme bilgisi, yapım teknikleri, yöresel 
motifler gibi tüm detaylar yaşayan ustaların 
aktarımları ve profesyonellerin restorasyon 
teknikleriyle bu atölyelerde harmanlanır; yeni 
ustalarla buluşturulur. 

Kent atölyeleri modeli, yaygınlaşabilir ve esnek 
yapısı sayesinde, pek çok kentte başarıyla 
uygulanır: Ağırnas, Söke, Taraklı, Diyarbakır, 
Vezirköprü, Gümüşhane… 

ÇEKÜL ve MAREV’in (Mardinliler Eğitim 
ve Araştırma Vakfı) 2005 yılında birlikte 
hazırladığı, katılımcı yöntemlere dayanan, 
kültür odaklı ilk bölgesel stratejik 
planlamalardan birine örnek olan Mardin 
Yol Haritasında da Midyat’ın taş ustaları 
ve taş mimarisinin önemine vurgu yapılır. 
MAREV başkanlarından Haluk Eldem ve 
Fehmi Tahincioğlu’nun emekleri, bugün 
de hâlâ hatırlanır.  Kent atölyeleri, TMMOB 
Şehir Plancıları Odası tarafından düzenlenen 
“Raci Bademli İyi Uygulamalar Ödülü 2007” 
yarışmasında ödüle değer görülür.

Yaz Okuluyla, Gençler İçin Keşif Başlar… 
Üniversitelerin mimarlık, sanat tarihi, 
arkeoloji, güzel sanatlar bölümlerinde okuyan 
öğrenciler tabiri yerindeyse koruma hareketi 
için nimettir. Anadolu’daki her taşın altından 
fışkıran tarih, hem kayıt altına alınmak hem 
de yaşamaya devam edebilmek için önce 
bilinmeyi, belgelenmeyi bekler. 7 Bölge 7 
Kent Yaz Okulları, gençler için keşif sahası 
olur. Midyat Yaz Okulu, 2003 yazında, Mimar 
Sinan Üniversitesi, Metropolis Kent İnceleme 
Kulübünden mimarlık, şehir bölge planlama 
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ve heykel bölümü öğrencilerinin katılımıyla 
yapılır. Anadolu coğrafyasıyla bu kadar yakından 
temas eden çoğu öğrenci için Midyat, bilgi ve 
belgeye birinci elden ulaşabildikleri, aktarım 
kültürünü yerinde öğrenebildikleri unutulmaz 
bir deneyim alanı olmuştur. Tüm bu çalışmalar, 
ÇEKÜL Midyat Temsilcisi Ziya Oktay, Midyat 
Koordinatörü Şehmuz Gümüş’ün destekleriyle 
yapılır.  

Kentler Çocuklarındır 
Kentler Çocuklarındır, 2003-2004 yıllarında 
ÇEKÜL’ün 7 Bölge 7 Kent Projesinin bir 
alt projesi olarak, UNESCO’nun desteğiyle 
gerçekleştirilen ilk öğrenci eğitim programıdır. 
Akseki, Talas, Midyat, Kemaliye, Kastamonu, 
Mudanya ve Birgi kentlerindeki ÇEKÜL 
temsilcilikleriyle yerel kurumların işbirliğinde 
yürütülür. 2004 Nisan ayında Midyat’ta 
düzenlenen eğitimin sertifika töreni, Midyat 
Çevre ve Kültür Evinde yapılır. Törene ÇEKÜL 
Vakfı Başkanı Prof. Dr. Metin Sözen, UNESCO 
Türkiye Millî Komitesi Başkanı Prof. Dr. Arsın 
Aydınuraz, Midyat Kaymakamı Ahmet Turhan, 
Midyat Belediye Başkanı Şeyhmus Nasıroğlu ve 
çok sayıda davetli katılır. Koruma hareketi artık 
ailelerin, öğretmenlerin de gündemine girmiştir. 

Midyat Kültür Elçisi Sezen Seven, 2005 
İstanbul Kültür Elçileri Buluşmasında şöyle 
der: “Zamanın su gibi akıp gittiği, gün geçtikçe 
insani değerlerin kaybolduğu bu dünyada 
erdemli bir insan olmanın yolu doğayı, kültürü 
ve insanları korumaktan geçer.”

Tarihi Kentler Birliğinin Kurucu Üyesi
Ülkenin pek çok kentinde eş zamanlı başlatılan 
koruma hareketi, 2000 yılında Tarihi Kentler 
Birliğinin kurulmasıyla taçlanır. Midyat, TKB’nin 
kurucu üyeleri arasında yerini alır. 2006 
yılındaki Anadolu Buluşması Mardin-Midyat’ın 
ev sahipliğinde gerçekleşir. “Uygarlıkların 
Buluştuğu Coğrafyada Yerel Kalkınma” başlıklı 
buluşmanın sonuç bildirgesinde şu cümlelere 
yer verilir: “Anadolu’nun bu özel coğrafyasında 

yapılan çalışmalar ve gözlemler göstermiştir ki 
ülkemiz; insanlık tarihinin ve geleceğinin çok 
önemli bir noktasındadır. Bu varoluş ‘çeşitlilik 
içinde bütünlüğe’, ‘farklılıklardan zenginliğe’, 
‘birbirine hoşgörülü ve saygılı davranmaya’ 
kadar yaşama anlam ve akıl katan bir birikimin 
ifadesidir. Tarihi Kentler Birliği bu tarihsel 
aklın ve bunu besleyen değerlerin geleceğe 
aktarılmasını temel  görev sayar.”

Metin Sözen’e Onur Ödülü
Mardin ve çevresinde yürütülen koruma 
hareketinin ev sahibi olan yerel kurumlar, kentin 
korunması ve tanıtılmasına emek verenlerin 
desteği büyüdükçe, bu emekleri kutlamak, kayıt 
altına almak için çeşitli etkinlikler düzenlemeye 
başlar. Bunlardan bir tanesi Mardin Valiliği, 
Mardin Artuklu Üniversitesi ve MARSEV’in 
(Mardin Eğitim Vakfı) ortak düzenlediği, 
“Mardin Tanıtım ve Onur Ödülleri”dir. 2017 
yılında, ÇEKÜL Vakfı Başkanı Prof. Dr. Metin 
Sözen, sivil ve kamu kuruluşlarının oy birliğiyle 
“Kültür, Sanat, Edebiyat ve Mimari” dalında 
ödüle değer görülür. Sözen, 2006 yılında da 
dönemin Belediye Başkanı Metin Pamukçu'nun 
takdimiyle Mardin Fahri Hemşerilik Beratını 
almıştır 

Taşın Belleği… 
7 Bölge 7 Kent: Midyat yazımızı, kent 
tarihinin en önemli eserlerinden biri Taşın 
Belleği: Mardin kitabındaki Prof. Dr. Metin 
Sözen’in makalesinden bir bölümle bitirelim: 
“Günümüzde ülke genelinde olduğu gibi, 
kentsel dokusu yer yer zedelenmiş, yeni gelişme 
alanlarıyla ilişkisi yeterince kurulamamış 
olmasına rağmen Mardin'deki tüm yerleşmeler, 
‘bu topraklara egemen olmuş yönetimlerin-
yöneticilerin, farklı inançlarla yüklü insanların 
bizlere bıraktığı yapıtlarla, tarihin her evresini 
içeren çok özel bir yaşamın bütünüdür." Kitap, 
Prof. Dr. Metin Sözen’in desteğiyle 2005 yılında 
Yapı Kredi Yayınlarından çıktı. 503 sayfadan 
oluşan kitapta, 25 yazarın Mardin ve çevresiyle 
ilgili değerlendirmeleri yer alıyor.  
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BALIKESİR 
BÖLGE TOPLANTISI
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TKB Bölge Toplantısı için Balıkesir'de biraraya gelen
tarihi kentler, koruma proje ve uygulamalarında
bütüncül yaklaşımıyla dikkat çeken kenti; ilçeleri, 
kentsel dokusu, kırsal alanları, doğal ve
kültürel mirasıyla “bütüncül” olarak inceledi.

BÜTÜNCÜL KORUMAYA 
ÖRNEK: BALIKESİR 

Tarihi Kentler Birliğine üye belediyelerin temsilcileri, 29-31 Temmuz tarihlerinde 
Balıkesir Bölge Toplantısında biraraya geldi. Program yoğun bir inceleme gezisiyle 
başladı. 29 Temmuz Cuma akşamı gala yemeğinin ardından Çamlık Rekreasyon Alanı, 
Kazım Özalp Sokağı ile Zağanos Paşa Camisi ve Meydanında yürütülen koruma-
yaşatma çalışmaları incelendi. 
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2016 yılında TKB üyesi olduktan 
sonra art arda kültürel mirası 
koruma proje ve uygulamaları 
yürüten Balıkesir Büyükşehir 
Belediyesi, çalışmalarını ilçelerden 
köylere uzanan bütüncül bir 
yaklaşımla planlıyor. Bölge 
Toplantısının ikinci gününde 
bu yaklaşım, zengin bir panel 
programıyla katılımcılarla paylaşıldı. 
Panel programı, Balıkesir Büyükşehir 
Belediye Başkanı Yücel Yılmaz ve 
TKB Danışma Kurulu Üyesi, ÇEKÜL 
Vakfı Yönetim Kurulu Başkan 
Yardımcısı Mithat Kırayoğlu’nun 
açılış konuşmasıyla başladı. Balıkesir 
Bölge Toplantısı, panel ve ardından 
yapılan kapsamlı inceleme gezisiyle 
son buldu. Kentin doğal, kültürel 
ve arkeolojik miras alanlarını içeren 
gezi hattının durakları Havran Kent 
Müzesi, Terzizade Konağı, İda Madra 
Jeopark Müzesi, Özgün Zeytin Yağı 
Fabrikası ve Ayvalık’ta bulunan 
Şeytan Sofrası oldu.

Tarihi kentler birlikte hareket ettiğinde 
güzel aktarımlarda bulunuyor. İlk kez 8 yıl 
önce bir TKB toplantısına katılmıştım ve o gün 
bu gündür tüm toplantıları takip ediyorum. 
Alan incelemelerinde nitelikli pek çok çalışma 
gördüm ve Balıkesir’deki eksikleri fark ettim. 
TKB üyesi olduktan sonra kentimizin her yerine 
dokunmaya çalışıyoruz. TKB uzmanlarına, 
ÇEKÜL Vakfına mutlaka danışıyoruz. 

Hazırladığımız projeler artık ödül almaya başladı. 
Emek veren tüm arkadaşlarıma çok teşekkür 
ederim. TKB Bölge Toplantısının kentimizde 
düzenleniyor olmasından çok memnunum; 
kıymetli aktarımlarda bulunacağımızı umuyor, 
hepinize saygılarımı sunuyorum.

Yücel Yılmaz

Balıkesir Büyükşehir 
Belediye Başkanı

Saat Kulesi
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Balıkesir sahip olduğu değerleri ortaya 
koyma konusunda hep mütevazı bir kent 
olmuş. TKB’ye 2016 yılında üye olan Balıkesir, 
2018 ve 2019’da TKB Koruma Özendirme 
Yarışmasında Başarı ve Proje ödüllerine 
değer görüldü. Derken, geçen yıl 
yarışmaya tam 14 proje ile başvurdu. Sayısal 
üstünlüğün yanı sıra nitelikli projelerle 
karşılaştık. Balıkesir’i bütüncül koruma 
başlığının altına koyduk. Çünkü bu kent, 
bütüncül koruma anlayışının güzel bir 

Mithat Kırayoğlu

TKB Danışma Kurulu Üyesi ve 
ÇEKÜL Vakfı Başkan Yardımcısı, Mimar

örneğini sergiliyor. Ve bu bütüncül koruma 
yaklaşımı Balıkesir’e Metin Sözen Koruma Büyük 
Ödülünü kazandırdı. Bugün, bu büyük işi hayata 
geçiren kadrolarla tanışmak, hem de onlara 
daha fazla nasıl yardımcı olacağımızı görmek için 
buradayız. Ama en önemlisi şu: Balıkesir bütüncül 
koruma örneğini, TKB üyelerine bir model olarak 
göstermek. Bütüncül koruma, artık Balıkesir’in 
bir sorumluluğu. 

Balıkesir’de bütüncül korumaya dair tespitlerimiz: 
Koruma ölçeğinde çeşitlilik; mimari uygulama 
ölçeği ile plan ölçeği arasındaki boşluğu 
kapatmaya yönelik hazırlanan, Türkiye’de çok 
uygulanmayan ama dünyada onsuz olmayan 
kentsel tasarım rehberlerinin uygulanmış olması; 
sokak sağlıklaştırma projeleri; kentsel peyzaja 
verilen önem; proje uygulama, restorasyon kalitesi 
ve işlevlendirme başarısı; projelerde süreklilik. 

Yılın önemli toplantılarından birini, bu büyük ödülü 
alan kentte düzenlemeyi özellikle istedik. Yapanları 
kutlamak ve yapılanları paylaşmak için buradayız. 
Konukseverliğiniz için çok teşekkürler.

Kazım Özalp Sokak Sağlıklaştırma Projesi 
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Kazım Özalp Sokak uygulama örneği

Balıkesir ve Çevresinde 
Bütüncül Koruma Çalışmaları 

İlk olarak kentimizin önemli tarihi 
simgelerinden olan Zağnos Paşa 
Camisinden söz edeceğiz. Geçmişi 
600 yılı bulan Zağnos Paşa Camisinin 
silüeti zaman içinde kaybolmuştu. İncelikli 
bir planlama ile silüeti bozan yapıları 
kaldırdık. Meydandaki diğer tarihi yapıların 
restorasyonunu tamamladık. Meydan 
Projesi kapsamında yürütülen çalışmalar 
sırasında caminin kuzey cephesi yönünde, 
toprak altında 1898 depreminden önce 
ayakta olan revaklı avlulu caminin 
kalıntılarına ulaştık. Horasan harçlı, düzgün 
kesme taş ve tuğla malzemeyle örülmüş, 
almaşık teknikli bu duvar kalıntısı, külliyeye 
ait en eski ve özgün tarihi mirastır; koruma 
altına aldık. Tek katlı kâgir dükkân yapısı 
olan Kepekçiler Binası, Zağnos Paşa 
Camisi ile yakın dönemlerde inşa edilmiş. 
Sonraki dönemlerde üzerine ilave edilen 
katları yıkarak görüntü kirliliğini ortadan 

kaldırdık. Proje kapsamında tescilli bir 
yapıyı da Turizm Tanıtım Ofisi olarak 
işlevlendireceğiz. 

Balıkesir’in tarihi evlerinin ve dokusunun 
bulunduğu Kazım Özalp Sokakta 
sağlıklaştırma çalışmalarına başladık. 
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği 
Bakanlığının destekleriyle yürütülen 
çalışmada, metruk durumdaki tescilli 
yapıların restorasyonu sürüyor. Diğer 
yapılar da cephe düzenleme projeleriyle 
tarihi dokuya uygun hale getirilecek. 
Osmanlı Dönemi klasik Balıkesir evi 
tipinde plana sahip olan ve sokak 
sağlıklaştırması içinde yer alan bir yapı ise 
Türk Ocağı olarak işlev kazanacak. 

Tarihi Şadırvan restorasyonu ve Saat 
Kulesi restorasyonu, tamamlanan koruma 
çalışmaları arasında. Kent merkezimizde, 

Dr. Mustafa 
Küçükkaptan  

Balıkesir Büyükşehir 
Belediyesi Genel Sekreteri 

Koray Karabulut

Balıkesir Büyükşehir 
Belediyesi Tarihi Kültürel 
Miras Şube Müdürü 
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2. Ulusal Mimarlık Akımının 
nadir örneklerinden olan 
Kırımlı Konağının restorasyon 
çalışması 2021’de tamamlandı. 
Yaklaşık 34 hektarlık bir 
uygulama planı olan kentsel 
tasarım rehberi çalışma 
alanımız ise Dumlupınar 
mahallesini kapsıyor. 

“Tarihi Edremit Evleri Gün 
Yüzüne Çıkıyor” projesi 
kapsamında Gazi İlyas Caddesi 
Sokak Sağlıklaştırması proje 
alanında bulunan 14 tescilli yapı, 
6 yapılaşmamış parsel ve 
33 sivil mimari yapının 
bulunduğu tarihi sokağın 
dış cephe restorasyonunu 
tamamladık. Yine Havran 1. ve 
2. Etap Sokak Sağlıklaştırması 
kapsamında 31 tescilli yapının 
cephelerinin rölöve, restitüsyon 
ve restorasyon projeleri ile  
63 tescilsiz parsel üzerindeki 
yapıların cephe sağlıklaştırma 
projelerini hazırladık. 

