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sunuş

Değerli Dostlarım,

Yedi yıllık bir görev süresinin sonunda
nöbeti devrederken, dingin bir mutluluk
duyuyorum. TKB’nin, pek az kuruma nasip
olan bir birlik, dayanışma ve hoşgörüyü, on
yıldır tutarlılık ve titizlikle korumasına en
yakından tanıklık etmiş bir kişiyim. Tek amaç
etrafında kenetlenmiş, siyaset üstü bir
beraberliği özenle sürdüren böylesi bir
organizasyona hizmet etmekten, yedi yıl
boyunca her zaman onur duydum. Tüm
çalışmalarımızda üye arkadaşlarımdan
büyük destek gördüm, kişisel beklenti ve
kaygılardan uzak, çok uyumlu bir işbirliği
gerçekleştirme fırsatı buldum.   

Birliğimizin uzun bir süre bir mekândan bile
yoksun olduğu, sınırlı maddi kaynaklar
yüzünden gönlümüzden geçen hedefleri
gerçekleştirme hayallerimizi ertelemek
zorunda kaldığımız yılları, işte bu dayanışma
ve uyum sayesinde birlikte aştık. Başta Metin
Sözen Hocamız olmak üzere, Danışma
Kurulumuz ve Encümenimizle uyum içinde
yaptığımız çalışmalar ve üyelerimizin desteği
sonucunda, birliğimize yakışır bir mekâna
sahip olmanın yanı sıra hedeflerimizden
birçoğunu da gerçekleştirme olanağı yarattık.
“200 Ortak 200 Eser” programımızı
tamamladık ve Anadolu’nun dört bir yanında
başarılı koruma projelerine katkıda
bulunduk. Özendirme Yarışmamıza katılan
projelerin niteliğinin ve niceliğinin, her geçen
yıl dikkat çekici biçimde arttığına tanık olduk.
TKB’nin Özendirme Yarışması, tüm
Türkiye’de ses getiren bir platforma dönüştü,
yarışmada yer almak ve ödül kazanmak
önemli bir prestij konusu haline geldi.
TKB’nin bir birlik olmanın ötesinde, bir eğitim
zemini olduğundan hareketle, seminer,

buluşma ve yurtdışı inceleme gezilerimizi
aksatmadan gerçekleştirdik. Her biri koruma
alanında çok önemli konu başlıklarını ele
alan seminer çalışmalarımız, aynı zamanda
üyelerimiz için bir deneyim paylaşımı ve
birbirinden öğrenme ortamlarına dönüştü.   

Görev süreme dönüp baktığım zaman
huzurluyum. Bugün bu onurlu görevi,
ülkemizin en birikimli kentlerinden biri olan
Gaziantep’te, uzun yıllar kaderine terk
edilmiş zengin bir mirası çok kısa bir sürede,
tüm haşmeti ve heybetiyle gün yüzüne
çıkararak kente kimliğini yeniden kazandıran
değerli dostum Dr. Asım Güzelbey’e
devretmekten dolayı sevinçliyim. 

Çok önemsediğim ancak gerçekleştirme
olanağı bulamadığımız iki konuyu, nöbeti
devralan ekibin gerçekleştirmesini umut
ediyorum. Muhteşem bir tarihin birikimi olan
ve bugün küreselleşmenin tehdidi altında
bulunan somut olmayan kültürel mirasımızın
korunması ve yaşatılmasına yönelik projeler
üretmekte yetersiz kaldığımızı düşünüyorum.
Aynı şekilde kentlerimizin, yöntemli bir
yaklaşımla geleceği kurgulamalarını ve
planlamalarını sağlayan Yol Haritaları’na
daha fazla ilgi, zaman ve emek vermelerini
diliyorum. Onuncu yılında kurumsallaşmasını
tamamlamış olan Tarihi Kentler Birliği’nin de,
kendi geleceğini, stratejisini, hedeflerini ve
eylem planını belirlemek için bir Yol Haritası
oluşturmasının önemine inanıyorum.  

Yeni çalışma döneminin tüm üyelerimize
yeni ufuklar açması, birliğimizi daha ileri
hedeflere ulaştırması dileğiyle, saygılar
sunuyorum. 

Birlik ve dayanışma ile var olan kurumlar ayakta kalır
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editörden

Yeni bir tasarım... Yeni bir içerik...
Geçmişten Geleceğe Yerel Kimlik dergisi
ilk yayınlandığı yıllarda öncelikle, TKB
üyelerini yeni gelişmelerden ve koruma
mevzuatından haberdar etmek, kuruluş
amaçları ve hedeflerin sahiplenilmesini
sağlamak amaçlarını taşıyordu. Daha çok
birlik içi iletişimi sağlamaya yönelik bir
haberleşme organı niteliğinde idi. Yıllık
buluşma ve seminer takvimini izleme
misyonunun ötesinde, giderek yurdun dört
bir yanından akan, yerel düzeyde koruma
haberlerini gündemde tutan bir platforma
dönüştü; dosya konularıyla çeşitlendi.
Zaman içinde okur kitlesi de genişledi:
Belediye başkanlarına valiler, sayıları 
hızla çoğalan KUDEB’ler, meslek odaları,
üniversiteler, koruma kurulları ve
kütüphaneler eklendi. 

Bugün Yerel Kimlik artık bir “birlik içi 
yayın organı” olmanın çok ötesine geçmiş
bulunuyor. Derginin, bu sayımızda
tanıştığınız yeni yüzü ve yeni düzeni, 
işte bu gelişmenin gerektirdiği değişim
sonucunda gerçekleşti. Bu değişikliğin, 
on yılı geride bırakan TKB’nin, yeni bir
yönetimle yeni bir çalışma dönemine
girdiği günlere rastlaması da, ayrıca
mutlu bir raslantı oldu. Yeni yüzümüzle
ilgili okurlarımızdan alacağımız
geribildirimler, uzun araştırmalar ve
tartışmalar sonucunda bu tasarımı
gerçekleştiren ekibin heyecanının ve
çabasının ödülü olacaktır. Bekliyoruz!

Bu sayımızın içeriğine gelince, 2011
yılında gerçekleştirilen Malatya Semineri
ve Samsun Buluşması derginin ana
dosyaları arasında. Malatya Semineri
açılış haberinin ardından, evsahibi kenti
tanıtan “Kent Rehberi” ve seminerin

yansımalarını inceleme konusu yapan
ÇEKÜL Vakfı’nın Örgütlenme
Koordinatörü Yonca Moralı’nın
“Değerlendirme”si yeni konu başlıklarımız
arasında. Samsun Buluşması ise,
Özendirme Yarışması sergisi ve ödül
töreni ve TKB Meclis seçimleri ile özellik
kazanırken, “Kent Müzeleri” konu başlığı
ile bir kez daha gündeme yön verdi.
Danışma Kurulu üyemiz Prof. Dr. Ruşen
Keleş, her zaman olduğu gibi yine çok
önemli bir konuyu gündeme getiren
makalesiyle dergimizin konuğu. Son
yıllarda hızlanan koruma çalışmalarının
niteliğini yükseltme, kent mekânına 
estetik kazandırma açısından, önemli
saptamalar yapıyor Ruşen Hoca. 

Ayrıca bu sayıda, ülkemizin saygın
kurumlarından Yapı Endüstri Merkezi
kurucusu Doğan Hasol ile yapılmış 
bir söyleşiyi de okuyabileceksiniz. 
Dergimizle ilgili yenilikler arasında, 
doğal miras ve somut olmayan miras
konuları da bulunuyor. Karabük, 
Yenice Ormanları’nda halka açılan gezi
güzergâhları “Doğal Miras”, Burdur
çevresinin geleneksel sipsi çalgısı 
ise “Yaşam Kültürü” başlıkları altında 
yer alıyor. Ayrıca Mersin, Çorum, 
Erzincan ve Arapgir’in yer aldığı 
haberler ve dikkat çeken yayınlar 
derginin diğer başlıkları arasında.   

Geçmişten Geleceğe Yerel Kimlik
dergisi, tasarımı ve içeriği ile Tarihi
Kentler Birliği’nin ikinci on yılını
müjdelerken, bu yeni dönemin tüm birlik
üyelerine yeni ufuklar açmasını diler.

Handan Dedehayır
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Boğazköy sfenksi ülkesine dönüyor
Tarihi eser kaçakçılığı Türkiye’nin hâlâ tam olarak çözemediği sorunlardan
biri. Ama son aylarda sorunla ilgili olumlu gelişmeler yaşanıyor. Yıllar önce
yurtdışına çıkarılan tarihi eserlerden bazıları, ait oldukları topraklara dönmeye
başladı. Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın girişimleriyle Mart 2011’de 1.485’i
sikke olmak üzere bin 1.865 eser Sırbistan’dan, 17 eser de İngiltere’den
Türkiye’ye geldi. Şimdi ise gözler Boğazköy Sfenksi’nde. 1917’de Türkiye’den
Almanya’ya götürülen sfenksin en geç Kasım 2011’de kadar vatanına
döneceği söyleniyor. Eserin sergileneceği mekân ise Çorum Müzesi olacak.

Darkale Köyü örnek 
köy olma yolunda

Manisa’nın Soma ilçesine bağlı Darkale (Tarhala) Köyü’nde
bugünlerde hareket var. Arkeolojik kalıntıları, Osmanlı
döneminden kalma geleneksel evleriyle özel bir dokuya sahip
olan köyde bir süre önce koruma çalışmaları başlatıldı. 
“Soma-Darkale Kültür Mirasının Korunması ve Yerel
Kalkınmanın Sağlanması” adını taşıyan projeyi yürüten ekipte her
kesimden insan bulunuyor. Soma Belediyesi’nden uzmanların
yanı sıra köyün muhtarı, bölgedeki sivil toplum ve kamu
kuruluşlarının temsilcileri, Celal Bayar Üniversitesi Soma Meslek
Yüksek Okulu’ndan bir öğretim üyesi, Darkale’nin geleceği için
çözüm üretiyor. Eylül 2012’ye kadar bitirilmesi düşünülen
projenin üç temel hedefinden ilki köyün fiziki şartlarının
iyileştirilmesi. Kültürel mirasa sahip çıkılması, korunması ve
yaşatılması ile köyün ekonomik ve sosyal yönden kalkınmasının
sağlanması için eko turizmin geliştirilmesi ise diğer hedefler
olarak sıralanıyor. Proje ekibi geçen aylarda ÇEKÜL Vakfı’nı
ziyaret ederek “Köyler Yaşamalıdır” projesi hakkında bilgi aldı 
ve kendi çalışmalarını paylaşarak görüş alışverişinde bulundu. 

Arkeoloji haberleri bu dergide
Türkiye’nin çeşitli bölgelerinden akademisyen, arkeolog ve 
gönüllülerin oluşturduğu bir grup tarafından kurulan Aktüel Arkeoloji
dergisi, 2007 yılının Temmuz ayından bu yana yayın hayatına devam
ediyor. Aktüel Arkeoloji’nin İngilizce ilk sayısı Actual Archeaology
Magazine adıyla Kültür Bakanlığı’nın desteğiyle yayımlandı. Bu 
özel sayının konuları arasında, Zeugma, Tayinat, Alalakh, Gordion,
Sardes, Limyra, soğuk fırtınaları, hırçın denizi ve vahşi kabileleri ile
antik dönemde “Konuksevmeyen Deniz” olarak bilinen Karadeniz
konul ediliyor.Ayrıca İstanbul’un tarihinin yeniden yazılmasına neden
olmakla kalmayıp daha geniş anlamda Avrupa kıtasının insanlık
tarihiyle ilgili önemli bulgulara ulaşılan Yenikapı kazıları ve İzmir-Foça-
Marsilya Tarihe Yolculuk projesi de dergide yer alan konular arasında.
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Kardeşçe, Özgürce, Yeşilce
Kıyıyurt, Kızılağaç, Çukuralan yaylaları; Arpayeri,
Ayıkurtağzı güzleleri gibi doğal güzellikleri, bağdadi
tekniğiyle yapılan evleri; cücül mantarlı bulgur pilavı, 
“keş” peynirli pidesiyle her açıdan ilgiyi hak eden
kentlerimizden biri... Ordu’nun Mesudiye ilçesine bağlı
Yeşilce beldesinden söz ediyoruz. Yeşilce, sahip olduğu
doğal zenginlikler ve kültür mirası ile şimdi kendine yeni bir
yol çizmeye hazırlanıyor. Yeşilce Belediye Başkanı Feyzi
Ünal, ÇEKÜL Vakfı’nı ziyaret ederek Prof. Dr. Metin
Sözen’den bu konuda destek istedi. Yeşilce her yılın
temmuz ayında Yayla ve Kültür Şenliği’ne ev sahipliği
yapıyor, aynı zamanda Vosvos Şenliği’nin de duraklarından
biri... “Kardeşçe, Özgürce, Yeşilce” sloganını benimseyen
kent; Mesudiye’nin ev sahipliği yapmak istediği Türkiye
Demokrasi Forumu (2013), Avrasya Demokrasi Forumu
(2018), Dünya Demokrasi Forumu’nun (2023)
hazırlıklarına yardım edecek ve adından söz ettirecek. 

Ağaçların Diliyle İstanbul
Özellikle büyük kentlerin çocukları, doğadan uzak 
yaşıyor. Kentlerinin bitki örtüsü, çiçekleri, ağaçları gibi
özelliklerini bilmiyor. Doğa, insan ve kültür bağını 
kurmak, yaşadıkları çevreyi farklı yönleriyle algılamalarını
sağlamak, gözlem, değerlendirme, koruma gibi davranış
şekillerinin gelişmesine destek olmak için Ağaçların Diliyle
İstanbul Eğitimi, ÇEKÜL Vakfı’nın kültürel miras eğitim
programı kapsamında uygulanıyor. Şerifler Yalısı’nda
gerçekleşen eğitimde çocuklar, yalının bahçesinde
bulunan ve İstanbul’un bitki örtüsünü yansıtan porsuk
ağacı, saray lalesi, söğüt, Japon çamı ve diğer çam ağacı
çeşitleri, ladin, manolya gibi ağaç ve çiçekler inceleniyor.
İlköğretim 5 ve 6. sınıflara uygulanan eğitimde bu yıl
toplam 13 okuldan 180 öğrenciye ulaşıldı.  

Mimar Sinan’ın kenti 
Ağırnas’ta bütüncül koruma
Kayseri Büyükşehir Belediyesi, Erciyes Üniversitesi, Mimarlar
Odası Kayseri Şubesi ve Mimar Sinan’ın doğduğu kent olan
Ağırnas Belediyesi’nin ortaklığında hazırlanan Mimar Sinan’ı
anma etkinlikleri 7-8-9 Nisan tarihlerinde yapıldı. Etkinliklere
katılan Cumhurbaşkanı Abdulah Gül’e ÇEKÜL Vakfı Başkanı
Prof. Dr. Metin Sözen de eşlik etti. Sözen, Ağırnas inceleme
gezisi sırasında bütüncül ve süreklilik gösterecek çalışmalarla
kentin geleceğe doğru taşınabileceğine dikkat çekti.
Görüşmelerin ardından Gül, Ağırnas’ı himayesine aldığını
belirtti. Çevre ve Orman Bakanı Veysel Eroğlu’ndan projenin
tamamlanması, yapılacak çalışmaların sürekliliğinin
sağlanması konusunda destek vermesini istedi.
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haber

29 Ekim 1923 tarihinde meclis kürsüsünden Cumhuriyetin ilanını okuyan 
ve 35 yıl Çorum milletvekilliği yapan İsmet Eker’in, Çorum’un Bayat Köyü’nde
yer alan çiftliği sanat merkezi haline getiriliyor. Çorum Valisi Nurullah
Çakır’ın girişimiyle mülkiyeti bir protokolle valiliğe devredilen çiftlikte bulunan
İsmet Eker Konağı, 29 Ekim 2012 tarihine kadar restore edilecek. 

Çiftlik, İsmet Eker Sanat Merkezi dışında Çorum Güzel Sanatlar ve Spor 
Lisesi öğrencileri için uygulamalı derslerin yapılabilceği atölyeler olarak da
kullanılabilecek. Ayrıca tahıl siloları arasında kurulacak bağlantı yollarıyla
silolar daha kulllanışlı hale getirilecek.

“Çorum Strateji Çalıştayı” için Çorum’da bulunan ve Bayat Köyü’nde
gerçekleşen protokol imza törenine katılan ÇEKÜL Vakfı Başkanı Prof. Dr.
Metin Sözen yaptığı konuşmada; “Sanat merkezi olarak nefes almaya
başlayacak ve etkinliklerle kentin sanat nabzını tutacak çiftliğin bir bölümünün,
tarihi özelliklerini yansıtan ve kullanım amacını anlatan bir müzeye
dönüştürülmesi gerekiyor,” dedi. Sözen, çiftliğin 2012 yılında restorasyonunun
tamamlanması için Çorum Valiliği’ne ÇEKÜL Vakfı olarak destek olacaklarını
belirtti. Atatürk’ün Atatürk Orman Çitliği’nin kuruluşunun ardından daha fazla
çiftlik kurulması isteği karşısında 1926 yılında hayat bulan Bayat Çiftliği, bir
konak, ahırlar, samanlık, tahıl siloları, kuruluk, bahçe, hizmetkârların kaldığı
yapılar, tandırlık, mutfak, kümesler gibi pek çok bölümden oluşuyor.

Çorum’un Bayat
Köyünden
sanat yükseliyor

Fotoğraflar: Nadir Mutluer



“Göldağı’nın eteklerindeki yayvan bir tepenin üzerine
kurulmuş olan Arapgir ve köylerinde evler, derelerin
açmış olduğu derin vadilerle birçok sırt, tepe ve yamaçlar
üzerinde, bol yemiş ve kavak ağaçlarının yeşillendirdiği
bağlar, bahçeler arasında yerleşmiştir... Arapgir’in daha
ziyade, Berenge Hezenek, Cömertli gibi mahallelerinde
en güzel örneklerini gördüğümüz Arapgir evleri, 
taş-kerpiç karışımı duvarları, kavak ağacından iskeleti 
ve düz toprak damları ile genellikle 3 katlı yapılardır.
Dağ köylerinde ise tek katlı taş evler çoğunluktadır.”(1)

Arapgir, evleri, anıtsal yapıları, yaşam kültürü ile
Malatya’nın korunması gereken özellikli ilçelerinden biri.
Prof. Dr. Metin Sözen’in, doğal ve kültürel mirası zengin
kente ilgisi ise çocukluk yıllarına dayanıyor. Sözen’in
Malatya ve çevresine olan bağı, akademik araştırmaları
sırasında da yöreye ağırlık vermesine neden olmuş.
Öğrencileriyle birlikte 1970’lerin sonundan başlayarak
Arapgir’in evleri ve anıtsal yapıları üzerine pek çok
araştırma yapmış, yapıların özelliklerinin tespit edilmesini
sağlamış. Yukarıdaki alıntı ise ÇEKÜL Anadolu Araştırmaları
arşivindeki onlarca dosya arasından seçtiğimiz küçük bir
bölüm sadece. 1980’li yıllarda başlayan araştırmalar,
koruma hareketinin henüz ivme kazanamamasından 
dolayı zaman zaman kesintiye uğramış. 

O yıllarda atılan tohumlar, günümüzde Malatya’nın 
ilçe, belde ve köyleriyle birlikte, koruma hareketinin
önemli aktörleri arasına girmesinin yolunu açmış. 14.
yüzyıla tarihlenen Ulu Cami, Akkoyunlular döneminden
kalan Yeni Cami, Cafer Paşa Camisi, Mirliva Ahmet
Paşa Camisi, Gümrükçü Osman Paşa Camisi, Çarşı
Hamamı, kale kalıntısı, eski mezarlıklar, 4. Murat
tarafından yaptırılan Kozluk çayı üstündeki Meydan
köprüsü ve evleriyle Arapgir pek çok restorasyon
projesine imza atıyor. Arapgir Belediye Başkanı Haluk
Cömertoğlu’nun duyarlı yaklaşımıyla 2009 yılında 
TKB üyeleri arasına katılan kent, “200 Ortak 200 
Eser” programından destek alarak koruma çalışmalarını
hızlandırdı. ÇEKÜL Vakfı Malatya temsilcisi Bekir
Sözen’in çabalarıyla kentler arasında sağlanan
koordinasyon ve yürütülen uygulama çalışmaları
sayesinde, Malatya’nın farklı kesimlerle buluşması da
sağlanıyor. İstanbul Teknik Üniversitesi öğretim
görevlileri ve öğrencilerinin çabalarıyla yapılan envanter
çalışmasında 350 sivil mimari örneği tespit edildi.
Üniversite bu evlerinin bazılarında proje çalışmalarına
başladı. Eski Arapgir’in sit alanı ilan edilmesi için
ise ilk adımlar atıldı.  

(1) Semiha Akpınar/1982 tarihli “Arapgir Evleri” isimli araştırmasından

haber

Eski Arapgir sit alanı ilan edilecek 





TKB üyeleri Malatya’da 
belde ve ilçelerdeki koruma
çalışmalarını dinledi, 
inceleme gezisiyle kenti 
keşfetti. Fotoğrafları, katılımcı
izlenimleri, değerlendirme
yazısıyla seminer günlerini,
ayrıca kerpicinden kayısısına
Malatya’yı sayfalarımıza taşıdık.

