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Değerli Arkadaşlarım,

Her yılın sonunda; yaptıklarımızın,
yapamadıklarımızın ve yapmayı
hedeflediklerimizin bir muhasebesini yapmanın,
kişiler için olduğu kadar kurumlar için de
geliştirici olduğuna inanırım. 2011 yılını geride
bırakırken, sizleri de böyle bir muhasebe
yapmaya davet etmek istiyorum. TKB’nin tüm
performansı 2011 yılının Geçmişten Geleceğe
Yerel Kimlik dergilerine yansıyor. Geçen yılın ilk
sayısı, 2011 yılında sonlanan 200 Ortak 200
Eser programını değerlendirirken, ülkenin dört
bir yanına dağılmış kale, arasta ve bedesten,
konak, hamam, kilise, medrese ve zeytinyağı
fabrikası gibi birbirinden değerli tarihi mirasın
hayata dönüşünü de müjdeliyordu.  

Nisan 2011’de Malatya’da “Belde ve 
İlçelerde Koruma” başlıklı seminerde Birgi,
Mustafapaşa, Niksar ve Battalgazi-Balaban
gibi küçük ölçekli kentlerde deneyimli
belediyelerin, gönüllü profesyonellerin, koruma
kurullarının yapıcı uzmanlarının, katılımcı
üniversitelerin ve STK’ların desteğiyle geliştirilen
özgün koruma modelleri sergileniyordu. Mayıs
ayında yapılan Samsun Buluşması’nda “Her
Kente bir Kent Müzesi” başlığı altında alınan
kararlar, 50’ye yakın kent müzesi projesiyle
heyecanlandırıcı bir geri dönüşe yol açıyordu.
Bugünlerde, tarihi bir binayı kurtarmakla işe
koyulan kentler, kent müzelerini kurmak için
destek arayışındalar. Eylül’de Şanlıurfa
Buluşması, tarihi Urfa kentinin tarihi mirasını
algılanır kılma çabalarını gözler önüne
sererken, birliğin ikinci on yılda yeni çalışma
döneminin yönünü belirleyecek hedeflerin
deklare edildiği önemli bir toplantı oldu. 
Ekim ayında Bursa Mahalle Sempozyumu’nun
başarısı ve Merinos Tekstil Sanayi Müzesi’nin
açılışı gündemi belirledi. Kale-çarşı-mahalle

bütünlüğüne ilişkin somut örnekler, bu
kavramın içinin doldurulduğunu gösteriyordu.  

2011’in son ayında Şanlıurfa’da gelecek
hedeflerimizi açıkladık; ardından bir dizi
yeniliği hayata geçirmeye başladık. 2 Aralık’ta
Uzunköprü’de, ilk kültür mirası odaklı
havza/bölge toplantısını yaptık. Bölgenin
tarihsel mirasının dökümünü çıkardık, yerel
yönetimler arası dayanışma politikalarını
devreye sokmak için ilk adımı attık. Bir hafta
sonra 9-10 Aralık’ta, Osmanlının ilk sanayi
hamlesinin izlerini taşıyan Eyüp’te, endüstri
mirasımızı koruma ilkelerini ve üyelerimizin
başarılı uygulama örneklerini gündeme taşıdık.
Endüstri mirası envanterinin tamamlanması için
üyelerimizin katkılarını beklediğimizi ilan ettik. 

Tarihi Kentler Birliği on yılda elde ettiği 
somut sonuçlarla “yapabilme” yeteneğini
kanıtladı. Çok yoğun bir programla girdiğimiz
yeni çalışma döneminde, bu yeteneğimizi
mükemmelleştirme evresindeyiz; her birimiz
kendimizi geliştirmekten sorumluyuz. ÇEKÜL
Vakfı’nda, kent dosyalarının tüm disiplinlerden
uzmanların katılımıyla incelendiği 
Çarşamba Toplantıları ve ÇEKÜL Akademi’nin
ilgi ile izlenen eğitimleri bu amaca yönelik
devam ediyor. Yaptığımız restorasyon
uygulamalarının niteliğini, çağdaş anlayışlar
ve yöntemler doğrultusunda geliştirmenin,
yapıları fiziki olarak kurtarmanın yanı sıra
anılar ve insan hikâyeleri ile bir arada, bir
bütün olarak ele almanın zamanı gelmiştir. 

2012 yılına yoğun bir gündemle girerken,
tüm TKB ailesinin yeni yılını kutlar,
üyelerimize sağlık, esenlik ve verimlilik
getirmesini dilerim.  

Yeni yılda TKB’yi yoğun bir program bekliyor
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editörden

Geçen yılın son çeyreğinden, 
gelecek yıla öngörüler

Günümüzde birçok kentin, özellikle de
küçük ve orta ölçekli kentlerin, kendi
olanaklarıyla ve içe dönük bir yaklaşımla
değişen dünyanın hızına ayak uydurması
artık olanaksız görülüyor. Kentlerin
düşledikleri kalkınma düzeylerine ulaşması
için, yalnızca kendi kaynakları ve
olanakları yeterli olmuyor. 1990’lardan bu
yana dünyada egemen olan karşılıklı
bağımlılık ilkesi ortak hareket etmeyi,
işbirliklerini ve ittifakları öne çıkarırken,
aynı coğrafyayı paylaşan kentlerin ihtiyaç
duydukları ivme ve çözüm seçenekleri,
bölgesel dayanışma ve paylaşma
politikalarında gizli. Benzer doğal
kaynakları ve kültürel öğeleri paylaşan,
benzer tarihsel süreçlerden geçmiş, çok
çeşitli yollarla birbirine bağlanmış sınırdaş
kentlerin oluşturacakları işbirlikleri, içinde
bulundukları bölgenin potansiyelini
harekete geçirme, kentsel ve bölgesel
kalkınmaya ivme kazandırma gücü taşıyor.
Bu nedenle bölgesel ve yerel kaynakların
fırsata dönüştürülmesi gerekiyor.  

Bu düşünceleri, 2-3 Aralık 2011 tarihlerinde
Trakya kentlerini bir araya getiren Tarihi
Kentler Birliği Bölge Toplantısı bir kez daha
gündeme getirdi. Uzun yıllardır sorunlarını
çeşitli platformlarda enine boyuna tartışan,
ancak bir türlü ortak hareket etme enerjisini
üretemeyen Trakya kentleri, paylaştıkları
coğrafyanın ortak tarihsel ve kültürel
varlıklarının bir dökümünü çıkarırken, sahip
oldukları özgün kimlikle bir kez daha göz
göze geldiler. Toplantıdan çıkacak olan
raporun ardından, Tarihi Kentler Birliği’nin
öncülüğünde başlaması planlanan yol
haritası çalışmalarının, bölgenin ihtiyaç
duyduğu ortak vizyon ve planlama
doğrultusunda somut sonuçlar vermesi
bekleniyor. 2011 yılının son çeyreğindeki bir
başka heyecan verici gelişme, 9-10 Aralık
tarihlerinde İstanbul’un en eski ve saygın
yerleşmelerinden Eyüp’te gerçekleşti. Dini,

tarihi ve sanatsal kimliğinin yanı sıra, 19.
yüzyıldan sonra sanayileşme tarihimize en
yakından tanıklık etmiş olan Eyüp, endüstri
mirasıyla ilgili bir toplantıya da ev sahipliği
yaptı. TKB’nin 2008 yılı Kasım ayında
Kocaeli’de gerçekleştirdiği seminerde
gündeme gelen endüstri mirası, bu kez
yaptıkları büyük ölçekli proje ve
uygulamalarla örnek oluşturan yerel
yönetimlerin sunumlarıyla ete kemiğe
büründü; Tarihi Kentler Birliği’nin bu ülkenin
kültür yaşamında yarattığı farkı, somut
biçimde gözler önüne serdi. Seminer
izleyicilerinin Avrupa’dan sunulan ufuk açıcı
örnekler karşısındaki ilgisi ve dikkati,
gelecekte daha çarpıcı endüstri mirası
uygulamalarıyla karşılaşacağımız umudunu
uyandırdı. Yerel yönetimlerin eriştiği bilinç
düzeyi, kamunun elinde bulunan
demiryolları ile ilgili endüstri mirası örneği
yapıların da artık belediyeler tarafından ele
alınmasının yerindeliğini gündeme getirdi.   

2012 yılının TKB için yüksek tempolu bir
çalışma dönemi vaat ettiği görülüyor.
Gündem; arkeolojik varlıkların kazılması,
korunması ve düzenlenmesinde belediyelerin
üstlenmeye hazır olduğu rolün
tartışılmasından bölgesel toplantı ve
eğitimlerin yaygınlaştırılmasına, restorasyon
çalışmalarının niteliklerinin geliştirilmesinden
yerel yönetimlerin somut olmayan kültürel
miras çalışmalarında proje üretmelerine,
merkezi yönetimin ilgili birimleriyle kurulacak
etkili işbirliklerinden korumanın önündeki
yasal mevzuat ve uygulamalarla ilgili
engellerin aşılmasına kadar uzanan bir
yoğunluğu kapsıyor. Görünen o ki, 2012
yılında TKB üyesi kentlere durmak yok...
2012 yılının, bu toprakların tarihsel
derinliğini, kültür çeşitliliğini, insan
zenginliğini hak ettiği özen ve
değerbilirlikle buluşturması dileğiyle...

Handan Dedehayır
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Filozofların kenti 
Tarsus’a felsefe okulu 
Adını Antik Çağ’da Tarsuslu filozof Aratos’tan
alan ve 2004 yılından bu yana Tarsus’ta
yayınlanan Aratos dergisi, Aratos Felsefe
Okulu’nu açtı. Bugüne kadar 48 sayısı
yayınlanan derginin felsefe okulu ilk dersine 
17 Aralık’ta başladı. Aratos’un yayın yönetmeni
Uğur Pişmanlık’ın çabalarıyla açılan okulda,
Mersin ve Çukurova üniversitelerinden öğretim
üyeleri ders veriyor. Dersler felsefe, sosyoloji,
tarih, edebiyat ve güzel sanatlar olmak üzere 
5 ana dalda yapılıyor. Resim, mimarlık, müzik,
çevre ve tıp ele alınan konulardan bazıları…

Entelköy Efeköy’e Karşı
ÇEKÜL'ün Entelköy Efeköye Karşı film projesiyle tanışması bir yıl öncesine
dayanıyor. Yönetmen Yüksel Aksu ve yapımcı Muharrem Gülmez ÇEKÜL Evi’ne
gelip hayallerini Prof. Dr. Metin Sözen ile paylaşmış ve fikir alışverişinde
bulunmuştu. TKB üyesi Söke’nin köylerinden Doğanbey Köyü ve Bafa Gölü’nde
yapılan çekimler yaklaşık bir yıl sürdü ve filmde sinema oyuncularının yanı sıra
yerel halk da rol aldı. Haliç Kongre Merkezi’nde yapılan özel gösterimde
yönetmen Yüksel Aksu, “Bu gösterimi bir köy düğünü gibi düşünün” diyerek
unuttuğumuz imeceyi, hoşgörüyü hatırlatıp filmin mesajlarına dair ipucu verdi.
Kültürel miras, doğal miras, geleneksel yaşam kültürünün korunması ve
yaşatılmasının vurgulandığı filme emeği geçenleri kutlarız… 

Kendini Koruyan 
Kentler Sergileri 
Gaziantep ile başladı
Kendini Koruyan Kentler programıyla
sürdürülen çalışmaları kitap dizisiyle paylaşan
ÇEKÜL, şimdi bu paylaşımı sergilerle
çoğaltıyor. Kendini Koruyan Kentler Sergileri
Gaziantep ile ÇEKÜL Evi’nde başladı.
Gaziantep sergisi, kentin dönüşümünü ÇEKÜL
ve Gaziantep Büyükşehir Belediyesi arşivindeki
fotoğraflarla gözler önüne seriyor. ÇEKÜL
Evi’nde 1 Aralık tarihinde yapılan açılışa Tarihi
Kentler Birliği ve Gaziantep Büyükşehir
Belediye Başkanı Dr. Asım Güzelbey,
Gaziantepliler Derneği Federasyonu Başkanı
İnal Aydınoğlu, oyuncu Antepli Arif Erkin ve
İstanbul’daki Gaziantepliler derneklerinin
üyeleri katıldı. Sergi 1 Ocak 2012 tarihine
kadar açık kalacak. Sivas ve Mardin ile
sürecek Kendini Koruyan Kentler Sergileri
Diagonal’in desteğiyle gerçekleştiriliyor.
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Bu oyunu
daha önce 
duydunuz mu? 
Mangala, Türk kültüründe
bulunan, unutulmuş bir zekâ 
ve strateji oyunu. Bu geleneksel
oyun genç girişimci kardeşler
Serkan Aziz Ceyhan ve Serdar
Asaf Ceyhan sayesinde yeniden
hayat buldu. İki kardeşin çabası
somut olmayan kültürel miras
çalışmalarına örnek teşkil
edecek nitelikte. Ceyhanlar
Kültür ve Turizm Bakanlığı’ndan
da destek alan oyunun
yayılması için çaba sarf ediyor.
Bu çaba ürünlerini vermeye
başladı; Mangala bazı
okullarda, üniversitelerde,
cezaevlerinde oynanmaya
başladı; hatta yerli televizyon
dizilerinde tanıtımı yapıldı.
Pek çok belgeden Osmanlı
saray ve kahve kültürünün 
bir parçası olduğu anlaşılan
Mangala’nın, Gaziantep
Kalesi’nde de izini görmek
mümkün. 
Daha fazla bilgi için
http://www.mangala.com.tr
adresi ziyaret edilebilir.  

Anadolu Araştırmaları 
seminerlerine ilgi büyük

ÇEKÜL Anadolu Araştırmaları, geçen yıl başlattığı Lisansüstü Tez
Seminerleri’ne bu yıl da devam ediyor. Araştırmalarını kültür mirasının

korunması kapsamında yapan genç akademisyenler, ÇEKÜL Evi’nde
çalışmalarını paylaşıyor. Kimi zaman İstanbul’dan bir hamam, kimi zaman

Anadolu kentlerindeki konaklar seminerlerin konusu olurken, eserlerin,
mekânların korunması ve yaşamaya devam etmesi için neler yapılması

gerektiği ile ilgili öneriler de paylaşılıyor. 

ÇEKÜL gönüllü eğitimcileri 
Anadolu yollarında 

ÇEKÜL’ün kültürel miras eğitim çalışmaları
kapsamında ETİ ile yürüttüğü “Kültür Elçileri

Projesi” bu yıl TKB üyesi 15 kentte yapılacak:
Tosya, Nallıhan, Silifke, Şehitkâmil, Kula,

Aydın, Yatağan, Şile, Bartın, Havsa,
Uzunköprü, İskilip, Mecitözü, Aksaray ve

Savur. Doğal miras, arkeolojik miras, kent
mimarisi ve yaşam kültürü ana başlıklarında

eğitim alan 12 yaş grubundaki öğrenciler
eğitimin sonunda kentlerinin “Kültür Elçisi”

oluyor. Eğitimci eğitimini başarıyla
tamamlayan ÇEKÜL’ün 20 gönüllü eğitimcisi,
Anadolu’da buluştukları çocuklarla bilgilerini

paylaşmanın tadını çıkarıyor, yerel uzmanların ve yerel yönetimlerin
desteğiyle kültür mirasının yeni kuşaklara aktarılmasına destek oluyor. 
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Pamphylia kentlerinden Side’de iki yıl önce başlayan
değişim devam ediyor. Turizmin olumsuz etkileriyle
algılanmaz hale gelen kentin tarihi dokusu, esnafın
ve turizmcilerin uygunsuz kullanımı ve işgaline son
verildikten sonra yeniden görünür oldu. Prof. Dr.
Metin Sözen’in deyimiyle önce “kentin eli yüzü
yıkandı” şimdi ise sırada Side’nin belleğini
güçlendirme, geçmişiyle bugün arasında bağ kurma
çabası var. Bu amaçla öncelikle bir kent müzesi ve
arşivi oluşturulacak, envanter çalışması yapılacak.
Kitap ve sergilerle de müzenin kurulma aşamasına
dikkat çekilecek. “Irkların ülkesi” anlamına gelen
Pamphylia bölgesini ve Side’yi anlatan kitaplar ve
fotoğraf sergisi, yörede çalışan uzmanlar ve bilim
adamlarının imzasını taşıyacak. Side’de yakın

zamanda hayata geçirilmek istenen projeler
arasında bölgesel eğitimlerin verileceği bir ÇEKÜL
Eğitim ve Kültür Evi’nın açılması da bulunuyor.

Prof. Dr. Metin Sözen Side’de yaşanan değişimin,
turizmin etkisiyle çökmüş bir kentin yeniden 
canlanma çabası olduğunu söyledi: “Bu değişim
hafife alınmamalıdır. Side’de yaşananlar, bir kentin
modern dünyadaki direniş öyküsüdür. Yerel yöneticiler
ve sivil hareketin kararlı yaklaşımı sayesinde, özel
sektör ve işletmeciler bu değişime ayak uydurmuş,
düzenlenen toplantılarla başlayan dönüşüm sonunda
kent kısa sürede nefes almaya başlamıştır. Kentlere
turizmin gelmesini istemek doğaldır. Ancak
unutulmamalıdır ki doğru planlanmayan turizm
büyümesi bir kentin yaşam kalitesini azaltır. Side bu
olumsuz gidişatı zamanında fark ederek müdahale
etmiştir. Kararlı yöneticiler, kendilerinden sonra
gelecek seçilmişlere koruması zor bir miras bırakacak.
Çünkü Side’nin koruma politikasının süreklilik
kazanması için, değişen politikalar ve ekonomik
dengelere karşı diri durmaları gerekecektir.” Sözen
ayrıca bu sayede kentte sosyal ve kültürel aktivitelerin
de anlam kazandığını vurguladı.

Çalışmaların kalıcı olmasını ve tarihi kentin
korunmasını amaçlayan, Prof. Dr. Metin Sözen’in
desteği ve danışmanlığında hazırlanan Side 
Koruma Revizyon İmar Planı da Belediye Meclisi
üyeleri tarafından onaylandı. Side Belediye Başkanı
Abdulkadir Uçar, imar planı sayesinde tarihi antik
kentin içinde kaçak yapılaşma olamayacağını
söyledi. Plan kapsamında üç kent müzesi, 
arkeolojik park alanı, bisiklet ve engelli yolu
yapılacağını belirten Uçar, “Roma Hamamı, 
Tüke, Athena ve Apollon Tapınağı çevresinde
çalışmalar devam ediyor,” dedi.

Side’deki olumlu gelişmelerden bir diğeri de, 
Kültür ve Turizm Bakanlığı’na bağlı olan tapınaklar
bölgesinin Side Belediyesi’ne tahsis etmesi. 
Böylece bölgenin güvenliğinin artması hedefleniyor.

haber

Side’nin korunması 
için imar planı revize edildi
Side'nin turizm kenti olması, yapılan koruma çalışmalarında
farklı yaklaşımlar geliştirmesine, yeni yöntemler üretmesine
neden oldu. Side çalışmaya devam ediyor  



haber

Kültür mirasının korunması kapsamında yerel
örgütlenmelerin en iyi örneklerinden biri Birgi. 
7’den 77’ye Birgi’deki herkes koruma gönüllüsü gibi
çalışıyor. ÇEKÜL’ün 7 Bölge 7 Kent projesi kapsamında
Birgi’de yürüttüğü çalışmalar, 90’lı yılların başında
başlamıştı. Arkeolog Emin Başaranbilek’in ÇEKÜL Küçük
Menderes Havza Koordinatörü olmasıyla çalışmalar
güçlendi ve süreklilik kazandı. Koruma gönüllüleri, 
Birgi Çevre ve Kültür Evi’nin 2003 yılında açılmasıyla 
bir mekâna kavuşarak havza boyutundaki koruma
çalışmalarını buradan yürütmeye başladı. Küçük
Menderes Havzası Yüzey Araştırmaları, paneller, şiir
günleri, söyleşiler derken Birgi halkı ve yerel yöneticiler
birlikte hareket ederek, paylaşarak, kültürel miraslarını
korumayı başardı. Şimdi, deneyimlerini çevre kentlerden
gelenlere aktarıyor, yeni örgütlenmeler oluşturuyorlar. 