Türkiye genelinde yapılan en 
geniş kapsamlı koruma amaçlı 
imar planı çalışması Belediye 
Başkanlığımızca gerçekleştirildi. 
Tek ihale ile toplamda 1010 
hektar alanın koruma amaçlı 
imar planı yapım çalışmalarına 
2017’de başladık. 18 arkeolojik 
sit alanı, 12 kentsel sit alanı, 
1 doğal sit alanı olmak üzere, 
13 ilçede ve 31 farklı bölgede 
planlama çalışmamız devam 
ediyor. Bigadiç’deki Fatma 
Sultan Türbesi ve Oğul Paşa 
Türbesinin restorasyon ve 
çevre düzenleme çalışmaları 
ise tamamlandı. Ayrıca; 

Karesi’deki Şeyh Lütfullah Camisinin çevre düzenleme çalışmaları, 
Altıeylül’deki Ertuğrul Camisinin restorasyonu, Savaştepe’deki 
Çarşı Camisinin restorasyonu, Edremit’teki Kurşunlu Camisi, Gazi 
İlyas Türbesi, Kundakçı Dede Camisi ve Abdullah Efendi Konağının 
restorasyonu, Güre’deki eski ilkokulun restorasyonu, Karesi’deki Ekinil 
Evi, Havran’daki Terzizade Konağı, Marmara’daki Hükümet Konağının 
restorasyonu, Balya’daki 3 tescilli yapının restorasyonu tamamlanan 
projeler arasında. 

TCDD Gar sahasında bulunan tescilli 2 bina, istasyon binalarının 
konut işlevine yönelik inşa edilmiş lojman binalarıdır. Tren garı ve 
beraberindeki diğer yapı birimlerinden bağımsız, ayrı bir yerleşim 
planı üzerine inşa edilen bu binalar, istasyon yapılarından depo ve 
tamir atölyesinin bulunduğu bina ile ortak alanı paylaşıyor. 

Balıkesir'de tespit edilen 30 antik kent bulunuyor. Antandros 
(Edremit), Adramytteion (Burhaniye), Daskyleion (Bandırma) ve 
Kyzikos (Erdek) antik kentlerine meclis kararıyla destek veriyoruz. 
“Mysia ve Çevre Kültürleri” temasıyla Balıkesir Arkeoloji 
Buluşmalarının 2’ncisini ise Edremit’te düzenledik. Merkez ve 
ilçelerimizde yürüttüğümüz koruma ve işlevlendirme çalışmalarına 
hız kesmeden devam edeceğiz. 

Havran Terzioğlu Konağı
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Balıkesir Büyükşehir 
Belediyesi ile birlikte 
geçtiğimiz yıl yürüttüğümüz 
çalışma, Dumlupınar 
Mahallesinde yaşamı sürdüren 
etkenlerin planlamasını 
içeriyordu. Dumlupınar, 
Balıkesir’in en eski ve geleneksel 
dokusunun yaşadığı mahallesi. 
Kentsel tasarım rehberi 

Alp Arısoy

Urban.koop Kent Çalışmaları 
Kooperatifi Ortağı, Mimar

İda Madra Jeoparkı Müzesi

Dumlupınar Kentsel Tasarım Rehberi 

çalışmasında, mahallede 
yaşayanların hayatına nasıl 
dokunacağımızı planlamaya 
çalıştık. Sokakların nasıl 
kullanılacağından sivil 
inisiyatifin nasıl harekete 
geçirileceğine uzanan bir 
model düşündük. 

Belediye çalışanları 
yukarıdan aşağıya 
çok başarılı çalışmalar 
sürdürürken, biz de Kültür 
Daire Başkanlığı ile aşağıdan 
yukarıya doğru mahallede 
yaşayanlarla beraber 
mahalleyi canlandıracak 
süreci, yani sivil köprülerin 
inşasını çalıştık. Ve öncelikle 
“Nasıl bir Dumlupınar 
Mahallesi?” sorusunu sorduk. 
(Konunun detaylarına sayfa 
24'te inceleme yazısında yer 
verdik.)

İda Madra 
Jeoparkı, Balıkesir’in 
tamamını,
Çanakkale'nin 
Ayvacık ve Ezine 
ilçelerini ve İzmir'in 
Bergama ilçesini 
kapsıyor.
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Önce, kısa bir tarihçe paylaşmak istiyorum: 
13 Temmuz 1991 Fransa’da yerküre mirasının 
korunması ile ilgili uluslararası deklarasyon 
yayımlandı. 1995 yılında Avrupa Birliği 
desteğiyle Jeopark Projeleri başladı. 
2000’de UNESCO himayesinde Avrupa 
Jeoparkları Ağı (EGN); 2004’te UNESCO 
Himayesinde Global Jeoparklar Ağı (GGN) 
kuruldu. 2015 yılında UNESCO 38. Genel 
Konferansında jeoparkların statüsü değişti 
ve tescilli bir UNESCO programı oldu: 
International Geoscience and Geoparks 
Programme (IGGP). UNESCO Küresel 
Jeopark Ağında 2022 yılı Temmuz ayı 
itibariyle 46 ülkeden 177 jeopark bulunuyor. 
Jeoparkların toplam alanı ise 370 bin 
662 kilometrekare. 

Jeoparklar, yeryüzü şekilleri ve jeolojik 
özellikleri açısından bölgesel, ulusal, 
uluslararası öneme sahip; koruma, 
eğitim, turizm ve sürdürülebilir kalkınma 
faaliyetlerinin yapıldığı, bütüncül bakış 
açısıyla yönetilen, sınırları belirlenmiş 
coğrafi alanlardır. Yeryüzünde nadir 
rastlanan belli bir süreci, olayı, zamanı veya 
sonucu temsil eden jeolojik ve jeomorfolojik 
olgular ile yer kabuğunun geçmişine ait 

Prof. Dr. Recep Efe

İda Madra Jeoparkı Koordinatörü

İda Madra Jeoparkı Müzesi 

İDA Madra Jeopark Projesi

kanıt oluşturabilecek doğal oluşumlardır. 
Her ne kadar yerküre ile ilgili olsalar da 
jeositler doğal ortam-insan etkileşimi 
sonucu beşerî ve kültürel değerlerle de 
ilişkilidir. Bu nedenle jeositler görsel, 
bilimsel, eğitimsel, kültürel ve turistik 
açısından önem taşır. Jeoparklar, jeomirasın 
veya jeositlerin korunup gelecek kuşaklara 
aktarılmasını, ekoturizm ve kültürel mirasın 
sürdürülebilir bir şekilde kullanımını, 
iklim değişikliği ve doğal afetlerin yöreye 
muhtemel etkileri konusunda yöre 
insanının eğitilmesi ve bilinçlendirilmesini 
amaçlar. 

Belirtmek gerekir ki bir UNESCO Global 
Jeoparkı sadece jeolojiyle ilgili değildir. 
UNESCO Küresel Jeoparkının ulusal 
veya uluslararası öneme sahip jeolojik ve 
jeomorfolojik mirası kapsaması gerekir. 
Fakat, UNESCO Küresel Jeoparkının amacı, 
bu jeolojik miras ile bölgenin doğal, kültürel 
ve somut olmayan mirasları arasındaki 
bağlantıları keşfetmek, geliştirmek ve 
tanıtmaktır. Bu eksende bahsedeceğim 
İda Madra Jeoparkı, Balıkesir’in tamamını, 
Çanakkale'nin Ayvacık ve Ezine ilçelerini ve 
İzmir'in Bergama ilçesini kapsıyor. Burada 
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UNESCO Dünya Mirası Listesine sadece toplum için 
değil, tüm dünya için anlam ifade eden, mesajı ve 
hikâyesi olan, daha önceki kuşaklar tarafından yaratılmış 
eserlerle başvururuz. Bu eserler iklim krizi, toplumsal 
çatışma ve savaş, kadın-erkek ve çocukların yaşantısı 
gibi bilgileri de barındırır. O bilgilerin, o miras yapısıyla 
beraber aktif kullanımı, yani potansiyelinin anlaşılması 
mümkündür. İşte UNESCO Dünya Mirası Listesi aslında 
bu tür sorulara cevap vermemizi isteyen bir listedir. 
Dünyaya ne anlatıyorsunuz? Dünya gündeminden 
örnekle, küresel ısınma için bu miras herhangi bir 
deneyime sahip mi, diye soruluyor. Ayvalık özelinde, 
bu soruların cevaplarını da araştırdığımız bir analiz 
aşamasındayız biz.

Ayvalık endüstriyelleşme döneminin, çok hızlı ve tarıma 
dayanan endüstriyelleşme döneminin bir kentleşme 
yarattığı özel bir örnek. Zeytinyağını 6 bin yıldır 
tanıyan Akdeniz Havzasında zeytinyağının tek başına 
kent yarattığı yegâne yerdir Ayvalık. Koca Akdeniz 
Havzasında zeytin hep var; insanların kültür hayatının 
içinde, ulusların içinde, barışın simgesi ve hastalıkların 
tedavisinde kullanılıyor. Fakat kent yaratmıyor. Ayvalık’ta 
bu mirasa başvururken, insanın doğa ile etkileşiminin 
yarattığı kentin hassaslaştığını kabul ediyor ancak bu 
hassaslaşmanın içindeki güçlü kültürel oluşumların 
canlılığını gelecek kuşaklara aktaracağımızı da beyan 
ediyoruz aslıda. Biz bu hassas mirasın yok olmasına izin 
vermeyeceğiz.

Zeytinyağına yönelik ekonomik faaliyetler sanayi ve 
liman kentinin kimliğini oluşturuyor; liman, fabrikalar, 
depolar, konutlar ve aralarda kamu binaları, yemek ve 
eğlence mekânları gibi ciddi bir kentsel dokuyu ortaya 
çıkarıyor. Bu dokunun temelinde deniz var. Çünkü 

Yaşagül Ekinci Danışan 

Ayvalık Belediyesi UNESCO 
Dünya Mirası ve Alan Yönetimi 
Birimi Koordinatörü   

yöresel, bölgesel, ulusal ve 
uluslararası öneme sahip jeositler 
ve birçok doğal, arkeolojik, tarihi 
ve kültürel alan bulunuyor. 
Kurulma fikri 2012 yılında doğan 
ve başvuru dosyası Kasım 
2020'de UNESCO’ya gönderilen 
İda Madra Jeoparkı, dosyanın 
2021 yılında kabul edilmesiyle 
UNESCO resmî web sitesinde 
“aday” jeopark olarak yer aldı. 21-
25 Haziran 2022 tarihlerinde ise 
UNESCO temsilcisi 2 uzman, İda 
Madra Jeoparkını değerlendirme 
işlemini tamamladı. Biz de bu 
aşamada eksiklerimizi tespit ettik. 

Bir jeopark başvurusu, 
kuşkusuz ki prestijli bölge 
kimliği, uluslararası tanınırlık, 
UNESCO tescili ve markası 
ile turizmde rekabetçilik, 
uluslararası entegrasyon, yeni 
ekonomik gelişim ekseni gibi 
amaçlarla yapılır. İda Madra 
Jeoparkı özelinde, tüm bu 
amaçlarla jeopark tescili için 
çalışmalar yürüttük, bunlara 
bilimsel çalışmalar da eşlik 
etti. 11 mekânsal odak noktası 
ve 45 jeositin bulunduğu İda 
Madra Jeoparkında yürüyüş 
yolları ve rotalar oluşturuldu 
ve yönlendirme tabelaları 
yerleştirildi; sürdürülebilirlik için 
tanıtım, eğitim, ürün geliştirme, 
STK’larla iletişim çalışmaları 
yapılırken konferans, sempozyum 
ve yayınlar da devam ediyor. 
Balıkesir Bölge Toplantısı 
kapsamında göreceğimiz İda 
Madra Jeoparkı Müzesi ise, bu 
süreçte Güre’de kuruldu ve 
ziyarete açıldı.

18 BÖLGE TOPLANTISI > HABER



fabrikalar denize doğru, liman denizde. 
Yapılaşmanın tümü çok kısa zamanda 
tamamlanmış. 1850'de başlayıp, 1900’de 
bitmiş. Ayvalık kıyı kullanımı konusunda 
gerçekten çok güzel bir örnek. Kent, 
“Ayvalık Endüstriyel Peyzajı” adıyla 
UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesine 
2017 yılında kabul edildi. 

Türkiye’nin Dünya Mirası Listesinde 
bugün 84 adayı bulunuyor. Yerel 
farkındalığımızın oluşmaya başlaması, 
oldukça önemli. Selimiye Camisi, 

Çatalhöyük, Bursa, Bergama, 
Diyarbakır, Efes, Aslantepe alanlarının 
hemen hepsinde yerel yönetimler aktif 
görevler aldı. Aday alanların tamamına, 
84’üne de çalışıp bu miras değerlerinin 
UNESCO Dünya Mirası Listesine girdiğini 
görmek, Türkiye için önemli bir atılım olur. 
ÇEKÜL Akademinin yerel yönetimlere 
dönük eğitimleri bu noktada özellikle 
önemli. Yerel yönetimlerin deneyim 
paylaşımları sürecin de daha etkin 
yürütülmesini sağlayacaktır. 

Ayvalık Çınarlı Cami
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Balıkesir Büyükşehir Belediyesi 
geçen yıl yalnızca kent merkeziyle sınırlı 
kalmayıp, bütüncül bir anlayışla sınırları 
içindeki tüm kültürel mirası korumaya 
yönelik yürüttüğü projeler ile Metin 
Sözen Koruma Büyük Ödülüne değer 
bulunmuştu. Tarihi Kentler Birliğinin 
bu bölge toplantısını Balıkesir’de 
düzenlemesinin birincil sebebi, bu 
bütüncül bakış açısını üyelerine örnek 
olarak göstermek ve Balıkesir Büyükşehir 
Belediyesini, çabalarını daha ileri 
seviyelere taşıması için teşvik etmekti. 

Büyükşehirler sınırları içinde yer 
alan tüm kültürel mirası korumakla 
yükümlüdür. Parti farkı gözetmeksizin, 
bu mirasın bulunduğu alandaki ilçe 
belediyeleri ve sivil toplum kuruluşlarıyla 
işbirliği içinde, bütüncül koruma 
başlıklarını hayata geçirmeleri beklenir. 
Bu anlamda Balıkesir Büyükşehir 
Belediyesi bütüncül çalışmaları 
başlatmış ve bu yolda ilerlemeye gönüllü 
olduğunu göstermiştir. Düzenlenen 
bölge toplantısında da bu konuya vurgu 
yapılması ve kentteki çeşitli koruma 
alanlarında yürütülen çalışmaların 
katılımcılara örnek olarak sunulması 
amaçlanmıştır. 

Sinan Polvan  

ÇEKÜL Yüksek Danışma Kurulu Üyesi, Mimar

BALIKESİR'İN 
ZENGİNLİĞİNE
BAKIŞ

Bugünkü toplantıda aslında çok 
önemli anların belirtilmesi gerekiyor. 
Bir vizyonun “istek” ve “destek” ile nasıl 
gerçekleşebileceğini, nasıl vücuda 
gelebileceğini örneklerle gördük. Bazı 
durumlardan özet çıkarmaya çalışırız: 
Bütüncül korumanın aslında her şeyin temeli 
olduğunu ve Balıkesir’in de bu konuda 
gerçek bir örnek teşkil ettiğini gördük.

Zağnos Paşa Camisi ve Meydanı 
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Yine Balıkesir Belediyesinden örnekle, 
son yıllarda üretilen, birbirini takip 
eden ve tamamlanan çok sayıdaki 
projeyle, en önemlisi hayal kurma 
özgürlüğünün uygulamaya geçirilmesi 
ve gerçeğe dönüştürülmesiyle  
başarının nasıl gelebileceğini 
gördük. Temel tarihi ve kültürel miras 
çalışmalarının kent hafızasını nasıl 

tazeleyebileceğine ve 
bu hafızayı tekrar nasıl 
yüzeye çıkartabileceğine 
tanık olduk. 

Kentleri koruyanların, 
kentleri canlandıranların 
ve tasarlayanların aslında 
kentin kendi yaşayanları, 
sakinleri olabileceğini 
gördük. Kentsel tasarım 
rehberlerinin, kenti 
koruma ve dokuyu ortaya 
çıkarma süreçlerinde 
nasıl yol gösterebildiğini 
dinledik. Yeni binalarla 
kentin bir kopuş yaşadığını, 
aslında kenti yaşanabilir 
kılanın sosyal yaşam 
olduğunu hatırladık. 
“Jeomiras”ın doğal ortam 
ve insan etkileşiminin 
sürdürülebilirliğine nasıl 
destek olduğunu izledik. 
UNESCO Dünya Mirası 
Listesinin bilgi aktarımı ve 
miras yönetimindeki 
rolünü dinledik. 

Günümüz insanı kent 
konforu ararken, bu 
konforun geleneksel 
ve yerel yaşamın içinde 
olduğunu bilmeli. Ki bu da 
dokuyu, kültürü ve doğayı 
korumakla mümkün 
olabilir. "O yeşil toprağın 
ey yüzler ağartan Karesi, 
dağların bağ, hele vadilerin 
altın deresi” dizeleriyle 
Mehmet Akif bu güzel 
kenti tasvir etmiş. Tüm 
ekibe teşekkür ediyoruz. 
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Zağnos Paşa Camisi

Zağnos Paşa Camisi, nam-ı diğer 
Balıkesir Ulu Cami, Balıkesir kent 
merkezinde bulunuyor. Fatih Sultan 
Mehmet’in vezirlerinden Zağanos Paşa 
tarafından 1461 yılında yaptırılmış. Hemen 
yanındaki türbe, muvakkithane ve hamamla 
birlikte büyük bir külliye oluşturuyorlar. 
Bunlardan sadece hamam bölümü orijinal 
dokusunu koruyabilmiş, diğer yapılar 
özellikle depremlerin etkisiyle büyük hasar 
görmüş. Külliye, yürütülen çeşitli onarım 
çalışmaları sayesinde, döneme ait incelikli 
estetik anlayışın en özgün örnekleri olarak 
korunmayı başarıyor.