Malatya, Tarihi
Kentler Birliği’ni
Konuk Etti



seminer

2011’in ilk TKB semineri 1-3 Nisan tarihleri arasında
Malatya’da yapıldı. Semineri yaklaşık 500 kişi takip etti.
Malatya Valisi Doç Dr. Mehmet Ulvi Saran’ın himayesinde,
Malatya Belediye Başkanı Ahmet Çakır’ın ev sahipliğinde
yapılan seminere Battalgazi Belediye Başkanı Selahattin
Gürkan ve Battalgazi Kaymakamı Abdulmuttallip Aksoy
destek verdi. Gündüzbey, Yeşilyurt, Balaban ve Darende’nin
belediye başkanları ve kaymakamları da alan gezilerinde
misafirleri konuk etti. 

Seminer programı, Cuma günü açılış yemeği ve
konuşmalarıyla başladı. TKB ve Kayseri Büyükşehir Belediye
Başkanı Mehmet Özhaseki açılış konuşmasında “Sevgi 
dilini oluşturmalıyız, günümüzde buna ihtiyacımız var,”
diyerek belediye başkanlarının çağın ruhunu yakalamaları
gerektiğini söyledi. 

Belde ve ilçelerde koruma
Malatya Belediye Başkanı Ahmet Çakır, konuşmasında
kentin zenginlikleri hakkında bilgi verdi. Battalgazi kentinin
kurulması ve şimdiki kent merkezine taşınmasının öyküsünü
anlatan Çakır, Aslantepe höyüğünün önemine de vurgu
yaptı. Beş Konaklar, Karakaş Konağı, İstanbulluoğlu Konağı
gibi kent merkezinde yapılan restorasyon çalışmalarını
anlatarak, ayakta kalma savaşı veren diğer sivil mimari
örneklerinin de restore edileceği haberini verdi. 

Malatya Valisi Doç. Dr. Mehmet Ulvi Saran, Yukarı 
Fırat Havzası’nda yer alan kent hakkında genel bilgileri
paylaşarak, geçtiğimiz yıl İl Özel İdaresi bünyesinde
KUDEB’in kurulmasıyla koruma çalışmalarının hız
kazandığını söyledi. Arapgir’deki Roma-Bizans dönemi
köprüleri, Battalgazi’deki Roma surları, Levent Vadisi’ndeki
kabartmalar, Ozan köyündeki Roma anıt mezarı,
Battalgazi’deki Selçuklu Ulu Cami, medreseler, kümbetler,
Silahtar Mustafa Paşa Kervansarayı ve 150 yıllık kerpiç 
evler gibi tarihi ve kültürel değerleri yoğun olan kentte,
koruma bilinci ve sorumluluğunun hayati önem taşıdığını
belirterek, bölgenin doğal değerleriyle bir bütün
oluşturduğunu vurguladı.

Saran, koruma çalışmalarının sürdürülebilir olması için idari
yapı ve işbirliklerinin uyumuna dikkat çekti, KUDEB hakkında
bilgiler verdi. Çalışmaların sadece kent merkezinde sınırlı

Tarihi Kentler Birliği, 2011’in 
İlk Seminerini Malatya’da Yaptı
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kalmadığını, tarihi ilçe ve beldelerin belediye başkanları 
ve kaymakamlarıyla eşgüdüm içinde çalıştıklarını vurguladı.
Ardından “Belde ve İlçelerde Koruma” başlıklı oturum
başladı. Oturumun konuşmacıları Birgi Belediye Başkanı
Cumhur Şener, Mustafapaşa Belediye Başkanı Levent Ak 
ve Niksar Belediye Başkanı Duran Yadigâr’dı.

Üç kimlikli kentten örnekler
Birgi Belediye Başkanı Cumhur Şener, ÇEKÜL’ün 
7 Bölge 7 Kent projesi kapsamına alınmasıyla kentte
koruma çalışmalarının başladığını söyleyerek söze girdi.
Belde ölçeğinde ilk koruma amaçlı imar planının Birgi’de
yapıldığını vurguladı. Ayrıca “kamu-yerel-sivil-özel”
birlikteliğinin önemine dikkat çekti: “Pek çok sorunla
karşılaştık, Prof. Dr. Metin Sözen’in yönlendirmeleriyle
sorunların üstesinden geldik. Koruma çalışmalarına ticari
mantıkla yaklaşmamak gerekir. İşte o zaman hataya düşeriz.
Restorasyonlarda kalifiye eleman sıkıntısı yaşadık. Özellikle
KDV yönetmeliğinden kaynaklanan maddi sıkıntılarımız oldu.
Yine de vazgeçmedik. Aydınoğulları Beyliği’ne başkentlik
yapmış ancak doğal afetler ve bilinçsiz yaklaşımlar yüzünden
eserleri harap olmuş bir kentti; yeniden ayağa kaldırdık.
Betonarme binaları kent dokusuyla uyumlu hale getirdik.
Meydanlarımızı, sokaklarımızı yeniden düzenledik. Tüm
bunları yaparken yerel halkla birlikte çalıştık. ÇEKÜL Birgi
Çevre ve Kültür Evi’nde düzenli olarak halk toplantıları
düzenledik. Çalışmalarla ödüller kazandık; başka beldelere
örnek olduk. TKB seminer ve buluşmalarında, belediye
başkanı arkadaşlarımızı cesaretlendirdik.” 

Mustafapaşa Belediye Başkanı Levent Ak, eski adı 
Sinasos olan kentin bir turizm merkezi olduğunu belirterek,
sürdürülebilir kentsel koruma çalışmalarının bu nedenle
önemli olduğunu vurguladı. Etkileşimli ve Dengeli Gelişim
Modeli’ni uyguladıklarını söyleyen Ak konuşmasına şöyle
devam etti: “Turizmle birlikte, Kapadokya Meslek Yüksek
Okulu’ndan dolayı eğitim ve Damsa Barajı’ndan dolayı ise
tarım faaliyetleri yürütüyoruz. Kentimizde, 115 adet tescilli
250 adet tescil edilecek eser bulunmakta. Bu eserlerden,
50’sinin rölöve, restorasyon ve restitüsyon projeleri
tamamlandı. 30 eserin restorasyonu devam ediyor, 20
eserinki ise tamamlanmak üzere. Bu eserlerden bazılarını
müze, butik otel, restoran, kütüphane ve eğitim amaçlı
kullanılmak üzere yeniden işlevlendirdik. 

1. TKB Başkanı Mehmet Özhaseki  
2. Malatya Belediye Başkanı Ahmet Çakır
3. TKB Meclis Toplantısı
4. ÇEKÜL temsilcisi Bekir Sözen (soldan 

dördüncü) Malatya’da konuklarıyla 
5. Malatya Valisi Doç. Dr. Ulvi Saran
6. Birgi Belediye Başkanı Cumhur Şener
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150 yıllık konaklarımızdan biri ‘Bebek Müzesi’ olarak
yaşamaya devam ediyor, burada 1500 el yapımı bebek
sergileniyor. Bölgedeki en iyi kentsel dokuya sahip olmamızın
ana sebebi koruma amaçlı imar planımızın tamamlanmış
olmasıdır. Doğa sporları alanında Gomeda, Beyderesi ve
Manastır vadileri turizme kazandırıldı. Bu vadilerde artık
trekking, dağ bisikleti gibi doğa sporları yapılıyor.” 

Oturumun son konuşmacısı Niksar Belediye Başkanı 
Duran Yadigâr ise yola çıkmadan önce bir analiz 
çalışması yaptıklarını söyledi ve detayları aktardı: “Tüm
değerlendirmeler, işlevsellik, ihtiyaçlar, turizm potansiyeli,
kentin gelişimi ve durum analizi sonuçlarına göre yapıldı.
Yol haritası çalışmalarını Planlama, Belgeleme-Arşivleme ve
Muhafaza, Proje, Sosyo-Ekonomik Faaliyetler, Kaynak,
Uygulama ve Analiz başlıkları üzerinden yürütüyoruz. Önce
kentlilerle anket çalışması yaptık, önceliklerimizi belirledik.
SWOT Analizi ile ulusal ağlarımızı tespit ettik, uluslararası
seminerler düzenledik. 10 bin kare fotoğrafla Belgeleme 
ve Kent Arşivi oluşumu sağlandı. Ayrıca Niksar’ın eski
resimlerinden oluşan bir arşiv çalışması yapıldı. Osmanlı
arşivlerinden 2 bin adet belge taraması yapıldı. Vakıflar
Genel Müdürlüğü arşivlerindeki bin adet dijital belge kent
arşivine eklendi. Niksar Kalesi restorasyon çalışması büyük
ölçüde tamamlandı. Yağıbasan Medresesi Panaromik Kent
Müzesi Dönüşüm Projesi hazırlandı. Restore edilen Eski
Hükümet Konağı ise Kent Müzesi olarak işlevlendirilecek.
‘Niksar’ın çarşısı AVM’ye karşı’ söylemiyle Niksar Arasta
Çarşısı Restorasyon Projesi hazırlandı. Niksar Sokak
Atölyeleri projesi kapsamında ise 23 mahallede 50 atölye
açılacak. 10 bin ev kadının projeden faydalanmasını
bekliyoruz. Böylece Niksar, sokak dokularıyla, atölyeleriyle
aktif yaşamın olduğu bir merkeze dönüşecek.”

“İşadamları kentlerine dönüp bakmalı”
ÇEKÜL Vakfı ve TKB Danışma Kurulu Başkanı Prof. Dr.
Metin Sözen’in değerlendirme konuşmasıyla oturum sona
erdi. Sözen konuşmasına TKB’nin beldelere bakış açısını
taşıdı: “Büyük şehirler teknik eleman kullanımı, bilgi ve
kaynağın aktarılmasında büyük kolaylık yaşıyorlar. Ama
beldeler daha zor şartlarda çalışıyor. TKB, bu eşitsizlik
ortamını eşitlik ortamına çevirmek istiyor. Belde ve ilçeler,
kaynaksızlığa bilgiyle cevap vererek kaynaklarını zorlamaya
başladı. Kent içinde hareket başlamışsa kaynak akıtmak
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1. Sunumlar dikkatle dinlendi
2. Mustafapaşa Belediye 

Başkanı Levent Ak
3. Niksar Belediye Başkanı 

Duran Yadigâr
4. Prof. Dr. Metin Sözen
5. Malatya hatırası / Darende  



gerekir. O kentte yetişen işadamları kentlerine dönüp
bakmalıdır. Bu nedenle doğru insanlarla dirsek teması
yapılmalıdır. Bakanlık görevlileri önlerine gelen dosyaları
anlayabilecek, alanda verilen mücadelenin ne kadar zor
şartlar altında yürüdüğünü kavrayabilecek düzeyde
olmalıdır. Bugün burada sembolik bir seçimle üç belediye
başkanımız konuştu. Ama biliyorum ki bu salonda kimi
kaldırıp sorsam kentindeki çalışmayı detaylarıyla anlatır. Bu,
sizlerin ne kadar işin içinde olduğunuzun bir göstergesidir.”
Metin Sözen ayrıca verilen mücadelenin kalıcı ve örnek
olması için yöneticilerin günlük tutmasını tavsiye etti. 

Eski Malatya/Battalgazi
ve tarihi ilçeler incelendi
Sunumların ardından Malatya’nın eski yerleşimi 
Battalgazi ilçesinde incelemeler yapıldı. Battalgazi Belediye
Başkanı Selahattin Gürkan’ın ev sahipliğinde, restore 
edilen Silahtar Mustafa Paşa kervansarayında öğle yemeği 
yenerek semah gösterisi izlendi. Ardından sokak dokusunun
sağlıklaştırıldığı Çukurpınar Sokağı (Kültür Sokağı), Malatya
Valisi Doç. Dr. Mehmet Ulvi Saran ve Battalgazi Kaymakamı
Abdulmuttallip Aksoy’un eşliğinde incelendi.

Malatya’nın tarihi ilçelerinden Gündüzbey ve Yeşilyurt’taki
restorasyon çalışmaları hakkında belediye başkanları
tarafından yerinde bilgiler verildi. Kentin içme ve sulama
suyunun karşılandığı Kaptaj gezisi ise alan gezilerinin en
ilgi çeken bölümü oldu. Katılımcılar, dağın altına doğru
ilerleyen yürüyüş parkurundan geçerek kaynak suyunun çıkış
noktasını ve suyun hızını görme şansı buldu. TKB Malatya
Semineri’nin son günü Balaban ve Darende ilçelerindeki
kerpiç mimari örnekleri, Günpınar Şelalesi, Tohma Kanyonu
ve Somuncubaba Türbesi gezi rotasındaki önemli alanlar
arasındaydı. Balaban’da restorasyonu devam eden kerpiç
evlerde çalışan kerpiç ustalarıyla konuşma fırsatı yakalayan
katılımcılar, kerpicin yapım ve uygulama aşamaları hakkında
bilgi aldı; yaklaşık 150 yıllık evlerde devam eden geleneksel
yaşamı yakından görerek, yöre insanıyla sohbet etti. Geziye
eşlik eden ÇEKÜL Vakfı Malatya temsilcisi Bekir Sözen de
konukların sorularını içtenlikle yanıtladı.

TKB Malatya Semineri, belediyelerin sunumları, alan
gezileriyle “Belde ve İlçelerde Koruma”nın iyi örneklerinin
doğru algılanmasını ve incelenmesini sağladı.

4

5

Prof. Dr. Metin Sözen: “Bugün
burada sembolik bir seçimle üç

belediye başkanımız konuştu.
Ama biliyorum ki bu salonda

kimi kaldırıp sorsam kentindeki
çalışmayı detaylarıyla anlatır.

Bu, sizlerin ne kadar işin içinde
olduğunuzun bir göstergesidir”



1. Mustafa Paşa Kervansarayı, Battalgazi
2. Zengibar Kalesi, Darende
3. Balaban’da inceleme gezisi
4. Kültür Sokağı, Battalgazi
5. Aşağı Ulupınar Köyü, Darende
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1. Battalgazi Kültür Sokağı
2. Somuncubaba Türbesi / Darende
3. Yeşilyurt Sokak Sağlıklaştırması
4. Baharda çiçek açan kayısı ağaçları
5. Tohma Kanyonu, Darende
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izlenimler

Zeynep Bal
Göreme Belediyesi

Mimar

Belediyede yeniyim, daha önce özel
sektörde çalışıyordum. TKB seminerleri
de benim için yeni bir dünya. Benim
belediyelerde asıl gördüğüm bilinç
eksikliği. Belediye çalışanlarının,
başkanların ve teknik personelin bazı
eğitimlerden geçmesi, bazı
prosedürleri öğrenmesi gerektiğini
düşünüyorum. Çünkü koruma bilinci
herkes tarafından farklı şekilde
algılanıyor, çok fazla görüş ayrılığı
var. ÇEKÜL Akademi eğitimlerine
katılan belediye çalışanları,
bilinçlenme ve gündemi takip etme
konusunda daha yeterli hale gelebilir.
TKB Seminerleri de uygulama
örneklerini görmek için önemli. 
Aynı dili konuşmak için seminer 
ve eğitimleri takip etmek istiyorum.
Göreme, küçük ama önemli, turizmin
yoğun olduğu bir kasaba. Bu nedenle
doğal miras ve kültürel mirasın
geleceğe aktarılması için daha titiz
çalışmamız gerekiyor. İyi bir denge
kurmak lazım. Tarihi Kentler Birliği'nin
özellikle doğal miras alanlarıyla da
ilgili seminerler düzenlemesini
bekliyorum. Mustafapaşa Belediyesi
ile aynı coğrafyayı paylaşıyoruz.
Onların çalışmalarını da seminerde
izlemek oldukça faydalı oldu.

Yılmaz Altındağ
Ömerli Belediye Başkanı

Mimar

Ömerli olarak bu aileye yeni
katıldık, böyle bir camiada olmak
bizi heyecanlandırıyor.
Dinlediklerimi, gördüklerimi
hafızama kaydediyorum. Bu
toplantıda özellikle belde belediye
başkanlarının çalışmalarını görünce
müthiş heyecanlandım. Kültürel
mirası korumak sadece büyük
belediyelerin işi değil, bütün
yerleşimlerde bu mantık olmalı.
Şunu da gördüm: Metin Sözen
hocanın, ÇEKÜL Vakfı’nın büyük
emeğiyle TKB bir cazibe merkezi
haline gelmiş. Vakfın Mardin’deki
değerli çalışmalarını da biliyordum
zaten... İlçemizin çok 
ciddi sorunları var. Koruma, imar
planlarının hazırlanması ve özellikle
bunların halka anlatılması
konusunda. Seminerde konuşan
belediye başkanlarından biri de
bundan söz etti. Halkı inandırmada
sorunlar yaşayabiliyoruz. Bazen
yapılan işler, bazı menfaat
gruplarının çıkarını etkiliyor, bu da
sıkıntıya yol açabiliyor. Ama bir kez
bu yola çıktık, bu sıkıntıları aşacağız.
Bir süre sonra birliğe destek veren
önemli ilçelerden biri Ömerli olacak.
Malatya Semineri'nde belde ve
ilçelerdeki korumaya dikkat çekildi.
Ömerli olarak biz de
çalışmalarımıza hız kazandıracağız.
Kaynak sorunlarını
ise çeşitli işbirlikleriyle çözmek
istiyoruz. 

Mehmet Uğur
Seferihisar Belediyesi

Arkeolog

TKB seminerleri kapsamında
düzenlenen kent gezilerinin bizim 
için özel bir anlamı var. Gezdiğimiz
yerlerde bol bol fotoğraf çekiyoruz.
Çünkü projelerimiz konusunda halkı
ikna edememek gibi bir problem
yaşıyoruz. İlçe ve beldelerin en önemli
sorunlarından biri bence bu. İnsanlara
“Evinizi giydireceğiz, güzelleştireceğiz.
Masraflarını da biz karşılayacağız”
diyoruz ama yine de tereddütlü
yaklaşıyorlar. Daha önce kötü olaylar
yaşamışlar, yapılarına zarar geleceğini
düşünüyorlar, ayrıca önlerinde bir
örnek olmadığı için tam olarak ne
yapacağımızı anlayamıyorlar. 
Özellikle Battalgazi’de çektiğim
fotoğraflar, Seferihisar’da yaptığımız
sokak sağlıklaştırma çalışmasında 
işe yarayacak, hedefimiz konusunda
halka bir fikir verecek. Böylece
insanları bizim tarafımıza
çekebileceğimizi düşünüyorum.
Seferihisar da umarım ileriki 
yıllarda yaptığı çalışmalarla TKB
seminerlerinde yer alır, örnek
uygulamalara imza atar. TKB,
yaptıklarımızı paylaşmak anlamında
önemli bir oluşum. 



değerlendirme

Malatya Semineri’nin Düşündürdükleri

Tarihi Kentler Birliği’nin ÇEKÜL 
Vakfı ile işbirliği içinde on yıldır 
sunduğu mekanizmalar sayesinde,
koruma kültürü açısından orta 
ve küçük ölçekli yerleşimlerde de
önemli sonuçlar elde edildi. 
Malatya’da sunulan örneklerde, 
bu başarıya giden yolun adımlarını
görmek mümkün olmuştur

Tarihi Kentler Birliği’nin temel ilkeleri arasında yer alan
“kapasite geliştirme” ve “deneyim transferi”, özellikle birlik
üyelerinin yüzde 75’ten fazlasını oluşturan ilçeleri ve beldeleri
hedef almaktadır. TKB’nin on yıldır ÇEKÜL Vakfı ile işbirliği
içinde yürüttüğü mekanizmalar, orta ve küçük ölçekli
yerleşimlerin, tarihi ve kültürel değerlerini koruma ve yaşatma
süreçlerinde karşılaştıkları bütçe ve kadro yetersizliğinden
kaynaklanan engelleri aşmaya yöneliktir. Malatya
Semineri’nde ilçe ve beldeler tarafından sunulan örnekler,
başarıya giden yolun anahatlarını gözler önüne sermektedir.  

Birgi (İzmir)
1996 yılında Koruma Amaçlı İmar Planı’na kavuşan ilk
belde olan Birgi’de koruma seferberliği, beldenin
ÇEKÜL’ün “7 Bölge 7 Kent” projesine dahil olmasıyla
başladı. Birgi gönüllüleri ile Mimarlar Odası ve Mimar
Sinan Üniversitesi’nin katkıları, kent kimliğini öne çıkaran
projelerin önünü açtı. TKB’nin “200 Ortak 200 Eser”
programından sağlanan toplam 85 bin liralık proje
yardımı, sokak sağlıklaştırma ve restorasyon uygulamalarını
kolaylaştırdı. TKB seminerlerinin dikkatli bir takipçisi olan
Birgi Belediyesi, 2009 Özendirme Yarışması’nda
“Uygulama Ödülü”, 2010 yılında da “Süreklilik Ödülü” aldı.  