ÇEKÜL Vakfı’ndan Betül Sözen ve Örgütlenme
Koordinatörü Yonca Moralı bu kez, Ege Üniversitesi
İletişim Fakültesi öğretim üyeleri ve öğrencileriyle bir
araya gelmek için Kasım ayında Birgi’deydi. Gönüllü
buluşmasında önce Birgi’de yapılan çalışmalar paylaşıldı.
Birgi’nin taş evleri, restorasyonları, meydan düzenlemeleri
incelendi. Buluşmaya katılan İletişim Fakültesi öğretim
üyeleri ve öğrencileri artık birer ÇEKÜL Birgi gönüllüsü.
Önümüzdeki aylarda düzenlenecek toplantılarla 
Birgi’de yapılacak ortak çalışmalar yeniden gözden
geçirilecek ve kentin nefes alarak, yaşayarak korunması
yeni gönüllülerin katılımıyla devam edecek. 

Birgi’de üniversite örgütlenmesi
Ege Üniversitesi İletişim Fakültesi öğretim üyeleri ve öğrencileri
ÇEKÜL Birgi Evi’nde buluştu. Kültür mirasını korumaya 
yönelik çalışmalara bundan böyle onlar da destek olacak





TKB toplantısı Uzunköprü’de
yapıldı. TKB tarihinin ilk
havza/bölge toplantısı olarak
kayıtlara geçen etkinlikte, 
Trakya kentlerinin temsilcileri
sorunlarını, hedeflerini, kültürel
varlıklarını anlattılar. Böylece
Trakya’nın “bölge ölçeğinde
strateji” geliştirebilmesi, 
bir yol haritasına kavuşabilmesi
için ilk adım atılmış oldu.

Ortak Miras,
Ortak Hedefler



bölge toplantısı

Tarihi Kentler Birliği’nin ilk bölge toplantısı Uzunköprü’de
yapıldı. Trakya’da kültürel ve doğal mirasın havza
boyutunda korunması, kentler arası işbirliğinin ve
paylaşımın artması, bölgedeki ortak kültürel değerlerin
tespit edilmesi, TKB üyesi Trakya kentlerinde envanter
çalışmalarının başlaması ve bölgede kamu-yerel-sivil-özel
işbirliklerinin oluşması, toplantının ana hedeflerini
oluşturdu. 

Cuma günü Edirne Valisi Gökhan Sözer’i ziyaretle
başlayan toplantı, Edirne gezisi ile devam etti. ÇEKÜL
Trakya Bölge Koordinatörü mimar Mehmet Tan
rehberliğinde, Karaağaç’taki Tren İstasyonu, Lozan Anıtı,
ÇEKÜL’ün desteğiyle restore edilen Karakol Binası, Sağlık
Müzesi, Saray-ı Cedit, Muradiye Camisi, Selimiye Camisi,
Üç Şerefeli Cami, Makedonya Kulesi, Ali Paşa ile
Çilingirler Çarşısı; Balık Pazarı, Saraçlar ile Şair Fuzuli
caddeleri, Tahmis Meydanı, Rüstempaşa Kervansarayı,
Bedesten, Eski Cami, Tarihi Belediye Binası ve
Ekmekçizade Kervansarayı incelendi.

TKB Başkanı ve Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı 
Dr. Asım Güzelbey, TKB Encümen Üyeleri, ÇEKÜL Vakfı
Başkanı Prof. Dr. Metin Sözen ve ÇEKÜL uzman ekibinin
katıldığı Edirne ziyaretinin ardından, “Uygarlığın Aktığı
Coğrafya: Dün, Bugün, Yarın” başlıklı Trakya Bölge
Toplantısı için Uzunköprü’ye gidildi.

Toplantıyı, Tarihi Kentler Birliği’nin Trakya Bölgesi’ndeki
üyeleri Uzunköprü, Edirne, Enez, Havsa, İpsala, Kırklareli,
Tekirdağ ve Vize kentlerinin belediye başkanları, ilçe
kaymakamları, Kültür ve Turizm Bakanlığı temsilcileri,
Trakya kentlerinin İl Genel Meclis Başkanı ve üyeleri,
bölgedeki sivil örgütler ve çok sayıda katılımcı takip etti.
Toplantı açılış konuşmalarıyla başladı. 

“Trakya’dan beklentimiz yüksektir”
Prof. Dr. Metin Sözen
ÇEKÜL Vakfı ve TKB Danışma Kurulu Başkanı

“TKB kurulduğunda ilk
toplantılarını Edirne ve
Tekirdağ’da yapmıştı. Bölge
valilerinin de katıldığı toplantıda
birliğin gelecek hedeflerinin bir
çerçevesi çıkmıştı. Gelecek 
on yıl hedeflerini konuştuğumuz
bugünlerde yine Trakya’dayız.
Kamu-yerel-sivil-özel birlikteliği
artık bir söylem olmaktan çıkıp
dayanışma odağı olmuştur. Bu

dayanışmanın içinde üniversiteler yerini iyi saptamalıdır.
Artık kaynak ve emek kaybı yaşamadan yolumuza
devam etmeliyiz. Kelkit Havza Birliği ve diğer birliklerin
kurulmasıyla bütüncül bakış açısı gelişmeye başlamıştır.
Şimdi ise havza ve bölge ölçeğindeki toplantılarla bir
adım daha ileri gitme vakti gelmiştir. Coğrafyalar size ne
yapmanız gerektiğini gösterir. Trakya’nın önceliği,
toprağın atındaki-üstündeki değerlerin saptanması,
kapsamlı envanterinin hazırlanmasıdır. En zoru ise
Edirne envanteridir ama eski bir başkentin envanterinin
yapılması Trakya için itici güç olacaktır. Trakya’dan
beklentimiz yüksektir. Tüm kentlerin envanteri
tamamlandığında, Balkanların dünü-bugünü-yarınıyla
köklü bir iletişim kurmak kolaylaşacaktır. Trakya’nın
2012 yılı sonuna kadar bölgesel yol haritası
tamamlanmalıdır. Bu coğrafyadaki kültürel ilişkiler
kuvvetlendirilmelidir. Trakya kentlerinde başlayan
koruma çalışmaları bütüncül olarak devam etmelidir.
Trakya’ya turizm gelecekse kültür öncelikli ve nitelikli
olmalıdır. Anadolu’nun diğer yörelerinde yapılacak
bölge toplantılarına Trakya öncü olacak, model
oluşturacaktır.”    

Uzunköprü, TKB Trakya Bölge
Toplantısı’na ev sahipliği yaptı



“Trakya bölgesel olarak öncü olacaktır” 
Dr. Asım Güzelbey
TKB ve Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı 

“Kalelerden anıtsal yapılara,
çarşılardan mahallelere projeler
üretiliyor. Somut olmayan kültürel
mirasın korunması için de çalışmalar
yapılıyor. Gelecek on yılın hedefleri
arasında havza ölçeğinde çalışmalar
var. Bölge toplantılarının ilkini
Trakya’da yapıyoruz. Sorunların havza
ve bölge ölçeğinde anlaşılır olması için
toplantılara devam edeceğiz. Kentlerin

tek başına bir turizm destinasyonu olması mümkün değil.
Bölgesel planlamalar yapmamız gerekiyor. TKB olarak
Trakya’yı bütün olarak görüyoruz. Trakya kentlerinin el ele
verme vakti gelmiştir. Modern kentleri kurgularken tarihi kent
odaklarını unutmamak için toplantılar yapıyoruz. Başkan
olduktan sonra ilk defa Edirne’ye geldim. Hiç böyle
algılamamıştım. Edirne’ye ve diğer Trakya kentlerine gelen
turist sayısı olması gerekenin 10’da biri kadardır. Bölgesel
planlamalarla doğru ve nitelikli yatırımların yapılmasını
sağlamamız gerek. Trakya bölgesel olarak öncü olacak.”

“Balkanlarla duygusal bağımız kopmamıştır”
Gökhan Sözer
Edirne Valisi

“Balkanların en önemli kenti
Edirne’dir. Mimari eserlerimiz ve
yaşanmışlıklardan dolayı Balkanlarla
kültürel ve duygusal bağımız hiç
kopmamıştır. Edirne’nin Osmanlı
başkenti olması, Mimar Sinan’ın
eserleri ve arkeolojik varlıkları
nedeniyle ağır bir yük taşıyoruz.
Koruma bilinci bizim için çok yeni.
TKB bu bilincin ülkemizde

gelişmesine katkı sağlamaktadır. Toplantıdan doğacak
sonuçlar takip edildiği takdirde somut adımlar atılacaktır.” 

Tekirdağ Vali Yardımcısı ve İl Özel İdare Genel Sekreteri
Mustafa Yel’in de Tekirdağ’ınkonuşmasının ardından, 
bölge kentlerinin değerlendirildiği sunumlar başladı.

“Uygarlığın aktığı coğrafya: 
dün, bugün, yarın”
Dr. Ahmet Yaraş
Trakya Üniversitesi Öğretim üyesi  

Ahmet Yaraş, Trakların izinin
sürüldüğü arkeolojik kazı alanları,
Meriç, Tunca, Ergene gibi önemli
nehirlerin üzerindeki tarihi köprüler,
Mimar Sinan eserleri, müzeler,
Cumhuriyet dönemi yapıları,
endüstri mirası yapılar, hamamlar,
cami, külliye ve medreseler ile sivil
mimarlık örneklerine dikkat çekti.
Kazı çalışmaları durdurulan,

ödenek yetersizliğinden dolayı yavaş ilerleyen ve güvenlik
sorunu nedeniyle kaçak kazılara maruz kalan arkeolojik
alanların ilgi beklediğini vurguladı:

“Türkiye’deki ilk kazılar Edirne’de başlamasına rağmen
günümüzde az sayıda kazı yapılıyor. Zindanaltı kurtarma
kazıları bunlardan sadece bir tanesi. Bölgede tümülüsler,
dolmenler, antik kentler çok fazla, envanterlerinin
olmaması ise büyük bir eksiklik. Edirne’de altı önemli antik
yol var ancak projeleri yok. Osmanlının anlaşılması için,
Roma döneminin iyi bilinmesi gerekiyor. Edirne’nin
birikiminin algılanması için kent müzesi, el sanatları
sergileme alanları, Kırkpınar Müzesi, Balkan Savaşları
Müzesi, Mimar Sinan ve Selimiye Külliyesi Müzesi, İlhan
Koman Müzesi, Doğa ve Tabiat Varlıkları Müzesi gibi
müzeler açılmalıdır.”



“Kentle-kırın arasında 
yeni köprüler oluşturmalıyız”
Faruk Göksu
ÇEKÜL Vakfı Yüksek Danışma Kurulu üyesi, şehir plancı

Göksu, Trakya kentlerinin ortak
özelliklerini vurgulayarak “Bölgesel
Yönetim Planı”nın alt başlıklarına
değindi. Ekonomik dayanıklılık,
kentsel kalite, toplumsal bütünlük,
tarihi ve kültürel korumanın dikkate
alınması gerektiğini vurgulayarak,
ekonomik ve kültürel kümelenme,
kültürel mirasın entegre yönetimi,
sektörel stratejiler ve çarpan

etkileşim yönetim planını içeren 10 temel ilkeyi anlattı: 

“Bugüne kadar hep kent ölçeğinde stratejiler geliştirdik. Şimdi
ise bölge ölçeğinde strateji geliştirmek zorundayız. Trakya
bunun ilk örneklerinden biri olacak. Birlikte bakmak, bölgesel
bakmak bu toplantının ana konusu. Anahtar kelimeyse
‘yönetim’. TKB, gelecek on yılı bölgesel açıdan ele almaya
karar verdi. Dört-beş yıl içinde bugün anlatacaklarımızın içi
dolacaktır. Küresel sermayenin, büyük yatırımların geçiş
noktası Trakya’ya birtakım roller biçilmiştir. Bunun olumlu ve
olumsuz etkilerini tartışmalıyız. Trakya’nın köprüleri, zorlukları
aşmanın sembolüdür. Doğu ile batının, kuzey ile
Marmara’nın arasındaki köprünün yarattığı enerjileri
kullanmak gerekiyor. Trakya İstanbul’un stresi altındadır.
Bunu durdurmak ‘içten’ bir bakışla, ‘bölgesel dayanışmayla’
mümkündür. Kentle-kırın arasında yeni köprüler
oluşturmalıyız. Ekonomi ve ekolojinin buluşmasının
yaratacağı fırsatları tartışmalıyız. En büyük mavi-yeşil
zenginliği Trakya’dadır. Osmanlının Edirne’yi başkent ilan
etmesi, İstanbul’un fethini sağlamıştır. Küresel sermayenin
ulaşım ve ekonomik koridorlarının nasıl bir çarpan etkisi
yaratacağını bu nedenle iyi düşünmeliyiz. TKB, ‘Çarpan
Etkileşim Yönetim Planı’nı Trakya’dan gündeme getirmeye
başlamıştır. Van depremi, mekânsal ve ekonomik olarak
dayanıklı olmadığımızı gösterdi. Kentsel kalitede sınıfta
kaldık. Planlama yaparken bunu gözönüne almalıyız.
Çeşitlilik yönetimi de tartışılmalıdır. Kültürel, demografik,
ekonomik ve ekolojik çeşitlilik değerlendirilmelidir. Yeşil ağlar
Trakya’nın olmazsa olmazıdır. Tarım ön plana çıkmalıdır. 
Ve uygulanabilir bölge planları hazırlanmalıdır. Bugün
bahsettiğim kavramların içi bir an önce doldurulmalı, Trakya

Bölgesel Yönetim Planı bir an önce hazırlamalıdır. Bütün
yöneticiler bir araya gelmeli ve ortak vizyon oluşturulmalıdır.
Kentler arasında etkileşim ağları sağlanmalı, öncelikler
belirlenmelidir. Tarih ve kültür, kentsel ve bölgesel gelişmenin
önceliği olmalıdır. Sanayi ve tarım işbirliği içinde olmalı,
ekonomik envanter hazırlanmalıdır. Sektörel stratejiler
hazırlanırken üniversiteler mutlaka içinde yer almalıdır. O
kadar çok değer var ki bu fırsatlar çarpan etkisi yaratacaktır.”

Sekiz belediye, dört ana 
başlıkta kentlerini anlattı  
Trakya Bölge Toplantısı’nda TKB üyesi belediyelerin söz
aldığı bölüm çarpıcı verileri gündeme getirdi. Dört ana
başlık altında çalışmalar özetlendi: Kentlerin kültür
varlıkları, kültür varlıklarının korunması konusunda
karşılaşılan sorunlar, koruma sürecinde elde edilen
kazanımlar ile hedefler ve amaçlar.  

Hakan İnci
Edirne Belediye Başkan Yardımcısı

Edirne’de Tunç dönemine ait olan 
ve Trak kültüründe oldukça sık
görülen dolmenler ve menhirler
olmak üzere iki tür megalitik anıt
vardır. Megalitik anıtlar Trakya’nın
kuzeyinde, Edirne-Kırklareli’nin 
Yıldız dağlık bölgesinde, Edirne’nin
20 km uzağında görülür. Dolmen
olarak tanımlanan, yerel olarak
“kapaklıkaya” olarak adlandırılan 

ve mezar olarak kullanılan anıtlar M.Ö. 12. yüzyılda
yapılmaya başlanmıştır. Bunların dışında başlıca kültür
varlıklarımız Hadrianopolis’ten geriye kalan Makedon Kulesi
ve Kentsel Arkeoloji Parkı, Gazimihal Köprüsü, Eski Cami,
Saray-ı Cedide-i Amire, Muradiye Camisi, Üç Şerefeli Cami,
Peykler Medresesi, Saatli Medrese, Dar’ül Hadis Camisi ve
Dar’ül Hadis Medresesi, II. Beyazıt Külliyesi, Edirne Selimiye
Camisi ve Külliyesi, Rüstem Paşa Kervansarayı, Ali Paşa
Çarşısı, Ekmekçizade Köprüsü, Mecidiye Köprüsü,
Şehabettin Paşa Köprüsü, 30 adet tabya, Büyük Sinagog,
Sveti Georgi Bulgar Kilisesi, Bahai Evi, İtalyan Kilisesi’dir.
Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri 2011 yılında UNESCO
Somut Olmayan Kültür Mirası Listesi’ne girerek dünya
çapında tescillenmiştir. Somut olmayan kültürel miras
kapsamında Hıdrellez şenlikleri ve Kakava şenlikleri de yer

II. Beyazıt Külliyesi Enez Ayasofya Kilisesi



almaktadır. Karşılaştığımız Sorunlar: Mülkiyet ve ekonomik
sorunlar ve restore edilen eserlerin kullanılmasıyla ilgilidir.
Kazanımlarımız: Özgün kent kimliğinin, dokusunun geleceğe
doğru aktarılması, korunan yapının türüne ve özelliğine
uygun yeni mekânların hayata geçirilmesi; kentin gezi,
ziyaret güzergâhlarının değişmesi, ana ulaşım şemasına
doğru müdahale ile oluşturulan yaya bölgeleridir.
Hedeflerimiz: Yapısal korumanın sürdürülmesine yönelik
projeler hazırlamak, kentsel gelişim etkilerinin yönetilmesi,
ziyaretçi yönetimi, eğitim ve araştırma imkânlarının
çoğaltılması, bilgi yönetiminin işlevlendirilmesi, alan yönetim
planının sürdürülebilir olması, finansal kaynak yaratılması
için projeler üretilmesidir. 

Ahmet Çayır
Enez Belediye Başkanı

Enez eski çağda kara, deniz ve nehir
ticaret yollarının kesiştiği iki limanlı
şehir iken, zamanla Meriç nehrinin
taşıdığı mil nedeniyle denizden 
4,5 km kadar içeride kalmıştır. 
Enez Kalesi ve surları önemli kültür
varlıklarımız arasındadır. Sur
duvarının uzunluğu 740, genişliği 
yer yer 3, yüksekliği 25 metreyi
bulmaktadır. İki kapılı ve değişik 

tipte 12 kulelidir. Diğer kültürel varlıklarımız ise su terazisi,
mozaikler, tanrıça heykeli, köprü, Hoca Çeşme Höyüğü,
Çataltepe Tümülüsü, Çakıllık Açması, Pan Mağarası, Taşaltı
Nekropolü, Kral Kızı Bazilikası, Roma Yolu ve Kanalizasyon,
Orta Çağ Şapeli ve Ayasofya Kilisesi’dir. Hedeflediklerimiz:
Limanın marina olarak kullanımının sağlanması, deniz
ürünlerinin geliştirilmesi, Gümrük/Dedeağaç limanlarıyla
deniz ticareti, Milli Park Alanı’nda kuş gözlem evlerinin
kurulması, yaban hayatının zenginleştirilerek avcılığın
sağlanması, sörf, yelken ve dalgıç okullarının açılması,
üniversitelerin yaz okulların yapılması, turizmin desteklenmesi
için konaklama mekânlarının açılması, Pan mağarasının
ziyarete açılması, kazı alanlarının restorasyonları ve müze
oluşturulması, envanter hazırlanması, kale restorasyonu için
Kültür ve Turizm Bakanlığı’na proje hazırlanması, kale giriş
yolunun düzenlenmesi, su terazisi çevresinin düzenlenmesi,
Has Yunus Bey Türbesi ve çevresindeki mezarlık alanının
bakım onarımı, Kervansaray’ın kültür merkezi olarak
restorasyon projesinin hazırlanması. 

Oğuz Tekin
Havsa Belediye Başkanı 

Havsa M.Ö. 3000 yılında Niki 
adı ile Romalılar tarafından
kurulmuştur. 1356’da Rumeli’ye
geçen Türkler, 1361’de Niki’yi 
zapt ederek buraya Hosa adını
vermişlerdir. Altı mahalle ve 
22 köyden oluşan Havsa’nın
ekonomisi tarım ve hayvancılık
ağırlıklı olup Marmara bölgesinin
en büyük canlı hayvan pazarı

burada kurulmaktadır. Kültürel varlıklarımız: Sokollu
Mehmet Paşa Camisi ve Külliyesi, Havsa Hacı Süleyman
Camisi, Kurtbey Türbesi, Hasköy Mahmut Paşa Camisi 
ve Tümülüsü, Arpaç Köyü Tümülüsleri, Köseömer Köyü
Tümülüsü, Söğütlüdere Köyü Tümülüsü ve Mil Taşı. 
En büyük sorunumuz ise tümülüslerde yapılan kaçak
kazılardır. Proje hazırlanma süreçlerinde ve finans
aşamasında da sorunlar yaşamaktayız.  