Balıkesir meydanında bulunan cami, 
konumuyla kenti ziyaret edenlerin gözden 
kaçıramayacağı bir noktada. Sakin ve 
ağaçlarla çevrili çay bahçelerinin arasında, 
yerleşik halkın gündelik hayat akışının 
ortasında görkemini koruyarak var olan 
Zağnos Paşa Camisi, günümüzde de 
Balıkesir’in en büyük camisi olma özelliğini 
taşımaya devam ediyor.

Balıkesir kenti farklı 
dönemlerden ve 
dokulardan taşıdığı 
izlerle, doğal ve kültürel 
mirasımızın kadim 
güzelliklerini bize yeniden 
hatırlatıyor.

Kent Rehberi
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Antandros Antik Kenti

Değirmenboğazı Tabiat Parkı

Edremit ilçesi, Altınoluk Mahallesi sınırlarında 
yer alan Antandros, Kaz Dağlarının eteklerine 
kurulmuş antik bir kent. Mozaikleriyle ünlü olan 
Antandros’a ait buluntular MÖ 7-8. yüzyıla dek 
uzanıyor; kimi araştırmacılara göre kentin kuruluşu 
Troya Savaşı öncesine dayanıyor. Deniz ulaşımı 
konusunda ileri düzeyde olduğu bilinen Antandros 
halkı, buna bağlı olarak gemi yapımında kullanmak 
üzere kereste ticareti yapıyordu.

Sürdürülen kazı çalışmalarında Roma Dönemine 
ait farklı türde yapılara ulaşıldı, kanalizasyon ağı ve 
pek çok lahit bulundu. Bölgedeki kentleşmenin 
tarihi hakkında önemli veriler sağlayan akademik 
kazılar günümüzde de devam ediyor. Çanakkale-
Edremit yolunu kullanarak ulaşabileceğiniz antik 
kent, her gün ziyarete açık. 

Kent merkezinde yer alan ve onlarca 
çeşit canlıya ev sahipliği yapan Değirmenboğazı, 
2011 yılında tabiat parkı ilan edildi. Akdeniz 
ikliminin hâkim olduğu, Köteyli Deresi 
Havzasındaki parkta ağırlıklı olarak akçaağaç, 
kavak, servi ve kızılçam bulunuyor; çeşitli mantar 
türlerine rastlanabiliyor. Yaban hayat gözlemciliği 
ve fotoğrafçılığı için uygun bir ortam sağlayan 
parkta yaban domuzu ve tilkiler görülebilir.

Temiz ve güvenli şekilde kullanılmasını sağlamak 
amacıyla Balıkesir Büyükşehir Belediyesi 
tarafından korunan alanda, ziyaretçiler için 
dinlenme tesisleri ve sporcular için parkurlar da 
yer alıyor.

Mevsim geçişlerinde değişen renkleriyle ayrıca 
görmeye değer olan Değirmenboğazı Tabiat 
Parkı; ilçe merkezinden sağlanan ulaşım ağı 
sayesinde, aracı olmayanların da kolayca ziyaret 
edebileceği bir yer.
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Kentler, mekânsal olgular olmanın ötesinde, yaşayan 
dinamik yapılardır. Günümüzde kullandığımız geleneksel 
planlama araçları, mekânsal bir hiyerarşiyi düzenlese 
de, fiilen yaşamımıza dokunan kent deneyimini 
şekillendiremiyor. Kentsel tasarım rehberleri, bu noktada, 
imar plan ile uygulama arasındaki boşluğu doldurabilecek 
önemli belgelerdir. 

TASARIM 
REHBERLERİ: 
PLAN VE 
UYGULAMA 
ARASINDA BİR 
DENEYİM

Alp Arısoy

Urban.koop Kent Çalışmaları Kooperatifi Ortağı, Mimar
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Kamusal ve kamusal-özel alanların kesiştiği 
arayüzleri konu alan; tasarım ve uygulamada ilkesel 
kararlar sunan kılavuz niteliğindeki kentsel tasarım 
rehberi, çalışılan alanın tarihi mahalle dokusu ve kent 
merkezi ile etkileşimini kent bütünündeki gelişimler 
eşliğinde dikkate alır; mekânsal kararlarda kentsel 
tasarım bütünlüğünü sağlamayı amaçlar. 

Alanın kimliğini korumak için araç, katılımcı 
süreçler için fırsat, kamusal alan ve özel mülkiyette 
geliştirilecek projeler için rehber, yeni tasarımlar 
için bütünleştirici ortak dil ve tasarım kararlarının 
uygulanmasında yol haritası olan kentsel tasarım 
rehberleri bu açıdan; 

• Alanın ulusal düzeyde tanınırlığını sağlarken, 
bölgesel düzeyde ekonomik rekabet gücünü 
arttırarak sektörel girişimleri destekleyebilir; yeni 
yatırımları teşvik eder.
• Güvenli ve yüksek mekân kalitesiyle kamusal 
canlılığı besleyen alanları yapılandırır.
• Uzun vadede, mekânsal öncelikleri güçlendirerek 
ve standartlara dayalı rehberlik sağlayarak 
sürdürülebilir yatırım ve kalkınma için temel görevi 
görür.
• Yer duygusunun geliştirilmesinde güçlü araçlar 
tanımlar.

Özellikle koruma alanlarında imar plan notlarının 
tamamlayıcı dokümanı olarak ele alınabilecek 
kentsel tasarım rehberleri; sosyo-ekonomik ve 
mekânsal açıdan bütüncül bir kentsel canlanma 
sürecini yönetecek ilkesel yaklaşımın geliştirilmesini 
de sağlayabilecek niteliktedir. 

Kentsel ölçekte değişim eylemi, tek başına yerel 
yönetimin faaliyetlerinin ötesinde, farklı aktörlerin 

Çağdaş kentin değişimi, bir mekânsal tasarım sorunundan 
çok, bir örgütlenme sorunudur. Kentsel tasarım rehberleri 

tam da bu noktada kaynak ve araç oluşturur. 
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kolektif hareketlerinin bütünüyle oluşur. 
Bu bağlamda çağdaş kentin değişimi, 
bir mekânsal tasarım sorunundan ziyade 
bir örgütlenme sorunudur. O halde 
“eylem planlaması”, bir inşaat projesi 
değil, çok aktörlü bir sürecin planlamasını 
kapsamak zorundadır. Kentsel tasarım 
rehberleri tam da bu noktada kaynak ve 
araç oluşturma potansiyeli taşır. 

Kentsel tasarım rehberleri, sadece 
kaldırım ve cephe kompozisyonu, 
yönlendirme sistemleri, kent peyzajı 
gibi sınırlı tematik çerçevelerde 
standartlar oluşturmaz. Bir tasarım 
rehberi; kentler nasıl daha sağlıklı, güvenli, 
erişilebilir ve katılımcı olabilir sorularına 
da yanıt arayabileceğimiz araçtır. Tasarım 
rehberleri, kent rejimini oluşturan farklı 
aktörlerin kent yaşamına yapıcı katkı 
sağlayabileceği; kendisini iç dinamikleriyle 
koruyabilen bir kentin yazılı mutabakat 
belgeleri olarak da değerlendirilebilir.

Dumlupınar Mahallesi Örneği 
Koruma alanları için hazırlanan kentsel 
tasarım rehberlerinin sayısı her geçen 

gün artıyor. Balıkesir’in geleneksel 
merkezinde bulunan Dumlupınar 
Mahallesi için Balıkesir Büyükşehir 
Belediyesi, Urban.koop Kent Çalışmaları 
Kooperatifi ve Tasarım Rehberleri Derneği 
işbirliğiyle hazırlanan Dumlupınar Kentsel 
Tasarım Rehberi* son dönemin en 
kapsamlı çalışmalarına örnektir. 

Dumlupınar, bünyesinde Balıkesir’in 
kent kimliğini şekillendiren ana odakları 
ve tarihi dokuyu, ticaret alanlarını ve 
karakteristik konut dokusunu barındırıyor. 
Ancak bununla birlikte, alanın korunması 
ve kentsel değişime adaptasyonu 
amacıyla Balıkesir Büyükşehir Belediyesi 
ve Dumlupınar Belediyesi tarafından 
tasarım ilkelerinin hazırlanması 
gündeme getirildiğinde, miras aldığı 
karakteristik değerleri kaybetme riski 
ile karşı karşıyaydı. Bu noktada mahalle 
dokusunun korunması ile estetik ve 
nitelik kaybına neden olan bozulmaların 
giderilmesine yönelik ilke kararlarının 
alınması ve eylem araçlarının belirlenmesi 
hedeflendi. Korunan ve daha iyi 
tasarlanmış bir kentsel çevre için Balıkesir 
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Büyükşehir Belediyesi İmar ve Şehircilik 
Daire Başkanlığı Tarihi Kültürel Miras Şube 
Müdürlüğü tarafından kentsel tasarım 
rehberinin hazırlanmasına karar verildi. 

Dumlupınar Mahallesinin Balıkesir 
bütünündeki yeri göz önüne alındığında, 
bu alanın yaşatılarak korunmasının, kentin 
dengeli ve sürdürülebilir gelişimi için önem 
taşıdığı görülür. Bu nedenle Dumlupınar’a 
önerilen kentsel müdahale yaklaşımları ile 
kent bütününün sosyal, ekonomik, kültürel 
ve mekânsal gelişimine katkı sunulması 
amaçlandı. Dumlupınar Mahallesi “odak 
kültür alanı”nda yerleşim geneliyle fiziksel 
bütünlüğü sağlayan, miras ögelerini gözeten, 
doğal çevreyle uyumlu, mekân kalitesi 
ve kamusal canlılığı yüksek, kapsayıcı 
ve sürdürülebilir tasarım standartlarının 
öncülüğünde bir kentsel çevre yaratma 
vizyonundan hareketle oluşturuldu. 

Geniş bir yelpazeye yayılan rehberde; 
- Kamusal mekânların kullanımı, 
- Kentsel peyzajla ilgili olarak yeşil alanların, 
doğal çevrenin ve yerel biyoçeşitliliğin 
tanımlanması,
- Mahalle çevresinde sürdürülen tasarım ve 
iyileştirme projelerinin birbirine bağlanması, 
- Yaya hareketliliği ve mikromobiliteye dönük 
yenilikçi uygulamalar, 
- Eski yapılarla yeni yapıların uyumu,
- Ticari faaliyetleri destekleyecek mekânsal 
tasarım standartları,
- Yaşam kalitesini yükseltecek etkinlik 
senaryoları ile mekânsal yansımaları gibi 
başlıklar ele alındı.

Nasıl Bir Dumlupınar?
Rehberin ilk bölümü mekânsal bir gelişim 
çerçevesi çizmeyi amaçlıyor. Kavramsal 
çerçevesi, müdahale stratejileri, mekânı ele 
alış yaklaşımı bu bölümde tartışılırken, farklı 
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aktörlerin üzerinde çalışabileceği bir altlık 
oluşturuluyor; çalışma alanına ilişkin tartışılabilecek 
kavramlar biraraya getiriliyor. “Nasıl bir Dumlupınar?” 
sorusuna yanıt arayan mekânsal gelişim çerçevesi, 
Dumlupınar’a dair müdahalelerin kimin için, nasıl bir 
kent dokusu elde etmek üzere ve neden yapıldığını 
ortaya koymayı hedefliyor. 

Mevcut durum; kentsel gelişim, merkezi işlevler, 
ulaşım ağları, yeşil alanlar kurgusu, kentsel kimlik ve 
kamusal mekân kurgusu ana başlıkları altında ele 
alındı, sorun ve fırsatların sentezi derlendi. Kentsel 
alanlar konu olduğunda çalışma alanının sınırları 
bütüncül öneriler geliştirmek için yeterli değildir; 
bölge ve kent ölçeğindeki gelişimler mahalleyi 
doğrudan etkiler. Bu nedenle alana yönelik 
stratejik hedeflerin geliştirilmesi sürecinde mahalle 
sınırlarının ötesindeki gelişmeler de dikkate alındı.

Rehberin ikinci bölümü, mekânsal gelişim 
çerçevesinde ortaya konulan ilkelere hangi tasarım 
prensip ve uygulamaların takip edilmesiyle 
ulaşılabileceğini tartışıyor. İlçe bütününde farklı 
özellikler taşıyan karakter alanlar, doğaldır ki 
rehbere de yansıdı. İçeriği bu farklı özelliklere 
göre şekillendirilen kentsel tasarım rehberinde 
tanımlanan müdahale ilkeleri, tasarım hedefleri ve 
standartları/kuralları ise şu hedeflerle hazırlandı: 

- Yaşanan mekânsal sorunlara çözüm bulmak, 
- Yerel kimliği ve karakter yapısını koruyarak 
kamusal canlılığı arttırmak, 
- Önerilen kentsel müdahale yaklaşımlarıyla kent 
bütününde alanın sosyal, ekonomik, kültürel ve 
mekânsal gelişimine katkı sunmak. 

Rehber, proje geliştirme aşamasında yerel yönetim 
birimleri ve tasarımcılar açısından nelere dikkat 
edilmesi gerektiğine odaklanıyor; uygulama, izleme 
ve güncelleme süreçlerine dair yönlendirmelere 
yer veriyor. Tam da bu nedenle tamamlayıcı tüm 
adımları bütünsel bir bakışla ele alıyor. 

Dumlupınar Kentsel Tasarım Rehberinin önemli bir 
özelliği de hazırlanma sürecinde kurulan işbirlikleri 

ve katılımcı süreç. Üniversite, sivil toplum 
ve yerel yönetim işbirliğinde oluşturulan 
rehber için sivil toplum odaklı katılımcı 
model uygulandı. Alanda yaşayanlar ve 
faaliyet gösteren sivil toplum örgütleriyle 
tartışılarak oluşturulan eylem planı ile, 
rehberin uygulanması sürecinde bu 
örgütlerin inisiyatif alabileceği eylem 
hedeflerinin ortaya konulması amaçlandı. 

Kentsel tasarım projelerinden farklı 
olarak, kentsel tasarım rehberlerinin 
uygulaması çok aktörlü bir sürecin, uzun 
vadede yönetilmesini gerektirir. Sürecin 
yürütülmesinde de alanda bulunan sivil 
toplumun yapıcı katkısı büyük önem taşır. 
Bu nedenle rehberin uygulama sürecine 
dair aşağıdan yukarı bir eylem planlaması 
kurgulandı. Odak grup toplantıları ve yüz 
yüze görüşmelerle, eylemi aşağıdan yukarı 
uygulayabilecek sivil toplumun planlama 
aşamasında yer alması hedeflendi.

*Dumlupınar Kentsel Tasarım Rehberine, Balıkesir 
Büyükşehir Belediyesi internet sitesinden erişilebilir.   
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Sizinle, Güneydoğu Anadolu Bölgesine doğru yolculuğa 
çıkalım ve bu coğrafyanın güzide yerleşim yeri, yıllar boyu birçok 
medeniyete beşiklik yapmış Gaziantep’te bir mola verelim istedim. 
Gaziantep denince hepimizin aklına ilk etapta meşhur fıstığımız, 
baklavamız, yemek ve kebaplarımız gelebilir. Açıkça söyleyeyim, 
bu durumdan hiç de rahatsız değilim; bilakis gurur vesilesi benim 
için. Bu özelliğimiz dünya çapında da kabul görmüş durumda. Artık 
Gaziantep dendiğinde dünyanın birçok yerinde baklavamız, fıstığımız 
ve o tadına doyulmaz damak çatlatan yemeklerimiz, kebaplarımız 
geliyor akla. Size bir sır vereyim mi? Emin olun, Gaziantep’te 
bunlardan daha fazlası var. Gaziantep aynı zamanda büyük bir 
tarih, kültür ve medeniyetler kenti. Ben, bu noktadan hareketle 
Gaziantep’imizin yemek kültürü-gastronomisi bir yana, tarihi ve 
kültürel değerlerine de dikkatinizi çekmek istiyorum. Bir de bu 
pencereden bakalım Gaziantep’e. 

TARİHİ 
GAZİANTEP 
EVLERİ 

Hasan Kökmen 
 
Y. Mimar, Restorasyon Uzmanı
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21. yüzyıldan durup, 19. ve 20. yüzyılın başlarına baktığınız bir 
penceredir burası. Kentin eski yaşamından kesitlerle dolu, tam 
bir tarih yolculuğu yapacağınız yerdir. Bir anda kentin kasvetli 
havasından, gürültüsünden, yoğunluğundan uzaklaşıp, kendinizi 
bir zaman tünelinde bulacağınız ve nefes alacağınız bir yer: 
Bey Mahallesi.