Mustafapaşa (Nevşehir)
Kapadokya’nın küçük bir modeli olan Mustafapaşa, 2004
yılında kavuştuğu Koruma Amaçlı İmar Planı ile 2005’te
TKB’den ödül aldı; plan 2008’de revize edildi. Yerel
STK’ların, Kapadokya Meslek Yüksekokulu’nun yarattığı

bilinçlenme sonucunda halk, Bakanlığın hibe kredileri 
ile 60’ı aşkın evin restorasyonunu gerçekleştirdi. 
Tarihi konak restorasyonu ve sokak sağlıklaştırma için
“200 Ortak 200 Eser” programından aldığı 75 bin lira
proje yardımının yanı sıra İl Özel İdaresi fonları ve kendi öz
kaynaklarıyla gerçekleştirdiği çeşitli projelerde belediye,
Nevşehir Koruma Kurulu’nun yapıcı desteğini aldı.
Konaklama tesislerine dönüştürülen tarihi ev ve konaklarla
belde, bir kültür turizmi odağı haline gelmektedir. 

Niksar (Tokat)
Koruma çalışmalarına 2004 yılında Yağıbasan Medresesi’nin
restorasyonu ile başlayan Niksar Belediyesi, bugün de 
çeşitli yurtiçi ve yurtdışı kaynaklardan sağladığı fonlarla 
birçok projeyi bir arada sürdürmektedir. Niksar Kalesi’nin
restorasyonu, Hükümet Konağı’nın kent müzesine
dönüştürülmesi, arasta sağlıklaştırılması ve kent meydanı
projesi için TKB’den kullanılan bütçenin miktarı 145 bin
liradır. Ayrıca Özendirme Yarışmasına altı kere katılan Niksar
üç kere ödül kazanmıştır. Halen Avrupa Tarihi Kentler Birliği
ile birlikte Sürdürülebilir Kültür Turizmi Projesi yürütmektedir. 

Battalgazi ve Balaban (Malatya)
Yıllardır TKB etkinliklerinin kararlı bir katılımcısı olan
Battalgazi Belediyesi; ÇEKÜL Vakfı, İnönü Üniversitesi ve
Mimarlar Odası’nın katkıları ve halkın katılımıyla, Silahtar
Mustafa Paşa Kervansarayı etrafında “Eski Malatya”
kimliğini öne çıkarmıştır. TKB’nin 2010 yılı Özendirme
Yarışması’nda “Metin Sözen Büyük Ödülü”nü alan sokak
sağlıklaştırma projesi, belediye ve kaymakamlık işbirliğinin
güzel bir örneğidir. Balaban beldesinde ise yöreye özgü
kerpiç mimarinin korunması için ÇEKÜL Vakfı’nın
öncülüğünde, kerpiç ustalarının yetiştirileceği bir atölyenin
kurulması hedeflenmektedir. 

Sonuç
Kamu-yerel-sivil işbirliğinin gücü ve önemi küçük
yerleşimlerde vurucu bir şekilde öne çıkmaktadır. Türkiye’nin
küçük belediyeleri, kadrolarında yoksun oldukları teknik ve
bilimsel kaynağı, gönüllü profesyonellerin katkıları, koruma
kurullarında çalışan uzmanların yapıcı işbirliği, üniversitelerin
halkla birlikte hareket edebilen ilgili kadroları, STK’larla
kurulan uzun vadeli ve etkili ilişkiler ve daha donanımlı yerel
yönetimlerle geliştirilen işbirliği mekanizmaları sayesinde
aşarak, özgün koruma modellerini geliştirmektedirler. 



Asıl kent “aşağı şeher”
Kültepe vesikalarında Melita, Hitit vesikalarında Maldia, Asur
İmparatorluğu döneminde Meliddu, Urartu kaynaklarında Melitea...
Malatya sözcüğünün Hititçe “bal” anlamındaki “Melid”den türediği
sanılıyor. Kent, Hitit hiyeroglif kitabelerinde bir öküz başı ve ayağı ile
ifade edilmiş. Selçuklular “vilayet-i Malatya”yı “Dar-ul Rifa” (saadet,
mutluluk yeri) olarak anmışlar. Memluklu kaynaklarında bir Türkmen
beyliği olan Dulkadiroğulları’nın yaşadığı Malatya’dan “Üzeyir Ülkesi”
diye söz edilmiş... Malatya adı yanıltmasın. Tarihini okurken akla hep,
yerel deyişle “aşağı şeher”i yani Battalgazi’yi getirmek gerekiyor. Çünkü
1800’lere kadar kent burada yükseliyor. 1838’de Osmanlı ordusu 
kenti bir nevi kışlaya dönüştürünce Malatya ahalisi, aslında yazlık olarak
kullanılan Aspuza bağlarına göç edip burada, bugünkü Malatya’yı
kuruyor... Aslantepe, Fethiye, Kuruçay, Kalatepe gibi höyükler; Venk 
ve Taşhoron kiliseleri, Yusuf Ziya Paşa Bedesteni, Battalgazi Ulu 
Camisi, Sıddı Zeynep Kümbeti, Köprülü Mehmet Paşa Camisi, Silahtar 
Mustafa Paşa Kervansarayı Malatya’nın kültürel mirasının bugün
yakalayabildiğimiz izleri. Kent merkezi ve ilçelerde kerpiç yapılara
rastlamanın mümkün olduğu Malatya’nın bir Arkeoloji Müzesi de var.

İlk medeniyet Aslantepe’de mi kuruldu?
M.Ö. 5 binlere uzanan bir geçmişi var. M.Ö 712’de Asur istilası ile karanlığa
gömüldü. M.S. 5 ile 6. yüzyıllar arasında yine canlandı ama bu kez kimliğinde
Roma köyü yazıyordu. Bizans nekropolü (mezarlık) olduğu dönem, kentin binlerce
yıl süren yerleşim rolüne kesin olarak son verdi. Aslantepe Höyüğü, Malatya’nın
Orduzu beldesinde. Höyükte 1930’larda Fransız arkeologlar kazı yaptılar.
1960’lardan bu yana İtalyanlar sırlarını çözmeye çalışıyorlar. Nitekim o sırlardan
bazıları açığa çıktı hatta arkeoloji dünyasında tartışma yarattı. İlk medeniyetin
Mezopotamya değil burada yükseldiği öne sürüldü. Höyükte bulunan işlemeli
kılıçlar, M.Ö. 3300-3000’e tarihlenen kerpiç saray, M.Ö. 3500’lere ait tapınak
söz konusu iddiayı güçlendiren dayanaklardan bazıları. Görünen o ki, ilk
yerleşim yeri olsun ya da olmasın, Aslantepe’nin bize söyleyecek pek çok sözü
var. 1990’dan bu yana höyükteki kazıları yöneten İtalyan arkeolog Prof. Dr.
Marcella Frangipane ile Malatya Valisi Doç. Dr. Ulvi Saran’ın amacı da bu
zaten: Aslantepe’yi Türkiye ve dünyaya hakkıyla tanıtmak. Valilik, höyüğü bir açık
hava müzesine dönüştürme konusunda kararlı. Çevre ve yol düzenlemesinin yanı
sıra Aslantepe Höyüğü’nden çıkarılan ve Anadolu Medeniyetleri Müzesi’nde
sergilenen bazı heykellerin replikaları da yaptırılıyor. Şimdilik Melita Kralı
Tarhunza heykelinin kopyasıyla birlikte, iki büyük aslan heykeli höyükteki yerini
aldı. Valiliğin İnönü Üniversitesi ile düzenlediği Uluslararası Arkeoloji
Sempozyumu sayesinde de bilim dünyası bu yıl Aslantepe’yi konuşuyor.

Kayısısından antik
kentlerine Malatya...

kent rehberi



Siz deyin mişmiş, biz diyelim kayısı
Yörede yaşayanlar mişmiş diyor. Türkiye’nin diğer yerlerinde
kayısı diye biliniyor. Malatya ile bu leziz meyve özdeşleşmiş
durumda. Kaynaklar kayısının anavatanı olarak Orta Asya’yı
işaret ediyor. 5 bin yıldır tarımı yapılan kayısının, M.Ö. 
4. yüzyılda, Büyük İskender’in seferleri sırasında Anadolu’ya
taşındığı sanılıyor. Dünyada kayısı üretiminin yaklaşık yüzde
15’i Türkiye’ye ait. Türkiye’de altı kayısı bölgesi var. Malatya,
Elazığ, Erzincan’dan oluşan birinci bölgeyi diğerlerinden
ayıran özellik, kuru kayısı ihtiyacının yaklaşık yüzde 90’ını
karşılıyor olması… Kayısı ağacı iyi geçirgen, iyi havalanan,
sıcak ve besin maddelerince zengin toprakları seviyor. 
Erken çiçek açtığı için ilkbaharın geç donlarından etkilenme
olasılığı var. Potasyum ve A vitamini açısından zengin 
olan kayısıdan pestil, reçel, şekerleme türleri de yapılıyor. 

Beydağı seyredilir, analı-kızlı yenir
Malatya, Yukarı Fırat Havzası’nda yer alıyor. 2.544 metre 
ile en yüksek doruğu Beydağları olan Malatya Dağları; Fırat
Nehri ve Tohma Suyu kentin doğal özellikleri arasında…
Malatya’nın somut olmayan kültürel mirasına da bakalım:
Ahşap oymacılığı, semercilik gibi el sanatları artık yaşamıyor;
bakırcılık birkaç ustayla hayatta kalma uğraşı veriyor. 
Halk eğitim merkezlerinin de katkısıyla köylerde hâlâ halı
dokunuyor. Malatyalılar düğün gibi özel günlerinde “dillan”
yani halay çekiyor. Hızır, Bozok semahlarının da kültürde
önemli bir yeri var. Malatyalıların sofrasında bulgur, hatırı
sayılır bir konuma sahip. Hazırlanma şekline, büyüklüğüne
göre baş bulgur, orta bulgur, yarma, sümüt gibi adlar alıyor.
Pıt pıt, analı-kızlı bulgurla yapılan yemeklerden ikisi...

İsmet İnönü 
ve Turgut Özal
Mustafa İsmet, Malatyalı Kürümoğulları
ailesinden. Asker ve siyasetçi. Cumhuriyetin
kuruluşuna çok önemli katkıları var. 1. ve 2.
İnönü savaşlarında elde ettiği başarılarla dikkat
çekti. Lozan’da Türkiye’yi o temsil etti ve Lozan
Antlaşması’nı o imzaladı. Soyadı Kanunu’nun
çıktığı 1934’te Atatürk’ün önerisiyle İnönü
soyadını aldı. Dışişleri Bakanlığı, Genelkurmay
Başkanlığı yaptı. Başbakan, Cumhurbaşkanı
oldu. Ayrıca uzun yıllar “Milli Şef” unvanıyla
CHP Genel Başkanlığı’nı sürdürdü. 1973’te
hayata veda etti. 1927 Malatya doğumlu 
Turgut Özal, 1965 seçimlerinde Başbakan 
olan Süleyman Demirel’e danışmanlık yaptı,
1967’de Devlet Planlama Teşkilatı (DTP)
Müsteşarlığı’na getirildi. Ünlü 24 Ocak 
1980 kararlarının baş mimarı oydu. 12 Eylül
1980 askeri darbesinden sonra, Bülend Ulusu
hükümetinin ekonomiden sorumlu Başbakan
Yardımcısı da Turgut Özal’dı. 1983’te
Anavatan Partisi’ni kuran Özal’ı, aynı yıl 
yapılan seçimler iktidara taşıdı. 1989’da
Cumhurbaşkanı oldu. Rahat tavırları, liberal
duruşu ve uygulamalarıyla dikkat çeken 
Özal, 1993’te vefat etti.



yöreden

KERPİÇ
ÇEKÜL Vakfı Sivas temsilcisi, 
sanat tarihçi N. Burhan Bilget, 
Anadolu’nun en eski yapı 
malzemelerinden kerpiçle 
ilgili sorularımızı yanıtladı. 
Anadolu coğrafyasının 
mimariyi belirleyen özelliklerine
önümüzdeki sayılarda da 
bakmaya devam edeceğiz

1 Kerpicin izine en eski 
hangi tarihte rastlıyoruz?
Toplu yaşama başlayan insanoğlu tarımda olduğu gibi 
barınmada da toprağı kullandı ve topraktan üretilen kerpiç
insan hayatının vazgeçilmezi oldu. Urartulardan günümüze
gelen eski Van Kalesi’nde 1967 yılında yapılan kazılarda 
kerpiç malzemenin kullanıldığını gördük.  

2 Kerpiç neyle hazırlanır?

Kerpicin ana malzemesi topraktır. Su değmediği sürece 
sağlam bir malzemedir. İç Anadolu’da çok yaygın
kullanılır. Kerpiç killi, kumlu ve çorak topraktan olmaz.
Toprağa çürümüş saman karıştırılarak elde edilen çamur
iki gün dinlendirilir. Kalıplara dökülen bu çamur serin ve
rüzgârlı yerde ters düz edilerek kurutulur.

3 Türkiye’de en çok hangi 
bölgede-bölgelerde kerpiç görüyoruz?
Kerpicin Türkiye’de en yaygın kullanıldığı bölge İç ve Doğu
Anadolu bölgesidir. Karadeniz ve Akdeniz bölgesinde ağaç,
Güneydoğu Anadolu’da taşa bağlı mimari daha yaygındır. 



4 Kerpiç yapıların temel 
özellikleri hangileridir?
Kerpice dayalı yapılarda su basmanı dediğimiz taş 
temel üzerine ahşap çatkı arası kerpiç dolgu olabileceği
gibi, doğrudan kerpiç örgülü duvar üzeri toprak damla
kapatılan evlere de rastlanır. 

5 Bir yapı malzemesi olarak
kerpicin avantaj ve dezavantajları 
nelerdir?
Kerpiç sudan korunduğu sürece çok dayanıklı bir
malzemedir. Bunun yanı sıra kerpiç evlerin dinlendirici 
bir özelliği yazın serin, kışın sıcak olmasıdır. Bu avantajına
rağmen su ile teması dayanıklılığını yok etmektedir.

6 Kerpici günümüzde 
kullanmamız mümkün müdür?
Günümüzde kerpiç ıslah edilerek kullanılabilir. Kerpiç
çatkılı evlerde veya doğrudan kerpiç örgülü evlerde 
taşıyıcı ağaçları çürüse bile kerpice bir şey olmamaktadır.
Çürüyen ağaçları değiştirip aynı kerpiçleri kullanarak
konakları ve evleri tekrar uzun ömürlü hale getirebiliriz.
Kerpici taşıyıcı malzeme olarak kullanamazsınız, yalnız
dolgu malzemesi olarak kullanabilirsiniz. Son olarak 
şunu söylemek isterim ki kerpicin tamamlayıcı malzemesi
tatlı kireçtir. Tatlı kireçle yapılan sıva sonucu bu iki
malzemenin eşsiz uyumu ortaya çıkar.



inceleme

Yerel yönetimlerde görev alanların kültür
ve sanat konularındaki bilgisi ve duyarlılığı
önemli bir güvencedir. Bu nedenle,
belediyecilik eğitimi programlarının kültür,
sanat ve tasarım gibi konular göz önünde
bulundurularak oluşturulması gerekir

Prof. Dr. RUŞEN KELEŞ
TKB Danışma Kurulu Üyesi

Giriş ve kavramlar
Sanat ve tasarım eğitiminin, sanatçı ve tasarımcı adayları için ne
denli önem taşıdığı her türlü kuşkunun dışındadır. Öte yandan,
sanat ve tasarım olguları karşısında karar alma ve tavır belirleme
durumunda olan yöneticilerin, bu konularla ilgili eğitimi de aynı
ölçüde önem taşımaktadır. Her ülkede devlet, uluslararası hukuk
kurallarının, yasaların çizdiği çerçeve içinde, sanat ve tasarım
ürünlerinden yurttaşlarının yeterince yararlanmasını sağlamak 
için gerekli önlemleri almak zorunda tutulmuştur. Devlet bu işi,
merkezi ve yerel düzeyde kendi adına görev yapan yöneticiler
eliyle gerçekleştirir. Devletin politikalarını, yaklaşım ve tavırlarını
uygulamaya yansıtması beklenen ajanlar, çeşitli düzeylerde görev
yapan kamu görevlileridir. Dolayısıyla, bu kişilerin bu alanda
geçerli kurallar ve yerleşik değerler hakkında yeterli bir bilgiye
sahip ve bilinç düzeyine erişmiş olmalarının önemi büyüktür.
Bunun ise her düzeydeki kamu yöneticilerinin formel eğitim
süreçleri içinde bu konularda eğitilmeleriyle sağlanabileceği
açıktır. Ülkemizde uzunca bir süreden beri yaşanan kimi olaylar
bu konunun önemini çok açık bir biçimde ortaya koymaktadır. 

Kamusal alan, kentlilik bilinci ve küreselleşme
Kültürel çevremizin korunmasında başarı göstermemizi engelleyen
etmenler arasında, küreselleşme gibi evrensel, rantçılık gibi
ekonomik, bilinç eksikliği gibi sosyo-kültürel ve kimi zaman da,
kasta dayalı ideolojik etmenlerin rol oynadığını görüyoruz. 
Bir sanat tarihçimizin de belirttiği gibi, “Genellikle kamu
alanlarına uygulanan heykellerin sanatsal nitelikler içerdikleri 
vakit saldırıya uğramalarının başlıca nedeni, toplumumuzun 
kamu alanları ve kentlilikle ilgili kültür ve birikiminin eksik 
ve çok yeni olmasıdır… Toplum demokratik anlamda kendi 
ulusal ve kamu mekânlarından sorumlu olmayı öğrenecek bir
eğitimden geçmemiştir.”(1)

Yöneticiler için Sanat ve
Tasarım Eğitiminin Önemi
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2



Ne var ki, kamuya açık alanların oluşturulmasında,
düzenlenmesinde ve kullanılmasında, halkın kendisi kadar
yönetenlerin de önemli sorumlulukları olduğunu biliyoruz. 

Kentlerin kamusal alanları olan meydanların, batı ülkelerinde hem
işlevsel, hem de estetik özellikleri olduğu dikkat çeker. 
Çoğu meydanda kentsel tasarımın önemli öğeleri olarak sanat
ürünlerine yer verilir. Ülkemizdeki meydanlar ise biçim, konum ve
kullanım yönlerinden batıdakilerden ayrılmaktadırlar.(2) Ayrıca, asıl
itici gücü tüketim olan bir dünyada, kenti oluşturan öğelerin bir
araya gelişinin daha çok rastlantılara terk edildiği, belli bir kurgu
oluşturma ve bütüne ilişkin bir düzen yaratma gibi kaygıların
önem taşımadığı dikkat çekmektedir.(3) Bu gelişme karşısında,
bugünkü tüketim alışkanlıklarının terk edilerek yerlerine
sürdürülebilir tüketim kalıplarının konması yani yaşama kültürünü
değiştirme zorunluluğunun, tarih, kültür ve sanat değerlerinin
gereği gibi korunması ve geliştirilebilmesi için, kabul gören bir
görüş olarak giderek yaygınlık kazandığı gözlenmektedir.      

Değer sistemlerinde erozyon ve bencillik
Çağımızı karakterize eden ve küreselleşme adı verilen dönüşüm,
yalnızca kentlerin, kamusal alanların yeniden biçimlenmelerine
yol açmakla kalmamakta; insan davranışlarında da önemli
değişiklikler yaratmakta, değer sistemlerinde bir yozlaşmaya 
yol açmaktadır. Bu bağlamda en dikkate değer değişikliklerden
biri, bireysel çıkarları en çoğa çıkarma kaygısının, neredeyse
toplumun çıkarlarının yerini almış olmasıdır. Bireyler devletten ve
belediyelerden, bireyin taşınmaz malının güvenliğiyle, konforuyla
ilgilenmesini, başka hiçbir şeye karışmamasını istiyorlar. Bu
bencil davranışların kent, çevre, sanat, kültür ve mimarlık
değerleri üzerinde, ekosistemin doğal dengelerinin
bozulmasında, biyolojik çeşitliliğin azalmasında çok önemli
sonuçlar doğurmakta olduğu görmezden gelinemez. 

“Sürdürülebilirlik”, enerji kaynaklarının, suyun, toprağın, biyolojik
türlerin tükenme tehlikesiyle karşı karşıya olduğu bir dünyada,
kentlerin, kentleri oluşturan yapı topluluklarının ve her türlü
tasarım ürününün, bu tehlikeli gidiş hesaba katılarak düzenleme
konusu yapılmasını gerektiriyor. Koruma-kullanma dengesi
olarak da adlandırılan bu dengenin “kullanma” öğesi lehine hızla
bozulduğunu gösteren sayısız örnek var. Toplumsal değişmenin
kentlileşme ayağı topal kaldıkça, yani kentlere akın eden yığınlar
köylülüklerini kentte de sürdürdükçe, her alanda olduğu gibi,
kültür, sanat ve tasarım gibi konulardaki düş kırıklığımız da sürüp
gidecektir. Sorunun çözümü, her çareye başvurarak, her düzeyde
yönetim görevi üstlenmiş olanların eğitimine ağırlık vermekle
kolaylaşabilir. Bu eğitimin temel amacı, bireyleri gerçek yurttaşlar
yapmak ve kentlileşmelerini sağlamak olmalıdır.