Mehmet Karagöz
İpsala Belediye Başkanı

Odris’lerin başkenti, çeltik diyarı
İpsala’daki kültürel varlıklarımız
Herbyzelmis, Kersobleptes ve
Kotys dönemine ait buluntular,
Alaca Mustafa Paşa Camisi,
Koyunyeri köyünde yer alan
Ahşap Çatılı Eski Cami,
Yenikarpuzlu beldesinde yer alan
tarihi cami, Pazardere Köyü
Meşelik A ve B Tümülüsleri,

Koyuntepe Köyü Ortataştepe mevkiinde yer alan yerleşim
ve kült alanı, Hacıköy Tümülüsü ve tescilli olmayan su
kemerimizdir. Sorunlarımız: Doğal ve kültürel varlıkların
korunmasına ilişkin mevzuat sorunları, kurumlararası
eşgüdümün sağlanamaması, koruma konusunda
uzmanlaşmış, yetkin ve yeterli teknik personelin ve
koruma amaçlı imar planlarının eksikliğidir. En büyük
kazanımımız ise TKB üyesi olmamızdır. Envanter
hazırlamak, Trakya Üniversitesi ile işbirliği yapmak, harita
ve koruma amaçlı planın hazırlanması ise öncelikli
hedeflerimizdir.

İpsala, Alaca Mustapa Paşa Camisi Havsa, Sokollu Mehmet Paşa Külliyesi



Cavit Çağlayan
Kırklareli Belediye Başkanı 

Kırklareli merkezde, toplam 129
tescilli yapı bulunmaktadır. Bu tescilli
binaların, 29’u dini ve kültürel bina,
19’u idari bina, bir tanesi endüstriyel
bina, 3’ü askeri bina ve 77’si sivil
mimari örneğidir. Kapan Camisi,
Hızırbey Külliyesi, Hızırbey Arastası
ve Hamamı; Büyük Alman, Kadı Ali,
Kayyumoğlu, Gerdanlı çeşmeleri;
Kırk Şehitler Anıtı, Karahıdır Anıtı,

Koyunbaba Kilisesi, Polos Kalesi, Garnizon Şehitliği, Eski
Belediye Binası, Borsa Binası, İstasyon Binası, Kocahıdır
İlkokulu, Tevfik Fikret İlkokulu, Seyfioğlu Tabyası tescilli
varlıklar arasındadır. Kırklareli kentinin tarihi çekirdeğinin
önemli bir bölümünü oluşturan Yayla Mahallesi, bölgeye
özgü taş mimarisi, meydanın etrafında toplanan ve buradan
açılan yolların kenarına serpiştirilmiş, konak türü yapılarıyla
tam bir kentsel çekim noktasıdır ve kentsel sit alanı olarak
ilan edilmiştir. Bu mahallede üç bina restore edilmiştir.
Kanlıgeçit ve Aşağı Pınar mevkiindeki arkeolojik kazı
çalışmaları ise 2009 yılında bitmiştir. Burada Orta Kalkolitik
Çağ tabakalarını yansıtan kalıntılar bulunmuştur. Yündolan
Tümülüsü ve Çakıllı Tümülüsü gibi yörede yapılan yüzey
araştırmaları sonucu 200’den fazla tümülüs tespit edilmiştir.
Ancak 92 tanesi tescil edilmiştir. Bu süreçte yaşadığımız
sorunlar diğer kentlerle benzerlik göstermektedir. Kırklareli
doğal ve kültürel mirasının korunması için TKB ve ÇEKÜL
Vakfı ile işbirliği yapmayı öncelikli hedefleri arasına almıştır. 

Adem Dalgıç
Tekirdağ Belediye Başkanı 

Tekirdağ, Rakoczy Müzesi,
Namık Kemal Evi, Arkeoloji ve
Etnografya Müzesi, Tarihi Rüstem
Paşa Camisi ve Bedesteni, tarihi
evleri, çeşme ve anıtları, 1928
yılında büyük önder Atatürk’ün
başöğretmen sıfatıyla Türk
alfabesini tanıttığı Vilayet Konağı
ile önemli bir tarihe ve kültürel
birikime sahiptir. Antik Perintos

Kenti ve Antik Heraium Teichos yerleşim alanı önemli
kazı alanlarımızdır. Koruma mevzuatına dayalı zorluklar,
mülkiyet problemleri, korumaya ilişkin fonların ve
finansal kaynakların yetersizliği ve bürokratik
işlemlerdeki güçlükleri sorunlarımız olarak belirtebiliriz.
Bu süreçteki en büyük kazanımımız, Kentsel Sit ve Sit
Etkileme Geçiş Alanı 1/1000 Koruma Amaçlı Uygulama
İmar Planı’nın hazırlanması olmuştur. 19. Fırka Anıtı ve
Kültür Parkı Projesi hazırlık aşamasındadır. Ayrıca
Bedesten çevresi düzenleme ve kamulaştırma çalışmaları
devam etmektedir. Böylece tarihi değerlerimiz kentin
kimliğini tanımlayan unsurlar olarak kentle
bütünleşecektir. Kurumlararası işbirliğinin sağlanması ise
hedeflerimiz arasındadır. 

Enis İşbilen
Uzunköprü Belediye Başkanı  

Dünyanın en uzun taş
köprülerinden Uzunköprü
kentimizdedir. Sultan II. Murat’ın
emriyle yapılmıştır. Uzunluğu
1238,55 metredir. Diğer kültür
varlıklarımız ise II. Meşrutiyet’in
anısına yapılan Özgürlük
(Hürriyet) Çeşmesi, Muradiye
Camisi, Telli Çeşme, Gazi
Turhan Bey Camisi ve Türbesi,

Halise Hatun Camisi, Şehsuvarbey Camisi, Habib Hoca
Camisi, Aziz İoannis Kilisesi, Eski Tekel (Reji) Binası;
Gazi Mahmut Baba, Tospacı, Habib Hoca Meydan, Has
Odalı Mehmet Ağa çeşmeleri ile 12 Çeşmeler; Tren

Kırklareli

Tekirdağ Arkeoloji Müzesi



İstasyonu ve Telgrafhane, kütüphane olarak
işlevlendirilen Türk Ocağı binası, Uzunköprü Çifte
Hamamı ve Kışla Binası’dır. Sorunlarımızın başında
belediye bütçesinin yetersiz olması gelmektedir. Teknik
kadro eksikliği, halktaki bilinç eksikliği, kurumlararası
koordinasyon ve işbirliği eksikliği, sahip olduğumuz
tarihi ve kültürel varlıkların envanterinin bugüne kadar
çıkarılmamış olması ve bundan dolayı birçok eserin
tescillerinin yapılamaması, mevcut imar plan
uygulamalarıyla eserlere sahip çıkılamaması da
sorunlarımız arasındadır. TKB üyesi olmak ve ÇEKÜL
Vakfı’nı tanımak en büyük kazanımımızdır. Aziz İoannis
Kilisesi’nin projelendirilmesi ve restorasyon çalışmalarına
başlanması kazanımlarımızın somut göstergesidir. Tarihi
Tekel Binası’nın kent müzesi olarak restorasyonuna
ilişkin hibe talebimizin Trakya Kalkınma Ajansı
tarafından kabul görmesi halinde Uzunköprü kent
müzesine kavuşacaktır. Telli Çeşme meydan
düzenlemesi, bazı eserlerin koruma ve bakım çalışmaları
ise 2012 yılında başlayacaktır.  

Selçuk Yılmaz
Vize Belediye Başkanı  

Vize, kültürel mirası bakımından
Trakya’nın en zengin
kentlerinden biridir. Gazi
Süleyman Pasa Camisi (Küçük
Ayasofya), Antik Tiyatro,
Asmakayalar Mağarası, Ferhat
Bey Hamamı, Ferhat Bey
Çeşmesi, Şerbetdar Hasan 
Bey Camisi, Vize Kalesi, Sur
Kapısı, Gemikaya mevkiindeki

Karakoçak Tepesi’ndeki ender rastlanan Trak dönemi
tarihi kalıntılar, Osmanlı hamamı, su sarnıcı,
Kervansaray Han, Bedesten, İstanbul Su Yolu,
İmarethane, Çömlektepe Höyüğü, Vize Höyüğü, Eski
Hükümet Konağı ve Eski Pratik Kız Sanat Okulu kültür
varlıklarımızdır. Kent arkeolojik değerler bakımından da
zengindir. 40’ın üzerinde tümülüs vardır. Vize’de
basılmış, Roma dönemine ait, üzerine imparatorlarla
şehrin işlendiği para örnekleri bulunmuştur. Kazı
alanlarından çıkarılan eserler Augsburg Müzesi, Selanik
Müzesi, Moskova Müzesi, Atina Müzesi gibi müzelerde 

sergilenmektedir. Aya Nikola Manastırı en eski taş oyma
manastırlarından biridir. Vize’deki koruma çalışmaları
sürecinde hazırladığımız Mimar Sinan Mahallesi-Büyük
Cami Sokak-Karakol Caddesi-Hisar Caddesi ve Çevresi
Kentsel Tasarım ve Geliştirme Projesi, TKB’nin 2010 yılı
Özendirme Yarışması Proje Ödülü’ne layık görülmüştür.

“Koordinasyon kurulu kurulmalı” 
Son oturumda ise Edirne eski Alan Başkanı Namık 
Kemal Döleneken’in başkanlığında, TKB Encümen
üyelerinden Beşiktaş Belediye Başkanı İsmail Ünal 
ve Muğla Belediye Başkanı Osman Gürün, Vakıflar Bölge
Müdürü Y. Mimar Hayati Binler ve ÇEKÜL Yönetim Kurulu
üyesi Hasan Özgen birer değerlendirme konuşması yaptı.
Trakya’nın zengin kültürel varlıklarının valiler,
kaymakamlar, belediye başkanları, üniversiteler, odalar 
ve sivil örgütlerin bütüncül hedefleri doğrultusunda
korunabileceği; sınır ötesi işbirlikleriyle aynı coğrafyada,
aynı mutluluk ve acıları yaşayan insanların anılarını, yaşam
kültürlerini yaşatan bellek mekânlarının oluşturulması
gerektiği; “bölgesel planlama”yı yürütecek bir
koordinasyon kurulunun zorunluluğu değerlendirme
oturumunun ana başlıklarıydı. Tarihi Kentler Birliği’nin
Trakya Bölge Toplantısı, Uzunköprü alan incelemesiyle
sona erdi. Hazırlanacak ayrıntılı raporun, toplantıya katılan
kesimlerle yakın zamanda paylaşılması planlanıyor. 

Vize, Şerbetdar Hasan Bey Camisi

Uzunköprü



1. Saray-ı Cedit
2. Sağlık Müzesi
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değerlendirme

TKB Trakya Toplantısı

Uzunköprü Belediyesi’nin ev sahipliğinde gerçekleşen
Tarihi Kentler Birliği’nin ilk bölgesel toplantısı, 
Trakya Bölgesinin kültürel mirasından sorumlu bütün
kesimleri bir araya getirerek yeni bir işbirliği
modelinin tohumlarını atmıştır. Yerel yönetimler,
meslek kuruluşları, koruma kurulları, müzeler, eğitim
kurumları, sivil toplum kuruluşları ve ÇEKÜL Vakfı’nın
yönetimi ile uzmanları, görkemli bir ortak mirası belki
de ilk defa bütünsel bir şekilde ve bütün boyutlarıyla
algılama ve değerlendirme fırsatını bulmuşlardır. 

Trakya’nın kimlik öğeleri
Yapılan inceleme gezileri ve Uzunköprü 
Meslek Yüksekokulunda gerçekleşen sunumlar,
Trakya’nın çok boyutlu kimliğini gözler önüne
sermiştir. Bu kimlik öğelerini aşağıdaki şekilde
sıralamak mümkün: 

Trakların diyarı
Balkanların Tunç Çağı’na damgasını vuran Trak
kavimlerinin izleri Trakya’nın tümünde
algılanmaktadır. Balkan ülkelerinde üzerinde çok
durulan ancak Türkiye’de henüz yeni başlayan
çalışmalarla günyüzüne çıkan bu miras, insanın
doğa ile en temel ilişkisinin anıtları olan tümülüsleri,
“tek taş” megalitler olan dolmen ve menhirleri,
Trakya’dan Balkanlara uzanan ortak bir Hint-Avrupa
uygarlığının eşsiz kanıtları olarak gözler önüne
sermektedir. 

Roma’nın geçiş yolu
Trakya aynı zamanda Roma’nın Asya ile Avrupa
kıtaları arasındaki bağlantı yoludur. Bu bağlamda,
Doğu Roma Başkenti Konstantinopolis ile Roma
arasındaki ana geçiş yolunun Trakya’daki izleri hâlâ
mevcuttur. Edirne isminde devam eden İmparator
Hadrian ve kurduğu Kent Hadrianopolis, Roma
dönemine damgasını vuran kamu yapılarından
Jüstinyen dönemine ait Vize Ayasofyası, bazilikalar,
Roma kentlerinin altyapı sistemleri olan yollar,
köprüler, kanalizasyon yapıları, Roma
İmparatorluğu’nun güçlü simgeleri olarak
günümüzde hâlâ ayaktadır. 

Osmanlı başkenti
Yapılan inceleme gezileri esnasında öncelikle Edirne’nin
görkemli Osmanlı anıtları ve son yıllarda yapılan kazı
çalışmalarında ortaya çıkan Osmanlı Sarayı kompleksi
yapıları, bölgenin Osmanlı başkenti kimliğini güçlü bir
şekilde sergilediğini göstermiştir. Eski Cami, Üç Şerefeli
Cami ve Selimiye Camisinin oluşturduğu altın üçgen, II.
Beyazıd Külliyesi, sularla çevrili yeni saray kasırlarından
oluşan kamu yapıları, dünyanın en önemli imparatorluk
başkentlerinden biriyle karşı karşıya olduğumuzu
hatırlatmıştır. Anıtları ve köprüleri ile Trakya’nın
tamamını donatan Mimar Sinan ise, bölgenin en güçlü
kimlik öğelerinden birisidir.  

Kültürel mirasın korunmasında
karşılaşılan ortak sorunlar
Sunum yapan belediyelerin dile getirdiği sorunların
aslında ortak sorunlar olduğu anlaşılmıştır. Bu
sorunlar şu ana başlıklar altında gruplandırılabilir: 
Bölgesel kültürel miras yönetim modelinin eksikliği
Kurumlararası eşgüdüm eksikliği
Finansal kaynakların yetersizliği
Donanımlı teknik kadro yetersizliği
Kültürel mirasa karşı bilinçlenme yetersizliği
Envanter eksikliği
Planlama eksikliği

Kültürel mirasın korunmasında 
elde edilen kazanımlar
Kent kimliğinin güçlendirilmesi
Trakya kentlerinde son yıllarda yapılan çalışmalar,
önemli kültürel miras öğelerinin restore edilip, kimi
zaman yeni işlevlerle kent yaşamına yeniden
entegrasyonunu sağlayarak “kent kimliğinin”
güçlenmesini sağlamıştır. Örneğin Sultan II. Beyazıd
Külliyesinin restorasyonu ve Sağlık Müzesi olarak
yeniden işlevlendirilmesi, Ekmekçizade
Kervansarayının kültür merkezi olarak yeniden
işlevlendirilmesi gibi büyük çalışmalar Trakya’nın
Osmanlı kimliğini güçlendirmiştir. Vize’de ikinci
derecede arkeolojik sit alanında yapılan çevre
düzenleme projesi, Bizans dönemini yansıtan bir
alanı algılanır ve ziyaret edilebilir hale getirmiştir.
Kırklareli Kanlı geçit mevkiindeki ilk Trak koloni
yerleşimi ise bir açık hava müzesi olarak
düzenlenerek bölgedeki Tunç Çağı uygarlığının
algılanabilir hale gelmesini sağlamıştır.  



Örgütlenme gücü
Bütün bu çalışmalar esnasında kurulan işbirlikleri
önemli kazanımlar olarak değerlendirilmektedir.
Trakya Üniversitesi, Vakıflar Bölge Müdürlüğü, Tarihi
Kentler Birliği ve ÇEKÜL Vakfı ile kurulan işbirlikleri
özellikle öne çıkmaktadır. Bu işbirliklerinden doğan
“gönüllüler” ise halen çalışmalarda emek vermeye
devam etmektedir. 

Uluslararası tanınırlık
Edirne Belediyesi’nin yoğun çabaları sonucu 
Selimiye Camisi ve çevresi, 2011 yılında UNESCO
Dünya Miras Listesine girip “insanlığın ortak evrensel
değeri” statüsüne kavuşunca, Edirne’nin ve simge
değeri Mimar Sinan’ın uluslararası bilinirliği
sağlanmış, Türkiye’nin bu listede yer alan
varlıklarının sayısı bu şekilde 10’a çıkmıştır. 
Yine UNESCO’nun “İnsanlığın Somut Olmayan

Kültürel Miras Listesine” dahil olan yüzlerce yıllık 
bir Osmanlı töreni Kırkpınar Festivali de, insanlığın
ortak bir değeri olarak tescil edilmiştir. 

Sonuç
Trakya kentlerinin yaptığı sunumlarda ortaya 
koyulan sorunların, sivil toplum örgütlerinin ve
bölgedeki üniversitelerin de içinde olacağı yeni 
bir örgütlenme ve yönetim modeli ile aşılacağı
şüphesizdir. Kurumlar arası işbirliği ve Tarihi Kentler
Birliği’ne üye kentler arasında kurulacak dayanışma
ağları sayesinde, deneyim ve uzmanlıkların, ihtiyaç
duyulan merkezlere transferi sağlanacak, kaynakların
üst ölçekte eşgüdümü ile akılcı bir proje yönetimi
mantığı çerçevesinde hedeflere ulaşılması
kolaylaşacaktır. Uzunköprü’de yapılan toplantı,
Trakya’nın bundan sonra gerçekleştireceği 
ortak eylemlerin ön hazırlığı niteliğindedir. 

Uzunköprü Bölge Toplantısı, bundan sonra 
yapılacak bölge toplantılarına örnek olacak nitelikteydi

Selimiye Camisi



Dolmenler: Arkeoloji mirası
Aşağıpınar ve Kanlıgeçit höyükleri, M.Ö. 1300-800 arasında
yapıldığı düşünülen dolmenler (kapaklı kaya mezarları)
Kırklareli’nin arkeolojik zenginlikleri arasında... Henüz
istenilen seviyede olmasa da bugüne dek yapılan kazı
çalışmaları kentin tarihini M.Ö. 5000’lere kadar götürüyor.
Tekirdağ Şarköy’deki Güngörmez ve Güneşkaya mağaraları
ile Marmara Ereğlisi’ndeki Toptehöyük’te bulunan bulgular

da kalkolitik çağa ait.
Tekirdağ sahil
şeridinde yapılan
yüzey araştırmaları ise
ilk tunç çağında
yoğun bir yerleşim yeri
olduğunu gösteriyor.

kent rehberi

Savaşlar tarihi
“Rumeli”nde yani Osmanlı’nın Avrupa’daki topraklarında
savaşların da izleri var. Bunlardan biri Balkan Savaşları.
1912-1913 tarihleri arasında iki Balkan Savaşı yaşanır.
Bulgaristan, Yunanistan, Karadağ, Sırbistan krallıklarına
karşı yapılan ilk savaştan Osmanlı Devleti Balkanlardaki
topraklarının çoğunu kaybederek çıkar. Londra Barış
Antlaşması’yla savaş sona erer. Ele geçirilen toprakların
paylaşımı sırasında yaşanan sorunlar, Balkan devletlerini
yeniden kanlı bir ortama taşır. Osmanlı Devleti de savaşa
dâhil olur ve bu kez, bir süre önce çekilmek zorunda kaldığı
Edirne ve Kırklareli’yi geri alır. Bulgaristan’la İstanbul
Anlaşması, Yunanistan ile Atina Anlaşması imzalanır…
Hırvatistan, Sırbistan, Karadağ, Kosova, Slovenya,
Arnavutluk, Makedonya, Bosna-Hersek, Bulgaristan,
Romanya, Yunanistan ve Türkiye Trakya’sını içine alan
Balkanlar, 20. yüzyıl boyunca da çatışmalarla anıldı. 

