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IAPS-CSBE 'Culture and Space in the Built Envi-
ronment / Yapısal Çevrede Kültür ve Mekan' adlı 
Uluslararası Çalışma Ağı tarafından 1997 yılından 
itibaren dört yılda bir düzenlenen uluslararası top-
lantıların ikincisi 20-23 Haziran 2001 tarihleri ara-
sında, İTÜ Mimarlık Fakültesi, Amasya Valiliği, 
Amasya Belediyesi ve Çekül Vakf fnın ortak çalış-
ması olarak, Amasya'da gerçekleştirildi. Hem katı-
lım hem de tartışma düzeyi ve zenginliği açısından 
başarılı olan bu sempozyumun içeriğini, düzenlen-
mesindeki nedenleri, hedeflerini, sonuçlarını bu 
dosya ile siz 'Mimarlık Okuyucuları' ile paylaşmak 
istedik. 

Bu sempozyumu oluşturan ilk adım, yürütücülüğü-
nü yaptığım "Mimar i Tasarım" derslerimizde 'yer' 
olarak Amasya'yı seçtiğimiz 1999 yılından beri, 
Amasya Valisi Hüseyin POROY, Amasya Belediye 
Başkanı Hüseyin BAŞ, uzun yıllardır çalışmalarını 
Amasya'nın tarihsel mimarisini korumada yoğun-
laştıran Mimar Ali Kamil YALÇIN ve Amasya halkı 
ile yaptığımız 'Amasya sohbetleri 'nde atıldı. Bu 
sohbetlerin odak noktası genelde 'Geleneksel 
Çevreler ve Konut', özelde ise 'Amasya'nın So-
runları ve Kültürel Mirasını Koruma' konuları idi. 
Dünyada ve ülkemizde, küreselleşme ile birlikte, 
büyük bir hızla yaşanan sosyal, kültürel, teknolojik, 
ekonomik ve politik değişimler, beraberinde kent-
lerimize mekansal çeşitlil ik ve karmaşayı da getir-
miş; büyük kentleri olduğu kadar geçmişten gele-
ceğe dramatik bir geçiş süreci yaşayan geleneksel 
çevreleri de hazırlıksız yakalamıştı. Kentlerimizdeki 
tarihsel ve geleneksel dokuların korunmasının ya-
nısıra, sağlıklı ve planlı kentleşmenin sürdürülmesi 
ise ancak sorunların, bütün kurumların ve kişilerin 
katıldığı çok boyutlu bir model çerçevesinde ele 
alınması ile mümkün olabilirdi. Buradan hareketle 
eğitim, araştırma, uygulama birlikteliğinde yaşanan 
olumsuzluklarda tasarımcı, plancı ve karar vericiler 
gibi rol alanlar arasındaki iletişimsizliğin büyük 
önemi olduğuna; ve bu tartışmayı uluslararası bir 
platformda, sürdürmeye karar verdik. 

'International Association for People and Their 
Surroundings / lAPS'ın 4-7 Temmuz 2000 tarih-
lerinde Paris'te düzenlenen 16. Toplantısında, 
IAPS-CSBE Çalışma Ağı olarak, 2001 yazında 
Amasya'da "Geleneksel Çevrelerde Kültür ve Me-
kan" konulu bir uluslararası toplantı düzenleyece-
ğimizi duyurduk. Duyuruda geleneksel çevrelerin 
çeşitli ölçeklerde ve disiplinlerde çok yönlü ele alı-
nıp, irdeleneceğini ve bu bağlamda değişmekte 
olan geleneksel çevrelerde sürdürülebil ir gelişme 
ve kültürel süreklil ik karşıtlığında; değişim, geli-
şim, süreklil ik, yerellik, evrensellik, kimlik gibi so-
runların tartışılacağını vurguladık. Duyuru ve çağrı 
büyük ilgi gördü; böylece Amasya sohbetleriyle 
başlayan ve Paris -IAPS 16 Çalışma Ağı toplantı-
sında netleşen bir kararla sempozyum gerçekleşti. 
Özetlersek, böylesi bir toplantının düzenlenmesin-
de iki ana neden vardı: IAPS-CSBE Çalışma Ağının 
amaç ve hedefleri ve Amasya kentinin kendisi . . . . 
Bu nedenle, öncelikle IAPS ve 'Çalışma Ağı' hak-
kında bilgi vermek ist iyorum: 