Kültür ve sanat değerlerine saldırılar
Kültür ve sanat yaşamımızın bütün yönleri bu genel
değişmelerden alabildiğine etkileniyor. Sanat dalları içinde
heykel, denilebilir ki, zaman zaman tartışma gündemine oturan
alanların başında yer alıyor. Kent planlarında ya da benzer

1. Pisa, İtalya
2. Lozan Anıtı, Edirne-Karaağaç

3. St. Petersburg, Rusya
4. Gaziantep
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tasarım çalışmalarında, ne yazık ki, heykelin “yabancı” bir öğe
olarak algılanmakta olduğuna tanık olmaktayız.(4) Bu anlayışı
yansıtan örneklerin sayısı az olmadığı gibi, sürekli olarak
artmaktadır da. 2008’de İzmir, Bornova’daki Atatürk Parkı’ndaki
Atatürk heykeline yapılan saldırıyı, sanatçı Gürdal Duyar’ın
İstanbul, Karaköy Meydanı’ndaki Güzel İstanbul adlı yapıtının 
9 günde kaldırılmasını, 1990’larda Mehmet Aksoy’un,
Altınpark’a konulan Periler Ülkesinde adlı yapıtının sökülmesini
örnek gösterebiliriz. Yine Aksoy’un Kars’ta yarattığı İnsanlık Anıtı
adlı heykelinin yıkılması ise son örnek olarak gündemimizdedir. 

Devletin ve yerel yönetimlerin sorumlulukları
Devletin sanat etkinlikleri ve sanatçı karşısındaki görevlerinin
anayasal kaynağına az önce kısaca değinmiştik. Buna koşut
olarak, Anayasanın 63. maddesi tarih, kültür ve doğa varlıklarının
korunması konusunda da devlete görevler vermiştir. Bu konularda
başarı kuşkusuz, bu alanda görev almış olanların kültüre ve
sanata ilişkin eğitimlerinin yeterli düzeyde olmasına bağlıdır.

Belediye Yasası (m.14/a), belediyeleri, belediye sınırları içinde
“kültür ve sanat” hizmetlerini yapmak ve yaptırmakla
görevlendirmiştir. İl sınırları içindeyse, bu görev İl Özel
Yönetimleri Yasası ile (m.6) bu yönetimlere bırakılmıştır.
Kuşkusuz, yerel yönetimler kültüre ve sanata ilişkin görevlerini
devletin çizdiği genel politikalar çerçevesinde ve akçalı
kaynaklarının yeterliliği ölçüsünde yerine getirirler.(5)

Yasal durum böyle olmakla birlikte, kültür ve sanat etkinliklerinde
başarı elde etmenin ön koşulu yerel halkın bu konulara 
ilgisinin canlı olmasıdır. O kentte yaşadığı halde, tutum ve
davranışlarında, beğenilerinde kentlileşememiş kent halkının,
kültür ve sanat ürünlerine ne ölçüde ilgi duyduğu kuşkuludur.(6)

Bu durumda, ilginin uyandırılmasına ve içeriğinin
zenginleştirilmesine katkıda bulunmak da yönetimlerin görevi
olmaktadır. Çağdaş demokratik toplumlarda, seçimle göreve
gelen yöneticiler temsil etmekte oldukları halkın istem ve özlemleri
doğrultusunda davranmadıkları sürece iş başında kalamazlar.
Kalsalar da saygınlıklarını yitirirler. Kültür ve sanat etkinliklerine
yatkın, bu alanlardaki ürünlere saygılı yerel yöneticiler, ancak
kendilerinden bu yönde isteklerde bulunmaya kararlı seçmen
kitleleri varsa kültüre ve sanata hizmet edebilirler. Konu, zorlayıcı
hukuk kurallarından çok, davranışsal etmenlere bağlıdır.

Yöneticileri eğitmek
Kamusal alanların kentlerin imar planlarına konmasından ve 
bu planların uygulanmasından sorumlu olan belediyelerin, karar
ve yürütme organlarında görev alanların kültür ve sanat
konularındaki bilgisi ve duyarlılığı önemli bir güvencedir. Bu
nedenle, belediyecilik eğitimi programlarının sanat ve tasarım
gibi konular göz önünde bulundurularak oluşturulması gerekir.
Ne yazık ki, ülkemizde göreve gelen belediyeciler, bu konuda
özel olarak kurulmuş eğitim kurumları olmadığından, formel bir
eğitimden yoksun olarak belediyeciliğe başlarlar. Örneğin
Fransa’da, üst düzey kamu yöneticilerini yetiştirmek amacıyla
kurulmuş olan Yüksek Yönetim Okulu’nda (ENA: Ecole National

Yerel yönetimler kültür ve sanata ilişkin
görevlerini politikalar çerçevesinde 
yerine getirirler. Ama kültür ve sanat
etkinliklerinde başarı elde etmenin 
ön koşulu halkın ilgisinin canlı olmasıdır

1. Akdeniz Heykeli, İstanbul 
2. Düşünen Adam, İstanbul 
3. Floransa, İtalya
4. Marsilya, Fransa 
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d’Administration) kültüre, sanata ilişkin konular ders programları
arasında ağırlıklı bir yer tutar. 1930’lu yılların başlarında, Nazi
rejiminden kaçan bir Alman profesörü, Ernst Reuter’i, Mülkiye’ye
öğretim üyesi olarak çağıran yetkililer, geleceğin vali ve
kaymakamlarına bu tür çağdaş değerlerin kazandırılması amacını
da güdüyorlardı. 1970’lerde İller Bankası ve 1980’lerde
TODAİE’nin, zaman zaman yaptıkları meslek içi eğitici seminerler
de yok artık. Bununla birlikte, üye belediye sayısı 300’ü aşmış
olan Tarihi Kentler Birliği’nin kültür, tarih ve mimarlık yapıtlarının
korunması konularındaki katkısı büyüktür. Birlik, tüzüğündeki
“tarihi kentleri bir araya getirmek ve bu kentler arasında kentsel,
kültürel ve doğal mirasın bir ortak miras anlayışı ile korunmasına
ve yaşatılmasına çalışmak” görevi doğrultusunda, eğitsel bir işlev
de yerine getirmektedir. Türkiye Belediyeler Birliği’nin eğitim
izlenceleri içinde de kültür, sanat ve tasarım konularına ağırlıklı
olarak yer verilmesi gerekir. Kimi sivil toplum örgütleriyle meslek
kuruluşlarının üyeleri için yaptıkları eğitim çalışmalarından kamu
yöneticilerinin yararlanmaları, duyulan ilginin derecesine bağlı
olarak, dolaylı bir yarar sağlayabilir.

Kuşku yok ki, salt yöneticileri eğitmekle sorunun kökten
çözüleceğini sanmak doğru olmaz. Kültürel gelişme bir
bütündür. Her kesim kültür düzeyinin yükselmesinden kendine
düşen payı alır. Kesin çözüm bu düzeyin yükseltilebilmesindedir.
Halkın bir bütün olarak sahiplenmediği hiçbir değeri uzun süre
ayakta tutmaya olanak olmadığı da göz önünde tutulursa, bu
alanda halk eğitiminden de beklenmesi gereken çok şeyler
olduğu unutulmamalıdır.(7) Bu konuda radyo ve televizyon
programlarından geniş ölçüde yararlanılabilir. Nitekim, 2006’da
5491 sayılı yasayla Çevre Yasası’nda yapılan bir değişiklik,
izleme yoğunluğunun en çok olduğu saatlerde belli uzunluklarda
çevre eğitimini konu edinen yayınlar yapılması kuralını
getirmiştir. Bu tür öğretici programların halk yığınları üzerinde
olumlu sonuçlar yaratabileceği düşünülebilir.

Bu bağlamda, 1997’de İzmir’de toplanan 1. Ulusal Kültür
Kongresi’nin Sonuç Bildirgesi’nde yapılan değerlendirme ve
uyarıyı anımsamakta yarar vardır. Bildirgede şöyle deniliyor:
“Sanat kavramı çoğu kez Türkiye’de gerçek boyutlarıyla
anlaşılamamaktadır. Sanatın algılanabilmesi için temel
eğitimden başlayarak okullarda kültür mirası, birikimi ve varlığı,
sanat tarihi, resim ve müzik dersleri zorunlu olarak verilmelidir.
İnsanımızın sanata duyarlılığının geliştirilmesi amacıyla devlet,
eğitimin yanında, diğer yolları da kullanmalıdır. Bugün İslam
ülkelerinin büyük bir bölümünde dogmatik, çağdaş dünyadan
soyutlanmış, kimliğini ortaçağ bağnazlığında arayan bir görüş
egemendir. Batılıların büyük bölümü İslam dünyasını yalnızca bu
karanlık, kapalı, hoşgörüsüz yönleriyle tanımaktadır.”

O halde, sözlerimizi, resim sanatçısı Zafer Gençaydın’ın şu
sözleriyle bitirebiliriz: ”Konusu güzeli yaratmak olan sanat eğer
yaşamımızın her alanına girmiş olsaydı, yaşam daha güzel, 
daha özgür, daha düzenli, daha coşkulu ve insanlar da daha
ahlaklı olurdu.” Bu sözler, eğitim yaşamının her alanında 
görev alanların kulağında küpe olmalıdır.   

Kaynakça
(1) Jale Erzen, “Kamu Alanlarında Heykel ve İfade

Özgürlüğü”, Mimarlık, No:358, Mart-Nisan 2011, s.11
(2) Pelin Gökgür, Kentsel Mekanda Kamusal Alanın Yeri,

Bağlam Yay., İstanbul 2008, s.113
(3) Çağatay Kekinok, “Kamusallığın Üretimi Olarak Kentsel

Estetik”, Kent Estetiği, Dosya 23, Aralık 2010, s.15-22
(4) Ahu Antmen, “Kır, Dök, Tükür: Türk Kültüründe Heykel

Sanatı ve Lanet”, Sanat Yazıları, C.18, 2008
(5) Ruşen Keleş,”Yerel Yönetimler, Kamusal Alan ve

Sanat”, Sanat Yazıları 19, Hacettepe Üniversitesi Güzel
Sanatlar Fakültesi, Ankara, 2010

(6) Ruşen Keleş, “Yerel Yönetimler, Kamusal Alan ve
Sanat”, Sanat Yazıları 19, 2010
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inceleme

Günümüzde kültürün yerel ve bölgesel kalkınmaya
olan katkısı çeşitli kesimlerce tartışmasız kabul
ediliyor. Kentler, küreselleşmenin neden olduğu
ekonomik rekabet ortamında farklılaşmak için
çabalıyor ve bu süreçte kentlerinin kültürel
unsurlarından beslenen politikalar geliştirmenin
yollarını arıyorlar. Artık sosyo-ekonomik gelişmenin
temel araçları arasında kültür de yer alıyor. 
Bu alandaki başarı örneklerini izleyen birçok kent,
geliştirdikleri kültür odaklı kalkınma stratejileri
kapsamında, kentlerinin kültürel kimliğini ortaya
çıkaran tasarım odaklı müdahaleler
gerçekleştiriyor, kültürel altyapı çalışmalarını
uygulamaya koyuyorlar.

Kültür odaklı kalkınma stratejilerinin önemi arttıkça
uluslararası örgütler de bu konuda politikalar
geliştirme rolünü üstlenip, bu rolü yerine getiriyorlar.
UNESCO’nun “Kültürel İfade Çeşitliliğini 
Koruma ve Geliştirme Sözleşmesi”, Avrupa Birliği
Komisyonu tarafından yayınlanan(1) “Avrupa Kültür
Ekonomisi” gibi çalışmalar, UNCTAD’ın “Yaratıcı
Ekonomi” raporu, kültürün ekonomik ve sosyal
etkilerine vurgu yapıyor, kentlerin potansiyellerini
ortaya çıkartmaları yönünde kültür ve yaratıcılığın
önemine dikkat çekiyorlar. Kültür, yaratıcılık ve
ekonomi arasındaki bu yeni ilişki şekli “kültür
ekonomisi” diye tanımlanıyor.

Kültür ekonomisi nedir?
İstanbul Kültür Mirası ve Kültür Ekonomisi 
Projesi kapsamında hazırlanan “İstanbul 
Kültür Mirası ve Kültür Ekonomisi Envanteri
2010”(1) başlıklı yayında yukarıda sözü 
edilen belge, rapor ve çalışmalar ışığında, 
UNCTAD’ın 2008 tarihli “Yaratıcı Ekonomi”
raporuna paralel olarak, “kültür ekonomisi”, 

1. Kültür Mirası, 

2. Sanat (görsel sanatlar; resim, heykel,
fotoğrafçılık ve sahne sanatları; canlı 
müzik, tiyatro, dans, sirk vb.),

3. Kültür Endüstrileri (televizyon, radyo, 
internet yayıncılığı, basın ve yayıncılık,
film endüstrisi), 

4. Yaratıcı Hizmetler (mimarlık, reklamcılık,
tasarım, kültür ve eğlence hizmetleri; kültür
merkezi, festival organizasyonları, yeni 
medya vb.)  şeklinde başlıklandırılıyor. 

Bu çerçevede kültür ekonomisi bağlamında ele
alındığında, ana ilgi konumuz olan “kültür 
mirası; müzeler, kütüphaneler, arşivler, antika
koleksiyonları, arkeolojik kazılar ve el işlerinden
oluşuyor” Yayının yazarlarına göre, miras,
“geleneksel ve tarihi bilginin korunması,
muhafazası ve canlandırılması” şeklinde
tanımlanıyor. Miras soyut ya da somut olabiliyor.  

Kültür Mirası 
ve Koruma Sektörü
Kültür mirası artık uluslararası fuarlara 
konu oluyor. Paris’teki fuarın 2010’daki
teması “Akdeniz Kültür Mirası” idi. 
2011’de ise “Kent Mirası” konuşulacak



Sıraladığımız tüm bu sınıflamalar, kültür
ekonomisi kapsamında “kültürel miras ve koruma
sektörü” şeklinde bir tanımlama yapabilmemizi
mümkün kılıyor. Türkiye Muhasebe Portalı’nda
yer alan tanıma göre sektör: “Bir ekonominin
ortak ve birleştirilebilen niteliklere sahip ve 
diğer faaliyetlerden yalıtılarak incelenebilen
bölümüdür.” Daha basit bir tanımla sektör,
ekonominin faaliyet bölümleridir. O halde, kültür
ekonomisi içerisinde “kültür mirasının korunması”
bir faaliyet bölümü olarak nitelendirilebilir. Kültür
mirasının korunması ve yaşatılması faaliyetleri ile
bu alanda çalışan kamu ve özel sektör kurumları
ayrı bir başlık altında gruplanabilir.

ÇEKÜL Vakfı olarak Kasım 2010’da izlediğimiz
“Paris Uluslararası Kültürel Miras Fuarı”nda bu
alanda faaliyet gösteren aktörleri bir arada
gözlemleme olanağı bulduk. Fuar katılımcılarını
şu ana başlıklar altında grupladık:

1. Restoratörler, zanaatkâr ve sanatkarlar (ahşap,
demir, kağıt, döşeme, tekstil, cam, metal vb.)

2. Proje yöneticileri (mimar, restoratör 
mimar, şehir plancısı)

3. Küçük ve orta ölçekli işletmeler 
(mermerci, kaplamacı, demirci, inşaatçı vb.)

4. Eğitimciler, eğitim kurumları

5. Yeni teknoloji bazlı ürün geliştiren firma ve
kurumlar (laboratuar, higrometri, ısıtma-
soğutma, ses yalıtımı, nem vb. uzmanlık firmaları)

6. Müze ekipmanı sağlayıcıları (audio-guide,
aydınlatma, sergileme ekipmanları)

7. Hizmet sağlayıcılar (mimarlık ve 
tasarım firmaları, etkinlik-fuar-festival
organizasyon firmaları)



8. Yayıncılar (editör, yayınevi, kütüphane)

9. Yerel yönetimler, kamu kurumları

10. Meslek ve sivil toplum örgütleri

Fuarı katılımcı için verimli kılan en önemli 
unsur, kültür mirasını koruma ve yaşatma
alanında çalışan çok çeşitli kişi-kurum 
ve kuruluşla yüz yüze görüşme-bilgilenme
olanağı sağlaması. Bunun yanı sıra, hâlâ
geleneksel yöntemlerle üretim yapan
zanaatkâr-restoratörlerin bilgi ve becerilerini
yenilikçi teknik ve teknolojilerle
buluşturduklarını gözlemleme fırsatı 
sunması da fuarı farklı kılıyor. Normal
şartlarda, algısal olarak birbirinden kopuk 
ve bağımsız aktörlerden oluşan “kültür mirası
ve koruma sektörü”nün profesyonellerini
3000 m2lik bir alanda, “aynı fiziksel
ortamda”, “bir arada” görmek “büyük 
resmi” kavrayabilmeyi ve yukarıda sözünü
ettiğimiz tanımı benimsememizi 
kolaylaştırıyor. 

(1) Aksoy, A., Enlil Z., Kültür Ekonomisi 
Envanteri İstanbul 2010, İstanbul Bilgi
Üniversitesi Yayınları, 2011

Artık sosyo-ekonomik gelişmenin temel araçları
arasında kültür de yer alıyor. Birçok kent,
geliştirdikleri kültür odaklı kalkınma
stratejileri kapsamında, kentlerinin kültürel
kimliğini ortaya çıkaran tasarım odaklı
müdahaleler gerçekleştiriyor, kültürel altyapı
çalışmalarını uygulamaya koyuyorlar



Fuarı, kamu ve özel sektör
kuruluşları destekliyor 
Atelier de l’Art de France adlı meslek örgütü
tarafından Carousel du Louvre’da 16.sı
düzenlenen fuar, Fransa Kültür ve İletişim
Bakanlığı başta olmak üzere birçok kamu 
ve özel sektör kuruluşu tarafından da
destekleniyor. 1868 yılında kurulan “Atelier de
l’Art de France” bünyesinde 2800 zanaatçı ve
sanatçı üye bulunduruyor. Kuruluş amacı
zanaatçı ve sanatçıların beceri ve birikimlerinin
ürünlerini ulusal ve uluslararası düzeyde
tanıtmak ve onları temsil etmek. Kurum aynı

zamanda iç mimari ve tasarım dünyasının
trendlerini belirleyen ünlü Maison et Objet
fuarının da ana düzenleyicilerinden. Fuarın
2010’daki  teması “Akdeniz Kültür Mirası”ydı.
Fuar kapsamında düzenlenen 27 konferans ve
yuvarlak masa toplantısında 100’den fazla
konuşmacı yer aldı. 18.000 ziyaretçi, 250’den
fazla standı gezme olanağı buldu. 2011 yılının
teması ise “Kent Mirası” olarak belirlendi.

Katılan işletmelerden birkaç örnek 
Adheno: Çinko, bakır ve kurşun üzerine
çalışan bir atölye. Özellikle çatı
restorasyonlarında deneyimliler. Fuar
stantlarında uygulamalarını paylaştılar.

Ecole d’Art de Versailles: Dekoratif duvar
süslemeleri üzerine uzmanlık eğitimi veren bir
okul. Fuar süresince öğretmen ve öğrenciler
duvar panolarını yerinde resimleyip sergilediler.

Geco: Şato, kilise gibi eski yapıların restore
edildikten sonra karşılaştıkları nem sorununun
çözümü konusunda uzmanlaşmış bir firma.

La Française des Tuiles et Briques: 1850
yılından beri pişmiş topraktan tuğla ve kiremit
imal ediyorlar. Koruma, yeniden inşa veya
renovasyon için farklı çözüm yöntemleri ve
ürünler sunuyorlar.

Van Ruysdael: Restore edilen yapılara özel
cam üretimi yapıyorlar. Ürettikleri cam termik,
akustik ve güvenlik açısından üst düzeyde.

Synactiv: Dijital teknojilerde uzmanlaşmış bir
firma. Her türlü kültürel ve mimari miras
projeleri için 3D modelleme ve uygulama
yapıyorlar.

Nathalie Gouliart Creation: Değerli
metalleri işleyerek kullanan bir takı tasarım
atölyesi. Geleneksel tekniklerle çağdaş
tasarımlar gerçekleştiriyorlar.

Xavier Delaporte Photographie: Kültür
mirası alanlarını fotoğraflayan bir fotoğrafçı.
Çalışmalarından bir seri standında yer aldı.

Paris Uluslararası Kültür Mirası Fuarı





TKB Samsun Buluşması’nda
birliğin yeni başkanı seçildi;
koruma ödülleri dağıtıldı; kent
müzelerinin konuşulduğu
seminer ilgiyle dinlendi.
Mustafa Kemal’in iz bıraktığı
Samsun’a buluşma sayesinde
daha ayrıntılı baktık. 