Rumeli türküleri,
Roman ezgileri
Trakya’nın kimliğini belirleyen
öğelerden biri müzik. “Arda
Boyları”, “İnce Giyerim İnce”
“Deryalar Yusufum”, “Drama
Köprüsü” Türkiye’nin hemen her
yerinde severek dinlenen Rumeli
türkülerinden sadece birkaçı…
Bölgenin müzik kültüründe
şüphesiz Romanların da ciddi
katkıları bulunuyor. Kırklareli
doğumlu perküsyon ustası
Burhan Öçal, 2003’te Trakya
All Stars’la “Kırklareli İl Sınırı”
adlı albümü çıkardı. Amacı
“müziği onlardan öğrendim”
dediği Roman müzisyenlere ve
Trakya’nın müzik geleneğine
olan vefa borcunu ödemekti.
“Tekirdağ Karşılaması”,
“Süleyman Aga”, “Çiftetelli” gibi
parçaların yeniden yorumlandığı
ilk albümü, 2007’de
“Oynamaya Geldik” izledi. Söz
konusu albümde de Öcal ve
arkadaşları Roman ezgilerine,
Trakya ve Balkanların anonim
eserlerine selam gönderdiler.



Traklardan
Osmanlıya
Türkiye’nin Avrupa
kıtasındaki toprakları
ile Bulgaristan ve
Yunanistan’ı

kapsayan bölgeye Trakya deniyor. Sözcüğün kökeninde, Herodot’a göre
“Hintlilerden sonra dünyanın en büyük halkı” olan Traklar var. Edirne’de
yaşadığı bilinen en eski halk da Trakların soyundan gelen Odrisler. Daha sonra
Makedonyalılara yurt olmuş Edirne. Roma İmparatoru Hadrianus döneminde
kent statüsü kazanmış, Hadrianopolis adını almış. 1361, Edirne’nin Osmanlı
topraklarına katıldığı ve yine statü değişikliği yaşadığı yıl. Bu tarihten 1453’e
kadar Osmanlı İmparatorluğu’nun başkenti... Hadrianus tarafından yaptırılan
kaleden günümüze sadece sur ve burç duvarları ulaşabilmiş, Osmanlı dönemi
eserleri ise kentte daha iyi algılanabiliyor. Bölgesinin en görkemli yapısı
kuşkusuz Selimiye Camisi. II. Beyazıt Külliyesi, Üç Şerefeli Cami, Rüstempaşa
Kervansarayı, Selimiye Arastası, Deveci Hanı; Sokollu, Mezitbey, Tahtakale
hamamları; Mecidiye, Ekmekçizade Ahmet Paşa, Fatih, Gazi Mihal,
Uzunköprü, Saraçhane, Saray köprüleri Edirne ve çevresinin kültür mirasının
öğeleri... Kırklareli’ndeki Hızır Bey, Tekirdağ’daki Rüstempaşa Külliyesi; Alpullu
ve Lüleburgaz’daki Sokollu Mehmet Paşa köprüleri; Edirne Müzesi, yine aynı
kentteki Şükrü Paşa Anıtı ve Balkan Savaşı Müzesi, Tekirdağ’daki Rakoczy
Müzesi ile Namık Kemal Evi de Trakya yolcularının ilgisini çekebilir.

Günebakan çiçeklerin memleketi
Vincent van Gogh resimlerini çizdi; şair Can Yücel vasiyet ettiği gibi mezarına onlarla gönderildi. Latince adı helianthus
annuus, Türkçede daha çok ayçiçeği olarak biliniyor. Güneşe aşkını saklamayan, kendisi de güneşi hatırlatan;
“günebakan”, “günedoğan”, “günaşık” bu çiçek, Trakya’nın sembolleri arasında ilk sıralarda yer alıyor. Zira Türkiye’de
ayçiçeği ekim alanlarının üçte ikisi Trakya-Marmara bölgesinde bulunuyor. Sıcak kadar soğuğa da hoşgörü göstermesi,
bitkinin özellikle Trakya toprağına kök salmasının nedenleri arasında sayılabilir. Yağ ve çerez olarak mutfaklara giren bu
güzel bitkinin tohumu kuşları da besliyor, hasat sonrası tarlada kalan sapları ve tohum kabukları ise yakacak olarak
değerlendiriliyor... Fakat yöre halkının, ayçiçeklerini de ilgilendiren bir “sıkıntısı” var. Mart 2011’de Uzunköprü’de kadınlar
“Ayçiçekleri ile beraber yaşamak istiyoruz” diye yürüdüler. Yıldız Dağları’ndan doğup Saros Körfezi’ne dökülen Ergene
nehrinin çok kirlendiğine ve topraklarına zarar verdiğine, ayçiçeklerinin bu yüzden küçüldüğüne dikkat çektiler. 

Zarif Edirnekari,
meyve sabunu
Edirnekari; oyma, kakma,
boyama (bezekli) yöntemleriyle
ahşap üzerine uygulanan, 15.
yüzyıl Edirne’sinde gelişip Anadolu
kentlerine yayılan bir süsleme
sanatı. Eski ustalar kapı gibi yapı
elemanlarında, tavanlarda bu
sanatı uygulamışlar. Önceleri
hatai ve penç gibi geleneksel
motifler, ardından barok ve
rokoko desenler Edirnekarilerde
kendini göstermiş. Edirnekari
boyama teknikleri ve motiflerinin
kullanıldığı sini altları, kavukluklar,
sandıklar, rahleler, cilt kapakları
da var...  Edirne’nin somut
olmayan kültür mirası listesinde
süpürgecilik, mis sabun da
varlığını hissettiriyor.



“Haydi Bre!” narasıyla başlayan Kırkpınar Yağlı Güreşleri,
arkasında 650 yıllık bir tarih ve ritüel barındırıyor.
Başlangıcı, Edirne’nin fetih tarihi olan 1361 olarak kabul
edilen Kırkpınar Yağlı Güreşleri, efsaneye göre Orhan
Gazi’nin 1346 yılında Rumeli’yi ele geçirmek için
düzenlediği seferlere dayanıyor. Orhan Gazi’nin kardeşi
Süleyman Paşa, 40 askeriyle Bizanslılara ait Domuzhisar’a
gider ve burayı ele geçirir. Bu birlik, bugün Yunanistan
sınırları içinde bulunan Samona’da mola vermek üzere
durduğunda, askerler güreşe tutuşur. Rivayete göre Ali ve
Selim ismindeki iki kardeş gün boyu süren güreşlerde bir
türlü yenişemez. İki kardeş, bir Hıdrellez gününde tekrar
güreşe tutuşur ve yine yenişemez. Güreş, her iki kardeşin
ölümüyle sonuçlanır. Arkadaşları onları güreş
meydanındaki bir incir ağacının altına gömüp oradan
ayrılır. Yıllar sonra aynı yere döndüklerinde pehlivanların
mezarlarının bulunduğu yerde bir pınarın aktığını görürler.

Ölen pehlivanların “kırklardan” (ermiş) olduğuna 
inanılır ve bölgeye Kırkpınar adı verilir. Evliya Çelebi 
ise Seyahatname’sinde Türkler Edirne'yi almadan önce,
1243’te Moğol yenilgisinden sonra Rumeli’ye geçen 
ve Edirne’yi Bulgarlardan alarak burada hüküm süren 
Sarı Saltuk ve arkadaşlarının yağlı güreşin gelişmesini
sağladığını yazar.

Güreşleri Ağalar organize ederdi
Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri, 1924 yılından bu yana
Edirne’nin Sarayiçi mevkiinde yapılıyor. Dönemin Milli
Eğitim Müdürü İsmail Habip Sevük’ün öncülüğünde
belirlenen bu mevki aslında, Sultan II. Murat ve oğlu 
Fatih Sultan Mehmet’in yaptırdığı Yeni Saray’ın bahçesi.
Saray, 1877-78 Osmanlı-Rus Harbi sırasında yıkılmış,
meydan, pehlivanların güreş tuttuğu bir hüzün ve coşku
alanı olarak yeniden yaşamaya başlamış. 

Kırkpınar Güreşlerinin Sesi

Davul-Zurna İkilisi
UNESCO İnsanlığın Somut Olmayan Kültür Mirası Listesi’ne giren 
Tarihi Kırkpınar Güreşleri, yüzyıllardır usta-çırak ilişkisiyle devam eden 
bir festival. Festivalin önemli unsurlarından biri olan davul-zurna, 
bugüne genç müzisyenlerle ulaşmaya çalışıyor. Kırkpınar Orkestrası 
ekip başı Fahrettin Zurnacı ile dededen oğlu uzanan bu geleneği konuştuk

yaşam kültürü



Kırkpınar Güreşlerinin pek çok önemli motifi barındırdığı
görülüyor. Bunlardan belki de en önemlisi Ağalık motifi.
Zira 1928 yılına kadar Kırkpınar Güreşlerini Ağalar
organize ederdi. Festival için en fazla bütçeyi ayıran ve
ortaya konan koça en yüksek bedeli ödeyen kişi Kırkpınar
Ağası olarak seçilirdi. Devlet tarafından da resmen tanınan
Ağalar, pehlivanları güreşe çağırır, yarışmalar düzenler,
gelen konukları ağırlar, ödüller verirdi. Ancak yaşanan
ekonomik sıkıntılarla birlikte 1928’den sonra düzenlenen
güreşlere önce Kızılay ve Çocuk Esirgeme Kurumu;
1946’dan sonra ise Edirne Belediyesi öncülük etti. 

“Davul çalmaya güreş havasıyla başlarız”
Güreşlerin bir diğer önemli öğesi ise davul-zurna olarak
biliniyor. Güreş ezgilerini çok iyi bilen müzisyenler
tarafından çalınan davul-zurna, sadece festivali şenlendiren
bir müzik olarak algılanmamalı; davul-zurna, güreşin
gidişatına göre müziğin ritmini ayarlar hatta güreşe yön
verir. Kırkpınar Orkestrası, güreşi “ağırlama” müziğiyle
başlatır, güreş kızıştığında “cengavi” havasını çalar ve
başpehlivanın ilan edilmesiyle de müziği bitirir. 

Enstrüman çalmayı usta-çırak ilişkisi içinde öğrenen davul-
zurnacılardan Fahrettin Zurnacı da geleneği şöyle tanımlıyor:
“Dedemden, babamdan, amcamdan öğrendiğim gibi

çalıyorum ben de. 1953 yılında Edirne’de doğdum ve 
müzik hayatıma 7 yaşımdayken, davul dediğimiz ritim sazla
başladım. Biz davul çalmaya ilk güreş havasıyla başlarız.
Evde kendi kendime çalışarak geliştirdim kendimi. 
12 yaşıma geldiğimde zurnayı daha iyi çalabildiğimi gördüm
ve bu enstrümana yöneldim. Babam da amcam da
zurnacıydı. Şimdi benim oğlum ve yeğenlerim de ritim saz 
ve zurna çalıyorlar. Dededen toruna diye bir tabir vardır; 
biz de bu geleneği yaşatmaya çalışıyoruz. Ancak davul-
zurnaya ilgi gösteren gençlerin sayısı giderek azalıyor.
Şimdiki davul-zurnacıların çoğu benim yaşımda.”

Kırkpınar Güreşleri, bir spor müsabakası olmanın çok
ötesinde, bir festival olarak çıkıyor karşımıza. Aynı
zamanda ekip başı olan Fahrettin Zurnacı, “Güreşler
başladığında belediyeye, valiliğe gidiyoruz, türkülerimizi
söyleyip Belediye Başkanımızı, Valimizi güreşe davet
ediyoruz, serhat havamızı çalıyoruz. Kırkpınar Ağası,
Belediye Başkanı ve Vali ile birlikte Atatürk Anıtı’na 
ve Halil Pehlivan’ın mezarına çelenk koyuyoruz. Sonra
güreşler başlıyor. Davul-zurna, başpehlivan rakibiyle
yenişene kadar müziğe devam ediyor.”  

Davul-zurna olmadan güreş düşünülemiyor, öyle ki 
davul-zurna durduğunda güreş de duruyor. 



inceleme

1990’lı yılların başı benim için, ardı ardına devrilen
domino taşları gibi... O yıllar, hızla yok olmaya
başlayan Çorum’un eski evlerini ve sokaklarını
belgeleme isteği duyduğum günler... Bazen var olanı
tespit ederek, bazen de yok olmuşu düşlerimde
yeniden inşa ederek, ama her durumda Çorum’un
hatıralarını canlı tutma kaygısıyla yaptığım bu
belgeleme, başlangıçta tutkulu bir uğraş iken, oğlum
Ömer İskender’in mimarlık alanında akademisyen
olma kararıyla, baba-oğul birlikte asli bir göreve
dönüşmüştü. 

Önceden izinlerini aldığım, çoğu zaman harap, pislik
yuvası, tinerci ve ayyaş mekânı eski evleri, Ömer’in yaz
aylarındaki bir aylık izni elverdiğince ölçerek,
fotoğraflayarak çalıştık. Bugün kişisel arşivimizde 40’ı
aşkın eski Çorum evinin detaylı fotoğrafları ve plan
rölöveleri bulunuyor.  Bir kısmının ise sadece
fotoğrafları... Bu evlerin büyük bölümü önümüzdeki
birkaç on yıl içerisinde, “modern Çorum” konseptinin
gereği olarak tümüyle ortadan kalkacak. Rahmetli
Hasan Basri Ilgaz’ın  fotoğrafları, İhsan
Sabuncuoğlu’nun hatıraları olmasaydı 1940’lı, 50’li
yıllardaki Çorum’dan ne kadar haberdar olabilirdik ki? 

Yıllarca iznini alamadığım, yıkılmadan önce Ömer’den
öğrendiğim tekniklerle tek başıma belgeleyebildiğim
Müezzinoğlu Evi’nin serüveni, çalışmalarımızın son
halkası. Aşağıdaki metin, bir “günlük”; Müezzinoğlu
Evi’nin yıkım ve tespit günlüğü...

Bugün 20 Ocak 2011 Perşembe. Saat 8.00 civarı. Bir
sanat dostunun akşamdan verdiği haber üzerine yıkım
yerindeyim. Ustalar yeni gelmiş, müteahhidin
kahvehanede olduğunu söylediler. Müteahhit, bir yıl
öncesine kadar aynı çatıyı paylaşan, ancak nasıl çıktığı
anlaşılamayan bir yangın nedeniyle ortadan kalkan
diğer parçasıyla birlikte rölövelerini almak için üç yıl
çaba sarf ettiğim, ancak sonuç alamadığım tescilli evi

görmemde bir sakınca görmedi. Şimdi yanan bölümün
yerinde, sözüm ona eski evi çağrıştıran, önceki
işlevinden çok uzak bir bina duruyor. Yeni sahibi bu
“modern” yapıyı bir süre kiraya vermeye çalıştıysa da
sanırım beklediği ilgiyi bulamadı. 

PTT’nin arkasında, Leblebicioğlu İş Merkezi’nin tam
karşısındaki 8 no.lu evin önündeyim. Demir sac
kaplamalı ve dövme demir tokmaklı kapıdan
girdikten sonra sol yanımdaki (batı) duvara dayalı
sekiz basamaklı ahşap merdivenle giriş kapısına
ulaştım. Kapı içeriden kilitli. Avlu içindeki merdivenleri
kullanmak için bahçeye geçtim. Yaklaşık 10x15 m.lik,
otlarla kaplı bahçede kamburu çıkmış iki yaşlı ağaç,
koskocaman bir küp ve taştan oyma su oluğu ilk
bakışta dikkatimi çekti. Ama evin bahçe kapısı
önündeki beton merdivenlerin yapının özgün haliyle
hiçbir yakınlığı yok. Dövme tekniğiyle yapılmış,
perçinle birleştirilmiş sade görünümlü merdiven
korkuluğunu fotoğrafladım. Damarları sırıtan, kavruk
yüzlü iki kanatlı kapının pirinç koluna bastırıp sofaya
girdim. Sokak kapısının ardından ahşap
merdivenlerle de aynı sofaya ulaşıldığını anladım. 

Sağ yanımdaki (batı) odanın iki kapısı var. Birisi sofaya
açılıyor, diğeri ise yukarı kata çıkılan merdivenlerin
başına. O da, oyma tekniğiyle süslenmiş dolap
kapakları, yanında ocaklığı ve gusülhanesiyle yatak
odası görünümünde. Bahçeye bakan iki penceresi de,
aynı dönem evlerinde kullanılan “S” motifli demirlerle
süslenmiş. Aynı pencereler sol tarafımda kalan kasvetli
odada da dikkat çekici. Ayrıca ocaklığı ve yanında da
yüklükten bozma bulaşık taşı var. 

Ahşap merdivenlerden girilen kapının solunda tuvalet
ve lavabo bulunuyor. Hemen yanındaki odanın
kapısı sofaya açılıyor. Kapı arkasında gusülhane,
bitişiğinde de kapısı alınmış uzun, dar bir oda var.
Odanın tek penceresi sokağa bakıyor. Büyük oda ise
ikisi küçük, biri büyük üç pencereli. Giriş kattaki
sokağa bakan bütün pencereler dik ve dar açılı
motiflerle süslenmiş, perçin ve kelepçe ile
birleştirilmiş demir parmaklıklı. 

Çorum Müezzinoğlu
Konağı’nın Yıkım Günlüğü



Sofada çalışırken müteahhit yanıma geldi.
Bakışlarından tedirgin olduğu fark ediliyordu. Bana
izin verirken, sanıyorum birkaç görüntüyle
yetineceğimi düşünmüştü. “Hocam kapıyı
kapatacağız, siz de çıkın” dedi. “Bir iyilik yaptınız,
bırakın da başladığım işi bitireyim. Zaten çoğu kapı
ve dolap kapakları sökülmüş. Binada kayda değer
tek dolap kapağı kalmış, o da yatak odasında”
dedim. Cevap vermedi. On dakika geçmedi ki,
binanın dış yüzüne branda çekmek için iskele kuran
iki usta geldi; özsuyunu tümüyle yitirmiş son dolap
kapaklarını da bağırtarak gövdesinden ayırdılar. Bir
an evvel binadan çıkmak istedim. 

Giriş katının son odası, yatak odasının karşısında.
Onun da sokağa bakan iki penceresi var. Ayrıca kapı
arkasında elbise asmak için bir de boşluk bırakılmış. 

Üst kata, yatak odası duvarına dayalı döner bir
merdivenle çıkılıyor. Beş merdivenle tek basamaklı bir
alana, sonra tek merdiven ve ona bağlı kapıdan
geçtikten sonra da sekiz merdivenle üst kat sofaya
ulaştım. Merdivendeki bu kapı, güneş ışığına hasretti.
Ayrıca yüzü boya da görmemişti, ama onca yıla
karşın yalın hali ve gövdesindeki zarif kilidiyle
gülümsüyordu. 

Merdivenlerin tam karşısında tuvalet ve lavabo var.
Sağındaki odanın pencereleri çok geniş ve sıyırmalı
(giyotin). İkisi de sokağa bakıyor. Oda kapısının
karşısında bir dolap, bir de kapı boşluğu var. Ancak
iki oda kapısı ve dolap kapakları kasasıyla birlikte
sökülmüş. Oda içindeki ikinci kapı boşluğundan
yanan evin yerine yapılan binanın arasına çıkılıyor.
Burası yaklaşık 1,5 m eninde, karşılıklı iki penceresi
bulunan ve yapı derinliğince uzanan bir mekân. 