Yaşayan Bir Tarih: Bey Mahallesi 
Sanki modern bir kentin tam merkezine yerleştirilmiş bir tarih 
nişanesi gibi durur gözünüzün önünde. Bey Mahallesinin yaşayan 
bir tarih olduğu ve sonraki kuşaklar için de yaşatılması gerektiğinin 
farkına varıldı. Kullanımları anlamında geleneksel Antep evlerine farklı 
işlevler yüklendi belki, fakat bakış açım şu yöndedir ki, en azından 
sivil mimarinin bu güzel örneklerinin yok olması önlendi. İşlevsel 
olarak bu evler, orijinal işlevleriyle mesken değil şimdi ama yaşamaya 
devam ettiklerini ve ileriye taşındıklarını görmek, benim açımdan 
büyük mutluluk kaynağı. Biraz da bu tarihi mahalleye can veren, 
tarihini yansıtan, mimari özellikleriyle fark yaratan Antep evlerini 
tanıyalım, hayalen de olsa, o evleri gezelim.

Kentin Gölge Sokaklarında Antep Evleri
Eski Antep evleri yıllarca birbirine omuz vermiş sıkı dostlar gibi 
yan yana dizilmiş haldedir. Mimari özellik olarak, çoğu bitişik 
nizam yapılmıştır. İlk etapta sokakların darlığı, bir de evlerin hayat 
duvarlarının yüksekliği nedeniyle de oluşan “gölge sokaklar” 
çeker dikkatimizi. Bir tarafta güneş, diğer tarafta gölge adeta 
köşe kapmaca oynar. Yıllardır bu sokaklarda süren bir oyundur 
bu. Muhteşem ışık oyunları, günümüzde de Bey Mahallesinin dar 
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sokaklarında ziyaretçilerine müthiş bir görsel şölen sunmaya, 
yazın en sıcak günlerinde ılık bir esintiyle sokağından geçenleri 
gölgesinde dinlendirmeye devam ediyor. 

Antep evlerinin bulunduğu sokaklara girdiğinizde 
kendinizi sanki surlarla çevrili dar bir yolda bulursunuz. Bu 
durum, Bey Mahallesinde tüm canlılığıyla hâlâ yaşanıyor. 
Attığınız her adımda tarihten bir ize, coğrafyadan bir kesite, 
eski insanlardan kalma bir yaşam kültürüne rastlıyor ve 
mutlaka bir şeyler keşfediyorsunuz. Sokakların artık bittiğini 
düşündüğünüz sırada, aniden önünüze çıkan keskin bir virajla 
başka bir yöne dönüyor ve yeni bir sokakla karşılaşıyorsunuz. 
Sokak bu haliyle bir labirente benziyor. Eğer mahallenin 
yabancısıysanız, bu labirentten çıkmanız o kadar da kolay 
olmayabilir. Kendinizi bir anda labirentin kapalı bir yolunda, 
yani çıkmaz sokakta bulabilirsiniz. Ki bu çıkmaz sokaklara 
Gaziantep’te “dehliz” denir. 

Mimari açıdan harika bir görünüme sahip bu uzun, dar 
sokaklarda ya da çıkmaz sokaklarda, sokağın üzerinden geçen 
kemer ve kemerin üstünde de bir oda dikkatimizi çeker. 
Değişik örgü teknikleri kullanılarak inşa edilmiş; sivri, basık ya 
da yuvarlak kemerli bu tarz yapılara “kabaltı” denir burada. 
Kabaltı, altından su misali akıp giden binlerce insana selam 
verir her defasında.

Bu sokaklarda dolaştığınızda, insanların taşları nasıl sanata 
dönüştürdüğünü de görürsünüz. Sadece taşlar değil elbette; 
ahşap işçilikleri, ahşap oymacılık örnekleri, duvar resimleri 
ve süsler, demir işçilikleri, küçük heykel çalışmaları, tavan 
bezemeleriyle tarihinin tüm mimari ve sanatsal özelliklerini 
günümüze taşıyan birer şaheser adeta Antep evleri. Hususi 
olarak taş işçiliğinin sanata dönüşümü hayranlık vericidir. 
Antep evlerinde özellikle avlu ve dış duvarlar “havara” ve 
“keymıh” adı verilen yumuşak kalkerli kesme taşlardan kalın 
olarak yapılırdı. Bu taşlar taş ocaklarından çıkarılır, ustalar 
tarafından özenle kesilir, duvarlara konulacak hale ve boyuta 
getirilirdi. Taşların en büyük özelliği, çıkarıldıkları zaman 
yumuşak olmaları ama zamanla sertleşmeleridir.

Eski Antep evleri, günün şartlarına ve ev sahibinin maddi 
imkânlarına göre bir ya da iki katlı olarak yapılmıştır. Nadiren 
üç katlı evlere de rastlanır. Maddi imkânlara sahip olan insanlar 
tarafından tercih edilen bu üç katlı yapılar, geniş ve gösterişlidir. 
Evlerin dış yüzeyindeki mimaride hâkim öğe taş ancak ahşap 
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da vazgeçilmez bir öğedir. Ahşap dış cephede 
pencere, kapı ve çatıda, iç cephede ise 
oda içlerindeki süslemelerde ve tavanlarda 
görülür. Özellikle kapı ve pencere kapakları, 
ağaç işçiliğinin özgün örneklerini oluşturur ve 
hayranlık uyandırır. Çatılar genellikle ahşap 
kırma çatıdır ve üzerleri kiremitle örtülüdür. 
Daha geç dönemlerde yapılan düz dam çatı 
örneklerine de rastlanır. 

Sokaklarında bu kadar incelik ve ayrıntı 
barındıran bir mimari anlayışın evlerde neler 
yapmış olabileceği sorusu, bizi bir anda 
büyülü ve gizemli Antep evlerinin içine 
çekse de evlerin kapısını çalmak hemen 
mümkün olmaz. Önce avlu kapısı çalınır. 
Zira Antep evlerinin çoğu avluludur. Ev 
hayatının, günlük yaşamın çoğu bu avlularda 
geçtiği için avluların etrafı yüksek duvarlarla 
çevrilidir. Yazları yemekler avluda pişirilir, 
çamaşırlar avluda yıkanır, kaçak çayın tadına 
avluda kurulan dost meclislerinde varılır. 
Bu avlulara, bu nedenle midir bilinmez ya, 
“hayat” denir. Avluların genellikle bir kısmı 
desenli ya da düz taşla kaplıyken, bir kısmı 
toprak olarak bırakılmıştır. Toprak bırakılan 
alanlar, o devirde yaşamış insanların yeşile 
ve doğal hayata ne kadar önem verdiğini 
göstermesi açısından önemlidir. Bu 
kısımlarda çiçekler yetiştirilir, geniş avlular 
ise çeşitli ağaçlarla süslenirdi. Hatta bazı 
evlerin avlularında evlerin cephesine sarılmış 
asmalar dikkatimizi çeker. Asmaların altında 
gölgelikler oluşturulur, bu alanlar yere serilen 
minderlerle dinlenme yeri olarak kullanılırdı. 

Evlerin su ihtiyacını karşılamak için avlularda 
su kuyuları açılırdı. Kuyular sadece su 
için değil, bir nevi buzdolabı olarak da 
kullanılmıştır. Yaz aylarında yemeklerin 
bozulmasını önlemek üzere, yemekler 
kaplarla su kuyularına sarkıtılırdı. Ayrıca hayat 
kısmında kuyuların dışında taş işçiliğinin en 
güzel örneklerinin sergilendiği küçük süs 
havuzları bulunurdu ki bunlara “gane” denirdi 
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ve gane, avluya ayrı bir güzellik 
katardı. Her avlunun bir köşesinde 
mutlaka yine taş işçiliğinin güzel 
örneklerini yansıtan bir çeşme 
yer alırdı.

Artık evin içine girme zamanı! 
Hemen girişte kapısı avluya 
açılan “tandır odası”nı görürüz. 
Burada, ısınma ve yemek pişirme 
amaçlı kullanılan gömme bir taş 
ocak bulunur. Şu anda soba, tüp 
ocağı, klima gibi araçlar nedeniyle 
fonksiyonunu kaybetmiştir. Yine 
giriş katlarında “hazne” denilen ve 
kışlık mutfak erzaklarının saklandığı 
kilerler yer alır. Hazneler evin güneş 
almayan bölümleridir. Genellikle 
evin altındaki kayaların oyulmasıyla 
oluşturulan mahzenlere ya da 
bodrum katlara konumlandırılan 
hazneler, sıcak iklime sahip 
bölgede erzakın çabuk bozulmasını 
önlemeyi sağlar.

Antep evleri için yazılacak elbette 
çok şey var. Her şeyi yazarsam onları 
yerinde görmek ve incelemek, 
sırrını ve gizemini keşfetmek 
isteyenlere haksızlık olur. Antep 
evlerini görmek isteyenlere merakla 
atılan her adımın, gidilen her yerin, 
yeni tespitler ve keşiflere başlangıç 
olabileceğini hatırlatmak isterim. 
Zira Antep evleri, her bir kişide 
yeniden ve yeni bakışlarla görülecek 
zenginliktedir. 

KAYNAK:
Kökmen H - (2010)  Azerbaycan Mimarlık 
ve İnşaat Üniversitesi Yüksek Lisans Tezi ve 
Özel Fotoğraf Arşivi
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FATİH
BULUŞMA

36 BULUŞMA > HABER



Bünyesinde sivil mimarlık örnekleriyle Zeyrek semtini; 
İstanbul silüetini oluşturan Süleymaniye Camisini ve 
nice kültür mirasını bulunduran Fatih Belediyesi, Tarihi 
Kentler Birliği buluşmasına ev sahipliği yaptı. 

SİVİL MİMARLIK 
TARİHİ KENTLERİN 
GÜNDEMİNDE 

Tarihi Kentler Birliği, yılın 2’nci buluşmasını Fatih Belediyesi ev sahipliğinde gerçekleştirdi. 
TKB Fatih Buluşması, 1 Ekim Cumartesi günü Fatih Kültür Sanat Merkezinde düzenlenen 
açılış konuşmaları ve Meclis Toplantısıyla başladı. Meclis toplantısında Bayburt Belediyesi, 
Atakum Belediyesi ve Küçükçekmece Belediyesi, birliğin yeni üyeleri oldu. Fatih Buluşması, 
"Sivil Mimarlık Mirasımızın Korunması" başlıklı panel ve TKB Kültürel Mirası Koruma 
Özendirme Yarışması Ödül Töreni ile devam etti. Katılımcılar, Zeyrek inceleme gezisiyle 
çalışmaları yerinde gördü. 
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Tarihi Kentler Birliği, 469 üyesiyle 
ülkemizin tarihi kentlerini, beldelerini, 
mahallelerini koruma ve yaşatma 
konusunda önemli bir bilince sahip, 
kıymetli bir aile. Şuna inanıyoruz 
ki, geçmişimiz yoksa, geçmişi 
unutuyorsak geleceği de inşa 
edemeyiz. Birliğimizin bugüne 
gelmesine destek veren ÇEKÜL 
Vakfına ve Prof. Dr. Metin Sözen 

Hayrettin Güngör

TKB ve Kahramanmaraş 
Büyükşehir Belediye Başkanı 

Zeyrek Mahallesi 

Hoca’mıza, uzmanlarımıza yürekten 
teşekkür ediyorum. 22 yılda 120 toplantı 
düzenlemiş; 685 projeye hibe desteği 
vermişiz. Geçmişten Geleceğe Yerel Kimlik 
dergimiz 70’inci sayısına ulaşmış. Bunlar, 
bizim için son derece kıymetli. 

Bu toplantımızı Fatih Belediyesinin ev 
sahipliğinde yapıyoruz. İstanbul, dünyanın 
incisi; tarihi varlıklarımızın, kültürel mirasımızın 
önemli bir kısmı da Fatih ilçesinde. Fatih 
Belediyesi, Tarihi Kentler Birliğine 2005 
yılında üye oldu, 2006 yılındaki TKB Koruma 
Özendirme Yarışması Ödül Törenini de Fatih 
Belediyesinin ev sahipliğinde gerçekleştirdik 
ve bugün yine bu tarihi semtimizdeyiz. 
Yürütülen koruma ve yaşatma çalışmalarını 
yakından inceleme fırsatımız olacak. 
Bir sloganımız var: “Kahramanmaraş’ta 
her 3 kişiden 4’ü ya şair ya da yazardır.” 
Türkiye’nin ilk edebiyat müzesi olan Yedi Güzel 
Adam Edebiyat Müzesini, Kahramanmaraş’ta 
kurduk. Kentimizin değerini uluslararası 
alanda duyurmak, tanıtmak için yoğun 
gayret sarf ediyoruz. Geçen yıl başladığımız 
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Tarihi Kentler Birliği, kentlerimizin 
korunmasında yerel yönetimlerin rolüne 
ve önemine vurgu yapan çok değerli 
çalışmalar yürütüyor. Avrupa’daki, hatta 
dünyadaki en büyük birliklerden biri. 
Yapılan toplantılar ortak aklın ortaya 
çıkmasına, kentlerimiz için gelip geçici 
değil, basiretli adımlar atılmasına vesile 
oluyor. Bu yıl Süreklilik Ödülünü aldık. 
Ekip arkadaşlarımı tebrik ediyorum. 

Mehmet Ergün Turan

Fatih Belediye Başkanı

Medeniyetlere başkentlik etmiş 
tarihi Suriçi bölgesi, doğu-batı aksında 
Türkistan'dan Balkanlara, devasa bir 
coğrafyanın vitrinidir. İstanbul denince 
akla gelen silüet burasıdır, Fatih Suriçi’dir. 
İstanbul’da bulunan 34 bin 715 somut 
kültürel miras eserinin üçte biri Fatih'te 
yer alıyor. Bildiğiniz gibi, İstanbul 
UNESCO Dünya Mirası Listesine 4 bölge 
olarak dâhil edildi ve bölgelerin tamamı 
da Suriçi’nde: Sultanahmet Kentsel 
Arkeolojik Sit Alanı, Süleymaniye Koruma 
Alanı, Zeyrek Koruma Alanı ve İstanbul 
Kara Surları Koruma Alanı. Suriçi’ndeki 
kültürel varlığın yüzde 54’ü sivil mimarlık 
örneğidir. Bu yapıların içinde bugün 
yaşamını konut veya iş yeri olarak 
sürdüren çok sayıda örnek var. Alandaki 
kültürel varlıkların yüzde 10’u çarşı ve 
hanlardan; yüzde 7,7’si su yapılarından; 
yüzde 6,3'ü dinî yapılardan oluşuyor. 
Çoğu açık, 50'nin üzerinde kilisemiz var. 

İstanbul Büyükşehir Belediyesinde 
tecrübeli bir ekipten kurulu olan Kültürel 
Miras Koruma Müdürlüğü bulunuyor. Biz 
de Fatih Belediyesinde bir Kültürel Miras 
Koruma Müdürlüğü kurmak istedik 
ancak ilçe belediyelerinin önünde yasal 
yönetmelikle ilgili sıkıntılar vardı. Çalıştık, 
bakanlığımızla görüştük; yönetmelik 
yapıldı, onaylandı ve ilk defa bir ilçede 
Kültürel Miras Koruma Müdürlüğü yasal 
olarak kuruldu. Bugün dinleyeceğimiz 
sunum, bu müdürlüğün yürüttüğü 
çalışmalar hakkında olacak. 

Değerli dostlar, “kültürle planlamayı 
esas alıyoruz” diyoruz. Fatih'teki tüm 
oluşum ve dönüşümlerin kültürle 
gerçekleşmesini hedefliyoruz. Biz bu 
kenti tarihiyle, kültürüyle, somut ve 
somut olmayan kültürel değerleriyle 
koruyup yarına taşımayı hedefliyoruz.  

UNESCO yolculuğumuzu yedek 
listede yer alarak sürdürüyoruz. 
Önümüzdeki süreçte Türkiye’den 
ilk defa bir kentimizi şiir ve edebiyat 
başlığında, UNESCO Yaratıcı Şehirler 
Ağına dâhil etmeyi hedefledik. 
Tarihi Kahramanmaraş Kalesinin 
restorasyonu, Kapalı Çarşı cephe 
iyileştirmesi, konaklarımızın 
restorasyonu gibi uygulamalarımızla 
koruma alanında çok yol aldık. 2001 
yılından bu yana düzenlediğimiz 
Özendirme Yarışması tüm 
üyelerimizin koruma çabalarını 
duyurduğumuz, tanıttığımız 
önemli etkinliklerimizden biri. 
Koruma ve yaşatma alanındaki 
başarıyı desteklemek, takdir etmek 
çok önemli. Katılan ve ödül alan 
üyelerimizi kutlarım. 
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Bugün İstanbul’dayız; Asya ile Avrupa’yı 
buluşturan, Karadeniz ve Marmara’yı 
birleştiren, birçok uygarlığa yurt olmuş 
bir kentteyiz. Roma, Bizans ve Osmanlı 
imparatorlukları, kültür izleriyle İstanbul’da 
yaşamıştır. İşte bu büyük miras nedeniyle, 
1985 yılında UNESCO Dünya Mirası Listesine 
giren ilk kentimiz İstanbul olmuştur. Ama 
bundan sonra da listeden çıkarılmamak için 

Mithat Kırayoğlu 

TKB Danışma Kurulu Üyesi, ÇEKÜL 
Vakfı Başkan Yardımcısı, Mimar 

neler yapmamız gerektiğini düşünmek ve bu fikirleri 
siyasetin önüne sunmak gibi bir görevimiz var. 