TKB, Liman 
Kenti Samsun’da
Buluştu



seminer

TKB’nin Yeni Başkanı Dr. Asım Güzelbey Oldu

Tarihi Kentler Birliği’nin 2011 yılındaki ilk buluşması, 13-14-
15 Mayıs tarihlerinde Samsun’da yapıldı. Yaklaşık 800 kişinin
takip ettiği buluşmanın özelliklerinden biri TKB 2011 1.
Olağan Meclis Toplantısı’na ev sahipliği yapmasıydı. Toplantı
sonucunda, 7 yıldır TKB başkanı olan Kayseri Büyükşehir
Belediye Başkanı Mehmet Özhaseki görevini yeni bir isme,
Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Asım Güzelbey’e
devretti. Yine aynı toplantıda yapılan seçimlerle Birlik Meclisi
Başkan Vekilleri; Meclis Kâtibi, Encümen, Plan Bütçe 
Komisyon Üyeleri de belirlendi. 

Toplantıda ayrıca birliğe başvuruda bulunan 25 belediyenin
üyeliği kabul edildi. Kululu, Koyunabdal, Ceyhan, Alaca,
Zeytinburnu, Vezirhan, Tekirova, Güre, Nallıhan, Toprakkale,
Çatalca, Çandarlı, Aladağ, Bolu, Geyve, Beldibi, Sofular,
Yenişehir, Havsa, Mecitözü, Gülağaç, Erzincan, Kayacık,
Konaklı ve Merzifon belediyeleri ile TKB üyelerinin sayısı 
353’e yükseldi. 

Başarıyla tamamlanan “200 Ortak 200 Eser” programının
daha geniş kapsamlı devamı olarak hazırlanan “3 Yılda 300
Eser” projesi de mecliste kabul gördü ve encümen üyelerine
yetki verildi. 2011 yılı 2. Olağan Meclis Toplantısı’nın ise 
Eylül ayında Şanlıurfa’da yapılması karara bağlandı. 

Büyük Ödül Battalgazi’nin oldu
Samsun Buluşması’na TKB’nin gelenekselleşen Koruma ve
Özendirme Yarışması’nın ödül töreni de damgasını vurdu. 
13 Mayıs akşamı yapılan tören, Samsun Büyükşehir Belediye
Başkanı Yusuf Ziya Yılmaz, ÇEKÜL Vakfı ve TKB Danışma
Kurulu Başkanı Prof. Dr. Metin Sözen, Samsun Valisi Hüseyin
Aksoy, Bayındırlık ve İskân Bakanı Mustafa Demir ve TKB
Başkanı Mehmet Özhaseki’nin açılış konuşmalarıyla başladı. 
30 belediyenin 51 proje ve uygulama ile başvurduğu
yarışmada, “Proje ödülleri” ANTALYA, BORNOVA, SİLİFKE,
SİVEREK ve VİZE belediyelerine, “Uygulama ödülleri”
BAYINDIR, İZMİR, MİLAS, TAŞUCU ve TİRE belediyelerine
verildi. Kentlerindeki kültürel mirası korumak-yaşatmak için
yaptıkları istikrarlı çalışmalar ve yarışmaya düzenli olarak
katılarak aldıkları ödüllerle ALTINDAĞ, BİRGİ, BURSA, NİKSAR
ve ODUNPAZARI belediyeleri “Süreklilik ödülü”ne uygun
görüldü. TKB’nin 10. Yılı dolayısıyla, 2006 yılında aramızdan
ayrılan TKB Danışma Kurulu Üyesi hukukçu Derviş Parlak adına
verilen “10. Yıl Derviş Parlak Özel Ödülü” ise YALVAÇ
Belediyesi’nin oldu. “Tarihi Kentler Birliği Metin Sözen
Koruma Büyük Ödülü”nü ise BATTALGAZİ Belediyesi kazandı. 
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Açılışta konuklarına hoş geldiniz konuşması yapan Samsun
Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Ziya Yılmaz, hızlı
kentleşmenin kent yöneticilerini birçok sorunla uğraşmak
zorunda bıraktığına değindi. Göçle mücadele ederken 
kültür varlıklarına dönük çalışmaların geri planda kaldığını
vurguladı. Kent müzesi ve kent belleğinin oluşması için 
yoğun çaba gösterdiklerini, Samsunluları ortak bir bilinç
etrafında buluşturmak istediklerini söyledi. “Samsun’u 
olumsuz gelişmelerden kurtarmak için kent arşivi ve kent
müzesi kentimiz için önemli” diyen Yılmaz daha sonra 
sözü Prof. Dr. Metin Sözen’e bıraktı.

Sözen, Yusuf Ziya Yılmaz’ın konuşmasını, “Son on yılda
aldığımız yolun bir yansımasıydı” cümlesiyle özetledi.
“Kentlerin kimliğini yarınlara taşımak istiyoruz. Titiz bir gelecek
arayışıyla bugünlere geldik. Kavramları doğru kullanmak ve
sözcükleri doğru seçerek yarınları kurmaya çalışıyoruz,” diyen
Sözen, TKB’de belde ve büyük kentler arasında ayrımcılık
yapılmadığını belirtti. Bölgeler arasında denge kurulması için
çalıştıklarını ifade ederek TKB ve ÇEKÜL Vakfı olarak Samsun
kentini destekleyeceklerinin mesajını verdi. Ayrıca Samsun’un
Azerbaycan ve Kafkasya ilişkisini güçlendirmesi gerektiğini,
kentler arası paydaşlık ve dayanışma hareketinin buradan
büyümeye devam edeceğini vurguladı. 

“En önemli kural hoşgörü”
Mehmet Özhaseki ise konuşmasında 7 yıldır yürüttüğü 
TKB başkanlığı döneminde hangi konularda yol alındığını
aktardı: “TKB’nin para ve mekân sorunu vardı. Göreve
geldiğimizde arkadaşlarımla birlikte ilk önce bu sorunu
çözdük. Şerifler Yalısı gibi önemli bir merkeze kavuştuk. 
‘200 Ortak 200 Eser’ programını başarıyla tamamladık.
Projeyi bir üst seviyeye taşımak için yeni kararlar aldık.
TKB’nin yazılı ve yazılı olmayan kuralları var. Bizim için yazılı
olmayan kurallardan en önemlisi hoşgörü. Görev süremde
buna hep dikkat ettim. Tüm arkadaşlarımla sevgi, saygı
çerçevesinde ilişki kurdum. TKB toplantılarında hiç kimse
siyaset yapmadı, hepimiz özen gösterdik. Bundan sonraki
dönemlerde de böyle olmasını temenni ediyorum. 
Geçen yıllarda gündeme getirdiğimiz somut olmayan kültürel
mirasın korunması hakkında ise çok yol alamadık, bu 
konuya ağırlık vermeliyiz.” Özhaseki, kendi döneminde
başlayan ve devam etmesini istediği “yol haritası”
çalışmalarına da değindi. Devlet Planlama Teşkilatı’nın yeterli
olmadığını, TKB’nin kentlere yol haritası hazırlayabilmeleri
için destek vereceğini söyleyerek konuşmasını bitirdi.

1. Gaziantep Büyükşehir Belediye 
Başkanı Dr. Asım Güzelbey

2. Samsun Büyükşehir Belediye 
Başkanı Yusuf Ziya Yılmaz

3. Dönemin Bayındırlık ve İskan 
Bakanı Mustafa Demir

4. Özendirme Yarışması Ödül Töreni
5. Samsun Valisi Hüseyin Aksoy
6. Kayseri Büyükşehir Belediye 

Başkanı Mehmet Özhaseki
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Samsun Valisi Hüseyin Aksoy ise Samsun’un kültürel ve
doğal mirasından bahsederek, 19 Mayıs haftasında TKB
Buluşması’na ev sahipliği yapmaktan mutluluk duyduğunu
söyledi. İl Özel İdaresi bünyesinde kurulan KUDEB bürosunun
çalışmalara devam ettiği, kentin envanter kitabının
yayınlandığı, ilçeler ve köyleri kapsayan projelerin hızla
ilerlediği bilgilerini konuklarla paylaştı.            

“Her Kente Kent Müzesi”
TKB’nin bu yıl gündeme getirmek istediği konulardan biri 
olan “Kent Müzeleri” konusu Samsun’da konuşuldu. “Kentler
Kimliğini Unutmamalı: Her Kente Kent Müzesi” başlıklı
seminere ÇEKÜL Vakfı Başkan Yardımcısı mimar Mithat
Kırayoğlu ve Bursa Kent Müzesi Koordinatörü Ahmet Erdönmez
konuşmacı olarak katıldı.

Mithat Kırayoğlu, müzelerin tarihsel gelişimi hakkında bilgi
vererek konuşmasına başladı. Kent müzelerinin, resmi tarihin
yanı sıra sivillerin tarihini anlatmasıyla önemli olduğunu
vurguladı. “Kent müzelerine günümüzde vermek istediğimiz
işlevi, Cumhuriyet döneminde halkevleri yürütüyordu,” diyen
Kırayoğlu, küreselleşmenin aslında bir yandan da yerelleşmeye
hizmet ettiğini vurguladı. Müzelerin, kentlilerin kentle tanıştığı
mekânlar olduğunu, kent müzelerinin sadece açılmasıyla
kurulma işinin bitmediğini, hatta bu sürecin yeni başladığını
söyledi. Her kentte kent müzesi yaklaşımıyla TKB ve ÇEKÜL’ün
bir Türkiye kent müzesi modeli oluşturacağının altını çizdi.   

Ahmet Erdönmez ise Bursa Kent Müzesi’nin kuruluş hikâyesini
anlattı. Kentlilerin müzeye bağışlarının giderek arttığına vurgu
yapan Erdönmez, bir sonraki aşamada ihtisas müzelerinin
kurulmasının gerektiğini söyledi. Kent müzesi kurmaya karar
veren belediyelerin, TKB ve ÇEKÜL Vakfı’nın birikim ve
tecrübelerinden yararlanmaları gerektiğine, arşiv ve belgeleme
süreçlerine dikkat çekti. Sadece Selçuklu, Osmanlı dönemlerinin
değil, kentlerin antik tarihlerinin ve bu gelişim sürecinin de
müzelerde yansıtılmasının kaçınılmazlığını vurguladı.     
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1. ÇEKÜL Vakfı Başkan Yardımcısı
Mithat Kırayoğlu

2. Bursa Kent Müzesi 
Koordinatörü Ahmet Erdönmez

3. Ödül Töreni’nde teşekkür 
belgeleri verilirken

4. Özendirme Yarışması Ödül Töreni
3. Prof. Dr. Metin Sözen



Samsun kent gezisi yapıldı
Karadeniz’in tek büyükşehir belediyesi ve bir liman kenti 
olan Samsun, doğu ve batıya doğru gelişim gösteren modern
bir kent. Sahil şeridindeki düzenlemeleri, teleferik hattı, atlı
spor tesisleri, konservatuar, su kayağı merkezi, yeşil alanları,
kent içindeki plajları ve raylı taşıma sistemi büyükşehir
belediyesinin çalışmalarından sadece birkaç tanesi. 

Kentte girdiğinizde en çok hissettiğiniz ise Gazi Mustafa
Kemal’in izleri. Bandırma Vapuru Müzesi, Ata’nın Samsun’a
ilk ayak bastığı anın yaşatıldığı ve canlandırma heykellerin
olduğu liman ve Mıntıka Palas’a yani Gazi Müzesi’ne giden
yürüyüş yolu, kentte sizi karşılayanlar arasında. 

TKB üyeleri, Belediye Başkanı Yusuf Ziya Yılmaz’ın
rehberliğinde dolu dolu bir kent gezisi yaşadı.
Organizasyonun başarısında büyük rol oynayan belediyenin
Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanı Necmi Çamaş, 
geziye ekibiyle eşlik etti. Gezinin en etkileyici durağı kuruluş
aşamasındaki Samsun Kent Müzesi’ydi. Uzun yıllardır arşiv 
ve belgeleme çalışmaları yapan ve bu çalışmaları 
yayınlarla somut hale getiren Samsun, kent müzesinin
bahçesinde sergiledikleri panolarla, müzenin senaryosunu 
da misafirleriyle paylaştı. 

Buluşmanın son gününde ise bir gezi teknesiyle kentin
denizden algılanması sağlandı. Akşam ise Devlet Opera 
ve Balesi binasında Türk Sanat Müziği Sanatçısı Yıldırım
Bekçi ile Samsun Büyükşehir Belediyesi Konservatuarı TSM 
ve TKM koroları bir konser verdi. Sanatçılar büyük alkış
alırken, sahnede kentlerin yaşaması için sanatla iç içe 
olması gerektiği mesajları iletildi. 
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Prof. Dr. Metin Sözen, 
TKB ve ÇEKÜL’ün Samsun’u

destekleyeceği mesajını verdi.
Samsun’un Azerbaycan ve

Kafkasya ilişkisini güçlendirmesi
gerektiğini de sözlerine ekledi



1. Samsun Buluşması’na emek 
veren belediye ekibi

2. Batı Park, Amazon heykeli
3. Kent meydanında halk

oyunları gösterisi
4. Bandırma Gemi-Müze
5. Restorasyonu başlayan tütün fabrikası
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fotoğrafların dilinden

albüm
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1. Restore edilecek kent müzesi binası
2. Samsun Büyükşehir Belediyesi Kültür ve 

Sosyal İşler Daire Başkanı Necmi Çamaş,
inceleme gezisinde Samsun’u anlatırken 

3. Limana vapurdan bakış
4. TKB’nin yeni ve eski başkanı, Sözen 

ve Kavas ile birlikte
5. Samsun hatırası
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izlenimler

Ahmet Sevgilioğlu
Kastamonu Bld. Meclis Üyesi

Mimar

Kent müzelerinin üçüncüsü
Kastamonu’da kurulmuştu. Biz de
kuruluş aşamasında aktif rol
oynadık, Enis Yeter valimizle beraber
çalıştık. Bir özeleştiri yapmam
gerekirse, 2002’de hayata geçirilen
Kastamonu Kent Tarihi Müzesi, 
o günden bu yana hiç gelişmeden
kaldı. Bugünkü seminerde kendimizi
geliştirmemiz, halkı bilinçlendirme
çalışmaları yapmamız gerektiğini
daha iyi gördük. Kastamonu halkına
sorsanız yüzde 80’inin müzeden
haberi yoktur. Enis Yeter valimiz
döneminde ilköğretim öğrencileri
için geziler düzenleniyordu ve bu
gezilerin son durağı müze oluyordu.
Çocuklarla yapılan çalışmaları da
yeniden canlandırmamız lazım.
Kastamonu’ya döndüğümüzde,
Metin hocanın da verdiği ateşle,
hem yerel yöneticimizle hem
valiliğimizle burada dinlediklerimizi
paylaşacağız. Kastamonu Kent
Müzesi'nin yaşayan bir müze olması
için elimizden geleni yapacağız.
Kentlilik bilinci ve kentimizle bağ
kurmamız için müzelerin önemi
büyük. Önemli olan halkla birlikte
müzeleri kurmak ve yaşatmak. 

Ekrem Uludağ
Buldan Belediyesi

Harita Mühendisi

Buldan’da bir tekstil müzesi
oluşturmayı düşünüyoruz,
çalışmalara da başladık. Vali bey
bu konuda çok istekli, belediye
başkanımız da müze girişimini
destekliyor. 1920’lerde yapılmış 
4 Eylül İlkokulu, müzenin mekânı
olarak seçildi. Şu anda 200’e
yakın obje toplanmış durumda, 
bu konuda bir sıkıntımız yok.
Benim seminerden çıkardığım
sonuç halkın desteğinin daha çok
alınması, sivil toplum kuruluşlarıyla
birlikte çalışılması gerektiği...
Metin hocamızın, müzecilik
konusunda çok tecrübeli olan
Ahmet Erdönmez’in
yönlendirmeleriyle Buldan’a 
tekstil müzesini kazandıracağız.
Şimdilik önceliğimiz tekstil müzesi
oluşturmak. Ancak Buldan'ın
kültürel değerlerini araştırmaya 
ve envanter çalışması yapmaya
devam ediyoruz. Özellikle eski
ustalar bizim en büyük değerimiz.
Onları el üstünde tutmamız
gerekiyor. Belki de çocuklar 
ve gençlerle ustaların buluşacağı
ortamlar hazırlamalıyız.
Kuşaklarlar arası bir bellek
aktarımı yapmadan değerlerimizi
korumak çok zor. Bu söyleşileri
müze açıldıktan sonra orada
yapmayı planlıyoruz.

Ogün Şengün
Yalova Belediyesi

Mimar

Biz de yaklaşık bir senedir kent
müzesi ile ilgili çalışıyoruz.
Projelendirdik, uygulamanın yüzde
80’i bitti. Tefrişi ile ilgili ihaleye
çıktık. 29 Ekim 2011’de açmayı
planlıyoruz. Ahmet Erdönmez ile
devamlı temas halindeyiz. Buradaki
konuşmalar özellikle doküman, obje
toplama konusunda ufkumu açtı.
Metin hocanın son konuşması da
harikaydı. Birçok noktada biraz
daha ışıklarımı yaktı. Belediye
başkanım da semineri izledi,
dönünce yoğun bir kampanya
düzenlemeyi yapmayı planlıyoruz.
Halka kent müzesini daha iyi
duyurmalı, tanıtmalıyız; ellerindeki
bilgi ve belgeleri bizimle
paylaşmalarını istemeliyiz. 
Kent müzesi bir gönüldaşlık olayı,
insanlar gönülden verdiğinde
müzenin yaşama şansı artıyor.
Seminerde söylendiği gibi müze
açılınca her şey bitmiyor, bu devam
eden bir süreç ama başlangıcı da 
iyi yapmak gerekli. Planladığımız
tanıtım kampanyasıyla startımızı öne
çekmiş olacağız, daha tatmin edici
bir sonuca ulaşmak için koşuya
erken başlayacağız.



değerlendirme

Şimdi Kentlerimizle Tanışma Zamanıdır*

MİTHAT KIRAYOĞLU 
ÇEKÜL Vakfı Başkan Yardımcısı, TKB Danışma Kurulu Üyesi

İlk kent müzeleri ABD’de 19. yy sonlarında görüldü. 
Yeni bir kıtanın yeni sakinleri, yeni kentler kurulurken
tarihlerini yazmak için kent müzelerini oluşturdular.
Avrupa’da ise o yıllarda imparatorluklar, krallıklar
dağılıyor, ulus devletler kuruluyordu. Gücü ve itibarı
simgeleyen Louvre, British Museum ve Hermitage 
gibi ulusal müzeler bu dönemde oluştu. 

“Avrupa, Ortak Miras” kampanyası
Dünya savaşlarının ardından Avrupa kalıcı barışı, önce
ekonomik işbirliğine dayalı birliklerde aradı, Avrupa
Birliği’ne uzanan bir ekonomik paylaşım zemini oluşturdu.
Giderek ulus devletin merkezi yetkilerini yerele devreden,
katılımcı ve çoğulcu bir yerel yönetim modeli gelişti. 
AB’nin siyasi birliğe yönelmesiyle birlikte, 1975 yılında 
bir kampanya ile Avrupa kültürü ortak miras olarak
benimsendi. Avrupa kentlerinin kültür birikimini ön 
plana çıkaran kent müzeleri hızla çoğaldı. Resmi tarihin
kahramanlarının, komutanlarının yanında sivil 
tarihin sanatçıları, zanaatkârları, hemşerileri kent
müzelerinde canlanmaya başladı. 

Küreselleşme sürecinde öne çıkan yerelleşme ve 
iletişim teknolojilerinin gücü, kentlerin sahip olduğu
farklılıkları gündeme getirdi. İşte Tarihi Kentler Birliği 
bu süreçte kazandığı deneyimle kent müzelerinde 
Türkiye modelini oluşturuyor.   

Halkevlerinin başarısını bugüne taşıyamadık
Cumhuriyetin kuruluş yıllarında, kent müzesi fikrine 
paralel bir oluşum olan halkevlerinin başarısını bugüne
taşıyamadık. ÇEKÜL Vakfı’nın 1997’de “7 Bölge 
7 Kent” projesiyle, her kentte ele aldığı bir sokaktaki bir evi

onararak ÇEKÜL Kültür Evi’ne dönüştürmesi bu fikrin
başka bir örneğiydi. TKB’nin kurulmasıyla, ÇEKÜL Vakfı’nın
“Her kente bir kent müzesi” sloganı ete kemiğe büründü,
örnek çalışmalar Türkiye’ye yayıldı. 

Prof. Dr. Gündüz Özdeş, “Önce biz kentlerimizi yaparız
sonra kentlerimiz bizi yapar,” diyerek derse başlardı. 
Edip Cansever de diyor ki, “İnsan yaşadığı yere benzer. 
O yerin suyuna, toprağına benzer”. Oysa biz son 
40-50 yılda kentlerimizi kaybettik. Göç veren ve göç alan
kentlerimizde kendini o kente ait hissetmeyen insanlar
yaşıyor. Kent müzeleri, kentlilerin kentle tanıştığı
mekânlardır. Kentlileri ortak anılar ve kimlik altında
buluşturur, geçmişi bugüne ve geleceğe bağlar. 

Her kente farklı bir senaryo
Kent müzesi, kent envanteriyle derlenen malzemenin,
birbirini güçlendiren senaryolarla sergilenmesiyle oluşur.
Ancak kent müzesi asıl, kurulduktan sonra başlar. 
Durağan müze anlayışının aksine, sosyal, kültürel ve
sanatsal etkinliklerle oluşan katılımcı ve çoğulcu ortam,
yeni bir aidiyet duygusu yaratır.  