Lavabonun sol yanındaki odanın kapı arkasında
yüklük, bitişiğinde de ocaklık var. 35 cm derinliğinde,
55 cm genişliğindeki yuvarlak kemerli ocaklığın üstü
de öne çıkmalı lambalık. Kireçten yapılmış lambalığın
altı ise malakari tekniğiyle süslenmiş. İki penceresi de
bahçeye bakan odanın önemli bir özelliği, ocaklıkla
ilişkili gusülhanesinin bulunması. 65 cm genişliğinde
ve 155 cm uzunluğundaki gusülhanenin 25 cm.lik
yükseltiden sonra, 35 cm derinliğinde ve 130 cm
yüksekliğinde bir de ocaklığı var. İhtiyaç duyulan su,
muhtemelen bu ocaklıkta ısıtılıyordu. Gusülhane içine
ayrıca kireçten lambalık yapılmış. Oda içinde, sokağa
bakan odaya kadar uzanan ve yaklaşık 1,5 m enindeki
bölüme açılan bir de kapı boşluğu var. Bu oda
yangında çok tahribat görmüş. Özellikle de tavan.



Üst katın ikinci yatak odasının kapısı da sofaya
açılıyor. Bahçeye bakan tek pencereli odada
gusülhane ve dolap var. Ancak bu odanın da kapı ve
dolap kapakları sökülmüş. Bahçeyi kuşbakışı izleyen
cumbalı balkon ile demir korkulukta doğa koşullarına
direnmenin yorgunluğu var. Bedenini saran
sarmaşıkların sıcaklığı tek teselli kaynağı olsa gerek. 

Balkon kapısının tam karşısındaki oda sofadan
sonradan ayrılmış ve yapının tek cumbalı odası. İki
büyük sıyırmalı penceresinden başka, çıkmanın
yanlarında da birer penceresi var. Sokağın rahat
görülebildiği bu odada kim bilir kimler, halı yastıklı ve
dantel örgülü divanında, kim bilir hangi misafirleri
ağırladı. Kimler damat oldu; kimler gelin geldi. Konsol
üstündeki gramofonda Dede Efendi, Saadettin
Kaynak, Malatyalı Fahri, Münir Nurettin Selçuk ve Zeki
Müren’in kim bilir hangi taş plakları dinlenip, pirinç
mangalda köpüren kahveler içildi. Bayramlarda
gelinler hizmet edip, torunlar sevindirildi. Üst kattaki
beşinci odanın kapısı bu oda ile komşu. Onun da tek
geniş penceresi sokağa bakıyor. 

77 yıllık  konağın içi kadar çatısındaki cihannümayı
da çok merak ediyordum. Yapıldığı yıllarda Saat
Kulesi ile yarışır gibi gökkubbeyi en tepeden izleyen
yapılardan biriydi şüphesiz. Çatıya ulaşmak için önce
dört basamak çıktım. Sonra tek merdivenle yükselen
iki üçgen sahanlığa ulaştım, oradan doksan
derecelik bir dönüş yaptıktan sonra iki basamak
daha çıktım. Karşımda yine tek basamakla yükselen
iki üçgen sahanlık vardı. Tam görüntü alamasam da
üzerindeki çilingir işi kilitle dikkat çekici kapıdan
geçtikten sonra, dokuz basamakla çatıya ulaştım.
Çatı arasında iki basamaklık bir yükselti vardı. Birkaç
fotoğraf çektikten sonra cihannümanın girişine
yürüdüm. Bir ara yanıbaşımda bulunan ve çatı
üstüne çıkmak için konulmuş dört basamaklı
merdivene çıkıp yapının çevresini görüntülemek
istedim. Ancak müteahhidin “kapıyı kapatacağız”
sözlerini hatırlayıp vazgeçtim. 

Çatı içinden, önce iki merdivenle 70x154 cm
boyutlarındaki bir kapıya, sonra da yedi döner
basamakla cihannümaya ulaştım. Bu arada çilingir
işi kapı mandalını da görüntülemeyi ihmal etmedim.
145x235 cm ölçülerinde ve 205 cm yüksekliğindeki
cihannümanın üç penceresi var. Tek küçük pencere
76x110 cm, iki büyük pencere ise 168x110 cm
boyutlarında. Oda tabanının bir bölümünü kaplayan
43x144 cm.lik menteşeli iki kapak dikkatimi çekti.
Gizli bölme ya da dolap görünümündeki ilgi çekici
bu boşluğun ne için kullanılmış olabileceğine bir
anlam veremedim. Çevresi beton yapılarla kuşatılmış
tarihi yapının cihannümasından çekimler yaparken,

bir taraftan da ilk inşa edildiği yıllarda çevresinin
nasıl göründüğünü hayal ediyordum. 

Bodrum kata indim. İki kanatlı, epey yıpranmış
bodrum kapısı kapalıydı, giremedim. Tam bahçe
merdivenlerinin başına geldim ki, sabah saatlerinde
beni bahçede taciz eden köpekle karşılaştım.
Kendimi bahçe duvarını siper ederek, yerden taş alır
gibi yapıp ondan daha çok ses çıkararak
korumuştum. Ancak bu defaki mücadelemiz daha
uzun sürdü. “Hocam bu yaşta, sabahın bu saatinde
başkasının evinin bahçesinde ne işin vardı?” diye
sorsalar kimseye bir şey söyleyemezdim. Çıkış
kapısını açık bulmanın sevinci kısa sürdü. Bu defa da
binanın ön cephesini sıkı sıkıya sarmış mavi renkli bir
brandayla karşılaştım. O kuşatmadan çıkmam da
kolay olmadı; yine de görevimi tamamlamıştım. 

25 Ocak 2011 Salı. Evden çıktım; bu kez yalnız
fotoğraf makinem yanımda. Çantam bazı insanları
tedirgin ediyor. Müezzinoğlu Evi’nin bodrum katını
görememiştim. Çatıda da görüntülemem gereken
birkaç yer kalmıştı. Evin henüz tümüyle yıkılmamış
olduğunu görünce rahatladım. İlk işim Leblebicioğlu
İş Merkezi’nin üst katından binayı görüntülemek
oldu. Çekim yaparken evin Cami-i Kebir Sokağı’na
açılan kanatlı kapısının açık olduğunu gördüm.
Telaşla aşağı inip sokağa dolandım. İki usta duvar
kenarındaki moloz taşları söküyordu. Yeterince
görüntü aldıktan sonra bahçeye geçtim. Ancak o
güzelim yeşil örtü, pencere kayıtları, taban tahtaları,
kapı kasaları ile ahşap mezarlığına dönmüştü. 

Bir anda gözüm, gerekirse satın almak ve yapı ile
birlikte belgelemek istediğim kapı kilitleri ve
mandallara takıldı. Bahçeye hayat veren iki yaşlı
ağaç da artık yoktu. Kim bilir hangi ustanın
ellerinden çıkmıştı oyma taş oluk… Umarım kıymetini
bilen birisi fark eder de, o katliamdan yara almadan
kurtulur. Bu sahne merhum Mehmet Akif Ersoy’un
“Süleymaniye” şiirini hatırlattı bana. Ne demiş şair?
Yıkmak, insanlara yapmak gibi kıymet mi verir, 
Onu en çulpa herifler de, emin ol becerir.
Sade sen gösteriver, şu kubbe diye,
İki ırgatla iner şimdi Süleymaniye.
Ama gel kaldıralım dendi mi, heyhat o zaman,
Bir Süleyman daha lazım, yeniden bir de Sinan.

Evin ikinci katında iki usta ellerinde levye, tahtaları
bağırta bağırta söküyordu. Bir zamanlar Çorum’un
doğa zenginliği, insana geçit vermeyen, o nedenle
de “Sıklık Boğazı” diye anılan ormanından getirilen,
kim bilir kaç ton çam ile yapılmıştı bu eski ev. Bunları
düşünürken, ahşap kirişlerin fotoğraflarını da çekip
ikinci kata çıktım. İyi ki daha önce çekim yapmıştım.



Şimdi bırakın odalara girmek, görüntü almak bile
imkansızdı. Vakit kaybetmeden çatıya çıktım. Saat
Kulesi, Ulu Camii ve dört minaresiyle Edirne Selimiye
Camisi benzeri, inşa halindeki Meydan Camisi’nden
sonra, tarihi yapıya üçgen alınlıklı çatısıyla sıra dışı
bir görünüm katan cihannümayı da son kez
makineme kaydettim. 

Sırada tekrar bodrum kat vardı. Birinci kata ait
balkonun altındaki, iri kesme taşlarla yapılmış üç
basamaklı merdivenden indim. Ancak ne kapı, ne de
penceresi olmayan bir viraneyle karşılaştım.
Bodrumdaki dört odanın kapısı da sofaya açılıyor.
Giriş kapısının iki yanında pencereler var. Sağ
yanımdaki iki pencereli oda 69 cm derinliğinde, 130
cm yüksekliğinde bir ocaklığa sahip. Kireçten
yapılmış öne çıkmalı ocaklığın üstü de lambalık.
Odanın bitişiğinde, üst kata dönerek çıkılan ahşap
merdiven boşluğu var. Yanında da penceresi sofaya
açılan tek bir oda. Tam karşımda mutfak tezgahı ile
ışığını sokaktan alan bir pencere var. Sofanın dip sol
köşesindeki odanın dış kapı aralığına bakan
penceresi de aynı biçimde. Merdiven aralığı kadar
bir boşluktan sonra, penceresi bahçeye bakan bir
oda daha var. Bodrum katın içi kireç kırıkları ve
tahta parçalarıyla dolmuş. Temel, özenle seçilmiş ve
işinin ehli ustaların elinden çıkmış kesme taş örgü.
Taban 20x20 cm boyutlarında kiremitlerle kaplı. 

Tarihi yapıyı geride bırakıp arka kapıdan çıkarak evin
yolunu tuttum. Yapıyı bir eğitimci, araştırmacı,
mesleğine sevdalı bir mimarın babası ve asistanı
olarak elimden geldiğince ayrıntılarına kadar
belgelemeye çalıştım. Plan krokilerini araştırma
esnasında çizip, daha sonra tekrar kontrol ettim. Her
şey tamam. Eksik olan, yandığı için göremediğimiz
ikizi ev ile, sökülüp götürülen kapı ve dolap
kapakları. Onlar da ne yazık ki, Çorum kent tarihine
sır olarak geçecek.

Kaynaklar
(1) Oğlum Ömer İskender, bu evlere ilişkin bilimsel

araştırmalarını yayınlamaya devam ediyor. Ayrıca
Çorum ev kültürü üzerine halihazırda devam etmekte
olan bir de kitap çalışması var. 

(2) Kent merkezinde, PTT arkası ve Leblebicioğlu Pasajı
karşısındaki matbaa sahibi arkadaşım Mustafa
Taşkıran’a kültürümüzün belgelenmesine yaptığı katkı
için teşekkür ediyor, şükranlarımı sunuyorum. 

(3) Bu tespitler 2011 yılında, bina yıkılmadan birkaç gün
önce gerçekleştirildi.

(4) Cihannüma, çevreyi seyredebilmek için yapıların
çatıları üstünde inşa edilen bol pencereli oda ya da
açık mekandır. Osmanlı saray mimarisinde önemli
bir yer tutar. Anıtsal örneklerden birisi de Edirne
Sarayı’ndadır. 



Üç tepeli Ali Dağı’nın eteklerine kurulu bir kent Talas.
Farklı kültürlere ev sahipliği yapmış. 20. yüzyıl başlarına
kadar Ermeniler, Rumlar, Türkler birlikte yaşamış
topraklarında. Kent dokusunda bu tarihi ve kültürel
birikimin izleri hâlâ sürülebiliyor; mimari miras
restorasyonlarla görünür kılınıyor. Kısa süre önce eski
konaklardan biri daha yeni işleviyle kentin hayatına dâhil
edildi. Restorasyonu Talas Belediyesi tarafından yaptırılan
konak bundan böyle Yahya Dede Kültür ve Sanat Evi
olarak hizmet verecek.

Evin açılış törenine, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı
Taner Yıldız’ın yanı sıra Kayseri Büyükşehir Belediye
Başkanı ve TKB eski Başkanı Mehmet Özhaseki,
Kocasinan Belediye Başkanı Bekir Yıldız, belediye meclis
üyeleri, muhtarlar ve çok sayıda davetli katıldı. Talas
Belediye Başkanı Rifat Yıldırım açılış konuşmasında hem
konak hem de Yahya Dede hakkında bilgi verdi. Konağın
bölgenin bütün mimari özelliklerini taşıdığını, Yahya
Dede’yi gelecek nesillere anlatmak için çeşitli çalışmalar
yapıldığını söyledi. 

Bakan Taner Yıldız da konuşmasında Kayseri ve çevresine
35 milyon TL kaynak aktarıldığını, bu kaynakla 240
yapının restore edildiğini belirtti. Yıldız sözlerini şöyle
sürdürdü: “Tarih mirasına sahip çıkarak bölgeyi yerli ve
yabancı turizmin merkezi haline getirmek için yaptığımız
çalışmaları yoğunlaştırmamız gerek. Bu anlamda büyük
çaba sarf eden Rifat beye teşekkür ediyorum.”

Yaman Dede kimdir?
1887’de Talas’ta doğar. Diyamandi adı verilir. İlk
eğitimini Rum Ortodoks Mektebi’nde alır. İstanbul’da
hukuk öğrenimi görür. İslamiyet’i o yıllarda seçtiği, 
“gizli Müslüman” olarak yaşamaya başladığı söylenir.
Öğretmenlik yaparak hayatını kazanır. Ayrıca şiirler 
yazar, radyoda Mevleviler üzerine sohbet programı yapar.
1942’de Mehmet Abdülkadir Keçeoğlu adını alır ve 
nüfus kâğıdının din hanesine İslamiyet yazdırır. 
1962’de hayata veda eder. Yahya Dede Kültür ve Sanat
Evi’nde adına düzenlenmiş bir oda bulunuyor. Belediye
tarafından hakkında bir belgesel de hazırlatılıyor.

haber

Eski konak kültür merkezine dönüştü
Sivil mimari örneklerinin yoğun olduğu Talas’da 
bir süredir yavaşlayan çalışmalar yeniden hız kazandı  



Zile’de kale yolu üzerinde bulunan
geleneksel sivil mimarinin önemli
örneklerinden Gaydaroğlu Konağı’nın
restorasyonu başladı. Tarihi Kentler
Birliği’nin 200 Ortak 200 Eser proje
desteği kapsamında projelendirilen 
190 yaşındaki tarihi konak ilgisizlikten
yıkılmak üzereyken, Belediye ve Orta
Karadeniz Kalkınma Ajansı’nın
finansmanıyla yaşamaya devam edecek.
Butik otel olarak hizmet verecek konağın
2012 yılında açılması planlanıyor.
Restorasyon çalışmalarının yüzde 70’lik
kısmının tamamlandığını açıklayan
Belediye Başkanı Lütfi Vidinel, “ÇEKÜL
Vakfı Başkanı Prof Dr. Metin Sözen
hocamın Zile ziyaretlerinde yıkılmaya yüz
tutmuş harabe halindeki bu konağın
ivedi olarak restore edilmesi talimatı ile
çalışmalarımıza başladık. OKA’ya
yaptığımız butik otel projemiz desteğe
layık görüldü. Bu projenin faaliyete
geçmesiyle Zile’deki turizm altyapısında
eksik olan konaklama problemine de 
bir nebze çözüm sağlanacaktır” dedi.
Gaydaroğlu Konağı’nda haremlik,
selamlık bölümleri, geleneksel Zile
pekmezi yapılan bağ damı, kebap

ocakları bulunuyor. Gaydaroğlu Konağı
Butik Oteli aynı zamanda lisans eğitimi
veren Zile Dinçerler Turizm İşletmeciliği
ve Otelcilik Yüksek Okulu içinde
uygulama oteli olarak kullanılacak. 

“Veni Vidi Vici” tescilleniyor
Roma İmparatoru Jules Sezar’ın Zela
Savaşı sonrası Zile’de söylediği ünlü
“Veni Vidi Vici” (Geldim Gördüm
Yendim) sözünün tescillenmesi için Zile
Belediyesi tarafından uluslararası patent
ve isim hakkı başvurusu yapıldı. İ.Ö. 47
yılında Roma İmparatoru Jules Sezar
Zela’ya, şimdiki adıyla Zile’ye hareket
eder. Zela yakınlarındaki Altı Ağaç
mevkiinde Pontus Kralı II. Pharnekes’le
savaşır. Savaş sonunda Sezar kesin bir
zafer kazanarak Roma’ya üç kelimelik
bir mektup gönderir: VENİ VİDİ VİCİ. 

Bütün tarihi kayıtlarda bu sözün
Zile’de söylendiği konusunda
belgelerin olduğunu belirten Zile
Belediye Başkanı Lütfi Vidinel, 
“Biz hem ulusal tarihimizi hem de bu
topraklar üzerinde yaşanmış tüm
tarihi olayları önemsiyor ve ortaya
çıkarmaya çalışıyoruz. Zela Savaşı
tarihin dönüm noktalarından biridir.
Her yıl bu savaşın yapıldığı yeri ve
Sezar’ın bu sözün söylendiği bölgeyi
görmek için binlerce turist Zile
Kalesi’ne geliyor. ‘Veni Vidi Vici’ 
sözü dünyada çok önemli 
şirketlerce marka ve slogan 
olarak kullanılmaktadır,”dedi. ÇEKÜL
Zile temsilcisi Necmettin Eryılmaz,
gelişmeleri yakından takip ederek ve
bilgi akışı sağlayarak, kentteki
koruma hareketine destek oluyor.

haber

Zile tescil yolunda
Zile’nin sivil mimari örnekleri bir bir
ayağa kalkıyor. 190 yaşındaki
Gaydaroğlu Konağı da bunlardan biri.
Sezar’ın ünlü sözü “Veni, Vidi, Vici” de
Belediye’nin girişimiyle tescil yolunda





TKB üyeleri, Eyüp’teki tarihi 
Feshane Fabrikası’nda bir araya
geldi. Un fabrikasından 
gazhaneye Türkiye’nin endüstri
mirası konuşuldu. Haliç 
havzasındaki endüstri mirası
yapılar incelendi.

Türkiye’de Yeni
Gündem:
Endüstri Mirası



seminer

Yılın son toplantısına Eyüp ev sahipliği yaptı
Eyüp Belediye Başkanı İsmail Kavuncu ve ekibinin
başarılı, özverili çalışmaları sonucunda TKB
üyeleri İstanbul'da bir araya geldi.  Emeğin ve
üretimin sembolü endüstri mirası yapılar, Tarihi
Kentler Birliği’nin 2008 yılında Kocaeli’de
düzenlediği seminerde ilk kez konuşulmuştu.
Gelecek on yıl hedeflerinde endüstri mirasını
gündemde tutmayı hedefleyen TKB, bir dönemi
anlatan bu önemli mirası yılın son Buluşması’nda
da konu etti. Eyüp Semineri, seminerin ruhuna
yakışır bir üretim merkezinde, Feshane’de yapıldı.

Eyüp Belediyesi’nin ev sahipliğinde yapılan 
TKB Buluşması’na Birliğin yönetimi, Danışma
Kurulu, üye belediyelerin temsilcileri, ÇEKÜL Vakfı
yöneticileri ve temsilcileri, Çorum Valisi Nurullah
Çakır, Muğla Valisi Fatih Şahin, Safranbolu
Kaymakamı Gökhan Azcan ve çok sayıda davetli
katıldı. Eyüp Belediye Başkanı İsmail Kavuncu’nun
açılış konuşmasıyla başlayan seminerde, ÇEKÜL
Vakfı ve TKB Danışma Kurulu Başkanı Prof. Dr.
Metin Sözen, TKB ve Gaziantep Büyükşehir Belediye
Başkanı Dr. Asım Güzelbey de birer konuşma yaptı.