İstanbul’daki yaklaşık 35 bin kültür varlığının 
yüzde 30’u Fatih’te yer alıyor, bunların da büyük 
çoğunluğunu sivil mimari örneği yapılar oluşturuyor. 
Diyebiliriz ki burası bir sivil mimarlık cenneti. Kayıtlara 
göre Fatih’te 6 bin 750 sivil mimarlık örneği var. 
50 kentimizdeki sivil mimari yapıları aklınıza getirin, 
hepsini toplasak Fatih’teki zenginlik kadar sayısal 
büyüklüğe ulaşamıyor. Bu çok önemli bir zenginlik ve 
büyük bir sorumluluktur. 

Fatih Belediyesi getirdiği projelerle 2 yıldır ödül 
alıyor. Yaptığı uygulamalar TKB için sivil mimarlık 
mirasının korunması alanında bir model yaratabilir. 
Bugün burada çok şey öğreneceğiz ve kentimizde 
neler yapabileceğimize ilişkin referans noktalarına 
ulaşacağız. “Fatih Modeli” konaklarımızı, evlerimizi 
korumamıza yardımcı olacak bir rehberdir 
diye düşünüyoruz. 

İstanbul veya Bursa’ya baktığınızda, kent silüetinde 
müthiş bir sivil mimari doku görülür. Ancak bu sivil 
mimarlık örneklerinin içinde bir de anıtsal yapılar yer 
alır. İki katmanlı bir miras değeridir bu. Fatih’te de 
sivil mimariyle birlikte Mimar Sinan’ın büyük eserleri 
yer alıyor. 

Mimar Sinan’ın hayatı hakkında, yayımlanmasında 
ÇEKÜL Vakfı kurucusu Prof. Dr. Metin Sözen'in de 
büyük çaba gösterdiği Tezkiret-ül Bünyan isimli 
müthiş bir eser vardır. O yapıtta Mimar Sinan diyor ki 
“4 sultan, 5 hanım sultan, 8 sadrazam için şu kadar 
eserler yaptım ve hepsiyle de iyi geçindim.” Aslında 
“iyi geçinme” belediyecilerin işidir. Bize düşen, Sinan’ın 
eserlerini, sivil mimarlık örneği yapıları korumaktır. 
Ancak sivil mimarlık örneklerini korumak zor bir 
iştir. Fatih Belediyesi, atölyeler kurarak yapılara 
can suyu vermiş, kurumsal yapı içinde yasaların, 
yönetmeliklerin hazırlanması için çalışmış. Tarihi 
Kentler Birliği, kültürel mirasın korunmasında bir 
milattır. Üye belediyelerimiz, kendi bütçelerini 
yaratarak koruyor miraslarını. Biz de onlardan 
aldığımız güçle çalışmalarımıza devam ediyoruz. 

Zeyrek Mahallesi 
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Yapılan envanter çalışmasına 
göre Fatih’teki 10 bin 520 kültür 
varlığının yüzde 54’ünü sivil 
mimarlık örnekleri oluşturuyor. 
Bunların yüzde 10’u ise Kapalı Çarşı 
ve Eminönü Hanlar bölgesinde 
bulunan ticaret yapılarıdır. Çeşme, 
sebil, hamam gibi su yapıları yüzde 
7,7’lik bir oranla üçüncü sırada yer 
alıyor. Sayıları az olmasına karşın 
kapladıkları alan nedeniyle ilk sırada 
olacağı düşünülen cami, mescit, 
kilise gibi dinî yapılar ise yüzde 
6,3’lük bir oranla dördüncü sırada.
Tescilli yapılarımızdaki koruma ve 

Sümeyye Meryem Arslan 

Fatih Belediyesi Kültürel Miras 
Koruma Müdürü 

yaşatma çalışmalarını dört bölüme ayırdık: 
Proje çalışmaları, restorasyon çalışmaları, 
envanter ve yayın çalışmaları. Bu kapsamdaki ana 
başlıklarımız Yedikule Hisarı, Kapalı Çarşı, çeşmeler, 
metruk durumdaki sivil mimarlık örnekleri, eğitim 
yapıları, arkeolojik alanlar ve tarihi mezarlıklar oldu. 
2020 yılı sonunda başladığımız “Fatih’in Kültürel 
Miras Envanteri” projesi kapsamında, tescilli ve 
tescile değer nitelikte olan toplam 6 bin 700 adet 
sivil mimarlık örneği tespit ettik. 663’ü tescilli, 
49’u tescile değer nitelikte olan toplam 713 adet 
sivil mimarlık yapısının metruk durumda 
olduğunu belirledik. Bunların 334’ünün rölövesinin 
bulunduğunu, 339’unun ise rölövesinin 
olmadığını saptadık. 

Türkiye’nin gezilebilen ilk açık restorasyon şantiyesi 
olan Yedikule Hisarı, İstanbul’un çok katmanlı 
ve çok kültürlü yapısını gösteren en önemli 
anıtsal eserlerden biri. Restorasyon çalışmaları 
2020 yılında başladı ve İstanbul Ticaret Odasının 
düzenlediği 140. Yıl Özel Ödüllerinde, Restorasyon 
Özel Ödülüne layık görüldü.

Bilinen en eski bankalardan olan Kapalıçarşı; aynı 
zamanda dünyanın en büyük ve en eski alışveriş 
merkezlerinden, en görkemli yapılarından biri. 
Cevahir ve Sandal bedestenlerinin arasında kalan 
sokaklar birleştirildi ve üstlerinin örtülmesiyle 
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genişleyerek günümüzdeki hâlini aldı. Çarşının koruma 
projeleri 2014-2020 yılları arasında, aşamalar hâlinde Fatih 
Belediyesi tarafından hazırlatıldı ve Koruma Kurulu onayı 
alındı. İstanbul Valiliğinin desteğiyle 2016-2019 yılları arasında 
çatı restorasyonu yapıldı, altyapı onarımı gerçekleştirildi. 
2020-2022 yılları arasında hazırlanan güçlendirme, sokak 
kaplama, kalem işi uygulama projeleri Koruma Kurulunca 
onaylanmış ve uygulamasına başlanmıştır. 

UNESCO Dünya Mirası Listesinde yer alan İstanbul Kara 
Surlarının tarihi kimliğini vurgulamak amacıyla “Kara Surları 
Millet Bahçesi Projesini” hazırladık. Topkapı Kaleiçi mevkisi ile 
Yedikule Hisarı arasında toplam beş aşamadan oluşan proje 
doğrultusunda; sur koruma bandı içinde bulunan yapıların 
kaldırılıp açık kamusal alan olarak 3,5 kilometrelik hat 
boyunca, kesintisiz yaya ve bisiklet yollarına sahip bir yeşil alan 
oluşturmayı hedefliyoruz.

Anıt eserlerde Darüşşafaka Kütüphanesi rekonstrüksiyonu, 
Muid Ahmet Efendi Medresesi rekonstrüksiyonu, Arpa Emini 
Mescidi rekonstrüksiyonu, Arkadius Sütunu konservasyonu, 
Kasım Ağa Sıbyan Mektebi restorasyonu, Hacı Ferhat Ağa 
Sıbyan Mektebi restorasyonu yer alıyor. Kâgir Yapı ve Eser 
Atölyemiz ise tarihi çeşmelerde, mezar alanlarında bakım-
onarım çalışmalarına devam ediyor. 

Molla Zeyrek Camisinin (eski Pantakrator Manastırı) hemen 
yanı başında bulunan Zeyrek Akademide özellikle Suriçi 
İstanbul’unun somut ve somut olmayan kültürel mirasına 
dair eğitimler ve etkinlikler düzenleniyor.

Tarihi Zeyrek Mahallesi, İstanbul’un dördüncü tepesinde 
yer alır. Bizans Döneminde “manastırlar bölgesi” diye 
tanımlanan alan, İstanbul’un fethinden sonra eğitim alanı 
olarak kullanılmıştır. 1979 yılında koruma altına alınan bölgede 
Osmanlı Dönemi geleneksel konut dokusunu yansıtan ahşap 
yapıların varlığı, iki dönemin ruhunun kaynaştığı küçük ve 
özgün bir alan oluşturur. Alandaki 254 kültür varlığından 67’si 
kayıptır. Zeyrek semti ve Cibali Mahallesinin bir bölümü, sahip 
olduğu tarihi ve dönem özelliklerini yansıtan mimari yapısının 
özgünlüğü nedeniyle 1985 yılında UNESCO Dünya Mirası 
Listesine alınmıştır.

Zeyrek Mahallesi ve Sivil Mimari Örnekleri 

Zeyrek Mahallesi / Süleymaniye Camisi / Zeyrek Camisi 
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Zeyrek; Atatürk Bulvarı ve Haliç‘ten başlayarak, 
15 metreye ulaşan yüksek istinat duvarlarıyla 
Bizans Döneminden bugüne kadar yapılan 
çeşitli teraslamalar ve setler üzerindedir. Bölgeye 
özgün karakterini veren mimari dokunun ve yol 
strüktürünün oluşumunda topoğrafik özellikler ve 
eğim belirleyicidir. Yollar, eğim çizgilerine paralel 
veya setler arasında bağlantı kuran dik yokuşlar 
şeklindedir. İnişli çıkışlı, beklenmeyen dönüşlerle 
yön değiştiren, yer yer basamakların ve çıkmaz 
sokakların bulunduğu yol dokusu büyük ölçüde 
günümüze dek ulaşmıştır. 

Özgün dokuda çoğunlukla ahşap sıra evler yer 
alırken, çoğu bugün mevcut olmamakla birlikte, 
konaklar da bulunmaktadır. 1930-1945 yılları 
arasında yapılan kâgir yapılarsa biçim ve boyut 
olarak ahşap evlerle uyumlu gelişmiştir. Geleneksel 
yapı elemanları kilise ve camiler hariç ahşaptan 
oluşmaktadır. 1920’lerden sonra bölgede kâgir 
yapılar artmıştır. Ahşap yapılar Parmaklık Sokak, 
Güllü Bahçe Sokak, Bıçakçı Çeşme Sokak ve 
Haydar Caddesinde; kâgir yapılarsa bölgenin 
güney ve batı kenarlarında yoğunlaşmıştır.

Kentsel Doku Özellikleri

Zeyrek, adını, Fatih Sultan Mehmet tarafından 
Pantokrator Kilisesinin medreseye çevrilerek 
yönetimi kendisine verilen baş müderrisi Molla 
Zeyrek’ten almıştır. Bizans’ın ilk dönemlerinde 
manastırların yer aldığı bölge, topoğrafik özellikleri 
nedeniyle tarih boyunca konut yerleşimi olma 
özelliği göstermiştir. I. Constantinus'un döneminde 
Havariyun Kilisesi çevresinde yaptırılan küçüklü 
büyüklü çok sayıda kilise ve manastırlarla, kent 
içinde dinsel alan olma özelliği gösterir. 
12. yüzyıldan sonra İmparator Mezarlığı olma 
işlevi yüklenen Pantokrator Kilisesi 1462-1470 yılları 
arasında, Fatih Külliyesinin yapılmasıyla camiye 
dönüştürülmüştür. Zeyrek Dünya Miras Alanı ve 
çevresinde 519 tescilli kültür varlığı bulunmaktadır. 
Bu yapıların yüzde 60’ını sivil mimarlık örneği 
yapılar oluşturmaktadır.

Tarihi Gelişim ve Sosyal Yapı 

1. etap çalışmaları kapsamında; Zeyrek, Cibali 
ve çevresinde bulunan 20 yapının cephe onarımı 
tamamlandı. 2. etap çalışmalarında ise onarıma 
ihtiyacı olan 55 sivil mimarlık örneği, 2022 yılı 
yatırım programına dâhil edildi.

Geleneksel Ahşap Yapı Atölyesinin yaptığı 
basit bakım onarım işleri kapsamında yapıların 
cephelerinde bulunan çürümüş ahşap taşıyıcı 
elemanlar, kaplamalar özgün detaylarına uygun 
olarak atölyede yeniden imal edildi ve montajlandı. 
Özgün kapı ve pencere doğramaları korunarak, 
çürüyen doğramaların onarımı ve yeniden yapımı 
gerçekleştirildi. Cepheler, mahalle dokusuna uygun 
renklerde ve su bazlı ahşap boyasıyla boyandı. 
Bu çalışmalarla ahşap sivil mimarlık örneklerinin 
sürdürülebilir koruma yaklaşımıyla korunarak 
gelecek kuşaklara aktarılması hedeflendi. 

Sivil mimarlık örnekleri envanter çalışması 
yaparken, bu yapılarda yaşayan komşularımız 
hakkında da temel bilgiler elde etmeye çalıştık. 

Zeyrek Mahallesi 
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Tarihi Kentler Birliğinin 21’incisini 
düzenlediği Tarihi ve Kültürel Mirası 
Koruma Proje ve Uygulamalarını 
Özendirme Yarışmasına bu yıl 34 üye 
belediye, toplam 67 projeyle katıldı. 
2001 yılından bu yana düzenlenen 
Koruma Özendirme Yarışması, TKB 
üyesi belediyelerin “kimlikli kent” 
kavramını güçlendirmesini, kentin 
hafıza mekânlarını geleceğe taşımasını, 
âtıl durumdaki yapıları restore ederek 
yeniden işlevlendirmesini ve yaşayan, 
canlı odaklara, kamusal alanlara 
dönüştürmesini destekliyor. 

Tarihi Kentler Birliğinin kurulmasını 
sağlayan ÇEKÜL Vakfı Başkanı Prof. Dr. 
Metin Sözen’in adına verilen Koruma 
Büyük Ödülü, bu yıl Ankara Büyükşehir 
Belediyesinin oldu. Kayseri Büyükşehir 
Belediyesi ve Osmangazi Belediyesi 
ise Jüri Özel Ödülüne değer bulundu. 
7 Proje Ödülü, 7 Uygulama Ödülü, 8 
Süreklilik Ödülü ve 9 Başarı Ödülünün 
verildiği yarışmanın ödül töreni, Fatih 
Buluşması kapsamında, Fatih Kültür 
Sanat Merkezinde yapıldı. 

METİN SÖZEN KORUMA 
BÜYÜK ÖDÜLÜ ANKARA’NIN

Ankara Roma Tiyatrosu 
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Ankara Büyükşehir Belediyesi / Ankara Roma Tiyatrosu 
Restorasyonu ve Arkeopark Çevre Düzenleme Uygulamaları; 
Ankara Gölbaşı Hallaçlı Mehmet Konağı Rölöve, Restitüsyon, 
Restorasyon, Mimari Mühendislik ve Çevre Düzenleme Projesi
 
Ankara Büyükşehir Belediyesi adına Kültür ve Tabiat Varlıkları Dairesi 
Başkanı Bekir Ödemiş, ödülünü TKB ve Kahramanmaraş Büyükşehir 
Belediye Başkanı Hayrettin Güngör’ün elinden aldı. Ankara Büyükşehir 
Belediyesi, Ulus tarihi kent merkezi sit alanı içinde Ankara Kalesi ve iç 
kaledeki Osmanlı Dönemi sivil mimari miras dokusu, Hacı Bayram Veli 
Camisi, Augustus Tapınağı ve Cumhuriyet Dönemi modern mimari 
miras örneklerinden oluşan kent dokusunun birarada bulunduğu 
farklı dönemlere ait çok katmanlı koruma alanlarını birbirine bağlayan 
ve modern bir başkentin merkezinde farklı kültürel katmanları ortaya çıkararak çağdaş kent yaşantısı ile 
bütünleştirmeyi amaçlayan projeleriyle Metin Sözen Koruma Büyük Ödülüne değer bulundu.

METİN SÖZEN KORUMA BÜYÜK ÖDÜLÜ

Kayseri Büyükşehir Belediyesi /Kültepe Kaniş Karum’u Asurlu 
Tüccarlar Sokağı Projesi; Koramaz Vadisi Bir Aşk Hikâyesi Müze 
Projesi; Soğanlı Örenyeri Çevre Düzenleme Projesi; Tahtalı Kilise 
Restorasyon Projesi; Türbelerimiz Projesi; Ahi Evran Zaviyesi-Esnaf 
ve Sanatkârlar Müzesi; Gavremoğlu Konağı Restorasyonu; Gazioğlu 
Konağı ve Gömlekçioğlu Konağı Restorasyonu 

Kayseri Büyükşehir Belediyesi Başkanı Memduh Büyükkılıç ödülü, 
Fatih Belediye Başkanı Mehmet Ergün Turan’ın elinden aldı. Kayseri 
Büyükşehir Belediyesi, kent bütününde farklı alanlarda yürüttüğü 
koruma ve müzecilik çalışmalarıyla tarihi dokuda tamamladığı nitelikli 
restorasyon, işlevlendirme çalışmaları nedeniyle Jüri Özel Ödülüne 
değer bulundu.

JÜRİ ÖZEL ÖDÜLLERİ

Osmangazi Belediyesi / Yaşayan Tarih Hisariçi Projesi 
Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar ödülü, Fatih 
Belediye Başkanı Mehmet Ergün Turan’ın elinden aldı. 
Osmangazi Belediyesi; tarihi Hisar bölgesinde yürüttüğü 
bütüncül koruma çalışmaları kapsamında katılımcı bir süreçle 
hazırlanan, birbiriyle ilişki içindeki alanlarda planlanan arkeopark, 
sağlıklaştırma, restorasyon ve işlevlendirme projeleri ile uzun 
erimli bir stratejiyi iyi bir şekilde kurgulaması nedeniyle Jüri Özel 
Ödülüne değer bulundu. 
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UYGULAMA ÖDÜLLERİ

Çaycuma Belediyesi, Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, Göynük Belediyesi, Kadirli Belediyesi, Karadeniz 
Ereğli Belediyesi, Safranbolu Belediyesi ve Selçuklu Belediyesi ödüllerini TKB Encümen Üyesi ve Sarıyer 
Belediye Başkanı Şükrü Genç’in elinden aldı. 