TKB ve ÇEKÜL olarak kent müzelerinde bir Türkiye modeli
oluşturuyoruz. Her kentin müzesi, kente özgü bir senaryo ile
bir sivil mimari örneği, bir endüstri mirası, bir eski hükümet
konağı gibi tarihi bir yapının içinde kurulmalıdır. Yapının
seçilmesini arşiv çalışmaları izler; binanın onarımı ve
müzenin tasarımıyla kuruluş tamamlanır. TKB kentlerinin
hepsinde bir kent müzesi yapılması ve tüm üyelere mimari
tasarım ve senaryo danışmanlığı sağlanması hedefimizdir.   

Bursa, Gaziantep, İzmir, Mardin, Edirne, Akseki,
Çanakkale, Sivas, Amasra, Eskişehir, Uşak, Ankara,
Ödemiş, Kayseri, Niksar, Elmalı, Antalya, Midyat, Uşak,
Kula ve Samsun kentleri, kent müzesi kuran ve kurmak 
için yola çıkan kentler. Bu bir “geleceği kimlikli ve sağlıklı
oluşturma” projesidir. Geçmişle avunmuyoruz; onu
geleceğe taşıyoruz. Ahmet Hamdi Tanpınar, Beş Şehir
isimli eserinde kentleri sevmemizi öğütler: Sevelim, çünkü
ancak sevdiğimiz şeyler bizimle beraber yaşar ve değişir.   

* Samsun Buluşması konuşmasından…

TKB on yılda kazandığı deneyimle
kent müzelerinde Türkiye modelini
oluşturuyor. Hedef, TKB kentlerinin
hepsinde bir kent müzesi yapılması
ve tüm üyelere mimari tasarım 
ve senaryo danışmanlığı sağlanması



Kurtuluş Yolu, İlkadım Heykeli
Samsun’da iz bırakan en önemli kişilik kuşkusuz Mustafa Kemal
Atatürk. O ve 18 arkadaşı, Milli Mücadele’yi başlatmak üzere 
19 Mayıs 1919’da Samsun’a, Tütün İskelesi’ne adım attı.
Bugünün Samsun’unda bu “ilk adım”ın izlerini sürmek mümkün.
Yeniden düzenlenen Tütün İskelesi’nde temsili bir Bandırma
Vapuru, Atatürk ve arkadaşlarının karaya çıkışını gösteren
heykeller var. İskeleden Mıntıka Palas’a kadar uzanan yola ise
Kurtuluş Yolu adı verilmiş. Hakkı Atamulu imzalı İlkadım Heykeli;
2001’de aslına uygun olarak yeniden yapılan, Mustafa Kemal’i
9. Ordu Müfettişi olarak kurmayları ile birlikte Samsun’a getiren
Bandırma Vapuru; Çanakkale Savaşı ve İzmir’deki mücadeleyi
temsil eden, Türkiye’nin en uzun seramik rölyefinin bulunduğu
Milli Mücadele Parkı ve Açık Hava Müzesi; Avusturyalı heykeltıraş
Heinrich Krippel’in 1931 tarihinde yaptığı Atatürk Anıtı; Mustafa
Kemal ve yol arkadaşlarının Samsun’da karaya çıktıktan sonra ilk
kaldığı yer olan Mıntıka Palas (Gazi Müzesi) de kurtuluş yıllarının
Samsun’a yansımaları… 5 bin yıllık tarihi olan kentte görülecek
yerler arasında Amisos Tepesi’ndeki tümülüs mezarları, Büyük
Cami (Valide Sultan Camisi), Saat Kulesi, Şahinzade Remzi Bey
Konağı (Konservatuvar), Eski Vali Konağı (Samsun Baro Binası),
Eski Hükümet Konağı (Bölge İdare Mahkemesi) da bulunuyor. 

İlk adımın izinde...

kent rehberi



8 km uzunluğundaki Sahil Yolu
“Kaptanın birine sormuşlar: ‘Karadeniz’in kaç limanı vardır?’ ‘Dört’ demiş, ‘Vona,
Sinop, temmuz, ağustos.” 55 yıldır denizde olan, 62 yaşındaki Ethem Kara bunları
söylüyor Karadeniz’in karakterini sorunca. Ona göre hırçın ama korkulacak bir deniz
değil. Akdeniz’de de çalışmış, en iyi bildiği ve tercih ettiği deniz haliyle “kara” olanı.
Orta ve Doğu Karadeniz’de batıdan esen karayelin “havayı patlattığını” söylüyor. 
“Batı Karadeniz’de ise poyrazdan korkulur” diyor. 1978’den beri kaptanlık yapan
Ethem Kara, sekiz aydır Samsun Büyükşehir Belediyesi’ne ait Samsunum Gemisi’nden
sorumlu. Yazın günübirlik turlarla hizmet veren Samsunum’dan karaya çıkıp Sahil
Yolu’na bir göz atalım. 8 km uzunluğunda, 22 m genişliğindeki bu yol, 2001’de
başlatılan çalışmalar sonucu bugünkü durumuna ulaşmış. Çirkin, kaçak yapılar yıkılmış,
foseptiğe dönüşmüş liman temizlenmiş; aynı bölgede yürüyüş ve bisiklet parkurları,
paten pisti, konser alanı oluşturulmuş. Türkiye’de ilk olduğu belirtilen kablolu su kayağı
tesisi, Denize Sevgi Parkı, Amazon Adası da Sahil Yolu’nun özellikleri arasında. Yine
aynı yol üzerinde, özel bir şirket tarafından işletilen Samsun Limanı da var. 

Fındık, mısır, hamsi...
Fevzi’nin Yeri, Samsun’un ilk balık lokantası. 1985’te
açılmış. Bugün Samsun’un en ünlü adreslerinden biri.
Mekânın sırrı mevsiminde, taze ürünler sunuyor olması.
Neredeyse hiç meze yok hatta işletmeci Fevzi Güler
masaları tek tek gezip mısır ekmeğini fazla kaçıranları
uyarıyor; hamsi, mezgit gibi Karadeniz’in sunduğu
balıkların tadını çıkarmanız gerektiğini söylüyor. TKB
üyelerini ağırlayacağı gün kiraz almamış Fevzi Bey, “Güzel
değildi, ayın 15’inden önce kesinlikle almam” diyor.
Fevzi’nin yerinde fasulye turşusu, kabak tatlısı da var ve
tabii kavrulmuş fındık… Karadeniz kıyısına sıralanmış çoğu
kentte olduğu gibi fındık, mısır yetiştiriliyor Samsun’da da.
Buğday, çeltik ve tütün de kent ekonomisine katkıda
bulunan başlıca tarla ürünleri... Deniz ürünlerinden ise
hamsi, palamut, sardalyenin yanı sıra deniz
salyangozunun eti de ihraç ediliyor Samsun’dan...



yaşam kültürü

Teke Yöresi’nin vazgeçilmezi:

SiPSi
UNESCO’nun “Yaşayan İnsan
Hazineleri” listesinde bulunan sipsi
ustası Burdurlu Mehmet Beder,
“dilli düdük” de denilen üflemeli
çalgının özelliklerini anlattı 



Malazgirt Savaşı’nın ardından Türkistan’dan yola çıkan
büyük göç dalgasıyla Anadolu’ya gelen Teke Oymağı,
Antalya’nın batısında Fethiye’ye kadar uzanan dağlık
bölgeyi yurt edindi. Antalya ve Fethiye körfezleri arasında
yer alan, Burdur Gölü havzası ile Dalaman Çayı’nın yukarı
havzasına kadar uzanan bölge böylelikle Teke Yöresi adını
aldı. Doğuda Alanya ve Gazipaşa, batıda Bodrum ve Milas
dışında Muğla, kuzeyde yer yer Denizli ve Uşak, Afyon’un
güney ilçeleri Dazkırı, Dinar ve Sandıklı’ya kadar olan
topraklar Teke kültürüne yaşam alanı oldu. 

En eski Türk çalgılarından biri
1277 yılında Karamanoğlu Mehmet Bey’in izniyle, Teke
Paşa tarafından kurulan Teke Beyliğinin mirasçısı olan
Türkmen Yörükler, geleneklerine sıkı sıkıya sahip çıktılar,
düğünlerini, oyunlarını, türkülerini, çalgılarını günümüze
kadar yaşatmayı başardılar. İşte bu yüzlerce yıllık geleneğin
simgelerinden biridir sipsi... “İnce ve küçük” anlamına
gelen bu üflemeli çalgının, doğanın bağrından kopup
yüreklere işleyen tiz sesi, insanı bir anda Teke Yöresi’ne,
dokuz yüzyıllık bir yaşam serüvenine alır götürür.  

Araştırmacılar sipsinin kopuzdan sonra en eski Türk çalgısı
olduğunu söylüyor. Kökeni Orta Asya, ve bilinen 2 bin yıllık
bir tarihçesi var. Neredeyse hiç değişikliğe uğramadan
günümüze kadar ulaşmış. 

Burdurlu Mehmet Beder sipsinin yaşamaya devam etmesi
için emek veren sayılı ustalardan biri. Burdur’un Aziziye
köyünden olan Beder, ilkokul çağlarında kabak kemane 
ile başladığı müziğe lise yıllarından bu yana sipsi ile devam
ediyor. Bu geleneksel halk çalgısını yaşatmak için verdiği
uğraş sonucunda, UNESCO’nun “Yaşayan İnsan
Hazineleri” listesine Türkiye’den girmeye hak kazanan
ender isimlerden biri.   

“İyi sipsi için dar kamış gerekir”
Mehmet Bey, Burdur Müze Müdürlüğü’nde çalışıyor.
İşinden arta kalan zamanlarda ise atölyesinde sipsi
üretiyor. Beder’in müzik tutkusu bağlama ve zurna ustası
olan babasından geçmiş. Genç yaşında sipsi çalarak içine
doğduğu engin kültürü yaşatmakta olduğunun farkına
varmış ve deneme yanılma yoluyla sipsi yapımına başlamış:
“Sipsi, su kamışından yapılan, iki parçadan oluşan üflemeli
bir çalgı. Sesin çıkış noktası cuk-cuk denilen ağızlık kısım
ile notalara karşılık gelen deliklerin bulunduğu gövde
kısmından oluşuyor. Burdur’un Bucak ilçesi Çamlık
köyündeki bazı ustalar sipsiyi tek parça da yapar ve orada
sipsiye ‘dilli düdük’ derler. Sipsinin önde beş, arkada bir
deliği vardır. Parmaklarınızı deliklerden çekerek güçlü
üflediğinizde inceye doğru iki-üç ses daha çıkabilir. Sipsi
kısaldıkça tiz sesler verirken, uzadıkça kalınlaşan sesler
çıkarır. Sipsi yapımında kullandığım kamışları Antalya,
Fethiye ve Kumluca’dan kendim temin ediyorum. Yazın çok

yaş olduğu için kamışları sonbahar aylarında topluyorum.
Yine de biraz yeşil olanlarını kesmek gerekiyor. Kesilen
kamışlar iki üç gün içinde kuruyor. Düz ve boğumlar
arasındaki genişliğinin orantılı olması gerektiği için eğri
olanları ateşte çevirerek, ısıtarak düzleştiriyorum. 

İyi bir sipsi yapmak için kamışın dar olması gerekir,
yaklaşık 5 mm civarında. Ağızlık kısmı daha ince kamıştan
yapılır. Tarlalardaki ince kamışlar bunun için uygundur ve
dip kısmı kullanılır. Ağızlık, gövdenin uzunluğuna göre 
4 ila 7 cm arasında değişir. En büyük özelliğiyse, üzerinde
sesin çıkmasını sağlayan bir çentik olmasıdır. Bu çentiğin
uzunluğu ve genişliği sipsinin kalitesini belirler. Ağızlığın
üstündeki çentiğe ‘dil’ denir. Uzunluğu 3-4 mm’dir. 
Sipsi çalındıkça daha kaliteli ses verir. İyi kamıştan yapılan
ve iyi korunan bir sipsi 10 yıl çalınabilir. Daha kalın bir
kamış olan kargıdan yapılmış olanı kılıfın içinde
saklanmalıdır. Ama kılıfta küçük bir delik olması gerekir.
Güneşten ve nemden korunmalıdır.   

“Son yıllarda sipsiye olan talep arttı”
Kaliteli, akortlu sipsi yapabilenlerin sayısı artık oldukça az.
Genellikle kullanıcılar kendileri için üretiyor. Hediyelik
amaçlı yapılan sipsiler daha fazla. Ben her ikisinin de
üretimini yapıyorum. Günde 10 adet hediyelik amaçlı
yapıyorum; profesyoneller için ise günde ancak bir sipsi
yapabiliyorum. Yaptığım sipsileri hemen teslim etmiyorum.
Çalarak sipsinin akordunun doğru olmasını sağlıyorum.
Doğru sese ulaşamıyorsam, kırıp yeniden yapıyorum.
Teslim etmeden önce bir ay çalıyorum. 

Son yıllarda sipsiye olan talep arttı. Bunda yöre insanının
kültürünü yaşatmak istemesinin etkisi büyük. 1980’lerde
pek çalan yoktu; şimdi ise sayı artıyor. Geleneksel 
müzik aletleriyle ilgili araştırmaların da etkisi var tabii.
Sipsinin yaşamaya devam eden bir müzik aleti olacağını
düşünüyorum. Sadece hediyelik amaçlı üretilirse tehlikeye
girer. Sipsinin üretim şeklinin görüntülü ve yazılı olarak,
aşama aşama kayıt altına alınması gerek.”   

Geleneksel yaşam kültürümüz farklıklarımızla ve
benzerliklerimizle, bin yıllar öncesinden gelen hünerlerle,
ustalıklarla, kültürlerin iç içe geçerek birbirini beslemesiyle
yaşamaya devam edecek. Tiz sesli müzik aleti sipsinin
yaşamak için verdiği mücadele, iyi bir örnek. Söyleşi
yaptığımız Mehmet Beder dile getirmediyse de, verdiği
emek ve mücadele, bugün sipsinin bilinen ve üretimi
devam eden bir çalgı olmasının en önemli nedenlerinin
başında geliyor.     



Yenice Ormanları’nda oluşturulan
yürüyüş ve doğa parkurları, 
doğal mirasın değerlendirilmesine
iyi bir örnek. Yenice’de bisiklet,
kaya tırmanışı, yamaç paraşütü 
gibi aktiviteler var

Filyos Çayı... Köroğlu, Bolu ve Ilgaz dağlarından inen
derelerin toplanıp Karabük’ten geçerek Zonguldak’ın
Filyos ilçesinden Karadeniz’e dökülen, 228 km
uzunluğunda bir akarsu... Filyos’un denize ulaşana kadar
süzülerek geçtiği ve beslediği topraklarda hayat verdiği
yeşilden, Karabük’ün Yenice ilçesi de nasibini fazlasıyla
almış. Araç ve Soğanlı çaylarıyla buluşup, çevre il ve
ilçelerin içine kadar uzanan ve 45 metre rakımda Filyos
Çayı’na katılan Yenice Irmağı başta olmak üzere, 
flora ve faunasıyla da Yenice, Türkiye’nin önde gelen 
doğal yaşam alanlarından biri.  

Yöre derin vadileri, 2 bin metrelere ulaşan dağları,
kanyonları, şelaleleri, anıtsal ağaçları, yaban hayatı ve bitki
çeşitliliğiyle dikkat çekiyor. Batı Karadeniz’de, Türkiye’nin en
büyük blok ormanlarından olan Yenice Ormanları, “tabiat
koruma alanı” olarak 1987’de tescillenen Çitdere ve
Kavaklı bölgeleri ile Gökpınar Arboretum sahasını da içinde
barındıran, yaklaşık 75 bin hektarlık bir alanı kaplıyor.
Otuzdan fazla ağaç türü, otsu bitkileri, şifalı bitkileri ve
hayvan türleri ile Avrupa ormanlarının acil korunması
gereken ve dokuzu Türkiye’de olan 100 sıcak noktasından
biri. Alan; yaban kedisi, vaşak, su samuru, gri doğan gibi
pek çok hayvan çeşidi ile de ilgi çekici. Faunası nedeniyle
Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü 2007’de
Yenice Ormanlarının bir bölümünü “Yaban Hayatı
Geliştirme Sahası” olarak belirledi. 

Yenice Ormanları ekoturizm açısından da önemli bir
potansiyel oluşturuyor. Yürüyüş güzergâhları, bisiklet,
kanyoning, kaya tırmanışı, kuş gözlemi, foto safari,
botanik yürüyüşleri, rafting ve yamaç paraşütü gibi
aktivitelere uygun ve büyük kent sakinlerine bulunmaz
“kaçış” fırsatları sunuyor.   

Yenice Ormanları 
Yürüyüş ve Doğa Parkurları

doğal miras



Keşfedilmeyi bekleyen yeni bir rota
Doğaseverler için, dönemin Karabük Valisi Nurullah
Çakır’ın önderliğinde ve dönemin Yenice Kaymakamı
Mehmet Fatih Çiçekli’nin katkılarıyla “Yenice Ormanları
Yürüyüş ve Bisiklet Parkurları” projesi geliştirilerek
uygulandı. Trekking Rotaları Uzmanı Ersin Demirel’in yol
göstericiliğinde belirlenen rotalar, yayımlanan bir kitap ve
harita ile doğaseverlere sunuldu. Yenice Ormanları’nın
sürdürülebilir bir koruma planı doğrultusunda halka
açılması ve ziyaretçiler tarafından zarar görmemesi için
önlemler alındı.    

Ziyaretçilere yönelik hazırlanan kılavuz kitabın önsözünde
Vali Çakır, “Bir kültürel ve sosyal etkileşim, yaşama
zenginliği, farklı mekânlarda kendini bulma biçiminde
özetlenecek tatil anlayışı, macera ve sessizliğin bir arada
bulunabileceği alanlara kayıyor. Karabük ilinin sınırları
içindeki Yenice Ormanları’nı doğaseverlerle buluşturmayı
hedefledik. Proje dâhilinde önce parkurları belirledik.
Uluslararası standartlara uygun işaretler ve yön
levhalarıyla rotalar ortaya çıkarıldı. Yapılan çalışmalar
sonucu 210 km boyunca işaretlenen yol üzerindeki 
21 parkur, alternatif güzergâhlarla birlikte toplam 
396 kilometreye ulaştı. Bu çalışmanın diğer ilçelerimize
örnek oluşturmasını diliyorum,” diyor. 

Doğa yürüyüşü hiç yapmadıysanız, bu kitap ve harita sizi
harekete geçirebilir. Yenice Ormanları Doğa Yürüyüş
Parkurları kitabında, yürüyüş için gerekli öneri ve uyarılara
da yer veriliyor. Kitapta, kısa parkurlar, günübirlik
parkurlar, uzun parkurlar ve yedi güzergâhtan oluşan
bisiklet parkurlarıyla, her seviyedeki doğa yürüyüşçüsüne
yönelik bölümler bulunuyor. 

Kitabı internet üzerinden incelemek mümkün:
http://www.yenice.gov.tr/yenice-kitap/

Yürüyüşçüler için gerekli öneri 
ve uyarılardan bazıları:
• Yürüyüş sporunun asla bir yarışma olmadığını bilerek

yola çıkmalısınız. Özgürleşmek ve doğayla uyum
içinde olmak adına yola çıktığınızı sakın unutmayın.

• Ağaçlara ve çevrenize zarar vermeyin.
• Yanınızda bir çöp poşeti bulundurun ve 

kesinlikle bütün çöplerinizi geri götürün.
• Sırt çantanızda taşımanız gerekenler: yedek iç

çamaşırı, çorap, tişört, yağmurluk veya rüzgârlık,
pusula, harita, rehber kitap, güneş kremi, çakı 
veya bıçak, fotoğraf makinesi, el feneri, 
yedek pil, kibrit veya çakmak, ilk yardım 
çantası ve enerji veren yiyecekler.

• Kamplı uzun rotaları deneyecekseniz asla 
yola yalnız çıkmayın.

210 km. boyunca işaretlenen yol 
üzerindeki 21 parkur, alternatif güzergâhlarla

birlikte toplam 396 kilometreye ulaşıyor



röportaj

YEM Yönetim Kurulu
Başkanı Doğan Hasol:

“Kentlerin yitirilen kimliği,
eskiyi taklit etmekle geri

getirilemez. Tarihin
yeniden üretilmesi söz

konusu olamaz”

“Tarih Yeniden
Üretilemez”

Yerel Kimlik dergisinde bu sayıdan itibaren röportaj
sayfalarına başlıyoruz. Her sayıda farklı kurum ve kişilerle hem
koruma sektörünü hem de çalışma alanlarımızla bağlantılı
sektörleri, sivil toplum örgütlerini, yazarları, araştırmacıları bu
sayfada konuk edeceğiz. 26. sayımızda Yapı-Endüstri Merkezi
(YEM) Yönetim Kurulu Başkanı Doğan Hasol’la Türkiye’deki
yapı sektörüne bakıyoruz ve bu alandaki referans noktası olan
YEM’in bilgi merkezini inceliyoruz. YEM, hem web sitesindeki
veri bankası ve güncel haberleriyle, hem de yayınevi ile TKB
üyesi belediyelerin de başvuru noktası olabilecek bir merkez...