IAPS "International Association for People-En-
vironment Studies", insan ve çevresinin yaşanabi-
lir kılınması"nı amaçlayan uluslararası bir kurum 
olarak, konut, peyzaj, mekan analizi, yapısal fo rm 
ve göç, eğit im, çevre-çocuk-genç, yapay çevre ve 
insan farklılıkları, yaşlılar ve çevre, tarih ve yapay 
çevre ve yapısal çevrede kültür ve mekan konula-
rında kurulmuş çalışma ağları ile işlev göstermek-
tedir. Bu kapsam içinde çalışma ağımız, kültür ve 
mekan arasındaki etki leşimlerin doğurduğu 
problemlerin tanımlanması ve disiplinlerarası bir 
çerçevede çözüm yollarının araştırılmasını amaç-
lamaktadır. Bu bağlamda bir bilgi bankasının oluş-
turulması, bil imsel toplantıların düzenlenmesi, te-
ori ve uygulama il işkisinin kurulması, araştırmacı-
lar arasında bir i letişim ağının oluşturulması ve 
konu ile ilgili yayın yapılması hedeflenmektedir. 
Buradan hareketle, 1997 yılında istanbul'da ilk 
uluslararası sempozyum gerçekleştiri ldi. 'Konut 
Çevrelerinde Kültür ve Mekan' konulu bu toplan-
tıda, farklı ölçeklerde konut çevrelerinde teorik ve 
uygulamalı araştırma çalışmaları tartışıldı ve de-
ğerlendiri ldi. Geleneksel çevrelerin kültür ağırlıklı 
konularının yanısıra, "geleneksel çevrelerde sü-
reklilik ve gelişme" ise ikinci sempozyumun 
odak noktası olarak belirlendi. 

Yaşam koşullarındaki hızlı değişim ve evrensel 
kültür ile yerel kültürler arasındaki çelişme, kültür-
mekan etkileşiminde yeni boyutlar yaratmaktadır. 
Bu değişimin, geleneksel çevre örnekleriyle vurgu-

lanabileceği, kuram ve uygulamada yeni gelişme-
lere yol açabileceği düşünülmektedir. Bu bağlam-
da, bu alandaki yaşamsal konu, geleneksel çevre-
lerde tasarlama ve planlama alanında yeni bir veri-
tabanı oluşturulmasının gereklil iğidir. Yeni binyıl, 
yeni stratejilerle, kültür-mekan çalışmalarındaki 
kuram, kavram ve yöntemleri gözden geçirmek 
için uygun bir zamandır. Bu kapsamda, farklı öl-
çeklerde geleneksel çevreler üzerine kuramsal ve 
uygulamalı araştırma çalışmaları gözden geçiril-
meli ve değerlendiri lmelidir. Buradan hareketle, 
sempozyumun temel hedefleri: 

• Farklı ülke, kültür, ve disiplinlerden katılımcıları 
bir araya getirerek, geleneksel çevrelerde tasarla-
ma ve planlama alanında yeni bir veri tabanı 
oluşturmak; 

• Geleneksel çevrelerde koruma projelerinin çok 
boyutlu bir model çerçevesinde ele alınması ge-
reklil iğini bir kez daha vurgulamaktı. 

Bu hedeflerle toplantının ana temaları aşağıdaki 
gibi belirlendi: 

• Geleneksel yerleşimlerde kültür-mekan çalışma-
larında kuram, kavram ve yöntemler, 

• Geleneksel yerleşmelerde projelendirme ve alan 
çalışmaları: koruma ve yeniden canlandırma, 



• Geleneksel çevrelerde uyum, sürekli l ik ve deği-
şim, 

• Konut alanlarında kimlik değişimi konuları: böl-
gesel eğil imler ve evrensel değişim. 

Dünyada en zengin kültürel mirasa sahip ülkeler-
den biri olan ülkemizin, bu mirası korumak ve ge-
lecek kuşaklara aktarmak açısından, kendimize ol-
duğu kadar tüm insanlığa karşı sorumluluğu bu-
lunmaktadır. Güncel sorunlar, ülkemizin yaşadığı 
sosyal, ekonomik ve siyasal sorunlar kentsel so-
runları giderek karmaşık hale getirmektedir. 