Güzelbey, sanayi devriminin etkilerinden bahsederek
konuşmasına başladı. İstanbul ve civarındaki
endüstri mirası yapılarına dikkat çekerek Feshane
gibi restore edilerek yeniden yaşamaya başlayan
yapıların artmaya başladığına söyledi: “Çürümeye
başlayan bu önemli yapıları gelecek kuşaklara
aktarmak bizim görevimiz. Geçen aylarda TKB’nin
on yıllık çalışmalarını Şanlıurfa Buluşması’nda
gözden geçirip, yeni on yılın hedeflerini belirlemiştik.
Ardından ilk defa yaptığımız Trakya Bölge
Toplantı’sıyla hedeflerimize uygun adımlar attık;
bölge toplantıları önemli, devam edeceğiz. Ayrıca
TKB olarak havza boyutunda eğitim kurumları
açmaya karar verdik. İçinde eğitim yapılabilecek
mekânlara ihtiyacımız var. Bunlardan ilkini Antep’te
açıyoruz. Prof. Dr. Metin Sözen Eğitim ve Kültür
Evi’nin açılışı Ocak ayında yapılacak.” 

Konuşmaların ardından, Eyüp Belediye Başkanı
İsmail Kavuncu, Kocaeli Üniversitesi Mimarlık
Fakültesi öğretim üyesi Yrd. Doç. Dr. Gül Köksal,
Aksaray Belediye Başkanı Nevzat Palta, İzmir
Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı
ve ÇEKÜL İzmir temsilcisi Fügen Selvitopu ile
Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Recep
Altepe’nin sunumlarından oluşan oturum başladı. 



Endüstri mirasımızın 
odak noktası Haliç
İsmail Kavuncu
Eyüp Belediye Başkanı 

“Eyüp Sultan
Külliyesi’nin
etrafında gelişen ilk
sur dışı Osmanlı
yerleşkesi olan
Eyüp, Haliç’ten
başlayıp Karadeniz
kıyılarına kadar
uzanan kentsel ve
kırsal karakteri bir
arada taşır. Mekke,

Medine ve Kudüs’ten sonra İslam coğrafyasında
en fazla ziyaretçi akınına uğrayan merkezdir. 19.
yüzyıl ortalarında Endüstri Devrimi’nin etkileri
Osmanlı Devleti’nde de kendini göstermiştir. Bir
yandan basit aletlerle küçük ölçekli üretim
sürerken, bir yandan da devlet veya özel
kurumlar tarafından her iş kolunda fabrikalar
kurulmaya başlamıştır. Ağırlıklı olarak savaş ve
savunma teknolojilerinde önemli atılımlar
gerçekleşmiştir. Özellikle 1850’den sonra sanayi
yapılarının sayısı ve türü artmıştır. Bu süreçte,
Osmanlı’da sanayileşme girişimlerinin en yoğun
yaşandığı yer İstanbul ve yakın çevresidir.
Fabrikaların İstanbul içindeki dağılımlarına
bakıldığında, Haliç’in iki kıyısı ile Boğaz’ın iki
kıyısı ve Marmara kıyısında yoğunlaştıkları
görülür. Haliç korunaklı bir liman olma özelliği
ile kentteki sanayi yapısının toplandığı yer haline
gelmiştir. Feshane binası tarihteki ismiyle
Feshane-i Âmire, 19. yüzyıl başlarında Asâkir-i
Mansure-i Muhammediye ordusundaki askerlere
fes üretilmek üzere kurulmuştur. Bir dönem
Sümerbank’a ait olan yapı, 1986’da İstanbul
Büyükşehir Belediyesi tarafından boşaltılarak
restore edilmiştir. Ancak içindeki makineler
korunamamıştır. Eski Cibali Tütün Fabrikası
şimdiki Kadir Has Üniversitesi, idari olarak Eyüp
ilçesi sınırlarında olmasa da, sanayi havzasından
kültür havzasına dönüşümün başlangıç
noktasıdır. Tarihi Dikimevi binası da restore
edilerek Eyüp Belediye Başkanlığı olarak
yaşamaya devam etmektedir. Silahtarağa Elektrik
Santrali 1913’de Kâğıthane ve Alibeyköy
derelerinin ağzında kurularak Türkiye’nin ilk

termik santrali olmuştur. Elektrik önce
tramvaylara verilmiş, daha sonra 1920 tarihinde
sokaklar elektrikle aydınlatılmaya başlamıştır.
Silahtarağa Elektrik Santrali’nin çalışması için
gerekli olan kömürün sağlanması amacıyla
dekovil hattı kurulmuştur. Eyüp’ün Karadeniz
kıyısındaki Ağaçlı ve Çiftalan köylerinde bulunan
madenlerden çıkarılan kömür, dekovil hattı ile
elektrik santraline ulaştırılmıştır. Günümüzde bu
hattın turistik gezi amaçlı kullanılması
planlanmaktadır. Şimdiki Haliç Kültür ve Kongre
Merkezi ise geçmişte Türkiye’nin et ihtiyacını
karşılayan mezbaha binası olarak
kullanılmaktaydı. Lengerhane-i Âmire binası da
Rahmi Koç Müzesi olarak yaşamaya devam
ediyor. Havzanın en eski sanayi işletmesi olan
Haliç Tersanesi ise bugün de faaliyetini
sürdürüyor ve yeniden işlevlendirileceği günü
bekliyor. Haliç’in sanayi havzası olarak
kullanıldığı dönemde, bilinçsiz yaklaşımlar ve
teknolojik eksiklikler sebebiyle suyu kirlenmişti.
Haliç’te en büyük tema parkı olarak hayata
geçecek olan projenin inşaat çalışmaları da
devam etmektedir. Bu da sanayi dönüşümünün
en büyük örneklerindendir.”

Güzelbey: "Çürümeye başlayan bu yapıları 
geleceğe aktarmak bizim görevimiz"

İstanbul, Cibali Tütün Fabrikası



Dünyada yükselen değer: 
Endüstri mirası
Yrd. Doç. Dr. Gül Köksal
Kocaeli Üniversitesi Mimarlık Fakültesi 

“20. yüzyılın
ortalarından itibaren
sanayi yapılarının
işlevlerini yitirmeleri
ile bu yapı ve
alanların geleceği
tartışılmaya
başlanıyor.
Endüstriyel alanların
kentsel etkileri:
Konumları, kentsel
dönüşümdeki rolleri,

günlük yaşama etkileri ve somut olmayan
hikâyenin somut izleri olarak belirleniyor. Bunun
üzerine İngiltere, Fransa, Almanya gibi Endüstri
Devrimi’ni tam anlamı ile yaşamış ülkelerde, çok
sayıdaki endüstri alanını değerlendirmek üzere
endüstri arkeolojisi bilim dalı ortaya çıkıyor.
Avrupa’da endüstri mirasını koruma ve yeniden
işlevlendirme çalışmaları bu amaç doğrultusunda
kurulmuş kurum ve sivil örgütler tarafından
yürütülüyor. Bu kurumlar, endüstri mirasının
korunmasını konu alan uluslararası toplantılar,
endüstri mirasını değerlendirme ölçütleri, koruma
yöntemleri ve yeniden işlevlendirme ölçütleri,
Dünya Mirası Listesi’ne kabul edilecek endüstri
mirası ve seçim ölçütleri, endüstri mirasını
koruma yöntemleri ve yeniden işlevlendirme
ölçütleri gibi alanlarda çalışıyor. Avrupa’da
endüstri mirasına yaklaşım ilkeleri kapsamında;

yapının bütün içindeki anlamı, rolü, tek başına
değeri, koruma koşulları, müdahale sınırları, yeni
kullanım araştırması, kamuya açık süreç aktarımı
ve katılımcı metotlar dikkate alınan ana başlıklar
arasında. Yeni kullanım programında ise
bölgenin ihtiyacı, kültürel boyut, kamuya açık
kullanım, yatırım politikaları, sürdürülebilirlik,
projelendirme, gerekli izinlerin alınması, açık
uygulama etapları, çok boyutlu ve aktörlü
süreçler ele alınıyor. Almanya’nın Park-Ruhr
Bölgesi’nde yapılan uygulamalar endüstri
mirasının korunmasına örnek gösterilebilir.
Örneğin bir kömür işletmesinin kazan dairesi
projelendirilerek tasarım merkezine dönüşmüştür.
Döküm işletmesi, gaz deposu gibi alanlar ise
dalgıçlık kursundan opera, tiyatro salonuna, 
parti mekânlarına kadar farklı amaçlarla
işlevlendirilmiştir. Eğitim, sağlık, konaklama 
gibi çeşitli hizmetler de veriliyor. 

İstanbul’daki endüstrisi mirasını ise enerji, gıda,
giyim-dokuma, deri sanayii, maden, toprak,
ağaç, işleyen fabrika ve atölyeler olarak
sınıflandırabiliriz. Korse fabrikası, Beykoz Kundura
Fabrikası, Küçükçekmece Kibrit Fabrikası,
Darphane-i Amire ve İspermeçet Mum Fabrikası,
Cibali Tütün Fabrikası’nı örnek olarak sayabiliriz.
Silahtarağa Elektrik fabrikası gibi korunabilen
yapılar olsa da, Hasanpaşa Gazhanesi gibi
sürecin yavaş işlediği alanlar da var. Bu
yapılardaki tahribat süreci ne yazık ki devam
ediyor. Türkiye’de en çok dikkat edilmesi gereken
kentlerden biri de kömür mirasının en önemli
örneklerini barındıran Zonguldak. Türkiye ve
dünya tarihi için önemli bir alanı barındıran
Zonguldak umarım hak ettiği ilgiyi görür.”

İstanbul, Tophane-i Amire



Azm-i Milli Un Fabrikası 
yaşama dönüyor
Nevzat Palta
Aksaray Belediye Başkanı

“Cumhuriyetin ilk
yıllarında ülke
genelindeki tüm
kentler gibi, Aksaray
sanayisi de geri
durumdaydı. Aksaray
Cumhuriyetin ilk
yıllarında sanayi
hamlesine başlamış,
ülkenin kalkınmasına
o günkü şartlar
içinde katkıda

bulunmuştur. Bunun ilk örneklerinden biri de
dönemin Aksaray mebusu Vehbi Çorakçı’nın
teşebbüs ile kurulan Azm-i Milli Un Fabrikası’dır.
Aksaray Azm-i Milli T.A.Ş, T.C. Ziraat Bankası,
Aksaray Belediyesi, Aksaray Valiliği Özel İdaresi,
Sanayi ve Maadin Bankası (Sümerbank) ve
Aksaraylıların iştirakiyle 250.000 TL sermaye
ile kurulmuş Cumhuriyetin ilk un fabrikasıdır. 
1924 yılında Almanya’da faaliyet gösteren 
MİAG firması ile yapılan anlaşma neticesinde 
30 ton/gün kapasiteli bir un fabrikası inşa edilerek
montajı tamamlanmış ve 216 Kwh elektrik
üretecek hidroelektrik santrali de, Mamasın
Barajı’nın altında Boğaz mevkiinde kurulmuştur.

Bu tesisler 1926 yılında işletmeye alınmıştır. Azm-i
Milli T.A.Ş. uzun yıllar üretmiş olduğu kaliteli unu
yurt içinde pazarlamış, bölgesinde kepek ve kırık
buğday satarak hayvancılığı teşvik etmiştir. 
Ayrıca buğday destekleme alımı gerçekleştirmiş,
Aksaray bölgesinde buğday, un ve ekmek
fiyatlarının dengelenmesinde rol oynamıştır.
İstihdam sağlamanın yanı sıra askeri birliklerin 
ve Kızılay’ın uzun yıllar ununu karşılamıştır.
Başbakanlık Özelleştirme İdaresi Başkanlığı 
ile Aksaray Belediyesi arasında tanzim edilen 
hisse devir sözleşmesi ile 2000 yılında Aksaray
belediyesine hibe edilmiştir. Kaderine terk edilen
Cumhuriyet döneminin bir simgesi olan bu eseri,
Belediye olarak Sanayi Müzesi’ne dönüştürüp
gelecek kuşaklara aktarmayı hedefliyoruz. Bunun
için ÇEKÜL Vakfı desteğiyle ‘Azm-i Milli Sanayi
Müzesi ve Kültür Adası Projesi’ni hazırladık. Proje
kapsamında Azm-i Milli Bilim ve Sanayi Müzesi,
yeraltı otoparkı, restoran olarak işlevlendirilecek
bir konağın restorasyonu, gençlik merkezi, toplantı
salonu, söylev platformu ve kır kahvesi yapılacak.”

Tarihi havagazı fabrikasından 
kültür merkezine
Fügen Selvitopu
İzmir Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yard.

“İzmir 18. yüzyılın
sonlarında atölye 
ve tezgâhlar halinde
geleneksel
yöntemlerle yürüyen
üretim tiplerine 
ev sahipliği
yapmaktaydı. 
19. yüzyıldan itibaren
ise en gelişmiş 
sanayi faaliyetlerine
sahip bir kente

dönüşmüştür. Planlı olmayan bu girişimler gayri
müslim yatırımcılar tarafından bizzat sultandan
alınan imtiyazlar ile gerçekleştirilmiştir. Buğday,
incir, tütün, zeytin, pamuk gibi tarımsal ürünlerin
işlenmesi ile kumaş ve halı dokuma fabrikaları,
değirmenler ve ham ürün işletmelerine ek olarak
bıçkıhane, dökümhane, havagazı,  kağıthane, buz
fabrikaları gibi sanayi tesisleri de bilinmektedir.
Geçmişte Halkapınar-Darağacı, Alsancak Burnu
olarak anılan bölge günümüzde Liman Arkası
olarak tanınmaktadır. Cumhuriyet ile gerçekleşen
sanayi hamleleri ile bölge endüstriyel karakterini 
ve peyzajını güçlendirmiştir. Sümerbank Basma

Un Fabrikası iç mekân



Sanayii, Şark Sanayi, Elektrik Fabrikası Kiremit
Fabrikası, Tariş Alkol Fabrikası, un fabrikaları ve
Tarihi Havagazı Fabrikası İzmir’in önemli endüstri
mirası yapılardır. Bunlardan Tarihi Havagazı
Fabrikası projelendirilerek gençlik merkezi haline
getirildi. 1995 yılında kapatılan fabrika binalarının
büyük bir bölümü günümüze ulaşamamıştır. 2005
yılında tarihi mirasa sahip çıkılması amacıyla,
fabrika binalarının eklentilerinden arındırılarak
orijinal hallerine göre restore edilip, aktif bir
kullanım ile kente kazandırılmasına karar
verilmiştir. Arazide bulunan 14 adet yapının
tescilsiz olanlarının yıkılması, tescilli olan 8 adet
yapının restore edilerek korunması için proje
hazırlanmıştır. Dökümhane olarak kullanılan bina
kafeterya, diğerleri atölye, sergi salonu, idari bina,
okuma salonu ve satış ünitesi olarak
düzenlenmiştir. Havagazı Fabrika binasının
sembolü niteliğinde olan 46.30 m yüksekliğindeki
baca ve su deposu da restore edilmiştir.
Bulunduğu alanın mirasına saygılı bir yaklaşım
içinde, alanın atıl kalmadan, yaşayan, modern bir
alan olması için detaylar geliştirilmeye çalışılmıştır. 

Türkiye’de son büyük örnek: 
Merinos Tekstil Sanayi Müzesi
Recep Altepe
Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı

Bursa, İpek Yolu’nun
Avrupa’dan önceki
son durağıdır. Bursa
çarşısı yüzyıllar boyu
kumaş ticareti ve
üretimin merkezi
olmuştur. Bursa’da
üretilen kadife,
çatma, kemha,
sarenk, seraser, atlas
ve savai gibi kumaş

çeşitleri yüzyıllar boyu tüm dünyada aranılan
kumaşlar arasındadır. Bu nedenle Bursa, ülkemiz
tekstil hafızasının en önemli merkezidir. Fabrika-yı
Hümayun, İpekçilik Enstitüsü, ipek kumaşların
dokunduğu atölyeler ve evde üretimler sayesinde
dokumacılık gelişmiştir. Tarihi Sümerbank
Merinos Yünlü Sanayi Dokuma Fabrikası, geçen
aylarda Merinos Tekstil Müzesi olarak yeniden
açılmıştır. Temeli 28 Kasım 1935’de dönemin
Başbakanı İsmet İnönü ve İktisat Vekili Celal
Bayar tarafından atılan fabrika, Cumhuriyet
Türkiyesi sanayi devriminin simgelerinden birisi
olmuştur. 2 Şubat 1938’de Cumhurbaşkanı
Mustafa Kemal Atatürk tarafından açılmıştır.
Önceleri sadece iplik üretirken 1944’te dokuma,
1946’da apre tesisleri ilave edilmiş, böylece
Ortadoğu ve Balkanlar'ın en büyük entegre yünlü

İzmir, Havagazı Fabrikası

Merinos Müzesi, iç mekân



kumaş fabrikası olmuştur. Kuruluşundan itibaren
toplam 17.500 kişi istihdam edilmiştir. Merinos
Fabrikası sayesinde Bursalılar ilk aile hekimliği,
profesyonel diş hekimliği, kreş, tüketim kooperatifi,
tanzim satış alışkanlığı, balo salonu, toplu yemek,
sosyal tesis, tenis kortu, sendikalar (Teksif ve Türk-İş
buradan doğdu) ve ilk yapı kooperatifi ile tanışmıştır.
2004 yılında Özelleştirme İdaresi tarafından
özelleştirilerek üretimi durdurulan fabrika 262 bin
metrekare arazi ve üzerindeki taşınmazlarla birlikte
Bursa Büyükşehir Belediyesi’ne devredilmiştir. Fabrika
ve alanı, Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından
yürütülen restorasyon ve yeniden yapılandırma
çalışmasıyla Türkiye’nin sayılı kongre ve kültür
komplekslerinden biri haline getirilmiştir. Müze,
Büyükşehir Belediyesi bünyesinde kurulan Müzeler
Müdürlüğü ile Merinos eski çalışanlarının hummalı
çalışmasının ürünüdür. Yılın ilk aylarında Merinos
ailesiyle bir araya gelerek işbölümü yaptık. Makineler
temizlendi, bakımları yapıldı, iplikler, bobinler yerlerine
takıldı. Çalışır durumdaki hallerine kavuştular.
Depolardaki kumaş kartelaları yeniden düzenlendi.
Fabrika yeniden üretime başlayacakmış gibi hazırlandı.
14 Ekim 2011’de Tarihi Kentler Birliği üyeleri ve
Merinos Fabrikası’nın eski çalışanlarıyla birlikte
ziyaretçilere kapılarını açtı. Müze, açıldığı günden
bugüne yaklaşık 7 bin ziyaretçiyle buluştu. 

Sunumların ardından
Prof. Dr. Metin Sözen ve
TKB Danışma Kurulu
Üyesi Oktay Ekinci birer
değerlendirme konuşması
yaptı. Sözen,
üniversitelerin birikimlerini
yerel yönetimlerle
paylaşmaları gerektiğini
vurgulayarak,
uygulamaya yönelik

projelerde ortak çalışılması gerektiğini söyledi. Endüstri
mirasının korunması için yerel yönetimlerin çaba
harcadığını ancak bürokratik sorunlar nedeniyle işlerin
yavaş ilerlediğini söyleyerek, yeni kurulan
bakanlıklarda çalışanların alanında uzman
olmalarının, koruma çalışmalarında kaybedilecek
vaktin olmadığının altını çizdi. Sözen “aklın yolu bilgi
ve bilinçten geçer” diyerek sözlerini bitirdi. 

Ekinci ise üç önemli
noktaya dikkat çekti:
“Koruma Kurulları, sanayi
mirasının hangi ilkeler
doğrultusunda tescil
edileceğini bilmiyor. Bu
onların bilgisizliğinden
kaynaklanmıyor,
mevzuattan kaynaklanıyor.
Endüstri mirası, ülkenin
kalkınma çabalarının

mirasıdır. İlgili bütün bakanlıkların bu mirasa sahip
çıkması ve yerel yönetimlere destek vermesi gerekir.
Endüstri yapılarını korumak, sivil mimari örneklerini
korumak kadar kolay değildir. Devlet desteği şarttır.
Ulaştırma Bakanlığı, Enerji Bakanlığı, Sanayi Bakanlığı
bu mirasın korunması için, bütçelerinden pay ayırarak
en büyük desteği vermekle yükümlüdür. Endüstri
mirasının korunması binayı koruyup içini lokanta
yapmak değildir. Koruma, üretim ve emek geçmişinin
geleceğe aktarılması yönünde olmalıdır.”

Seminerin ardından, Eyüp Sultan Camisi ve Meydanı,
Santral İstanbul ile Rahmi Koç Müzesi incelendi.