1968’de hangi hedeflerle yola çıktınız? Yapı
endüstrisindeki büyüme, yeni hedefler belirlemenize
neden oldu mu? 
Yapı-Endüstri Merkezi’ni 1968 başında bir grup mimar ve
mühendisin katılımıyla kurduk. Amaç “yapı” konusunda bir
bilgi merkezi oluşturmaktı. Önce, yapı malzemesi için İstanbul
Harbiye’de bir Daimi Sergiyle işe başladık. Bu etkinliği kurslar,
konferanslar, seminerler ve yaz aylarında çeşitli illere giden
gezici sergilerimiz izledi. Sonraki yıllarda etkinliklerimiz daha
da gelişti. Dergi, kitap yayınlarını başlattık. Yapı Kataloğu çok
yararlı bir etkinlik olarak onları izledi. 1976 yılında da, daha
sonra yönetiminde sürekli görev alacağımız Uluslararası 
Yapı Merkezleri Birliği UICB’ye tam üye olarak kabul edildik.
1978’de de İstanbul’da ilk Yapı Fuarı’nı gerçekleştirdik. 
Yapı Fuarı, Türkiye’de bir fuar ciddiyetiyle düzenlenmiş ilk
uzmanlık fuarıdır. Daha bilgi çağı sözünün bile edilmediği 
bir dönemde, YEM’in bir bilgi merkezi olarak kurulmuş
olmasıyla övünüyoruz bugün. Yapı-Endüstri Merkezi, aradan
geçen 43 yılda yapı sektöründeki ve yapı malzemelerindeki
gelişmelere paralel olarak büyüdü ve etkinliklerini büyüttü.
Gelişen teknolojiler bilgi verme sisteminde de büyük yeniliklere
yol açtı. Şu anda yeni teknolojilerden sonuna kadar yararlanarak
sanal yayıncılıktaki atılımlarımızı sürdürüyoruz. Yeşil çevre, yeşil
binalar konusu da halen çalıştığımız başka bir güncel alan.



“Yapı endüstrisi” kavramından biraz bahsedebilir miyiz? 
Yapı endüstrisi geniş boyutları olan bir kavram. Bizde yapı
sektörü ya da başka deyişle inşaat sektörü dar anlamda ele
alındığında, daha çok müteahhitlik hizmetlerini kapsıyor. 
TÜİK de bunu böyle kabul ediyor ve “Hizmetler” grubu içinde
sayıyor. Aslında onu destekleyen çok geniş bir yapı malzemesi
sektörü var. Yapı malzemesi sanayiden sayılıyor. Türkiye her
iki kesimde de son 40 yıl içinde büyük atılımlar yaptı.
Müteahhitlerimiz yeni teknolojileri sonuna kadar
uygulayacak bilgi ve beceriye ulaştı. Şu anda pek 
çok ülkede, hatta ABD’de bile başarılı uygulama yapan 
Türk müteahhitleri var. Malzeme kesimi de kendisini 
çok geliştirerek nicelik ve nitelikte ileri ülkelerle boy
ölçüşebilecek düzeye geldi. Türkiye’nin bugün büyük 
çapta inşaat malzemesi üretimi ve ihracatı var.

Koruma sektörüyle, yapı endüstrisinin 
kesiştiği noktalar nedir?
Koruma ve yaşatma çabaları çok önemli. Korumak, 
ülkede yaşayan herkesin görevidir. Yalnızca uzmanların
değil, başta yerel yönetimler olmak üzere herkesin...
Kültürel değerlerin ve mimarlık eserlerinin, bir yerin
uygarlık düzeyinin göstergesi olduğu artık herkesçe 
kabul ediliyor. Buna karşılık, yitirilen değerler artık
giderilemeyecek kaybımızdır. Kentlerin yitirilen kimliği de
eskiyi taklitle geri getirilemez. Tarihin yeniden üretilmesi 
söz konusu olamaz. Ayrıca, taklitlerin de hiçbir değeri
yoktur; taklit hiçbir zaman özgün olanın yerini alamaz. 
Bu bakımdan aslolan, korumak, yıkmamak, yok
etmemektir. Günümüzde teknolojinin, malzemenin 
ve bilginin geldiği düzey mimarlık varlığımızın daha iyi
korunması için geniş olanaklar sağlamaktadır. 
Koruma bilinciyle bütün bunlardan yararlanmalıyız.

YEM’in bilgi yelpazesi nedir? 
Bütün etkinlikler “bilgi”ye yönelik olarak sürdürülmekte.
Web sitelerimiz, örneğin yapi.com.tr, mimarizm.com,
yapiveri.com hep bilgiye yönelik. Fulya’da YEM’de
düzenlediğimiz konferansları 600-700 kişi izliyor.
Konferanslar ayrıca web sitemizden de izlenebiliyor. 
Her yıl yayımladığımız Türk Yapı Sektörü Raporu başka bir
bilgi kaynağı. Bir de Sanal Mimarlık Müzemiz var.
Dünyanın ilk sanal mimarlık müzesi. Bu müze yılın 365
günü 24 saat açık. Türkçe ve İngilizce olarak dünyanın her
yanından izlenebiliyor. Üstelik ziyaret ücretsiz. Ayrıca, 
Yapı Kataloğu artık hem eskisi gibi kitap olarak
yayımlanıyor, hem de web ortamında erişilebilir durumda.
yapiveri.com da yapı sektörünün sanal dünyadaki bilgi
bankası konumunda. Sektöre ve ekonomiye ilişkin güncel
iç ve dış verilere istendiği zaman hızla ulaşılabiliyor.

Firmalara web sitelerinizden ulaşmak mümkün...
Tabii... Firmalara ve ürünlere ilişkin bilgilere Yapı-Endüstri
Merkezi’nin veri tabanından ulaşılabiliyor. YEM durup

dinlenmeden kendi çalışma alanındaki bilgileri buluyor,
işliyor ve dağıtımını yapıyor. Kuruluş amacı da buydu zaten.

YEM Kitabevi’nden de bahsedebilir miyiz? 
YEM Yayın ve YEM Kitabevi bizim birbirini tamamlayan 
iki etkinliğimiz. YEM Yayın, 1973’ten beri nitelikli dergiler,
kitaplar ve kataloglar yayımlıyor. YEM Kitabevi ise 
yalnızca YEM’in yayınlarını satmakla kalmıyor, mimarlık,
sanat ve yapı alanında yerli ve yabancı seçkin yayınları da
raflarında bulunduruyor. En güncel dış kaynaklı yayınlar
kitabevince ithal edilerek okura sunuluyor. Yayınlarımız
Fulya ve Beşiktaş’taki YEM Kitabevi’nin yanı sıra önemli
kitabevlerinden de sağlanabiliyor. Ayrıca bunlara
www.yemkitabevi.com adresinden de ulaşılabiliyor.

“Günümüzde teknolojinin, malzemenin 
ve bilginin geldiği düzey, mimarlık 

varlığımızın daha iyi korunması için geniş
olanaklar sağlamaktadır. Koruma bilinciyle 

bütün bunlardan yararlanmalıyız”
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Hititlerin Başkenti Çorum
Geleceğini Çiziyor

Anadolu’nun bilinen en eski ismi olan Hattuşaş, 1500 yıl Hatti ülkesi olarak anıldı. Orta
Karadeniz’deki Çorum kenti, işte bu kadim uygarlığın bulunduğu bölgede. Leblebisiyle
bilinen Çorum, gelecek haritasını, Hatti ve Hitit uygarlığından Cumhuriyete kadar uzanan
kültür izlerini korumak ve yaşatmak üzerine yeniden çiziyor.

ÇEKÜL Vakfı heyeti, Çorum Valisi Nurullah Çakır’ın daveti üzerine Çorum’a giderek,
“Çorum Strateji Çalıştayı”nı gerçekleştirdi. Boğazkale, Mecitözü, Alacahöyük ilçelerinin de
içinde yer aldığı tüm ilçe ve beldeleri kapsayan ve bölgenin doğal ve kültürel değerlerinin
korunarak yaşatılmasını öngören bir kalkınma modeli olacak yol haritasının hazırlanması
için ilk adım atılmış oldu. 

22 Nisan’da yapılan çalıştay öncesi, ÇEKÜL Vakfı Başkanı Prof. Dr. Metin Sözen ve ÇEKÜL
heyeti, Kaymakam Cüneyt Epçim ve Belediye Başkanı Selçuk Aksoy’un eşliğinde, Çorum’un
ilçelerinden (Samsun Buluşması’nda TKB’ye üyelik başvurusu kabul edilen) Mecitözü’nü
ziyaret etti. Gezinin ardından yapılan çalıştayın amacı kamu, yerel, sivil ve özel tüm
kesimlerin bir araya getirildiği buluşma ortamını yaratmak, tarafların beklentilerinin ortak bir
paydada karşılanmasını, işbirliği ve paylaşım kapasitesini artırmak amacını taşıyordu. Büyük
bir katılımın olduğu çalıştay sayesinde, Çorum’un yol haritasına önemli girdiler sağlandı. 

Çorum Valisi Nurullah Çakır, Çorum Belediye Başkanı Muzaffer Külcü, Alacahöyük Belediye
Başkanı Rıza Bek, Alaca Kaymakamı Ayhan Yazgan, Boğazkale Belediye Başkanı Ali Rıza
Soysat, Boğazkale Kaymakamı Murtaza Dayanç gibi ilçe ve beldelerin belediye başkanları
ile kaymakamları, iş adamları, Çorum Vakfı, Sanayici ve İşadamları Derneği gibi sivil

ÇEKÜL Vakfı heyeti, Vali Nurullah Çakır’ın daveti 
üzerine kente giderek “Çorum Strateji Çalıştayı”nı
gerçekleştirdi. Verimli geçen, katılımın yoğun olduğu
çalıştayın ardından Hattuşa ve Alacahöyük gezildi



toplum örgütlerinin temsilcileri, Hitit Üniversitesi’nin temsilcileri, Yeşilırmak Havza Birliği,
Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı ve Valilik KUDEB ekibi çalıştayın katılımcıları arasındaydı.

Vali Çakır ve Belediye Başkanı Külcü, tüm kesimlerin bir arada olmasından dolayı
memnuniyet duyduklarını, yapılacak çalışmaların gönüllü katılımlarla daha verimli olacağını
söyleyerek, görevlerini devretseler bile yapılacak yol haritasının kendilerinden sonra gelecek
kent yöneticilerine aktarılacağını ve sürdürülebilir olacağını ifade ettiler.

ÇEKÜL Vakfı Başkanı Prof. Dr. Metin Sözen ise, kentin gerçek gündeminin yerelin
değerleriyle oluşabileceğine dikkat çekti. Ortak dili konuşmanın, ortak değerleri görmenin
kentlerin gelecek hedeflerini çizmesinde önemli adımlar olduğunu vurguladı. 

Konuşmaların ardından tam gün süren çalıştay başladı. ÇEKÜL Yüksek Danışma Kurulu
Üyesi, şehir plancı Faruk Göksu, çalıştayın yöntemlerinden bahsederek, kentin mevcut
durumu hakkında bilgiler verdi ve tartışmayı
açtı. Çorum’u diğer kentlerden ayıran özellikler
ve farklılıklar belirlendi. Kent vizyonu,
katılımcıların da görüşleriyle alternatifli olarak
hazırlandı. Yol haritasının belirlenmesi için 
üç çalışma grubu oluşturuldu. “Geçmişin
Gücü”, “Suyun Gücü” ve “Bölgesel Güç”
başlıkları altında oluşturulan çalışma grupları,
yol haritasında yer alacak temel konuları
belirleyecek. Bundan sonraki süreçte, yerelde
yapılacak ön hazırlıklar ikinci bir çalıştayda
değerlendirilecek ve yol haritasının temeli
hazırlanmış olacak. 

Alacahöyük ve Hattuşa Antik Kenti inceleme gezisi yapıldı
Hititlerin geç tunç çağındaki başkenti olan Hattuşa, Çorum’un gelecek vizyonunun odak
noktası. Yapılması planlanan çalışmalarla antik kentin görünür olması sağlanacak. 
Antik kentte incelemelerde bulunan heyet, Vali Nurullah Çakır ile fikir alışverişinde bulundu.
Yerinde yapılan gözlemlere, belediye başkanları da katkı sundu. Değerine yakışır şekilde
yeniden düzenlenen Boğazkale Müzesi’nde ise birbirinden önemli buluntular sergileniyor.     

Hattuşa’nın ardından, aynı zamanda ÇEKÜL Vakfı Çorum temsilcisi olan Çorum Müze
Müdürü Önder İpek’in yol göstericiliğinde, dört ayrı kültür evresinden kalma 14 katmanın
bulunduğu Alacahöyük’te de bir inceleme gezisi yapıldı. Alacahöyük’te ele geçen
buluntuların bazıları 1941’de açılan Alacahöyük Müzesi’nde, büyük bir kısmı ise Anadolu
Medeniyetleri Müzesi’nde sergileniyor. Alacahöyük Müzesi, Önder İpek’in girişimleriyle 
yakın zaman önce yeniden düzenlendi. ÇEKÜL heyeti M.Ö. 1240’lara tarihlenen antik
baraja da uğradı. Yaklaşık 150 metre uzunluğunda bir bende sahip olan barajın Hitit Kralı
Tuthalia tarafından, Anadolu’da yaşanan büyük kuraklığın ardından yaptırıldığı biliniyor.
Derinliği farklı noktalarda beş metreye kadar ulaşan baraj, aynı döneme tarihlenen diğer
örneklerden farklı olarak yeraltı suyuyla besleniyor. Hazırlanacak yol haritası kapsamında
antik barajın Alacahöyük ve Boğazkale gezi güzergâhında görünür olması sağlanacak.  

Hitit İmparatorluğu

Hitit Etki Alanı

Arzava Ülkeleri

Miken Kültürü

Mısır Etki Alanı
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Silifke’deki Cennet-Cehennem mağaralarını biliyoruz.
Tarsus’taki St. Paul Kilisesi’ni, Anamur’daki Anamuryum
harabelerini; yöresel tatlarından tantunisini, cezeryesini... 
Ama Doğu Akdeniz kentlerinden Mersin sadece bunlardan
ibaret değil. Mersin Valiliği ile Büyükşehir Belediyesi de bunun
farkında. Bu yüzden kentin diğer zenginliklerini günışığına
çıkarmak için çalışmalar başlatılmış durumda. Valilik ve yerel
yönetimin amacı, Mersin kent merkezindeki kültür mirasının
daha görünür, daha algılanabilir olması.

Mersin bu hedefine doğru sağlıklı adımlar atabilmek için 
ÇEKÜL Vakfı’nın desteğini istedi. Prof. Dr. Metin Sözen, Hurşit
Arslan, şehir plancı Faruk Göksu, yüksek mimar Y. Metin Keskin,
Nadir Mutluer, Didem Çakar ve Sevil Şeten’den oluşan ÇEKÜL
ekibi, Mersin Valiliği’nin davetiyle 19-20 Mayıs 2011’de kenti
ziyaret etti. Bundan böyle çalışmalar ÇEKÜL Vakfı, Mersin
Valiliği ile Büyükşehir Belediyesi’nin ortaklığında sürecek.

Mersin ziyareti boyunca gerçekleştirilen toplantılarda, 
“Kültür Odaklı Mersin 2013 Eylem Planı”nın hazırlığında 
nasıl bir yol izlenebileceği, kısa vadeli koruma ve tanıtma
stratejilerinin ayrıntıları konuşuldu.

2013 Akdeniz Oyunları’na hazırlık
ÇEKÜL ekibi 19 Mayıs günü, valilik binasında “Tarihe
Gülümseyen Mersin Projesi” hakkında bilgi aldı. Mersin’de sit
alanı içinde 193 sivil mimari örneği bulunuyor. Vali Yardımcısı
Mehmet Suphi Olcay tarafından ayrıntıları aktarılan proje
kapsamında, bu yapılardan bazılarının Mersin’in ev sahipliği
yapacağı 2013 Akdeniz Oyunları’na kadar onarılması ve 
yeni işlevler verilmesi planlanıyor. Bu amaçla Mersin İl Halk
Kütüphanesi’nin butik otel, 3 Ocak İlköğretim Okulu’nun kent
müzesine dönüştürülmesi söz konusu. Eski Hükümet Konağı’nın
yeniden orijinal fonksiyonunu kazanması; mevcut vilayet
binasının bir bölümünün yıkılarak bir meydan düzenlemesi
yapılması, böylece eski Hükümet Konağı’nın görünürlüğü 
ve ulaşılabilirliğinin artırılması da gündemde. Toplantıda eski
yağ fabrikasının sanayi müzesine dönüştürülebileceği; yörükler
ile ilgili bir müze düzenlenebileceği; ayrıca bir demografi
müzesi ve bir demiryolları müzesi yapılabileceği tartışıldı.

Kültür envanteri ve yol haritası
20 Mayıs günü de yine valilik binasında buluşuldu. Mersin Valisi
Hasan Basri Güzeloğlu’nun yönetiminde yapılan toplantıya,
Büyükşehir Belediye Başkanı Macit Özcan ve belediyenin imar
müdürlüğünden uzmanlar, ÇEKÜL Vakfı Mersin temsilcisi Semihi

Tarihe Gülümseyen Mersin
Mersin Valiliği ve Büyükşehir Belediyesi, ÇEKÜL Vakfı’nın 
desteğiyle kentte koruma çalışmalarını başlattı
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Vural ile İçel Sanat Kulübü’nün kurucu üyelerinden Fazıl Tütüncü de
katıldılar. Toplantıda projenin eylem planının ayrıntıları, kurumlar
arasında iletişimin nasıl sağlanabileceği konuşuldu. Kültür envanteri
ve yol haritasının hazırlanması gerekliliği konusunda fikir birliğine
varıldı. Yine olimpiyatlara hazırlık sürecinde, kenti tanıtmak adına
Mersin Valiliği, Belediye ve ÇEKÜL ortaklığıyla Mersin 2013 
Kültür Yayınları başlığını taşıyacak bir seriyle kitaplar çıkarılmasına
karar verildi. Y. Metin Keskin’in çizimlerinin de tanıtım amaçlı
kullanılabileceği vurgulandı. Bu çalışmalar Tarihi Ada Canlandırma
Projesi Komitesi, Soloi-Pompeipolis Çalışma Komitesi, Tanıtım-
Basım-Yayın Komitesi, Yasa ve Yönetmelikler Komitesi olmak üzere
dört birimin eşgüdümünde yürütülecek.

Antik kent Soloi-Pompeipolis
Yine aynı toplantının gündem maddeleri arasında Soloi-
Pompeipolis de vardı. Soloi, M.Ö. 7. yüzyılda Rodoslu koloniciler
tarafından kurulmuş. Bir zamanlar önemli bir liman kenti olan
Soloi’de bulunan 200 korint başlıklı sütundan günümüze 
40 sütun kalabilmiş. Kentte liman, hamam, su kemeri kalıntılarını
görebilmek mümkün. “Tarihe Gülümseyen Mersin Projesi”
kapsamında Soloi de yeniden ele alınacak. Arkeolojik kazıların
daha verimli olabilmesi için antik yerleşimin Mersin Büyükşehir
Belediyesi’ne devri sağlanacak. Soloi’nin bir açık hava müzesi
olabilmesi amacıyla da detaylı bir konsept belirlenecek. 

ÇEKÜL ekibinin Mersin günleri kent gezisiyle sona erdi. Vali
Yardımcısı Suphi Olcay ve Valilik bünyesinde çalışan KUDEB
üyeleri, Mersin’i misafirlerine gezerek tanıttılar. Kent merkezinde
tren garından başlayan ve çarşıya kadar uzanan aks çevresinde
dolaşıldı. 3 Ocak İlköğretim Okulu, İl Kütüphanesi ve gençlik
merkezi, kilise, eski Hükümet Konağı görülen yerler arasındaydı.

Mersin’in ev sahipliği 
yapacağı 2013 Akdeniz

Oyunları’na kadar bazı tarihi
yapılar onarılacak 

ve yeniden işlevlendirilecek

1. Uray Caddesi
2. Vali Hasan Basri 

Güzeloğlu ile toplantı
3. Soloi-Pompeipolis 

4. Kilise sokağı
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Kemah ve Kemaliye ile
başlayan koruma ve yaşatma
politikalarından hareketle
Erzincan geleceğini artık
kültürel mirasın korunması
odağında şekillendiriyor

Erzincan, İpek Yolu üzerinde bulunan kentlerden
biri. 1473 yılında yapılan Otlukbeli Savaşı,
1915’de Erzincan’a kadar ilerleyen 
Rus ordusunun taarruzu, kentin yaşadığı 
önemli olaylardan bazıları. Erzincan’ın tarihinde,
başta 1939 ve 1992 yıllarındakiler olmak üzere,
ciddi can ve mal kaybına neden olan altı büyük
depremin de izleri var. Kuzey Anadolu fayı üzerinde
bulunan Erzincan’da kentleşme, bir süredir buna
göre yeniden şekilleniyor. İmar alanlarından 
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Yeni TKB Üyesi 
Erzincan İlçeleriyle 
Yol Alacak
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kat yüksekliklerine kadar pek çok detay yeniden
gözden geçiriliyor. Ayrıca Erzincan, Kemah 
ve Kemaliye ilçelerinde başlayan koruma ve
yaşatma politikalarından hareketle geleceğini
artık kültürel mirasın korunması odağında
şekillendiriyor. (Erzincan, son TKB Samsun
Buluşması Meclisi’nde TKB üyesi oldu.)   