PROJE ÖDÜLLERİ

Ayvalık Belediyesi, Hatay Büyükşehir Belediyesi, Keşan Belediyesi, Kozan Belediyesi, Seydişehir Belediyesi, 
Seyhan Belediyesi ve Sındırgı Belediyesi, ödüllerini TKB Encümen Üyesi ve Bartın Belediye Başkanı 
Cemal Akın’ın elinden aldı. 

Çaycuma Belediyesi Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Göynük Belediyesi Kadirli Belediyesi

Karadeniz Ereğli Belediyesi

Ayvalık Belediyesi

Seydişehir Belediyesi

Hatay Büyükşehir Belediyesi

Seyhan Belediyesi

Keşan Belediyesi

Sındırgı Belediyesi

Kozan Belediyesi

Safranbolu Belediyesi Selçuklu Belediyesi
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BAŞARI ÖDÜLLERİ

Adana Büyükşehir Belediyesi, Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, Fatih Belediyesi, Kahramanmaraş 
Büyükşehir Belediyesi, Kastamonu Belediyesi, Kepez Belediyesi, Konya Büyükşehir Belediyesi ve 
Mudanya Belediyesi, ödüllerini TKB Eski Başkanı Nihat Çifti ve Fatih Belediye Başkanı Mehmet Ergün 
Turan'ın elinden aldı. 

SÜREKLİLİK ÖDÜLLERİ

Alanya Belediyesi, Bayındır Belediyesi, Burdur Belediyesi, Burhaniye Belediyesi, Eskişehir Büyükşehir 
Belediyesi, Kilis Belediyesi, Konak Belediyesi, Kütahya Belediyesi ve Malatya Büyükşehir Belediyesi, 
ödüllerini TKB Encümen Üyesi ve Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar’ın elinden aldı. 

Adana Büyükşehir Belediyesi

Kastamonu Belediyesi

Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Kilis Belediyesi Konak Belediyesi Kütahya Belediyesi

Konya Büyükşehir Belediyesi Mudanya Belediyesi

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Fatih Belediyesi Kahramanmaraş Büyükşehir 
Belediyesi
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Kahramanmaraş’ta düzenlenen TKB 1. Olağan 
Meclis Toplantısı ve izleyen aylarda yapılan Balıkesir 
Bölge Toplantısı ile tarihi kentler, yine geniş katılımla 
ve coşkuyla biraraya gelmeye başladı. Fatih Belediyesi 
ev sahipliğinde gerçekleştirilen 2. Olağan Meclis 
Toplantısı ve TKB Kültürel Mirası Koruma Özendirme 
Yarışması Ödül Töreni, eski toplantıların ivmesinin 
yeniden yakalandığını gösterdi. 

Fatih Belediyesi geçen yıl tarihi yarımada 
dokusunda bulunan metruk yapıların envanterinin 
çıkarılması ve projelerinin hazırlanması çalışmalarıyla 
TKB Kültür Mirasını Koruma Özendirme Yarışmasına 
katılmış ve ödül almıştı. Belediye, bu yıl, sivil mimarlık 
eseri yapıların konut işlevini sürdürmesi koşullu 
basit onarım ve dış cephe düzenleme çalışmalarıyla 
yarışmaya katıldı. Fatih Belediyesinin UNESCO 
Dünya Mirası Listesinde  yer alan anıtsal yapıların 
bulunduğu bir alanda yaşamın sürmesine yönelik 
yürüttüğü çalışmalar, jüri üyelerinin dikkatini çekti. 
Belediyenin envanter çıkardığı alanda önce sivil 
yapıların projelerini hazırlaması, sonra bünyesinde 
kurduğu atölyelerle uygulamasını yapması, koruma 

Ahmet Onur Altun   

ÇEKÜL Anadolu Araştırmaları Koordinatörü, Şehir Plancısı

ANITSAL 
MİMARİYİ 
SİVİL MİMARİYLE 
BİRLİKTE 
DÜŞÜNMEK 

çalışmaları yürüten tarihi kentler 
için örnek oluşturabilecek bir 
model olarak görüldü. TKB Fatih 
Buluşmasında anıtsal eserlerin yer 
aldığı bir bölgede sivil mimarlığın 
yaşatılmasının anlam ve önemi 
vurgulandı. Mithat Kırayoğlu 
konuşmasında toplantı için neden 
Fatih’in seçildiğini anlatırken, 
binlerce yılı kapsayan kültürel 

Zeyrek Camisi ve Haliç 
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katmanlarla, önemli anıtsal 
eserlerle yüklü bir kentte sivil 
mimarlığın korunması ve 
yaşatılmasının, esasında bütün 
bir tarihi ve kültürü yaşatmayı ve 
geleceğe aktarmayı mümkün 
kıldığını belirtti. Toplantıda bu 
izleği takip edebileceğimiz bir 
diğer konuşma, Sümeyye Meryem 
Arslan’ın koruma çalışmaları 

hakkında yaptığı sunumuydu. 
Fatih Belediyesinin son yıllarda 
koruma üzerine yürüttüğü, 
planladığı ve uygulamalarını 
gerçekleştirdiği çalışmalar, 
Türkiye’nin dört bir yanından 
gelen TKB üyesi belediyeler 
tarafından ilgiyle izlendi. 
Özendirme Yarışması Ödül 
Töreninde ise plaketlerin yanı 
sıra, İstanbul’un Sinan’ı Sanal 
Fotoğraf Sergisi kapsamında 
sergilenen eserlerden seçilen 
fotoğraflar da hediye edildi. 

Zeyrek Mahallesinde 
bulunan sivil mimarlık eseri 
yapıların incelendiği gezide 
Zeyrek Akademi de ziyaret 
edildi. Bu gezide katılımcılara 
Fatih Belediyesi Kültürel Miras 
Koruma Müdürü Sümeyye 
Meryem Arslan rehberlik yaptı. 
Alan gezisinin son durağı, 
Zeyrek Camisi (Pantokrator 
Kilisesi) oldu. Zeyrek Camisi, 
İstanbul’un fethinden sonra 
camiye dönüştürülen ilk 
yapıdır. 904 yıllık bina, 9 yıl 
süren uzun bir restorasyon 
döneminden geçmişti. 
Katılımcılara, bu önemli yapı 
ve restorasyon süreciyle ilgili 
bilgileriyse yüksek mimar İhsan 
Sarı verdi.

TKB Fatih Buluşması geniş 
bir katılımla düzenlendi ve 
tamamlandı. Bu buluşma, 
gelecek toplantıların da artık 
pandeminin etkilerinden uzak 
gerçekleşeceğinin ipuçlarını 
vermesi açısından tüm üyeler 
ve katılımcılar için umut 
verici oldu. 
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Merak bu ya, 300 yıl önce sevda 
şiirleriyle de dillerden düşmeyen halk 
ozanı Karacaoğlan, kendinden önce 
bu topraklarda yaşamış olanlara merak 
sarmış. Neler yiyip içtikleri bir yana, 
hayata nasıl baktıkları, neleri nasıl 
ürettikleri; doğaya ve insana dair neler 
çalıp söyledikleri ve evleri, ocakları 
nasıl kurduklarına merak sarmış. 
Meraklanmayan mı var? Shakespeare 
700 yıl önce, “Geçmiş önsözdür,” dememiş 
mi? Amerikalı ünlü yazar Faulkner, daha 
azıtmış! “Telaşlanmayın, geçmiş geçmedi 
daha,” demiş. Mısırlı şairi ise sormayın; 
öylesine dertli ki… Sevgili dostumuz, 
ilk Kültür Bakanı, şair, yazar, çevirmen 
Prof. Dr. Talat S. Halman’ı da analım 
bu arada, yalın Türkçesiyle: “Mumyalar 
için sedir ağacını nereden bulacağız / 
El sanatları ölüp gitmekte / Neye yarar 
tamtakır hazine / Kimlere dert yansam 
geçmişi anmıyor kimsecikler.” Binbir 
Gece masallarında ise masalcı önlemini 
almış: “Güzel, onu arayana görünür.” Kar 
kış, yağmur bora demeden yamaca tarla 
kurmaya çalışan.

Çağımıza dönelim. Bilge ve şair Oscar 
Wilde, çağımıza sesleniyor: “Her şeyin 

Gürol Sözen   

ÇEKÜL Vakfı Kurucular Kurulu Üyesi 

GEÇMİŞ İLE GELECEK 
ARASINDAKİ UMUT

fiyatını bilen insanlar, hiçbir şeyin değerini 
bilmiyorlar artık.” Bir tanım daha: Kimi 
Yunus, kimi Mevlâna’ya yakıştırıyor. Talat 
Halman’a sormuştum; “Güzel tektir / 
Sen aynaları çoğaltırsan / O da çoğalır,” 
kimin şiiri? “Gürol, Yunus da Mevlâna da 
‘ayna’ sözcüğünü kullanmış. Öylesine 
çok beğenilmiş ki bu tanım, en iyisi sen 
‘anonim’ sözcüğünü kullan.” Tabii ki tüm 
bunların ışığında yazılarımda, söyleşilerde 
ve üniversitelerdeki “Güzeli Arayış” 
derslerimde tekrarladığım, Metin Sözen’in 
evrensel tanımı da var: “Aradığımız, 
gelecek için bir geçmiş.” Garip bir rastlantı: 
Eski kent Budapeşte’de, görkemli Tuna 
Nehrine tepeden bakan anıtsal mimarisi 
ve heykelleriyle donanmış kentteki 
Nemzeti Galeria duvarında bir yazıyı 
görünce sevincimiz doruğuna çıkmıştı: 
“Her geçmiş benim de geçmişimdir.”  
                                                                                                                                        
Anılar ve Birliktelik  
Metin Sözen’in, can dostları ile güle 
oynaya ve inatla başlattığı ÇEKÜL… 
Doğa, insan ve kent deyip 12 bin yıllık 
uygarlıkların gölgesi altındaki yola 
koyulmak hiç de öyle kolay değildi. Sanat, 
bilim, yazar, kültür erleri ve niceleri ile. 
Umarım o günlerin yokluk, umut ve 
coşkulu serüveni bir gün yazılır. ÇEKÜL, 
açalım parantezi: Taş ustasının ördüğü 
duvarın dengesi, doğrusu, doğayla 
uyumu. ÇEKÜL’ün genç kuşak çalışanları 
ve gönüllüleri de bunun göstergesi.     
                       
Hiç unutmuyorum, Metin Sözen’in 
İstanbul Kültür Üniversitesinde kendisi 

“Selam eylen bizden evvel gelene                                                                                                                     
Kimler var idi biz burada yoğiken.” 
Kacaoğlan. 17 yy.

Zeyrek Camisi ve Haliç 
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GEÇMİŞ İLE GELECEK 
ARASINDAKİ UMUT

için düzenlenen akademik 
törende “Biz bu toprakların 
kiracısı mı, yoksa gerçek 
sahipleri miyiz?” deyişini. Her 
sanat eseri, evrenselliğin birer 
aynası; yaşanılan her toprak 
parçası günümüze kalabilmişse 
aynaların çokluğundandır.   

ÇEKÜL; evet, 32 yıllık bir 
yolculuk. Tarihi Kentler Birliği de 
22 yıllık. Bu birliktelik “kendini 
koruyan" Anadolu topraklarının 
kilometre taşlarıdır. Dile kolay; 
kent ve kültür birlikteliği bu 
imecenin yansımasıydı. 

Sevinçle ödülü alıp iki laf 
etmeleri… Kimsenin aklından 
“ben, beeen,” demek 
geçmedi. Fatih Belediyesinin 
ev sahipliğinde 31 Eylül 2022 
günü gerçekleştirilen Tarihi 
Kentler Birliği 2. Meclis Olağan 
Toplantısındaki Koruma 
Özendirme Yarışmasına tanık 
olurken tüm bunlar geçti 
aklımdan. Her ödül alan yönetim 
anlattı: Kentlerine yaptıkları, 
onardıkları, korumaya ve 
iyileştirmeye aldıkları kültür 
mirasını anlattılar; hangi çağdan 
kalırsa kalsın. Bıraksanız, 
dillendirdikleri Anadolu sofrasını 
hemen orada kuruvereceklerdi. 
Çok mu abartıyorum? Ama 
unutmayalım, Hititlilerin bir 
şiirleri, yapıları, heykelleri, sofraları 
var ki dillere destan. Her biri 
sanat eseri olan kap kacak ve 
korudukları geçmiş!          
                                                                                         
Evet! Geleceğe doğru dürüst bir 
şeyler bırakmak kolay değil; hele 
görkemli topraklarda yeşermiş 

Çizim: Y. Metin Keskin

uygarlıkların farkındaysak. Bu arada izninizle, ödül alan 
projelerden birine ayrıcalık tanıyayım: Bu ödüllerden biri de 
Mudanya Belediyesine ait. Yakın tarihin onuru barışa, yani 
Mudanya Mütarekesinin yapıldığı beyaz konağa ve hırçın dalgalara 
çok yakın olan bir 18. yüzyıl konağı da “Destan” resimlerine 
ev sahipliği yapacak. Artık. Varlık nedenimiz olan ve yarım 
yüzyıl içinde Kurtuluş Savaşımızı resimlerken, çizgi ve renklerle 
yorumladıklarım bu konağın demirbaşı olacak: 1919-23 Destan ve 
Onlar Müzesi. Bu toprakların kendi dalındaki ilk müzesi. Evet, 

“Gelecek için bir geçmiş!” Bu topraklara olan ‘vefa’ borcu: Günümüz 
için bir hatırlatma ve gelecek kuşaklara armağan.    
  
Kuşkusuz bu projenin ve ödülün anlamlı sahipleri var. Geçmiş ile 
gelecek olgusunu hayata geçiren dostlar. ‘Barış’ meydanına yakın 
kimlikli bir yapıyı, kadim dostum Mithat Kırayoğlu, Mudanya adına 
önerdi. Aynı adla ekim ayında resimlerin tümünün Çankaya’da 
sergilenmesi de Destan ve Onlar Müzesinin öncüsü. Projenin 
uygulama projesinde yer alanlardan, mimar Feyza Aksoy’un da 
çizimleri ve tabii ki yöredeki kültürel yaklaşımlarıyla Mudanyalı 
dostların yaklaşımı da yörenin geleceği adına sevindirici. Her 
bölgede kendini koruyan kentlerin çoğalması bir umut.       
                                                                                                                     
Evet! Vahşi yapılaşmanın kol gezdiği bir ortamda, “Her geçmiş 
benim de geçmişim.”         

51YEREL KİMLİK



Kadınlar Pazarı 
Güneydoğu Anadolu Bölgesinin ürünleriyle de 
ünlü olan Kadınlar Pazarı, Bozdoğan Kemeri ile Zeyrek 
arasındaki cadde boyu konumlanıyor. Yani hem 
bulunduğu yer hem de kendisi tarihi değer taşıyor. 
Özellikle Siirtli esnafın yoğun olduğu Kadınlar Pazarını 
ziyaret edenler bıttım sabunundan kavun çekirdeğine, 
karakovan balından peksimete, kurutulmuş sebzelerden 
yöresel peynirlere farklı lezzetlerle karşılaşacak olsa da 
burası sadece lezzetin peşinde olanların uğrak yeri değil; 
Kadınlar Pazarı kahvehaneleri, insan trafiği ve içinde yer 
aldığı tarihi dokuyla farklı bir atmosfer de yaratıyor. 

Bir ucu 4. yüzyılda Roman İmparatoru Valens tarafından 
yaptırılan Bozdoğan Kemeri (Valens Su Kemeri), diğer 
ucu tarihi Zeyrek semtine açılan Kadınlar Pazarının 
adını nereden aldığıyla ilgili çeşitli görüşler bulunuyor: 
Geçmişte kadın kölelerin satıldığı pazar, kadın esnafın 
bulunduğu pazar ve sadece kadınların alışveriş yaptığı 
pazar gibi…

Fatih, sivil 
mimarlık 

örneklerinden 
anıtsal yapılara,

 sanat mekânlarından 
kamu binalarına ve 
lezzet duraklarına, 

yaşamı çok çeşitli 
katmanlarda kendine 

çeken canlı bir kent. 

Kent Rehberi
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İstanbul'un Silüeti: 
Süleymaniye

Yedikule Tren İstasyonu

Mimar Sinan’ın 1550-1557 yılları 
arasında tamamladığı eseri 
Süleymaniye Camisi ve Külliyesi, 
Fatih’in başlıca miras değerlerinden. 
Osmanlı İmparatorluğunun önemli 
inşaat faaliyetlerinden biri olarak 
bilinen ve geniş bir alana yayılan 
yapılar topluluğundan oluşan 
Süleymaniye Külliyesinin bir parçası 
olan cami, Haliç’e hâkim bir tepede 
ve Istanbul’un silüetini, kimliğini 
oluşturuyor. Adını külliyeden alan 

Süleymaniye Mahallesi de külliye etrafında oluşmuş bir mahalle. Osmanlı Döneminde bilim ve ticaret 
merkezi olan Süleymaniye, günümüzde kentin önemli kültür ve turizm merkezlerinden biri olarak anılıyor. 
Ahşap yapıları ve konaklarıyla ünlü Süleymaniye, UNESCO Dünya Mirası Listesindeki “İstanbul’un Tarihi 
Alanları” içinde. 