1. Açılış yemeği, Feshane
2. Elektrik Santrali
3. Eyüp Sultan Camisi'ndeki türbeler
4. Haliç Tersanesi 
5. Haliç Tersanesi
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1. Eyüp
2. Santral İstanbul
3. Hasanpaşa Gazhanesi 
4. Sunumlarda hologram teknolojisi kullanıldı
5. Eyüp Sultan Camisi önünde TKB hatırası
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izlenimler

Ertegün Ünal

Sultanhisar Belediye Başkanı

Tarihi Kentler Birliği’nin eski
üyelerindeniz ama ben ilk defa bir
toplantıya katılıyorum. Meclis
üyelerimizi gönderiyordum, bundan
sonra daha sık takip edeceğim.
Bugün konuşulan konu bizim kentimizi
de ilgilendiriyor. Sultanhisar’da
İngilizlerin 1885’te yaptığı bir tren
hangarı var. Devlet Demiryolları 
İzmir Bölge Müdürlüğü ile bu
hangarla ilgili müşterek bir çalışma
yapıyoruz. Devlet Demiryolları bu
proje için kendi bütçesinden eski
rakamla 1 trilyon 200 milyar civarında
bütçe ayırdı. Hangarla ilgili eski
belgeleri, planları, fotoğrafları bulduk,
ayrıca İzmir’den artık kullanılmayan
21 m uzunluğunda bir kara tren aldık.
Bir tren müzesi yapacağız, hangarda
bir kafeterya oluşturacağız. Burası
kültürel amaçlı derneklere de açık
olacak. Bizim bölgede ayrıca 
100-200 yıllık zeytin baskıları var.
Köylerde birkaç tane tespit ettik.
Gidince bir çalışma yapıp bunları
alacağız. Bozulmalarına müsaade
etmeden onları da müzeye çevirelim
istiyoruz... Eski bir camimiz restore
ediliyor. Bölgemiz jeotermal açıdan
çok zengin, bunu değerlendirmek 
için de çalışmalarımız sürüyor. 

Yusuf Fidan

Vezirhan Belediye Başkanı

Belediyemiz yeni üye oldu. Tarihi
Kentler Birliği’nin çok güzel bir aile
ortam var. Sanayi mirası, bizim
gerçekten unuttuğumuz ama çok
önemli bir miras. Bu mirası
hatırlamamız, sonraki nesillere
aktarmamız gerektiği Eyüp
Semineri’nde çok iyi bir şekilde 
dile getirildi. Özellikle Almanya’dan
verilen örnekler başarılı ve
etkileyiciydi. Birçok konuda olduğu
gibi bunda da bizden evvel
davranmışlar. Ama her şeyin bir 
ilki vardır, bir yerlerden başlamak
gerekiyor. Geç olsa bile artık
ülkemizde de kültür mirası yapılarıyla
ilgilenilmesi olumlu bir gelişme...
Bizim bölgemizde sanayi kuruluşumuz
yok ama böyle yapıların bulunduğu
kentlerde çalışmaların artması
sevindirici olur. Bu konuyu gündeme
getiren Metin hocaya, ÇEKÜL’e, 
Tarihi Kentler Birliği’ne teşekkür
ediyoruz. Toplantı ufkumuzu açtı.

Mehmet İnegöl

Mudurnu Belediye Başkanı

1944’te Bolu’da elektrik yokken o
zamanki belediye başkanımız Mehmet
Atalay, Mudurnu’da bir santral
kurmuş. O santral SEDAŞ’a
devredilmişti. Ben 2009 yılında talep
ettim ama henüz yanıt verilmedi.
Bugünkü toplantının verdiği heyecanla
konuyu Bakanlık üzerinden takip 
edip, santral binasını bir müzeye
dönüştürmeyi düşünüyoruz. 
Aynı şekilde kentimizde 3-4 tane
yağhane var, mülk sahiplerinden
belediyeye bağışlamalarını istemiştim.
Bu konuyu da takip edeceğim. 
Onlar da birer müze olabilir. Ayrıca
tabakhanelerimiz var. Hiçbiri aktif
değil, orijinal halleriyle duruyorlar. 
O tabakhaneleri de bir şekilde
kentlimizin hayatına katmamız lazım...
Biz uğraşıyoruz ama devlette bir
hantallık var. Katkı paylarından
yararlanabilmek için 2009’da bir
proje verdim, hâlâ proje geri
dönmedi. Biz yerelde elimizden 
geleni yapıyoruz ama ilgili bakanlıklar
bizi maddi olarak desteklemeliler. 
Bu konuda sıkıntılarımız bulunuyor. 
Bir örnek vereyim: Abant ile Mudurnu
arasında 13 km uzunluğunda bir 
yol var. Sayın Başbakan 2008’de
yolun standartlara uygun hale
getirilmesi için talimat vermişti.
O günden bu yana sadece 
1 kilometrelik bölüm ihale edildi.



Tarihi Kentler Birliği Eyüp Semineri 

İlk kez 2008 Kocaeli Semineri’nde TKB gündemine
gelen endüstri mirası, üç yıl sonra Eyüp’te sunulan farklı
ölçekteki endüstri yapılarının proje ve uygulamaları ile,
yerel yönetimlerin bu konuda da gösterdikleri gelişmeyi
gözler önüne serdi. Yerel yönetimlerin endüstri yapılarını
koruma ve yeniden işlevlendirme modellerini içeren
seminer sunumları, katılımcılar için önemli bir deneyim
paylaşımı oldu.  

Aksaray Azm-i Milli Un Fabrikası 
Cumhuriyet’in ilk sanayi kuruluşlarından Azm-i Milli
Un Fabrikası’nın “Sanayi Müzesi ve Kültür Adası”
projesi, Aksaray Belediyesi, ÇEKÜL Vakfı ve Konya
Selçuk Üniversitesi işbirliği ile yürütülmektedir. 
Fikir projesi, ÇEKÜL Vakfı’nın yönlendiriciliği ile
Selçuk Üniversitesi Mimarlık Fakültesi tarafından
hazırlanmıştır. Uygulamada kendi kaynaklarını
kullanacak olan Aksaray Belediyesi, Valilik ve Kültür
Bakanlığı’nın desteğini de alma çabası gösteriyor.

Bursa Merinos Yünlü 
Sanayi Dokuma Fabrikası
Cumhuriyet’in ilk sanayi kuruluşlarından biri iken
Türkiye’nin ilk tekstil sanayi müzesine dönüşen 
Bursa Merinos Dokuma Fabrikası ise “uygulama”
kategorisinde sunuldu. Fabrikanın tarihini geleceğe
aktarmayı başaran uygulama, bir yandan da Bursa’nın
tekstil kenti kimliğini yaşatmaktadır. Fabrikanın müzeye
dönüşme sürecinde makinelerin bakım ve onarımı, 
eski anı ve belgelerin toplanması, fabrikanın son
dönem işçilerinin desteğiyle olmuştur. Proje, Büyükşehir
Belediyesi’nin müze projelerini üstlenen Bursa Kent
Tarihi Müzesi yönetimi tarafından, Uludağ Üniversitesi
Tekstil Mühendisliği Bölümü’nün desteğiyle
gerçekleştirilmiştir.  

İzmir Tarihi Havagazı Fabrikası
1904-1955 yılları arasında İzmir’in aydınlatma,
sonra mutfak gazı ihtiyacını karşıladıktan sonra
kapatılan fabrika, “uygulama” kategorisi altında yer
aldı. 2005 yılında fabrikanın, kültürel ve sosyal
aktivitelerin yapılacağı bir gençlik merkezi olarak
kullanılmasına karar verildi. Fabrika ve çevresinin

yaşayan, modern bir alan olmasına yönelik tasarım
modeli geliştirilmiş, uygulama ve finansman
Büyükşehir Belediyesi ekiplerince üstlenilmiştir.  

Belediyelerin farklı uygulama modelleri geliştirdikleri,
Bursa örneğindeki gibi yapıların bellek değerini
yansıtmayı ya da İzmir örneğinde olduğu gibi kamusal
alan yaratmayı hedef seçtikleri görülmektedir. Endüstri
yapılarını koruyarak yaşatmanın mümkün olduğu,
belediyelerin öz kaynaklarının yanı sıra kurumlarla
işbirliği de yaptıkları anlaşılmıştır. 

Sanayi mirasının 
yeniden işlevlendirilmesi 
Seminerde sunulan ve yerinde incelenen endüstri
mirası yapılarının restore edilerek, kent kimliğinin
güçlendirilmesi, kent belleğinin yaşatılması ve kamusal
alan yaratılması gibi farklı amaçlarla kullanıldığı
görüldü. Müze olarak işlevlendirilenlerin (Rahmi Koç
Müzesi, Bursa Merinos Tekstil Sanayi Müzesi, Aksaray
Azm-i Milli Un Fabrikası gibi) yanı sıra, kültür merkezi
olarak işlevlendirilenler (Feshane Fuar Kongre 
ve Kültür Merkezi, İzmir Havagazı Fabrikası Kültür
Merkezi gibi) ve eğitim amaçlı işlevlendirilenler
(İstanbul Bilgi Üniversitesi Santral İstanbul Kampüsü,
Kadir Has Üniversitesi) bulunmaktadır. 

Sonuç
Endüstri mirasının korunması çalışmaları arttıkça,
konuyla ilgili izlenmesi gereken koruma ilkeleri,
uygulama stratejileri, ilgili kurumlara düşen roller 
ve yaşanan sorunların sebepleri konusundaki
tartışmalar da derinleşmektedir. 
• Yerel yönetimlerle üniversitenin işbirliği yapması

gerekmektedir.
• Bürokratik engellerin ortadan kaldırılması

zorunluluğu vardır.  
• Koruma mevzuatının yetersizliği, koruma

kurullarının sanayi mirasını tescil edebilme
zorluğu, “ülkenin kalkınma çabasının simgeleri
olan endüstri mirası”nı tehlikeye atmaktadır. 

• Endüstri yapılarını korumak, tek bir belediyenin
altından kalkamayacağı, çeşitli bakanlıkların
desteğiyle gerçekleşecek bir konudur. 

• Endüstri mirasının korunması, yapının dışını
ilgilendirdiği kadar, içindeki üretim sistemlerini de
ilgilendirir. Koruma, üretim ve emek geçmişinin
geleceğe aktarılması yönünde olmalıdır.

değerlendirme



Eyüp oyuncakçılığı
Eyüp Sultan Türbesi, bugün olduğu gibi geçmişte de
kutsal ziyaret mekânlarının başında geliyordu.
Müslüman ahalinin türbeyi ziyaret nedenlerinden biri
sünnet merasimleriydi. Bu merasimler ekonomik hayata
ilginç bir şekilde yansıdı. Çocuk ziyaretçilerinin çokluğu
nedeniyle Eyüp, 17. yüzyıldan itibaren oyuncak
üretiminin merkezi haline geldi. Evliya Çelebi’ye göre,
Oyuncakçı Çıkmazı denen sokakta 100 oyuncak

dükkânı vardı.
Oyuncakların malzemeleri
günümüz tüketim
toplumuna örnek olacak
cinstendi: Tahtakale’nin
tahta atıkları, sobacıların
kullanmadığı tenekeler,
Sütlüce mezbahasından
gelen deri fazlası,
Kâğıthane ve Alibeyköy
derelerinin biriktirdiği kil...
Topaçlar, kaynana

zırıltıları, düdükler, davullar, hacıyatmazlar, ahşap
arabalar bu oyuncakçılarından çocuk dünyasına
katıldı. 19. yüzyılda Beyoğlu’nda açılan yeni dükkânlar
Eyüp oyuncakçılarını olumsuz etkilese de, ekonomik ve
sosyal hayatta varlıklarını 1957’ye kadar sürdürdüler.
1957’de hükümetin aldığı Eyüp Bulvarı’nı açma kararı,
Eyüp oyuncakçılığının sonu oldu. Günümüzde ise Eyüp
yeniden oyuncaklarıyla da adını duyurmaya çalışıyor.
Tarih Vakfı, AB işbirliğiyle 2005’te Eyüp Oyuncakçılığı
Projesi’ni başlattı. Eyüp Belediyesi’nin destek verdiği
proje kapsamında kurulan atölyede oyuncak üretiliyor,
çocuklarla çalışmalar sürdürülüyor. Ayrıntılı bilgi için:
http://www.eyupoyuncaklari.com

Yeşil tepeler, güzel koylar
1949’da Kâğıthane ve Alibey derelerinin
birleştiği yerde yapılan arkeolojik kazılar,
M.Ö. 2. yüzyıla tarihlenen bazı yapılara işaret
etse de bölgenin bu döneminden fazla veri
bulunmuyor. Eyüp üzerine en erken bilgiler,
Bizans (Doğu Roma) İmparatoru II.
Theodosius (M.S. 401-450)’un arkadaşı
Paulinus tarafından kaleme alınmış. Paulinus
notlarında Aziz Kosmas ve Damianus adlarına
yaptırılmış bir kiliseden bahsediyor. Kutsal bir
şifa merkezi olduğu; zengin florası, güzel
koyları, yeşil tepeleri nedeniyle Kosmidion
(Yeşil) diye adlandırıldığı; imparatorlar
tarafından av ve sayfiye yeri olarak kullanıldığı
Bizans döneminin Eyüp’ünü anlatan
özelliklerden bazıları...

Pierre Loti
Abdülhak Şinasi Hisar “bazı Türklerin yazdıklarından daha milli bir his ve

zevk taşıdığını” söyleyerek yazılarını övüyor, Nazım Hikmet ise “çürük
Fransız kumaşlarını yüzde beş yüz ihtikârla şarka satan...” diye eleştiriyor.

Hakkındaki görüşler farklı olsa da bir gerçek var: Pierre Loti, Eyüp denince
akla gelen isimlerden biri. İnsanlar hikâyesini bilmese de Pierre Loti

Kahvesi’nden-tepesinden İstanbul’u seyretmeyi seviyor. Pierre Loti (asıl adı
Louis Marie Julien Viaud) 1850’de Fransa’nın Rochefort kasabasında

doğdu. Deniz subayı olması sayesinde Ortadoğu ve Uzakdoğu’yu gezdi.
İlk romanı Aziyade 1879’da yayımlandı. Romana adını veren Aziyade ile

de İstanbul’a 1876’da yaptığı ilk ziyarette tanışmış. 1920’de “İstanbul
Şehri Fahri Hemşehrisi” unvanı verilen, 1921’de Türkiye Büyük Millet

Meclisi’nin şükran mektubu yolladığı Loti, Eyüp’te vakit geçirmeyi severmiş.
Loti’nin 19. yüzyıl sonuna kadar Rabia Hanım Kahvesi diye tanınan,

sonradan adının verildiği kahvede nargile içerken çekilmiş fotoğrafı var. 

kent rehberi



Hz. Eyyup el-Ensari
Eyüp, adını ve kimliğinin ayrılmaz bir öğesi olan kutsal özelliğini Eba Eyyub el-Ensari’den alıyor. Prof. Dr. Halil

İnancık’a göre “mezarının keşfinden sonra etrafında ilk şehir nüvesi” ortaya çıkıyor, burada inşa edilen cami etrafında
gelişen ilk külliye ile beraber çarşı ve pazarlar kuruluyor... Eyyup El-Ensari, Hz. Muhammed’in “yakın dostu ve

bayraktarı” olarak tarihe geçen bir kişilik. Emevi halifelerinden Muaviye’nin oğlu Yezit’in kumandası altında büyük bir
Arap ordusu İstanbul önlerine gelip şehri sarar. Orduda bulunan El-Ensari bu savaş sırasında hastalanır ve hayatını
kaybeder. Vasiyeti üzerine “İstanbul surlarına yakın bir yere”, Eyüp’e gömülür. El-Ensari’ye ait olduğu sanılan mezar

Fatih Sultan Mehmet döneminde bulunur ve türbesi yaptırılır. Yanında ise İstanbul’un ilk sultan camisi ve külliyesi inşa
edilir. Halil İnancık’ın “eşsiz çinileri, kitabeleri, munakkaş örtüsü ile dikkate alınması gereken belli başlı bir abide” diye

tanımladığı türbe ve cami, günümüzde özellikle dini yönden önemli günlerde ziyaretçilerin büyük ilgisini çekiyor. 

Cülus Yolu
Kaynaklar Bizans
imparatorlarının Eyüp
tepesinde yükselen
Ayamama adlı bir
manastırda silah
kuşandığından söz ediyor.
Osmanlı padişahları da bu
Bizans geleneğini sürdürüp
Eyüp’te tahta oturuyorlar.
Törenin adı cülus. Arapça
kökenli bu sözcük,
“hükümdarlık tahtına
çıkma” anlamı taşıyor.
Tören, Eyüp ve saray
arasında, “cülus yolu” adı
verilen alanda yapılıyor.
Fatih Sultan Mehmet’ten
Vahdettin’e kadar Osmanlı
padişahları burada at
binip kılıç kuşanıyor, Eyüp
Sultan’ı ziyaret ediyor,
cülus bahşişi dağıtarak
Topkapı Sarayı’na
dönüyor. Sultanların ata
bindikler “binek taşı”nı
tarihi mirasın bir parçası
olarak bugün Eyüp’te
görmek mümkün...



inceleme

Arkeoloji açısından Troia’nın yereldeki değeri oldukça
yüksektir. Bu değerleri yükselten eylemlerin bazılarını, eylem pratiğinin 
zenginliğine örnek oluşturması için paylaşmak iyi olacaktır

Troia ve Yerellik…



Arkeoloji yerelin ilgisine pek açık değildir.
Turizm faaliyetini yürüten kişi ve kesimler ile
bilimsel ve uzmanlık alanı dışına çıkması pek
mümkün olmayan bir alandan ve değerlerden
ibarettir. Ama kimlik arayışları son dönemlerde
arkeolojik değerlere yerel ilgiyi artırmaktadır. Bu
ilgi ticari, profesyonel ve resmi/akademik ilginin
ötesine geçerek, yerel sivil toplum örgütlerini,
sivil aktivistleri ve yerel yönetimleri de kapsar
hale gelmektedir. Bu yazı, Troia arkeolojik
değerinden hareketle, yaşanan olaylar ve
konuları ele alarak “yerellik ve arkeoloji”
meselesini irdelemeyi hedeflemektedir. 

Baştan belirtmeliyiz ki, arkeolojik bir
uluslararası değer olarak Troia’nın yereldeki
değeri oldukça yüksektir. Bu değerleri
yükselten eylemlerin bazılarını eylem
pratiğinin zenginliğine örnek oluşturması için
paylaşmak iyi olacaktır. 

Arkeoloji Buluşmaları: Troia’nın yerel
değerlerini yaygınlaştıran sivil eylem Arkeoloji
Buluşmalarıdır. 10 yıldan bu yana Yalı
Han’da yapılan buluşmalarda, Troia’nın yanı
sıra tüm Troas bölgesinde kazı ve yüzey
araştırması yapan uzmanların son ve güncel
bulguları kentli ile buluşmaktadır. Bu projenin
sahibi ise Troia Dostları adlı sivil inisiyatiftir.
Korfmann Kütüphanesi: 2005 yılından bu

yana Troia Vakfı önderliğinde yapılan
çalışmalar ciddi değerlerin yerelde açığa
çıkmasına yol açtı. Bu eylemlerin başında
Korfmann Kütüphanesi gelmektedir. 2007
Şubat ayında açılan, öncelikle M. Osman
Korfmann’ın 6.000’i aşan arkeoloji yayınıyla
başlayıp, ilave bağışlarla 20.000 yayını
arşivinde barındıran Korfmann Kütüphanesi,
en önemli Troia ve arkeoloji ihtisas
kütüphanelerinden birisi haline gelmiştir.
Kütüphane binası etkinlikler, arkeoloji
dersleri, sergiler ve birçok yaratıcı eylemle,
kentlinin önemli bir kültür mekânına
dönüşmüştür. Bu proje de bir sivil vakfın
önemli yerel çalışması olarak görülmelidir.