Bu kapsamda, ÇEKÜL Vakfı ve TKB 
Danışma Kurulu Başkanı Prof. Dr. Metin Sözen
ve ÇEKÜL Vakfı Genel Sekreteri Ece Müftüoğlu
Narcy, Erzincan Valisi Abdülkadir Demir’in 
ev sahipliğinde kentte yapılan çalışmaları
inceledi. Valilik binasında yapılan toplantıya
Erzincan Belediye Başkanı Yüksel Çakır,
Erzincan’ın Üzümlü, Kemah, Kemaliye, 
Çayırlı ve Tercan belediyelerinin başkanları,
sivil toplum örgütleri ve bazı kamu 
kurumlarının temsilcileri katıldı.

Valilik ve belediyelerde yapılan koruma
çalışmaları hakkında bilgilerin verildiği
toplantıda, Erzincan merkezde başlayacak
doğal ve kültürel koruma çalışmalarının
ilçelerle bütünleştirilmesine karar verildi. 
ÇEKÜL Vakfı’nın 7 Bölge 7 Kent projesi
kapsamındaki Kemaliye’nin Tarihi Kentler 
Birliği üyesi olmasıyla birlikte yapılan çalışmalar
süreklilik kazandı. Ardından Kemah ilçesinin de

TKB üyesi olmasıyla yöredeki koruma hareketi
güçlenmeye başladı. Toplantıda, bu iki ilçenin
kazandıkları deneyimi diğer ilçelerle ve merkez
kentle paylaşmalarının gerekliliği vurgulandı.  
Kent için kısa ve orta vadede önemli iki proje
olan Eski Belediye Binası’nın kent müzesi 
olarak yeniden işlevlendirilmesi ve Arkeoloji
Müzesi’nin de rehabilitasyonu için ÇEKÜL 
ve TKB’nin destek vermesi toplantıda alınan
kararlar arasındaydı.

Erzincan’ın önemli doğal alanları 
Çağlayan Girlevik Şelalesi, Altıntepe ve 
Taşçı hamamında incelemelerde bulunuldu.
Erzincan’ın doğa ve kültür varlıklarının bütün
olarak korunması ve yaşatılması için doğru 
bir planlama yapılması gerektiğini söyleyen 
Prof. Dr. Metin Sözen Erzincan Belediyesi ile
Valiliğin çalışmalarını işbirliği içinde yürütmesi
gerektiğinin altını çizdi. Sözen, Erzincan’ın
“mozaik kentler” arasında yer aldığını
söyleyerek, yol haritasının bu kapsamda
değerlendirilmesi gerektiğini vurguladı.

Haziran ayında ise bu kez Hasan Özgen, 
Hurşit Arslan, Nadir Mutluer ve Sevil 
Şeten’den oluşan ÇEKÜL heyeti kenti ziyaret
etti. Bir önceki toplantıda alınan kararların
uygulanabilmesi için ilk adımlar atıldı.

1. Erzincan gar binası
2. ÇEKÜL ekibi kent ziyareti sırasında
3. Kemaliye
4. Yaylakent köyü mezarlığı, Tercan
5. Başyurt köyü, Tercan
6. Nafiz Paşa Hamamı, Erzincan

3 4
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ÇEKÜL Vakfı, ETİ Şirketler Grubu’nun
desteğiyle 2008 yılından bu yana Tarihi
Kentler Birliği’ne üye olan kentlerde, 
12 yaş çocuklarına kentlilik ve kültür bilinci
eğitimleri veriyor ve Kültür Elçileri yetiştiriyor.
ETİ ÇEKÜL Kültür Elçileri projesinin yılsonu
etkinliği olan “İstanbul Buluşmaları”, bu yıl
20 kentten 6. sınıf öğrencisi 130 Kültür
Elçisi’nin katılımıyla düzenlendi. İstanbul
Buluşmaları’na ÇEKÜL Eğitim Birimi’nin
gönüllü 25 eğitimcisi destek verdi.

2010-2011 eğitim-öğretim yılında 
20 kentten 500 çocuk kentlerinin Kültür
Elçisi oldu. Kentlerini temsilen İstanbul’a
gelen 130 Kültür Elçisi hem İstanbul’u 
tanıdı hem de birbirlerine kentlerini anlattı.
İstanbul Buluşmaları’nın bu yılki ana teması
ise “Sokak Oyunları” oldu. Kabataş Erkek
Lisesi'nin bahçesinde hep birlikte doyasıya
sokak oyunları oynayan Kültür Elçileri,
İstanbul gezisinin yanı sıra drama, öykü,
müze eğitimi, resim ve müzik atölye
çalışmalarına katıldı. Atölyeler, rap sanatçısı
Fuat Ergin, müzik yapımcısı Haluk Polat,

çocuk kitapları yazarı Suzan Geridönmez,
resim öğretmeni Nimet Altınkurt ve 
drama eğitmeni Duygu Seda Tomru’nun
gönüllü desteğiyle gerçekleşti. 

İstanbul atölyelere yansıdı
Kültür Elçileri, Kabataş Erkek Lisesi’nin
bahçesindeki tanışma etkinliğinde
kentlerinin özelliklerinden yola çıkarak farklı
oyunlarla birbirlerini tanıdı. Çocukların da
severek dinlediği rap müziği sanatçısı Fuat
Ergin’in atölye çalışması da Kültür Elçileri’ni
ve öğretmenlerini heyecanlandırdı. 
Kültür ve çevre bilinci temalı rap müzik
atölyesinde gönüllü öğrenciler sahneye
çıkarak kendi yazdıkları şarkıları Fuat Ergin
ile birlikte söyleme fırsatı buldu. Haluk
Polat’ın yürüttüğü “İstanbul’un Ritmi” müzik
atölyesinde tef, marakas ve zillerle ritim
tutan Kültür Elçileri, nota bilgisi, müzik
aletlerinin sesleri ve kullanıldığı alanlar gibi
bilgiler aldı. “Gökkuşağı Bahçesi” resim
atölyesinde sokak oyunları temalı resimler
çizdiler; Boğaz Köprüsü resimlerin konusu
oldu ve çocukların üzerinde oyun oynadığı

Sokak Oyunlarıyla Dolu Üç Gün
20 kentten 130 Kültür Elçisi, Türkiye’nin dört bir köşesinde oynanan
sokak oyunlarını yaşatmak, yaşam kültürlerini paylaşmak, dünyayı 
ve kentlerini farklı yönleriyle algılayabilmek için İstanbul’da buluştu



bir bahçeye dönüştü. Resim öğretmeni
Nimet Altınkurt’un yaratıcı yönergeleriyle,
hayal güçlerini birleştiren Kültür Elçileri
rengârenk resimler yaptı. Drama ve 
öykü atölyelerinde ise olaylara farklı
yönden bakmayı öğrenen Kültür Elçileri,
paylaşma, saygı duyma, değerlendirme,
sorgulama, anlayış gibi düşünce ve
davranış şekillerini geliştirdi.    

Türkiye’nin renkli sokak
oyunlarını yaşatacaklar 
Çoğu ilk defa İstanbul’a gelen Kültür
Elçileri, İstanbul’un tarihi yarımadasını
keşfetti. Ayasofya’nın yüksek kubbesi
altında başka bir zaman diliminde
yaşadıklarını hayal edip Dolmabahçe
Sarayı’nda Osmanlı’nın ve Atatürk’ün
izlerini sürdüler. Arkeoloji Müzeleri’nde
İstanbul’un arkeolojik mirasına yakından
baktılar. Ayrıca üç gün boyunca
konakladıkları Kabataş Erkek Lisesi’nde
Boğaz’ı, vapurları, gemileri, martıları
doyasıya seyrettiler. Kültür Elçileri,
İstanbul’dan ayine-i devran, Altınova’dan

gazoz kapağı, Edirne’den “Tilki baba 
saat kaç?”, Enez’den mor menekşe,
Boyabat’tan köşe kapmaca,  Zile’den
kiremitli çizgi, Yalvaç’tan elim sende,
Gazipaşa’dan körebe, Side’den 7 kiremit,
Adana’dan mendil kapmaca, Ödemiş’ten
tık tık, Altındağ’dan dokuztaş, Bursa’dan
hımbıl, Bitlis’ten çolo, Akmağdeni’nden 
kaf güzel peynir, Battalgazi’den yağ
satarım bal satarım, Şahinbey’den eşlerim
beş, Arapgir’den parmak ve Simav’dan
çatlak patlak isimli oyunları oynayarak,
Türkiye’nin renkli sokak oyunlarını
yaşatmak, aktarmak için öğrendiler.  

2008 yılında hayata geçirilen ve 2012
yılına kadar Türkiye’nin 77 kentinde 4000
çocuğu kentlerinin Kültür Elçisi olarak
yetiştirmeyi hedefleyen proje kapsamında,
doğal miras, kent mimarisi, arkeoloji ve
yaşam kültürü ana başlıklarında eğitimlere
yer veriliyor.  Kültür Elçileri, kentlerine farklı
bir gözle bakmayı, kültürel ve doğal
değerlerle bağ kurmayı öğrenerek,
korunma ve yaşatma bilinci geliştiriyor. 



kitap

BURSA’NIN TARİHİ
MAHALLELERİ-1

Bursa’nın Alipaşa,
Hocaalizade, İbrahimpaşa,
Maksem, Nalbantoğlu ve
Tahtakale mahalleleri bu
kitapta bir araya getirildi.
Bursa’nın Tarihi Mahalleleri-1
kitabının en büyük özelliği,
mahalle sakinleriyle yapılmış
sözlü tarih çalışmasının
çıktılarından oluşması. 
Bursa Büyükşehir 
Belediyesi’nin hazırladığı 
kitap 737 sayfa. Tarihsel
gelişim, fiziki ve iktisadi 
gelişim, sosyal yaşam, kültür 
ve eğitim kurumları 
ve haritalarla başlayarak 
genel bilgiler veriyor. 
Ardından farklı kesimlerden
oluşan mahalle sakinlerinin
anlattıkları başlıyor. Kale ve
çarşı konusunda iki büyük
uluslararası sempozyum 
yapan ve hemen ardından
kitaplarla bu uğraşını
destekleyen Bursa Büyükşehir
Belediyesi, şimdi ise Ekim
ayında yapılacak “mahalle”
konulu sempozyuma
hazırlanıyor. 

GESİ EVLERİ

Mimar Sinan’ın yetiştiği yöredeki
köyler ve geleneksel evler Prof.
Dr. Mimar Vacit İmamoğlu
tarafından Gesi Evleri isimli
kitapta toplandı. Kayseri
Büyükşehir Belediyesi tarafından
yayımlanan kitap 440 sayfadan
oluşuyor. Çizim ve fotoğraflarla
desteklenen kitap Gesi, Efkere,
Darsiyak, Nize gibi köylerin
konut dokuları ve sokaklarıyla
ilgili genel bilgiler vererek
başlıyor. Genel karakterleri,
planları, avlu ve bahçeleri,
mimari özellikleri, sosyal
çevreleri, dinlere göre farklı
özellikleri, eşya ve mobilya
anlayışı, malzeme kullanımı 
ve yapım usulleri gibi başlıklarla
yöre evlerinin genel karakteri
inceleniyor. “Gesi ve köyleri,
öncelikle konumlarıyla
etkileyicidir; içinde bulundukları
vadiler nedeniyle görenleri 
huşu içinde bırakır,” diyen 
yazar İmamoğlu, Gesi’deki
araştırmalarına 2001 yılında
başladığını söylüyor. Raşit 
Efendi Konağı, Fikri Öztürk Evi,
Mehmet Anguç Evi gibi
geleneksel yaşam kültürünü
anlatan ve günümüze taşıyan
evlere yazar büyüteç tutarak
okurlarla ayrıntıları paylaşıyor. 

Kitaptan;  
Baharın görmelisin 
söğütleri Gesi’de
Güvercin bulutların gölgesinde
Dantel dantel açarken yaprakları
Islak çayırlar üstünde   

ANTALYA, ISPARTA VE BURDUR
EVLERİNDE CEPHE BİÇİMLENİŞİ

Suna-İnan Kıraç Akdeniz
Medeniyetleri Araştırma Enstitüsü
tarafından yayımlanan ve Nur
Urfalıoğlu tarafından hazırlanan
Antalya, Isparta ve Burdur
Evlerinde Cephe Biçimlenişi adlı
kitap 405 sayfadan oluşuyor.
Fernand Braudel’in “Nedir bu
Akdeniz? Binbir şeyin hepsi
birden. Bir peyzaj değil, sayısız
peyzajlar. Bir deniz değil,
birbirini izleyen birçok deniz. 
Bir uygarlık değil, birbiri üzerine
yığılmış birçok uygarlık,”
alıntısıyla başlayan önsöz,
eserde neden Antalya, 
Isparta ve Burdur bölgelerinin
incelendiğini açıklar nitelikte.
Kitapta, mağara yerleşiminden
günümüze kesintisiz bir
yerleşimin olduğu bu üç kentin
birikimleri paylaşılıyor.
Fotoğraflar ve rölövelerle
belgelenen evlerin aynı zamanda
kaynak araştırması yapılmış ve
bilgiler Ön Görünüş ve Detaylar,
Vaziyet Planı, Fotoğraf ile plan,
bezeme detaylarının olduğu
Açıklamalar bölümlerinde belirli
bir düzene göre sunulmuş. 



KENDİNİ KORUYAN KENTLER
DİZİSİ: MARDİN

ÇEKÜL Vakfı’nın 2010 yılında
başlattığı Kendini Koruyan Kentler
Dizisi’nin dördüncüsü olan Mardin
kitabı yayımlandı. “Ülkemizin
kültürel mirasını koruma tarihi, çok
yönlü ve doğru yazılmalıdır,” diyen
ÇEKÜL Vakfı Başkanı Prof. Dr.
Metin Sözen’in bu cümlesinden
hareketle Gaziantep, Sivas 
ve Birgi kitapları hazırlanmıştı.
Mezopotamya’nın bir deniz gibi
uzandığı, taşların, güneşin aynı 
dili konuştuğu Mardin’de doğal,
kültürel ve kentsel koruma
politikaları, ÇEKÜL’ün 7 Bölge 
7 Kent projesiyle başlamıştı.
Yaklaşık 20 yıldır da kentteki
koruma çalışmaları devam ediyor.
ÇEKÜL’ün öncülüğünde her
kesimden koruma gönüllüsünün
çabaları ve Mardin’in kentsel,
tarihsel mirasının gün yüzüne çıkış
öyküleri bu kitapta anlatılıyor;
“Kültürel mirası neden, nasıl,
kiminle birlikte korumalı?"
sorularının yanıtı sunuluyor.
Koruma sürecinde benimsenen
kavramlar ve uygulamalar, süreçte
etkin rol almış kişilerin tanıklığı da
kitapta yer alıyor. 

MERSİN’DEN İKİ KİTAP

ÇEKÜL Vakfı ve Mersin
Valiliği’nin desteğiyle
yayınlanan ÇEKÜL Vakfı
Mersin Temsilcisi Semihi
Vural’ın Huğ’dan Gökdelene
Mersin-170 Yılın Mimarlık
Mirası ve Uğur Pişmanlık’ın
Tarsus Çeşme ve Hayratları
isimli iki kitap, Mersin’in 
bilgi-belge arşivi için önem
taşıyor. 2007 ve 2009
yıllarında yine Mersin’e dair
Mersin Halkevi-Mersin Kültür
Merkezi ve Asırlık Sağlık
Çınarı: Mersin Devlet
Hastanesi adlı kitapları
yayımlanan Semihi Vural, son
kitabı Huğ’dan Gökdelene
Mersin-170 Yılın Mimarlık
Mirası ile Mersin’in kısıtlı bir
döneminin mimari dokusunun
yanında kent yaşamına dair
çok önemli bilgiler sunuyor.
Tarsuslu olan Uğur
Pişmanlık’ın yedi yıllık
çalışmasının sonucunda
ortaya çıkan Tarsus Çeşme 
ve Hayratları kitabı, sadece 
bir envanter niteliğinde
olmanın ötesinde. Tarsus’un
çeşmelerinin sayısı, tarihi ve
mimari özelliklerine dair yazılı
belgelerin sınırlılığı göz önüne
alındığında, yaklaşık 60
çeşmenin belgelendiği kitap,
ÇEKÜL Vakfı Başkanı Metin
Sözen’in de deyimiyle, su
geçmişine ışık tutarken,
mahallelerin kültürel
dokusuna ait saptamaların
önemini ortaya koyuyor. 

NEVŞEHİR KÜLTÜR 
ENVANTERİ

Nevşehir Valiliği ile Nevşehir
Kültür ve Tabiatı Koruma
Bölge Kurulu’nca derlenen
Nevşehir Kültür Envanteri
kitabı, Kapadokya
Yayınları’ndan çıktı.
Nevşehir’in tüm taşınmaz
kültür varlıklarını okurlarıyla
paylaşan kitap, Nevşehir
Müzesi, Ürgüp Müzesi ve
Hacıbektaş Müzesi görevlileri
ve arkeologları tarafından
hazırlandı. Kitapta,
Nevşehir’in taşınmaz kültür
varlıkları bölgelerine,
eserlerin ortaya konuluş
tarihlerine ve eserlerin
mimari özelliklerine göre
düzenli sıralanarak
aktarılmış. Kolay anlaşılırlık
niteliği ile araştırmacıların
yolunu açacak kıymetteki
kitapta, Nevşehir
bölgesindeki tüm değerli 
sivil mimari eserleri ve
Osmanlı, Selçuklu,
Bizans, Roma, Hitit
dönemlerine ait birçok
kültürel varlığı detaylarıyla
paylaşılıyor. 



ajanda

Sempozyum

“Mekân ve Kültür” başlıklı VI.
Uluslararası Kültür Araştırmaları
Sempozyumu, Türkiye Kültür
Araştırmaları Derneği ile Kadir Has
Üniversitesi tarafından 8-10 Eylül
2011 tarihlerinde İstanbul’da
Kadir Has Üniversitesi’nde 
düzenlenecek. Türkiye’de kültür
araştırmalarında çalışan araştır-
macıları buluşturan sempozyumda
sinema ve mekân, bellek ve
mekân, çevre/doğa ve kültür gibi
konu başlıkları yer alacak. Web
sitesi: semp2011.kulturad.org

VI. Uluslararası Ekoloji ve Çevre
Sorunları Sempozyumu/Hum-
boldt-Bursiyerleri Kolokyumu”,
17-20 Kasım 2011 tarihinde, Ev-
renseki Manavgat Antalya’da
Adalya Resort & Spa otelinde ya-
pılacak. Ayrıntılı bilgi için:
http://aahbd.org/ecology/

Kongre

Yıldız Teknik Üniversitesi
Mimarlık Fakültesi ile TMMOB
Şehir Plancıları Odası’nın
düzenlediği 7. Türkiye Şehircilik
Kongresi 14-16 Kasım tarihleri
arasında yapılacak. Kongrenin
bu yılki başlığı “Herkes İçin
Kent, Herkes İçin Planlama:
Akıllıca, Adaletle Yeniden”.

Fuar

YEM (Yapı Endüstri Merkezi)
tarafından düzenlenen
Uluslararası Yapı Fuarı Ankara
2011, 22-25 Eylül tarihlerinde
gezilebilir. Altınpark Expo
Center’daki fuarda, yapı
sektöründeki son teknolojiler,
ürün ve hizmetler tanıtılıyor.

Festival

TMMOB Mimarlar Odası
İstanbul Büyükkent Şubesi, 3-9
Ekim 2011 tarihleri arasında
İstanbul Uluslararası Mimarlık
ve Kent Filmleri Festivali’nin
beşincisini düzenliyor. Festival
kapsamındaki Belgesel ve
Canlandırma Filmleri
Yarışması’na katılım için
belirlenen son başvuru tarihi 
ise 15 Ağustos 2011.

Atölye

TBMM Mimarlar Orası İstanbul
Büyükkent Şubesi’nin mimarlık
öğrencilerinin kentle
buluşmalarını sağlayarak
mimarlığın kamusal ve
toplumsal sorumluluğuna
yönelik farkındalık yaratmak
üzere yürüttüğü Kent Düşleri
Atölyeleri devam ediyor. Altıncısı
düzenlenen atölyenin bu yılki
teması “Kamusal Mekânlar;
Meydanlar, Sokaklar, Kıyılar...”.
Çalışma 1-31 Temmuz 2011
tarihleri arasında, Mimarlar
Odası İstanbul Büyükkent
Şubesi’nin Karaköy’deki
binasında gerçekleştirilecek.

Buluşma

Tarihi Kentler Birliği, yılın 2.
Buluşması’nı Şanlıurfa’da
yapacak. Eylül ayında yapılacak
buluşmada TKB meclis
toplantısı da gerçekleşecek. 
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