Rumeli Demiryolu için inşa edilen ve 
1872 yılında hizmete açılan tren istasyonu, 
2013 yılına dek yolcu taşıdı. Yeşilçam 
filmlerinde de sıklıkla karşımıza çıkan 
tarihi Yedikule Tren İstasyonu, Sirkeci 
Tren Garından başlıyor ve Cankurtaran, 
Kumkapı, Yenikapı ve Samatya istasyonlarına 
uğradıktan sonra, Yedikule surlarının 
dibinde bulunan Yedikule İstasyonunda son 
buluyordu. Açıldığı ilk yıllarda deniz kenarına 
uzanan yerleşimlerin canlanmasına etki 
eden Sirkeci-Yedikule hattındaki yolculuk, 
kaynaklara göre, 1900’lerin başında, buharlı 
trenle tam 24 dakika sürermiş. 20. yüzyılın 
ilk çeyreğinde İstanbul hareketli tren 
seferlerinin yarısına yakının son istasyonu 
ise Yedikule’ymiş. Önümüzdeki yıl Sirkeci-
Kazlıçeşme Hattı olarak yeniden açılması 
planlanan tarihi hattın her iki yanında 
Bizans ve Osmanlı dönemlerine ait 
eserler bulunuyor. 
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BEREKETLİ TOPRAKLAR 
ÜZERİNDE BİR KENT

Aydın iline bağlı, kent merkezine 40 kilometre uzaklıkta bulunan 
Yenipazar, Büyük Menderes Havzasının orta bölümünde, Madran 
Baba Dağının eteğinde yer alıyor. İlçe, doğuda Nazilli ve Bozdoğan, 
kuzeyde Sultanhisar ve Atça beldesi, batıda Efeler ve güneyde 
Çine ile komşu. Yenipazar, 1957 yılına kadar Bozdoğan’a bağlı bir 
nahiye iken, ‘57’den itibaren Aydın iline bağlı ayrı bir ilçe statüsü 
kazandı. Gerek sosyal ve kültürel yapısı gerek kent dokusu ile tipik 
bir Anadolu kasabası olan Yenipazar, Büyük Menderes Havzasının 
verimli topraklarında yerleşik olmasının etkisiyle, önemli bir tarım 
kentidir. Çoğunlukla pamuk, narenciye, zeytin, biber, sera sebze-
meyveciliği yapılan kentte, tarımın yanında hayvancılık da geçim 
kaynakları arasında yer alır. Nüfusu yoğun olmayan Yenipazar, 
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ortalama 2-3 katlı yapılardan 
oluşan insan ölçeğinde bir 
yerleşime sahip. 

Yenipazar, antik bir yerleşim 
olan Orthosia’nın çok 
yakınında bulunuyor. Antik 
Çağ yazarlarından Strabon’a 
göre Orthosia, Karia 
yerleşim bölgelerinden biri. 
Bölgeye hâkim, yüksek bir 
tepeye kurulmuş olan Orthosia 
antik yerleşim bölgesi ile ilgili 
ilk araştırmalar, Fransız bilim 
insanları tarafından 1999 yılında 
yüzey araştırması şeklinde 
yapıldı ve ilk kazılarda taban 
mozaiklerine rastlandı. Çıkarılan 
mozaiklerin bir kısmı bugün, 
Aydın Arkeoloji Müzesinde 

Büyük Menderes Havzasının ortasında 
kurulmuş olan "sakin şehir" Yenipazar, pek 
çok Antik Çağ yazarının hakkında yazılar 
yazmış olduğu Orthosia kentini de sınırları 
içinde bulunduruyor.

sergileniyor. Tiyatro ve Bizans 
yapısının ayakta olduğu antik 
kentte, nekropol üzerinde ise iyi 
korunmuş durumda lahitler ve 
oda mezarları görülebilir. 

Yenipazar Türkiye’de Sakin 
Şehir (Cittaslow) ağına katılan 
ilk yerleşimlerden biri. 2009’da 
Sakin Şehir ağına katılan 
Seferihisar’ın ardından 24 Haziran 
2011’de Polonya’da düzenlenen 
Sakin Şehir Uluslararası 
Kongresinde Akyaka (Muğla), 
Yenipazar (Aydın), Gökçeada 
(Çanakkale) ve Taraklı’nın (Sakarya) 
da sakin şehir ilan edilmesiyle 
Türkiye’deki sakin şehir sayısı 
5’e çıkmış ve Türkiye’de Ulusal 
Cittaslow Birliği kurulmuştu. 

BEREKETLİ TOPRAKLAR 
ÜZERİNDE BİR KENT
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Yenipazar, modern bir kent müzesi açmaya hazırlanırken, 
TKB ve ÇEKÜL uzmanları, çalışmaları izlemek üzere kente bir 
inceleme gezisi düzenledi. 
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Saha Ziyareti Üzerine 
Yenipazar’da geçmişte kent müzesi olarak 
kullanılan, fakat bu işlevi yitirmiş olan yapının 
yeniden ele alınarak güncel ihtiyaçlara göre 
düzenlenmesi ve yapıya modern bir kent 
müzesi kimliği kazandırılması için Belediye 
Başkanı Yüsran Erden, çalışmalara başladı. 
Tarihi Kentler Birliği üyesi olan Yenipazar’da 
müzenin yeniden düzenlenmesi kapsamında 
TKB ve ÇEKÜL uzmanları tarafından kentte 
bir saha çalışması yapıldı. Tarihi Kentler 
Birliği Danışma Kurulu Üyesi Kayhan Kavas, 
Tarihi Kentler Birliği Danışma Kurulu Üyesi 
ve ÇEKÜL Vakfı Başkan Yardımcısı Mithat 
Kırayoğlu, ÇEKÜL Vakfı Müze Danışmanı 
Ahmet Erdönmez, ÇEKÜL Vakfı Danışma 
Kurulu Üyesi Sinan Polvan ve ÇEKÜL Vakfı 
Anadolu Araştırmaları Koordinatörü Ahmet 
Onur Altun’dan oluşan ekip, Yenipazar 
genelini ve müze yapısını inceledi. Yenipazar 
Kaymakamı Osman Kural ve Başkan 
Yüsran Erden ile müze yapısının yeniden 
işlevlendirilmesine ilişkin görüş alışverişinde 
bulunan ekip, daha sonra kent merkezindeki 
bazı tescilli yapıları ziyaret etti. Ardından 
Millî Mücadelede çok önemli yeri olan Yörük 
Ali Efe’nin müzeye dönüştürülen evindeki 
restorasyon çalışmaları incelendi. Kurtuluş 

Savaşı sırasında Malgaç baskını ile düşmana 
ilk darbeyi vurarak Aydın’da düşman 
kuvvetlerinin ilerlemesini durdurmuş ve Millî 
Mücadeleye önemli katkılar vermiş, daha 
sonra düzenli orduya da katılmış olan Yörük 
Ali Efe, Kurtuluş Savaşı kahramanlarından 
biridir. Yörük Ali Efe’nin torunu da olan, 
Tarihi Kentler Birliği Danışma Kurulu Üyesi 
Kayhan Kavas, inceleme ekibiyle Yörük 
Ali Efe ve müze üzerine ayrıntılı bilgiler 
paylaştı. Saha ziyareti kapsamında komşu 
ilçe Sultanhisar’a bağlı Kavaklı köyünde 
Yörük Ali Efe’nin doğduğu ev ziyaret edildi; 
burada yürütülmesi planlanan restorasyon 
çalışmaları hakkında Sultanhisar Belediyesi 
uzmanlarından bilgi alındı. 

Saha ziyaretlerinin ardından kısa bir 
değerlendirme yapan uzman ekip, 
Yenipazar’daki müze çalışmalarına destek 
vermek üzere çalışmalara başladı. Gelecekte, 
alanda yürütülecek çalışmaların birbirleriyle 
komşu Sultanhisar, Yenipazar, Nazilli, 
Bozdoğan, Efeler ve Çine bütününde, işbirliği 
içinde ele alınması ve Büyük Menderes 
Havzasında bu işbirliklerinin güçlenerek 
artması gerektiği bilgisi, belediye 
yetkilileriyle paylaşıldı. 
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Urla Belediyesi Kent Tarihi ve Arşivi (UKTA) 
Projesi çalışmalarına başlandı. Kent kültürüyle 
ilgili kayıtlı/kayıtsız tüm materyali koruma altına 
almayı, tasnif ederek geleceğe aktarmayı ve 
hafıza merkezi oluşturmayı amaçlayan proje 
kapsamında interaktif bir arşiv tasarlanıyor. Bu 
kapsamda yazılı, görsel ve işitsel belgeler bağış ve 
satın alma yoluyla koruma altına alındı, Urlalılarla 
sözlü tarih çalışmaları yapıldı. Arşiv, 19. yüzyılda 

Urla Belediyesinden 
Kent Tarihi ve Arşivi

Musevi Cemaati ailelerinden olan Arditi’lerin 
konutu olarak inşa edilen ve 1930’lu yıllara kadar 
konut, ‘50’li yıllardan itibaren ise Tekel Binası 
olarak kullanılan Arditi Köşkünde sergilenecek. 
Birçok medeniyete ev sahipliği yapmış olan 
Urla’nın kültürel birikimini modern arşivcilik 
ve müzecilik anlayışıyla gelecek kuşaklara 
aktarmayı amaçlayan Urla Belediyesi, yapıları 
restore etmenin bir adım ötesine geçerek, tarihi 
yapıları yaşayan ve kentliler tarafından aktif olarak 
kullanılan kamusal mekânlara dönüştürmeyi de 
çalışma kapsamına aldı. Projenin hedeflerinden 
biri atölyelere, araştırma ve proje gruplarına 
mekânlar yaratabilmek. 

Gaziantep’in en eski kent merkezi olan 
ve bugünkü kent merkezine yaklaşık 
10 kilometre uzaklıkta bulunan 
Dülük, “antik kent” ve “kutsal alan” 
olmak üzere ikiye ayrılır. Antik kent, 
Keber Tepesi ve çevresinde; kutsal alan ise Dülük Baba Tepesinde yer alıyor. MÖ 600 bin yılına tarihlenen 
kent, Hititler Döneminden itibaren “kutsal” kabul edilmiş, Bizans hakimiyetiyle birlikte kutsal kent 
konumunu Başpiskoposluk merkezi olarak sürdürmüş. Kentin bir diğer önemli özelliği ise, Anadolu’daki 
Mitra tapınaklarının en büyüğü olan Şarklı Mağarayı da sınırları içinde bulundurması. Kentte Alman 
kazı ekibi tarafından yapılan kazı çalışmalarıysa sürüyor. Ancak bu arada Bakanlık ve yerel idarelerin 
düzenlemelerine rağmen son dönemde kontrolsüz giriş çıkışlar nedeniyle tahribata uğrayan ören yeri, 
Gaziantep Valiliği ve Gaziantep Büyükşehir Belediyesi tarafından Dülük Köyü ve çevresini kapsayan bir 
projeyle gündeme alındı. Proje kapsamında, arkeolojik açıdan büyük öneme sahip olan Dülük Ören 
Yerinin kültürümüze ışık tutarak turizme kazandırılması amaçlanıyor.

Dülük Ören 
Yeri Turizme 
Kazandırılıyor  
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Burhan Felek anısına verilen Basın Hizmet Ödülleri, 
1983 yılından bu yana Türkiye Gazeteciler Cemiyeti 
tarafından düzenleniyor. Bu yıl, ÇEKÜL Vakfı 
kurucularından, ÇEKÜL Vakfı Genel Koordinatörü 
Betül Sözen’in de aralarında bulunduğu 20 değerli 
basın emekçisi ödüle değer görüldü. Toplumun 
her kesiminde doğal ve kültürel mirasın korunması 
bilincinin gelişmesi için eğitim, örgütlenme, tanıtım, 
ağaçlandırma gibi farklı alanlarda 32 yıldır politikalar 
geliştiren, projeler üreten ve uygulayan ÇEKÜL 
Vakfının en büyük emekçilerinden Betül Sözen’i ve 
tüm ödül kazananları kutlarız. Arnavutköy Amerikan 
Kız Koleji ve İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi 
Psikoloji Bölümü mezunu olan Betül Sözen, 
mesleğe 1965 yılında TRT İstanbul Radyosunda 
başladı. Uygarlık Yolunda programında kültür-
sanat aracılığıyla Anadolu’nun kapılarını araladı. 
Bu program sırasında Metin Sözen ile tanıştı ve 
birlikte Kentten Kente programının yapımcılığını 
üstendiler. Her program, Anadolu’nun eşsiz 
ve o yıllarda yeni yeni keşfedilen, kıymetlenen 
zenginliğini TRT’nin vefalı, meraklı dinleyicisiyle 
buluşturdu. Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneğinin 
ilk destekçilerinden, Bizim Ülke Derneği ve ÇEKÜL 
Vakfının kurucularından olan Betül Sözen, ÇEKÜL 
Vakfı Genel Koordinatörlüğüne devam ediyor.

Hatay’ın erken dönem yerleşimlerini 
keşfetmek için birincil kaynak niteliğinde 
olan Hatay EXPO Arkeopark Alanı, önemli 
bir kültür mirasını kamuyla buluşturuyor. 
Arkeopark, Hatay’ın arkeoloji envanterine 
yenilerini eklemenin yanı sıra, kültür mirası 
bilincinin gelişmesine de katkı sunacak. 
Daha önce restorasyon çalışmalarıyla TKB 
Koruma Özendirme Yarışmasında pek çok 
ödüle değer görülen Hatay Büyükşehir 
Belediyesinin 2016 yılında yürüttüğü, 
merkez ilçelerden Defne’deki alt geçit 
çalışmaları sırasında keşfedilen ve kurtarma 
kazılarıyla ortaya çıkarılan arkeolojik 
kalıntılar da arkeopark alanında sergileniyor. 
Hatay Müze Müdürlüğü tarafından 
sürdürülen kazılar iki ayrı alanda yapıldı. İlk 
alanda sivil mimarlık yapılarına ait olduğu 
tahmin edilen buluntular açığa çıkarken, 
ikinci alanda MS 5. yüzyıla ait olduğu 
tahmin edilen yonca planlı kilise yapısı, 
mezar yapıları ve mozaik zemin kalıntılarına 
ulaşıldı. Kilise yapısı, Doğu Akdeniz ve Kuzey 
Suriye bölgesinde çok sınırlı sayıda örnekle 
bilinen, oldukça özel bir yapı grubuna ait.

Yeni Bir Arkeopark: 
Hatay EXPO 
Arkeopark Alanı 

Betül Sözen’e 
Burhan Felek Basın 
Hizmet Ödülü
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ÇEKÜL Akademi, Kayseri ve Ankara 
eğitimlerini yoğun katılımla tamamladı. İlk 
eğitim, 12-13 Eylül tarihlerinde Kayseri’de yapıldı. 
Hunat Hatun Medresesinde verilen “Tarihi 
Yapılarda İşlevlendirmeye Yönelik Yaklaşımlar ve 
Tarihi Dokularda Yeni Yapı Tasarımı” başlıklı eğitimi 
Y. Metin Keskin yürüttü. Kültür merkezi olarak 
işlevlendirilen Hunat Hatun Medresesindeki eğitim, 
restore edilen tarihi yapıların işlevlendirilerek 
kent yaşamına katılmalarını sağlayacak yeni 
yaklaşımlara odaklandı. Eğitim kapsamında 
kavramsal çerçevenin yanında uygulama örneğini 
de doğrudan inceleme fırsatı bulan katılımcılar, 
sunumların ardından, Kayseri Büyükşehir 
Belediyesinin restore ettiği ve yakın zamanda 
kütüphane olarak işlevlendirdiği Meryem Ana 
Kilisesini ziyaret etti; yaşayan bir kültür mekânı 
atmosferi, yerinde deneyimlendi. 

15-16 Eylül tarihlerinde Dr. Alp Arısoy 
tarafından yürütülen “Kültür Odaklı Koruma 
ve Kentsel Gelişim Stratejileri” başlıklı eğitim
ise Ankara Ulucanlar Cezaevi Müzesinde 
gerçekleşti. Başlıca amacı canlandırma 
kavramının ölçütleri ve gerçekleşme süreçlerine 
yönelik yeni bir bakış kazandırmak olan eğitimde, 
uygulamaya yönelik örnekler incelendi. Program 
süresince; kentsel canlandırma ve/veya yeniden 
canlandırma kavramlarının gerçekleşme 
aşamaları, kültür odaklı canlandırma stratejileri, 
bütüncül koruma, sürdürülebilirlik kavramları 
ele alındı. Eğitim kapsamında, ÇEKÜL Vakfının 
danışmanlığında hazırlanan “Merzifon Kültür 
Odaklı Stratejik Yol Haritası ve Eylem Planı” 
ile “Kadıköy Yeldeğirmeni Mahalle Yenileme 
Projeleri”ne değinildi, kentsel canlandırmanın iki 
farklı ölçekte nasıl uygulandığı incelendi.