Ülkemizde bu sorunlara çözüm getirecek, sürdü-
rülebilir kentsel gelişmeyi sağlayacak kavram ve 
yöntemlerin, teorik çalışmaların pratikte karşılığını 
bulacak şekilde ele alınması gerekir. Bu nedenle, 
bu toplantı kapsamında kuramsal ve kavramsal 
çalışmalar kadar uygulamalı çalışmaların, projele-
rin de sunulması önemli idi. İşte bu toplantının en 
başarılı iki yanı: 

1. Toplantının çeşitli ölçeklerde ve disiplinlerde 
çok yönlü olan içeriğini oluşturan ulusal ve ulus-
lararası katılımcıları idi: Bu toplantı ile Türki-
ye'nin en büyük özlemi olan 'siyasetle bi l imin bu-
luşmasına' kavuşuldu. Sunulan bildiri ler ve yapı-
lan konuşmalar küreselleşmenin bil im dünyasına 
yaptığı o lumlu katkılardı. Akademisyenler, uygula-
macılar, yerei ve merkezi yönet im bir araya geldi 
ve geleneksel çevrelerin 3. binyılda da yaşanabi l -
mesi için gerekli yerel-merkezi ve evrensel polit i-
kalar tartışıldı. Bayındırlık ve Iskan Bakanı toplan-
tının açılışında yaptığı konuşmada 'Kültürel Mira-
sın Korunması' üzerinde durdu. Amasya'yı, gele-
ceğe de Amasya olarak taşımanın güç birliği için-
de olan, Amasya Valisi Hüseyin Poroy, Amasya 
Belediye Başkanı Hüseyin Baş, IAPS Genel Başka-
nı David Uzzell, Çalışma Ağı kurucu üyeleri, VVİs-
consin Üniversitesi'nden Amos Rapoport, Cenevre 
Üniversitesi'nden Roderick Lavvrence, Oxford Bro-
okes Üniversitesi'nden Paul Oliver ve öğrenci ça-
lışmalarını yı l lardır Amasya 'da yoğunlaşt ı ran 
Maryland Üniversitesi 'nden VVilliam Bechoefer, 
Mimarlar Odası Genel Başkanı Oktay Ekinci ve Çe-
kül Vakfı Başkanı Metin Sözen'in değerli katkıları 
tam dört gün boyunca devam etti. 15 ülkeden 93 
konuşmacı ve mimarlık, şehircil ik, planlama, kent-
sel tasarım, psikoloji, sosyoloji, antropoloj i gibi 
farklı disiplinlerden uzmanların katılımı ile gerçek-
leşen sempozyumda, Türkiye'nin bir ikimi de bil im 
ve meslek adamlarımız tarafından aktarıldı. 

2. Ve toplantı için seçilen yerin Amasya olması 
idi: Anadolu'nun kimliğini ve strüktürünü en iyi ko-
ruyan kentlerinden biri olarak Amasya, hızlı kent-
leşmenin getirdiklerine karşın, belki de kısıtlayıcı 
topografyası nedeniyle, altüst edici bir başkalaşı-
ma direnmektedir. Tarihsel doku içindeki gelenek-
sel çevre kültürü, kentsel ve mimari bir ikimi ile An-
tik dönemden günümüze çok sayıda uygarlığın 
ürünü olan Amasya, bu özelikleri ile katılımcılara 
geleneksel çevrenin yerel sakinleriyle karşılaşma 
imkanı ve kentsel koruma deneyimi hakkında ipuç-
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lan sundu. Amasya'nın en önemli özelliklerinden 
biri sadece Türkiye'den değil, bütün dünyadan ge-
len fikirlere de açık olmasıdır. 

Toplantı süresince, geleneksel çevrelerin ve doğa 
ve kültür varlıkları ile günümüze gelen Amasya'nın 
değişim ve gelişimi; tarihi ve kültürel değerlerinin 
korunması ve yaşatılması süreci; bu amaçla kulla-
nılabilecek kaynak ve olanakların düzenlenmesi; 
yapılması gerekli kurumsal ve yönetsel çalışmalar; 
çok boyutlu bir biçimde ele alınıp irdelendi. Ayrıca, 
sempozyumda yapılan değerlendirme ve öneriler 
"Amasya: Koruma ve Yaşatma" uluslararası pro-
jesi için bir ön adım oldu. 

