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Kentsel Korumada Kültür Mirası
Ülkemizde son yüzyılda doğal ve kültürel varlıkların korunmasında değişik kesimlerin ortak bir
çizgide buluşmaya başlaması, yılların yanlışlarının hızının bir oranda yavaşlamasını ve görünür bir
değişimi sağlamıştır. Burada doğal mirastan kültürel mirasa, eğitimden örgütlenme ve tanıtıma
uzanan çok boyutlu bir yaklaşım, köklü değerlere ilgiyi biraz olsun arttırmış bulunuyor. Geleneksel
çarşılardan konutlara, sokak dokularına; kent bütününden havza, bölge ve tüm ülkeyi sarmaya
başlayan ve ortak işbirliklerini içeren bu yaklaşımlar, özellikle ÇEKÜL (Çevre ve Kültür Değerlerini
Koruma ve Tanıtma Vakfı) ve TKB (Tarihi Kentler Birliği) açısından ertelenemez bir sorumluluktur.
Yerel yönetim ve dinamiklerin varlığını dikkate alan bu girişimlerin hiç kuşkusuz yeni buluşmalara
gereksinimi vardır. Bu yıl, geçmiş deneyimlerin ışığında YAPEX Restorasyon, Koruma ve Kültür
Mirası Fuarı da 9 yılın verdiği birikime dayanarak, kültürel varlıkların doğru değerlendirilmesi
gerekliliğini vurgulayarak, “Kentsel Korumada Kültür Mirası” başlığı altında tüm kesimleri katkıya
çağırmaktadır.

Ulusal-uluslararası boyutta hızla gelişen teknolojilerin ve geleneksel malzemelerin niteliğini arttırıcı
girişimlerin üretimini yapan kesimler bu fuarda buluşacaktır. Kültürel varlıkların doğru yaşatılması
için sahiplik duygusunu hatırlatan, tanışmayı-buluşmayı-toplanmayı güçlendiren bu zengin ortama,
herkes ve her kesim katkıda bulunmalıdır. Bunun nedeni, 9’uncu yılda bu konunun ele alınmasının
bir başka anlamı vardır. Kültürel varlıklara duyarlılığın çoğalmasıyla birlikte, güven duygusunun
pekişmesi, dayanışmanın artırılması, kültür-üretim çeşitliliğinin görünür kılınmasıdır. Kuşkusuz
burada tüm kesimlerin duyarlılığı söz konusudur. Toplumumuzun geçirdiği deneyimleri sağlıksız
eleştirilerden kurtarmak, kültür varlıklarının niteliklerini doğru yaşatmak, özellikle böylesi bir
ortamda büyük bir önem taşımaktadır. Ayrıca bu fuar, yurt içi ve yurt dışından değişik kesimlerden
gelen yerel yöneticilerin ve üreticilerin birikimlerinin yaygınlaşmasını hedeflemektedir. Kısacası tüm
bu çabalar, ancak kültürel varlıklara farkındalık yaratmak, yitirilmesini önlemek, bilinç ortamını doğru
güçlendirmek ve kimliğine uygun yaşatmakla süreklilik kazanır. Unutulmamalıdır ki kentlerin oluşum
sürecinde “Kentsel Korumada Kültür Mirası” anlayışı, yerleşmelerin sürekli çıkış noktası olmuş,
temel hedefleri belirlemiştir.
Tüm bu evrelerin doğru sonuca ulaşması, onların doğru yaşatılmasıyla mümkündür. Ülke
düzeyinde geniş yansıması olan Tarihi Kentler Birliği Özendirme Yarışması ödüllerinin verileceği,
özenle hazırlanmış toplu sergisinin gezilebileceği YAPEX Restorasyon, Koruma ve Kültür Mirası
Fuarında bu yıl kırsal miras, arkeoloji, endüstri mirası, Cumhuriyet Dönemi mirası, müzeler gibi
koruma başlıkları Tarihi Kentler Birliği üyelerimizin açacakları stantlara yansıyacak, bütünü görme
olanağı yaratılarak nitelikli örneklerle tartışmalar için güçlü bir zemin oluşturulacaktır. Bu varlıkların
korunması demek, kültürel varlıklara doğru yaşam hakkı sağlamak demektir. Yıllardır ulusaluluslararası boyuttaki toplantılarla sürdürülen, sonuçları yayımlanarak yaygınlaştırılan, ardından
onarımlar-düzenlemelerle yeni nitelikler kazanan bu hassas konunun gündemde tutulması, hepimiz
için kaçınılmaz bir görevdir. Özenle hazırlanmış yeni mekânlarda YAPEX Fuarının bu konuda önemli
bir ortam yaratması gelecek için yol gösterici olacak, kentlerimiz kimliğini güçlendirme olanağı
bulacaktır.
ÇEKÜL Vakfının 30, TKB’nin 20, YAPEX Restorasyon, Koruma ve Kültür Mirası Fuarının ise
10’uncu yılına hazırlandığı bu dönemde, yeni atılımlara bu tür girişimler önemli katkı sağlayacaktır.
Bu nedenle, bu yılki etkinliklerin özel bir önemi vardır.
Prof. Dr. Metin Sözen
ÇEKÜL Vakfı Başkanı
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