ÇEKÜL Bilgi Ağacı Öğretmen Buluşmalarının 
ilki 28 Eylül Çarşamba günü gerçekleşti. 
“Eğitimde Sivil Toplum ve Öğretmen Birlikteliği” 
başlığıyla biraraya gelen uzman ve eğitimciler, 
eğitimde kullanılan mevcut yöntemler hakkında 
durum tespiti yaparak geleceğe yönelik 
iyileştirme planlamaları hakkında görüşlerini 
paylaştı ve sivil toplum kuruluşlarının hangi 
aşamalarda devreye girebileceğini konuştu. 

ÇEKÜL Bilgi Ağacı Koordinatörü Ceyda 
Bakbaşa Bosson ile ÇEKÜL Bilgi Ağacı Eğitim 
Uzmanı Özge Öney Aydın moderasyonluğunda 
düzenlenen ilk etkinliğin konukları; Bilgi 
Üniversitesi Sosyoloji ve Eğitim Çalışmaları 
Merkezi Müdürü, aynı zamanda Öğretmen 
Ağı danışmanlarından Prof. Dr. Kenan Çayır ve 
Ağaçların Diliyle Kentim Eğitim Programını 
İzmir’de uygulayan sınıf öğretmeni Bahar Onur 
ile Kentimin Öyküsü Eğitim Programını Edirne’de 
uygulayan sınıf öğretmeni Sinem Amaş oldu. 
ÇEKÜL Bilgi Ağacı Öğretmen Buluşmaları serisi 
yeni konu ve konuklarla devam edecek. 

ÇEKÜL Akademi 
Eğitimleri, Kayseri 
ve Ankara’daydı

ÇEKÜL Bilgi 
Ağacı Öğretmen 
Buluşmaları Başladı 
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ÇEKÜL Vakfı Yüksek Danışma Kurulu Üyesi Prof. Dr. Cevat Erder’in 
aramızdan ayrılmasının üzüntüsünü yaşıyoruz. Türkiye’deki 
tarihsel ve kültürel mirasın korunması alanında ODTÜ’deki 
özverili ve birikimli hocalığıyla, kuşaktan kuşağa bilimsel yol 
göstericiliği yapan Erder'in emeklerini, koruma alanına kattıklarını 
unutmayacağız. ODTÜ Tarihi Anıtları Koruma Bölümü kurucusu 
Erder, ICOMOS Yürütme Kurulu üyeliği ve ICCROM direktörlüğü 
görevlerinde bulunmuş; 1986'da Ağa Han, 1997'de ICCROM 
ödüllerini almış ve son olarak 2003 yılında da ICOMOS tarafından 
dünyadaki kültür varlıklarının korunmasında üstün katkıları olan 
kişilere verilen Pietro Gazzola Ödülüne değer bulunmuştu. 

Prof. Dr. Cevat Erder Anısına

Uluslararası Müzeler Konseyi (ICOM) Genel 
Konferansı, dünya geneline hâkim ayrımcı 
söylemlerin ve dışlayıcı politikaların, müzelerin 
varlığını ne yönde etkileyeceğini tartışmak üzere 
20-28 Ağustos tarihlerinde Prag’da gerçekleştirildi. 
Bu yıl 26'ncısı düzenlenen konferans “Müzelerin Gücü” 
ana başlığıyla açıldı ve sivil toplum, iklim krizi, liderlik, 
yeni teknolojiler alt başlıklı oturumlarda müzelerin bu olgularla ilişkisi üzerine birçok sunum yapıldı. 
Müzelerin tüm bu çıkmazlar karşısında nasıl bir duruş sergileyebileceği konuşuldu. Güncel sorunlar ve 
ihtiyaçlar doğrultusunda “müze” kelimesinin yeniden tanımlanması oy birliğiyle kararlaştırıldı. Buna göre, 
müze, “somut ve somut olmayan mirası araştıran, biraraya getiren, koruyan, yorumlayan ve sergileyen, kâr 
amacı gütmeden topluma hizmet eden kalıcı bir kurumdur” denildi: “Halka açık, erişilebilir ve kapsayıcı 
yapılarıyla müzeler, çeşitliliği ve sürdürülebilirliği teşvik eder. Etik ve profesyonel bir anlayış ve toplulukların 
katılımıyla şekillenen iletişim ve işleyişleriyle, eğitim, keyif, düşünce ve bilgi paylaşımı içeren çeşitli 
deneyimler sunarlar.” Söz konusu tanım sayesinde müzelerin işlevinin gelişeceğini aktaran ICOM Başkanı 
Alberto Garlandi, toplumları ilgilendiren ortak konularda müzelerin daha fazla sorumluluk alabileceğine 
dikkat çekti. ÇEKÜL Vakfının yakından takip ettiği konferansın sonuçları, ÇEKÜL Akademinin uyguladığı 
“Kentler ve Müzeleri: Kurulumdan İşletmeye Eğitim Programı” kapsamında değerlendirilecek. TKB’nin 
21’inci yılına özel, Tarihi Kentlerin Hafızası: Kent Arşivleri ve Müzeleri kitabı da geçen aylarda yayımlanmıştı. 

Müzeler Yeniden 
Tanımlanıyor 
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Manisa veya antik 
dönemlerdeki ismiyle 
“Magnesia”, dağ eteklerinde 
kurulmuş bir kent. 
Manisa’nın coğrafyası ile 
köklü tarihini bütünlüklü şekilde aktarmak 
üzere hazırlanan Manisa Müzeleri ve Ören 
Yerleri kitabı, Kültür ve Turizm Bakanlığı ve 
Yapı Kredi Yayıncılık işbirliğiyle basıldı. Ece 
Keskin Kahyeoğlu ve M. Umut Doğan’ın, 
İngilizce ve Türkçe olarak iki dilde kaleme 
aldığı kitap, Manisa’nın geçmişini aydınlatıyor. 
Kitap, Manisa’nın coğrafi konumundan yola 
çıkarak bölgenin tarihinin ve tarihçesinin 
müzeye dönüşme süreçleriyle başlıyor, Manisa 
ve Akhisar müzelerinin içeriklerine ve mimari 
özelliklerine dair genel bilgilerle devam ediyor. 
Manisa’daki anıtsal yapılar ile ören yerleri ve 
sit alanlarına da değinilen kitapta arkeolojik 
eserler, güncel fotoğraflarıyla sunuluyor. Bu 
kapsamlı kaynak, içindeki müze kataloğuyla 
özellikle müzecilerin ve müze gezginlerinin 
ilgisini çekecek nitelikte.

Balyanlar, 
Osmanlı 
Mimarlığı ve 
Balyan Arşivi 
Yüksek Mimar Büke Uras’ın 
yazdığı Balyanlar, Osmanlı 
Mimarlığı ve Balyan Arşivi 
/ The Balyans kitabı; 18. 
ve 19. yüzyıllarda hassa mimarı olarak sarayda 
görev alan, Osmanlı padişahları ve hanedanı 
tarafından yaptırılan onlarca esere imza atan 
ve pek çok mimar yetiştiren Balyan ailesini 
konu ediniyor. Kitap; ailenin yaşamı ve mesleki 
birikimleri üzerinden dönemin saray düzenine, 
Osmanlı toplumunun durumuna ve uluslararası 
ilişkilerine ışık tutuyor. Balyanlar’a ait eskizler, 
çizimler ve uluslararası belgelerin tanımlanması 
ve yorumlanması Ermenistan Alexander 
Tamanian Ulusal Mimarlık Müze-Enstitüsünün 
arşivi ile HAYCAR Mimar ve Mühendisler 
Derneğinin katkılarıyla yapılmış. Balyanlar 
hakkında kapsayıcı bir araştırmanın ürünü 
olan kitapta aileye ait portreler, uluslararası 
arşiv belgeleri, planlar, mühürler de bulunuyor. 
Korpus Kültür Sanat Yayıncılık tarafından Türkçe 
ve İngilizce olarak yayımlanan kitap, konunun 
meraklısı okurların beğenisini kazanacak türde.

Manisa 
Müzeleri ve 
Ören Yerleri

Türkiye Tarihi Evleri Koruma Derneği, TÜRKEV (Tarihi Türk Evleri) Haftası 
kapsamında Anadolu’nun farklı bölgelerinde çalışmalar yürütmeye devam 
ediyor. 37’nci TÜRKEV Haftası geçtiğimiz yıl Erzincan’ın Kemaliye ilçesinde 
düzenlenen etkinliklerle gerçekleştirildi; bölgeye dair yapılan ve/veya yapılacak 
çalışmalar için önemli bilgiler paylaşıldı. Geniş bir katılımın olduğu panelde 
sunulan araştırmalar, gözlemler ve gezilerden elde edilen veriler Kemaliye (Eğin) 
/ “Cennete Açılan Pencere” kitabında toplandı. Editörlüğünü Doç. Dr. Gülhan 
Benli’nin yaptığı kitapta; bölgenin yapısal özellikleri, mimarisi, yaşam ve mekân 
detayları 5 farklı yazar tarafından değerlendirilmiş ve kitap 5 bölüm olarak 
kurgulanmış. Ayrıca öğrencilerin rölöve ve kroki çizimlerini kapsayan poster çalışmaları ve suluboya 
resimlerle zenginleştirilmiş kitap, Kemaliye araştırmaları için önemli bir başvuru kaynağı.

Kemaliye (Eğin) / “Cennete Açılan Pencere”
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Çarşıları, sokakları ve 
tarihi evleriyle Türk 
kültür mimarisinin 
en güzel örneklerini 
yansıtan bir Anadolu 
kentidir Safranbolu. Editörlüğünü İbrahim 
Canbulat’ın üstlendiği Safranbolu 
Çarşı’sı kitabı; Safranbolu’nun yerleşmiş 
bulunduğu yerden yaşadığı çevreye, 
toplumsal sistemlere, üretim ilişkilerine ve 
kentin fiziki dokusuna uzanan örüntüyü 
tartışmayı ve bunları kronolojik gelişimleriyle 
karşılıklı etkileşimler bağlamında 
kurgulamayı amaçlıyor. Aralarında arkeolog, 
sanat tarihçisi, sosyolog, hukukçu ve 
akademisyenlerin bulunduğu geniş bir 
uzman destek ağıyla hazırlanan eserde, 
meraklılarının ilgiyle inceleyeceği çok sayıda 
makale ve fotoğraf yer alıyor. Safranbolu’nun 
UNESCO Dünya Mirası Listesine kaydının 
25’inci yılını kutlamak amacıyla hazırlanan 
kitap, Nobel Yayınlarından çıktı.

Safranbolu 
Çarşı’sı

Candaroğulları Beyliğine 
başkent, Osmanlı 
İmparatorluğuna eyalet 
merkezi olacak kadir önemli 
bir kent Kastamonu. Buna rağmen, kentteki 
yapı ve kültür çeşitliliğine dair yapılan araştırma 
ve yazılan kitap/makale sayısı azdır. Bu 
bağlamda bir “öz eleştiri” niyetiyle hazırlanan 
Candaroğulları Beyliği ve Mimarisi (Camiler) 
kitabı, Kastamonu Belediye Başkanlığı Kültür 
Yayınları tarafından yayımlandı. Yüksek 
mimar Ayşe Nur Yücel’in kaleme aldığı bu 
kaynak, özellikle bölgedeki cami mimarisi 
ve Candaroğulları tarihçesine odaklanıyor. 
Kitabın genç kuşaklara miras değerlerini 
aktarmanın yanı sıra, bir diğer önemli hedefi 
de Candaroğlları Döneminin araştırılmasına, 
yapılara yanlış müdahalelerin engellenmesine 
ve bakım çalışmalarının doğru bir şekilde 
yapılmasına önayak olmak. Bu kitapla, 
Candaroğulları Döneminin ve dönem cami 
mimarisinin daha iyi tanınması, yapıların 
taşıdıkları değerin derinden anlaşılması 
amaçlanıyor.    

Candaroğulları 
Beyliği ve Mimarisi 
(Camiler)

Mimarlar Odası İstanbul Büyükkent Şubesi, Mimar Yayınları serisine bir 
yenisini daha ekledi: Yıldız Sey. Ülkemizin yetiştirdiği önemli değerlerden olan 
Yıldız Sey, “Çift Eğri Yüzeylerin Akustik Dizaynının Kontrolünde Bir Metot” 
konusuyla akustik alanında doktora yapan ilk mimar. Kitabın sunuş yazısında 
Alper Ünlü’nün söylediği gibi, Sey, “Özellikle Türkiye’de ‘sosyal konut’, ‘sosyal 
konut üretim biçimleri’, ‘gecekondu’ ve ‘konut üretim ilkeleri’ adı altında, 
ülkemizin konut stokundaki gerilimlere, problemlere, üretim ve ideolojik 
sistemler içerisinde ışık tutan, bu art alan için akademisyen yetiştiren, ‘lider’ 
öğretim üyelerindendi.” H. Bülent Tuna’nın katkılarıyla hazırlanan kitap; Sey’in hayatına, akademik 
başarılarına ve yakın dostlarının gözünden anlatımlara yer veriyor. Kitapta kendisiyle yapılmış sözlü 
tarih çalışması da bulunuyor. Yıldız Sey, bu açıdan da mimarlık tarihi için önemli bir başvuru kitabı. 

Mimarlar Odası Tarihinden Portreler: 
Yıldız Sey
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Kentsel tasarım rehberleri, koruma alanının niteliğini ve sınırlarını belirler. Hangi 
alanın ne şekilde korunacağını planlarken, bölgeleri ayırarak cephelerin tipojileri 
üzerine çalışır. Urban.koop Kent Çalışmaları Kooperatifi ile Tasarım Rehberi 
Araştırma Geliştirme ve Uygulama Derneğinin hazırladığı kitap, Balıkesir’in 
en eski ve geleneksel dokusunun izlenebildiği Dumlupınar Mahallesini 
bu bağlamda ele alıyor. Rehber; mahallede yaşayanların hayatlarına nasıl 
dokunulacağını, mahallede yaşayanlarla birlikte burayı canlandıracak süreçleri içeriyor. Kitap, Balıkesir 
Büyükşehir Belediyesi tarafından yayımlandı. “Nasıl Bir Dumlupınar?” sorusunun cevabının arandığı 
kentsel tasarım rehberine, Balıkesir Büyükşehir Belediyesinin internet sitesinden de ulaşabilirsiniz. 

Balıkesir İli Dumlupınar Mahallesi ve 
Çevresine Yönelik Kentsel Tasarım Rehberi

Diyarbakır/Sur: Bir Bellek Projesi kapsamında yayımlanan Diyarbakır Sur’da 
Değiş(tiril)en Mekânlar ve Hikâyeler: Bir Bellek Yolculuğu Türkçe, Kürtçe ve 
İngilizce olmak üzere üç ayrı dilde hazırlandı. Editörlüğünü Sevengül Sönmez’in 
üstlendiği ve Diyarbakır Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Derneği (DKVD) 
tarafından yayımlanan kitap, dernek tarafından basılan ilk kitap olma özelliğini 
de taşıyor. Derneğin internet sitesinden çevrimiçi olarak da ulaşılabilen kitapta; 
Diyarbakır/Sur bölgesinin ünlü cadde ve sokaklarının değişimleri, kronolojik şekilde olmak üzere 
sınıflandırılıyor. Ortaya çıkarılan kişisel arşivler sayesinde, politik veya ekonomik gündemin gündelik 
hayatı nasıl etkilediği bilgisi okurla paylaşılırken, sıradan yaşamların akışı büyük söylemlerin gölgesi 
altında kalmıyor. Akademik anlamda da önemli bir kaynak niteliği taşıyan kitapta çok sayıda belge, 
harita ve fotoğraf bulunuyor.

Diyarbakır Sur’da Değiş(tiril)en Mekânlar ve 
Hikâyeler: Bir Bellek Yolculuğu

Çiğdem Maner ve Özlem Deniz Uğur tarafından yayına hazırlanan ve çok yazarlı 
bir kitap olan Çocuklar İçin Kültürel Miras Çalışmaları Çalıştayı: Bildiriler birçok 
akademisyeni, araştırmacıyı ve eğitimciyi biraraya getiriyor. Kültürel mirası 
korumak amacıyla yapılacak çalışmalara hem Türkiye’den hem de dünyadan 
örnekler sunarak, yeni fikirlerin geliştirilmesini sağlamak için düzenlenen Kültürel 
Miras Çalışmaları Çalıştayında sunulan bildiriler ve atölye metinleri bu kitapta 
toplanıyor. Alana dair sahip olduğumuz bilgilerin çocuklara aktarılmasının 
önemini ve nasıl aktarılacağını tartışmaya açan kitap, eğitime yönelik alternatif yöntemler sunuyor 
ve geniş bir çocuk kitaplığı ile eğitim çalışmaları kaynakçası içeriyor. Çocuklar İçin Kültürel Miras 
Çalışmaları Çalıştayı: Bildiriler, mesleki olarak bir başvuru kitabı olmasının yanı sıra, kültürel mirasın 
korunması için çalışan herkese özgün örnekler sunan güncel bir rehber olarak da görülebilir.

Çocuklar İçin Kültürel Miras Çalışmaları 
Çalıştayı: Bildiriler
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