Bilim komitesi, Nur AKIN, VVilliam BECHHOEFER, 
Nuran Zeren GÜLERSOY, Peter KELLETT, Rode-
rick LAVVRENCE, Paul OLİVER, Amos RAPOPORT, 
Hülya TURGUT, Mete ÜNÜGÜR, Ferhan YÜREKLİ; 
Danışma Kurulu, Hüseyin POROY, Hüseyin BAŞ, 
Hasan ŞENER, Oktay EKİNCİ, Metin SÖZEN, Suha 
ÖZKAN ve Doğan HASOL tarafından oluşturulan 
sempozyumun bilimsel organizasyonunu Hülya 
TURGUT, Cem BEYGO, Çiğdem EREN, Kutgün 
EYÜPGİLLER, Göksenin INALHAN, Erhan 
ÖZDEMİR, Handan TÜRKOĞLU, Ali Kamil YALÇIN 
gerçekleştirmişlerdir. Ayrıca sempozyum çerçeve-
sinde Hülya YÜREKLİ, Aslıhan ŞENEL ve Cem 
YARDIMCI tarafından "Air and Architectonic/ f rom 
Tradit ion to Beyond" başlıklı bir öğrenci yarışma-
sı düzenlenmiş ve yarışmayı kazanan öğrencilerin 
de katıldığı bir atölye çalışması yapılmış; İTÜ Mi-
marlık Fakültesi ve KTÜ Mimarlık Bölümü tarafın-
dan gerçekleştiri len "Amasya: Kültür ve Mekan" 
konulu öğrenci proje sergisi açılmıştır. 

Sempozyumunun temel düşünce yapısını ve ilke-
lerini ortaya koyan dört ana tema, "Geleneksel 
yerleşimlerde kültür-mekan çalışmalarında kuram, 
kavram ve yöntemler" , "Geleneksel çevrelerde 
uyum, sürekli l ik ve değişim", "Konut alanlarında 
kimlik değişimi konuları: Bölgesel eğil imler ve ev-
rensel değişim", "Geleneksel yerleşmelerde proje-
lendirme ve alan çalışmaları: Koruma ve yeniden 
canlandırma" idi. 

"Geleneksel Çevrelerde Kültür ve Mekan" konu-
sunda yapılan araştırma ve çalışmalarda son 40 yı-
la damgasını vurmuş, kitaplarıyla yakından tanıdı-
ğımız iki değerli akademisyen, mimar-antropolog 
Amos RAPOPORT ve mimar-kent plancısı Paul 
OLİVER'ın makaleleri ve bir eleştiri yazısı ile devam 
edeceğiz. Sempozyumun ana temasını farklı boyut-
ları ile irdeleyen çağrılı katılımcılardan oluşan giriş 
oturumunda, RAPOPORT 'kültür, geleneksel çevre 
ve koruma kavramlarını 'çevre-davranış çalışmala-
rı' çerçevesinde ayrıntılı olarak irdeledi. Oxford 
Brookes Üniversitesi'nde uzun yıllardır "Geleneksel 
ve Yöresel Mimarlık Çalışmalarını yürüten Paul 
OLİVER ise konuşmasında "Yeni Bin yılda Devam-
lılık ve Gelişmenin Kültüre Özgü Konulan" üzerinde 
durdu. İstanbul Teknik Üniversitesi, Mimarlık Fa-
kültesi'nde misafir öğretim üyesi olan ve toplantı 
süresince önemli bil imsel katkılarda bulunan Prof. 

Pattabi RAMAN ise kendisinden istediğimiz eleştiri 
yazısını "Geleneğin Tahlili" başlığında topladı. 

Sonuç olarak, böyle bir toplantının Amasya'ya ol-
duğu kadar, ülkemize, eğit im ve bi l im dünyasına 
da katkıda bulunacağına inancımız ile "kültürel mi-
rasımızın korunmasının, gel işmenin bir engeli de-
ğil, ön koşulu" olduğunu vurgulayarak; yapılan de-
ğerlendirme ve önerilerin, geleneksel çevreler ko-
nusunda önemli bir paylaşım ve ileriye yönelik ça-
lışmalara ivme sağlayacağını ümit ederek; toplan-
tıya emeği geçen herkese, öğrencilerime ve bu 
dosyanın oluşma fırsatını veren Mimarlar Oda-
sı'na, sempozyuma sponsorluk yapan Bakanlıklar 
ve Yerel Yönetimlerin yanısıra Yapı Endüstri Mer-
kezi (YEM), Türkiye Bilimler Akademisi (TUBA) ve 
Ağa Han Mimarlık Ödülleri Vakfı ile Amasya'daki 
toplantı organizasyonunu büyük bir başarıyla ger-
çekleştiren CMS firmasına Organizasyon ve Bilim 
Komitesi adına teşekkür ederim. 
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