Troia Festivali: Öncelikle belirtmeliyiz ki,
1960’lardan bu yana Çanakkale’de yapılan
festivalin adı Troia’dır. Son 10 yılda yapılan
ilave ve değişikliklerle festivalin içine Troia
daha fazla dahil edilmiştir. Troia, festivalin
açılış mekânı olarak fiziki anlamda, Homeros
Bilim Sanat Kültür Ödülü ile de manevi
bakımdan etkinlikle bütünleşmektedir. 
Festival Çanakkale Belediyesi’nin projesidir 
ve sürdürmeye ısrarlıdır. 

Belediye Meclisi’nden katkı: Çanakkale
Belediyesi Meclisi’nin Ekim 2011
gündemlerinden birisi Troia’ya yapılacak
maddi katkıydı. 2012 bütçesine konulmak
üzere 100.000 TL değerinde bir maddi katkıyı
Troia başlığı altında yapma kararını Kasım
2011’de onaylayarak bütçelerine koydular.
Üstelik oybirliğiyle. Projeye bağlı olarak, kazı

Foğoğraflar: Troia Vakfı Arşivi 



ekibi ve Troia Vakfı ile birlikte kullanılacak bu
değerin Troia üzerine çok önemli yararlar
sağlayacağı öngörülebilir. Ayrıca bir
belediyenin bir arkeolojik değere bütçesinden
pay ayırması önemsenecek bir durumdur.

Yereli doğrudan ilgilendiren ve ilgili kesimleri
daima peşinden sürükleyen bir başka eylem ise
Troia müzesidir. Bu konuya daha fazla ve derin
yer ayırmayı uygun gördük. 

Troia müzesi ve gerekliliği
Troia müzesinin gerekliliği, 1990’lı yılların
başlarına dayanır. Kentte hazine istekleri hep
olagelmiştir. Bilinçli veya bilinçsiz bazı kitleler,

dönem dönem esas hazinenin Troia’nın kendisi
olduğunu es geçip, son 150 yılda 50 civarında
müzeye yayıldığı söylenen Troia hazinelerini bu
topraklara geri ister, kampanyalar düzenlerler. 
Bu kampanyaların birçoğu hüsrana dönüşür,
keza bu hazinelerin sergileneceği bir müze bile
yoktur. Bu Troia müzesinin yapılmasında ilk
gerekçe gibi ortada durmaktadır. Yani bir
müzede olması gereken Troia’ya ait buluntular,
bu buluntuların sergilenmesi, bakımı, saklanması,
depolanması, üzerinde çalışmalar yapılabilecek
hale getirilmesi; dönemsel ve tematik sergilerle
zaman zaman ilginç eylemler yapılması;
konferanslar, bilimsel etkinlikler, sanat eylemleri,
oyunlar vb. gibi olaylar kuşkusuz olmalıdır.



Fakat meselenin esası bir başka gerçeklikte
gizlidir. Troia’nın bizzat kendisi müzeyi yapmayı
gerekli kılmaktadır. Şöyle ki, Troia çok katmanlı
bir höyük olması açısından anlaşılması çok zor
olan bir arkeolojik kalıntıdır. Özellikle uzman
dışı ziyaretçi ve turistlerin bu çok değerli eski
çağ kentini algılaması için ek araçlara, ifade
biçimlerine ihtiyaç duyulmaktadır. Farklı kültür
katmanları ve kentlerin olması Troia’nın
rekonstrüksiyonunu (yeniden kurulmasını),
ayağa kaldırılmasını da kısmen engeller, 
çünkü örneğin Troia 6 kentini ihya etmek ve
canlandırmak, diğer kent ve kültür tabakalarını
yok edebilir. Dolayısıyla müzede yapılacak
ilave anlatım ve ifade biçimleri Troia’nın
anlaşılmasını ve anlatılmasını kolaylaştıracaktır.
Troia’nın bizzat kendisinden kaynaklanan bu
gerçeklik, Troia müzesini gerekli kılmaktadır. 

Bir başka gerekliliği atlamamamız lazımdır.
Biliyoruz ki, Troia efsanesi ve mitolojisiyle
ünlenmiş bir kenttir. Birçok zamanlarda bu
mitoloji ve yazılı destan, Troia’nın kendisinden
daha öne çıkmıştır. Bu özelliğini günümüze
kadar taşımasında en önemli belge, kuşkusuz
büyük ozan Homeros’un kaleme aldığı İlyada
destanıdır. İlyada (ve Odysseia) destanları
hâlâ bir deryadır. Üzerinde tonlarca
araştırma, tez ve inceleme yapılmasına
rağmen birçok yeni keşifler yapılmasını
bekler. Böylesine bir destanın, dar bir uzman
ve meraklı tarafından biliniyor olması ilgiyi
daha da artırmaktadır. Tüm bunlar
Homeros’un İlyada’sının popülerleşmesi ve
toplumsal yaygınlığa kavuşması gerekliliğini

ortaya çıkartıyor. Bu ifadelerin ve anlatıların
yer alacağı mekân kuşkusuz bir müze
olmalıdır. Troia müzesinin gerekliliğinin bence
en heyecan verici meselesi bu olsa gerek.

Troia müzesinin proje çalışmaları bir noktaya
geldi. Artık elimizde bir yarışmayla elde edilmiş
fikir projemiz bulunuyor. Bu projenin, somut bir
ürün olan yapıya dönüşmesi, risksiz bir
inisiyatifi “iktidarların” üstlenmesine bağlıdır. 

Bu sürece uygun düşecek en önemli kavramlar
“şeffaflık” ve “katılımcılık” olsa gerek. Projenin
tüm tasarım süreçlerinin ve uygulama
aşamalarının şeffaf olarak örgütlenmesi, bilgi
dağılımının demokratik bir şekilde paylaşılır
olması ve karar süreçlerinin tüm ilgili kesimlerin
katılımına açık olarak tasarlanması, başta yerel
aktörler nezdinde tüm kesimlerin Troia
müzesine bakışını meşrulaştıracaktır.

Birkaç son söz...
“Biz Çanakkale’de Troia’yı anlatırken 
yer yer kendimizden geçeriz.” Kentin ve tüm
coğrafyanın sorun ve konularına doğrudan
müdahale etmeyi “lüzumlu” görmüş sivil
aktivistlerden bahsediyorum. Troia’yı bilmeyi
ciddi bir entelektüel hedef olarak belirleyen 
ve bitmeden/ tükenmeden okuyup yazan 
bir kesimden bahsediyorum. Bugünlerde
sürece, yalnızlığımızı giderecek yeni aktörlerin
eklenmesi sevindiricidir: Çanakkale 
Belediyesi ve Merkezi Hükümet/Valilik/Kültür
Bakanlığı. Sanırım kuşkularımıza rağmen,
genelde her şey daha iyi olacak. 

Çanakkale Belediyesi, 
Troia için bütçesinden 
100 bin TL ayırdı



haber

Safranbolu’nun Türkiye’nin yakın
tarihinde özel bir yeri var: ÇEKÜL
Yayınları’ndan çıkan Koruma Bilincinin
Gelişim Süreci adlı kitapta belirtildiği
gibi “korumanın başkenti”. Özellikle
1950 sonrasında birçok yerleşmede
göç, sanayileşme gibi nedenler
yüzünden yaşanan yıkımlar ve
kayıplardan Safranbolu “hafif”
etkileniyor; sahip olduğu zenginlikleri
günümüze kadar taşıyabiliyor. Bunda
üzerine yerleştiği coğrafyanın katkısı
yadsınamaz. Bir bakıma doğası
yüzünden dokunulamıyor
Safranbolu’ya, 1970’lerden itibaren
ise Safranbolu “doğasını” korumaya
başlıyor. Kentte kültür mirasını koruma
ve yaşatmaya yönelik çalışmalar Prof.
Dr. Metin Sözen’in deyimiyle bugün
“eşik yapılar”la devam ediyor. ÇEKÜL
Vakfı Safranbolu Temsilcisi Mehmet
Adalar da çalışmaları yakından izliyor,
gerektiğinde katkıda bulunuyor.

Tüm kurumlar bir arada 
Safranbolu ve çevresindeki çalışmalar
bütüncül bir yaklaşımla ele alınıyor;
valilikten belediyeye tüm kurumlar
sorumluluk üstleniyor. Çalışmalardan
bazıları şöyle:
• Karabük Valiliği’nin himayesinde

hayata geçirilen projelerden ilki
Gümüş Mektebi ile ilgili.
Safranbolu Kaymakamlığı ve Milli
Eğitim İlçe Müdürlüğü’nün
çalışmasına Safranbolu Belediyesi
teknik destek veriyor. 

• Muallimler Birliği Binası 
2007-2008’de tescil edildi,

Safranbolu korumaya devam ediyor
Koruma serüvenine 1970’lerde başlayan Safranbolu yeni 
projelerle kendinden söz ettiriyor. Gümüş Mektebi, Muallimler 
Birliği Binası gibi yapılar Valilik himayesinde Kaymakamlık, 
Vakıflar, Belediye tarafından ayağa kaldırılıyor 
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rekonstrüksiyon projesi hazırlandı.
Proje için Kültür ve Turizm
Bakanlığı’na ödenek başvurusu
yapıldı. 

• Bakanlığa sunulan bir diğer dosyada
İskalion (Rum Mektebi) binasının adı
geçiyor. Mektep, Bölge Koruma
Kurulu Binası olarak kullanılmak
üzere kamulaştırdı ve Valilik katkısıyla
restorasyon projesi hazırlandı. 

• Belediyenin mülkiyetindeki Bağlar
Hamamı’nın da restorasyon projesi
tamamlandı. 

• Safranbolu’da Arasta,
Manifaturacılar, Demirciler ve
Bakırcılar çarşılarının, Çarşı Belediye
Binası, Cinci Hamamı, Pazar Yeri’nin
restorasyonları daha önce yapılmıştı.
Çarşının diğer bölümlerinin ayağa
kaldırılması için Belediye Proje
Bürosu’nun uğraşı sürüyor. Kaynak
için Başbakanlık Tanıtma Fonu’na bir
dosya gönderildi.

• Tabakhanenin restorasyon projesi
Belediye tarafından hazırlanıyor.

• Vakıflar Genel Müdürlüğü yine Valilik
himayesinde 2011’de Asiye Hatun,
Kavaklar, Küre-i Hadid (Eflani)
camilerinde restorasyon başlattı. 

• 2012 programında ise Ulu Cami ve
Taş Minare bulunuyor. 

• Belediye ve Hazine’nin mülkiyetindeki
iki hamamın da Vakıflar’a devri söz
konusu...

• Valilik desteğiyle Eflani Belediyesi
tarafından kamulaştırılan Taşhan’ın
da Vakıflar’a devri önerildi. 

• Yörük köyünde de hareket var.
Köydeki 16 yapının basit onarımının

yapılabilmesi, 2 yapının
projelendirilmesi için ilk adımlar
atıldı. Bu amaçla Safranbolu
Kaymakamlığı Köylere Hizmet
Götürme Birliği, Başbakanlık Tanıtma
Fonu’na gönderilmek üzere ayrıntılı
bir dosya hazırladı. Ayrıca Karabük
Valiliği tarafından köydeki elektrik
kabloları yeraltına alınıyor.

Neler olmuştu?
Safranbolu’da koruma çalışmaları
1970’lerde başladı. İstanbul Teknik
Üniversitesi Mimarlık Fakültesi
bünyesindeki Mimarlık Tarihi ve
Restorasyon Enstitüsü (MTRE) ile
Mimarlar Odası İstanbul Şubesi, 1975
Avrupa Mimarlık Mirası Yılı dolayısıyla
Safranbolu’da “Mimar Sinan ve Tarihi
Çevre Koruması” başlıklı bir seminer
düzenler. Bu semineri,  MTRE’nin
yönetim kurulu üyesi Doç. Dr. Metin
Sözen’in eşgüdümünde yapılan
“Safranbolu Mimarlık Değerleri ve
Folkloru Haftası” izler. Kamuoyunun
dikkati Safranbolu’ya çevrilmiştir. Hem
bu ilgi hem kente sahip çıkan MTRE
sayesinde önemli gelişmeler yaşanır.
Örneğin, Türkiye’nin ilk koruma
amaçlı imar planı İTÜ Mimarlık
Fakültesi tarafından 1976’da
Safranbolu için hazırlanır. 1992’de
Kültür Bakanlığı, Metin Sözen’in
gayretleriyle ilk defa onarımlar için
ihale açar. Yerel yönetim, üniversite,
aydınlar, uzmanlar ve yerel halkın
işbirliğiyle başlayan koruma hareketi,
kenti 1994’te UNESCO Dünya 
Mirası Listesi’ne taşır.

Yörük köyünde 
de hareket var. 

Köydeki 16 yapının
basit onarımının

yapılabilmesi, 
2 yapının

projelendirilmesi 
için ilk adımlar atıldı

1. Safranbolu 
konaklarından örnek

2. Muallimler Birliği Binası
3. Eflani 

4. Kente bakış
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Bursa Büyükşehir Belediyesi harabe durumdaki tarihi
hamamlara hayat vermeye devam ediyor. Önümüzdeki 5 yıl
içinde pek çok hamamın restorasyonu bitirilecek, hamamlar
yeni işlevleriyle kentin kültürel ve sosyal yaşamına katılacak.

Evliya Çelebi’nin “velhasıl sudan ibaret’ diye tanımladığı
Bursa’nın su kültürünün somut ürünü olan tarihi hamamlar,
günümüzde yeni işlevleriyle kentin sosyal ve kültürel
yaşamına renk katıyor. Recep Altepe’nin Osmangazi
Belediye Başkanlığı döneminde başlattığı ve Büyükşehir
Belediye Başkanlığı döneminde devam ettirdiği hamam
restorasyonları sonucunda Bursa yeni kültür merkezlerine
kavuştu. Bakımsızlık ve ilgisizlik nedeniyle harabe duruma
düşen hamamlarda şimdi müzik dinletileri, söyleşiler,
paneller, defile organizasyonları, resim ve fotoğraf sergileri
düzenleniyor. Devam eden restorasyonlar çerçevesinde
önümüzdeki 5 yıl içinde pek çok hamam restore edilerek
kent yaşamına katılacak. 

Bursa ve çevresinde yeniden hayat bulacak
hamamlar şöyle: 
Kayıhan Hamamı: Mülk sahipleriyle varılan anlaşmayla,
Büyükşehir Belediyesi hamamı restore ediliyor. Bunun
karşılığında ise tarihi yapı on yıllığına belediyenin kullanımında
olacak. Yapı sosyal mekân olarak hizmet ediyor. 15. yüzyılın
ikinci yarısında yaptırılan Kayıhan Hamamı, Dülgerler ya da
Keresteciler Hamamı olarak da biliniyor. 

Mahkeme Hamamı: Çifte hamam niteliğindeki ender
yapılardan biri olan Mahkeme Hamamı’nda restorasyonun
sonuna yaklaşıldı. Kubbe, duvar ve çevresine yapılan
yaklaşık 3 bin tonluk hatalı dolgudan arındırılınca hamamın
tarihi dokusu ortaya çıktı. Takas yoluyla Sosyal Hizmetler
Çocuk Esirgeme Kurumu’ndan alınan yapıdaki çalışmalar
bittiğinde, hamam kültürünün yaşatılması amacıyla bir
bölümü orijinal kimliğiyle hizmet vermeye devam edecek.
Diğer kısmınaysa bölgedeki eğitim kurumlarının yoğunluğu
dikkate alınarak sosyal ve kültürel amaçlı işlev verilecek. 

Muallimzade (Dökümhane) Hamamı: İncirli Caddesi
üzerinde yer alan hamam uzun bir süre dökümhane olarak
kullanıldığından dolayı bu isimle de anılıyor. Depo hizmeti
gören hamam, Büyükşehir Belediyesi tarafından kamulaştırıldı.
Bölgenin sosyal ve kültürel ihtiyaçları doğrultusunda işlev
verilecek yapının restorasyon projesi tamamlandı. Hamam,
Muallimzade Ahmet Efendi tarafından 1572’de, Zeyniddin
Hafi Mahallesi ile Aksu’daki cami, sıbyan mektebi ve
zaviyesine gelir getirmek amacıyla yaptırılmış. Bu arada tarihi
hamamın çevresindeki yapılar da kamulaştırılıyor. 

Nalıncılar Hamamı: 14. yüzyıl eserlerinden olan ve
Okçular Çarşısı üzerinde yer alan hamam, özel mülkiyete
ait. Restorasyon için mülk sahipleriyle işbirliği yapılmak
isteniyor, mülk sahipleri de bu çözüme olumlu yaklaşıyor.
Bursa’nın ilk büyük hamamı olan yapı Hüdavendigâr, 

haber

Su sesinden
müzik
tınılarına...
Bursa Büyükşehir Belediyesi harabe
durumdaki tarihi hamamlara hayat
vermeye devam ediyor. Önümüzdeki
5 yıl içinde pek çok hamamın
restorasyonu bitirilecek, hamamlar
yeni işlevleriyle kentin kültürel ve
sosyal yaşamına katılacak
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Galle Pazarı, Postacılar ve Tahıl Pazarı isimleri ile de
anılmış. Zaman içinde depo ve imalathane olarak
kullanılmış. Kitabesi bulunmadığından ne zaman ve kimin
tarafından yaptırıldığı bilinmiyor. 

Reyhan Paşa Hamamı: Reyhan Çarşısı üzerinde yer alan ve
günümüzde depo olarak kullanılan özel mülkiyetteki hamam
restore edilerek kente kazandırılacak. Rölöve ve restorasyon
projeleri tamamlanan yapının mülk sahipleriyle işbirliği
içerisinde restorasyonu gerçekleştirilecek. Hamam 1431’de
II. Murat devrinde harem ağası Reyhan Paşa tarafından
Yenişehir'de bulunan yapılara gelir amacıyla yaptırılmış.

Davut Paşa Hamamı: Özel mülkiyette olan yapının 
rölöve ve restorasyon projeleri hazırlandı. Kamulaştırma
tamamlandığında uygulama çalışmalarına başlanacak.
Konum itibariyle önemli bir yerde bulunan mekânın
restorasyonuyla birlikte bölgenin sağlıklaştırılmasında
önemli bir yol kat edilecek. Davut Paşa Hamamı’nı
1485’te Sadrazam Davut Paşa yaptırmış.

İbrahim Paşa Hamamı: Osmanlı mimarisinde tek
hamamlar grubu içinde yer alan hamamın restorasyonu
için düğmeye basıldı. Hisar semtinde Tophane Endüstri
Meslek Lisesi’nin bahçesinde bulunan hamam, restore
edilerek okul yönetimi ile birlikte müze olarak
düzenlenecek. Bursa Kale içinde, Devlet Hastanesi yanında
yer alan hamamı, Sadrazam İbrahim Paşa eşi Hatice Hatun
için XV. yüzyılın ikinci yarısında yaptırmış.

Yıldırım Beyazıt Hamamı: Yıldırım Külliyesi bünyesinde
Yıldırım Beyazıt tarafından yaptırılan hamam özel mülkiyete
ait. Yapının özgün kimliğine kavuşturulması amacıyla
çalışmalar sürüyor.

Hasan Paşa Hamamı: Kamulaştırma
çalışmaları tamamlanma noktasında.
Restorasyon projeleri de hazırlanan yapının,
kültür merkezi olarak Mudanya’ya
kazandırılması hedefleniyor.

Cık Cık Hamamı: Küçük ölçekli bu hamam,
I. Murat Külliyesi bünyesinde yer alıyor.
Harap durumda olan, Vakıflar mülkiyetindeki
yapının restorasyon projesi hazırlandı.

Emir Sultan Hamamı: Tarihi yapı,
kiralama yöntemi ile Vakıflar’dan alındı.
Daha önce müze olarak restore edilen

hamamın, ziyaretçilerin çay ve kahvelerini yudumladıkları
bir mekân olarak kullanımı için revize projesi yapılarak
Anıtlar Kurulu’na sunuldu ve kurul projeyi onayladı. 

Hamamlıkızık Hamamı: Bursa’nın fethi sırasında kurulan ve
“Uludağ’ın beşi birliği” olarak tanımlanan beş Kızık köyünden
birisi olan Hamamlıkızık köyüne adını veren hamamın
restorasyonu bitmek üzere... Yapı müze ve sosyal amaçlı
kullanılacak.

Ürünlü Hamamı: Bursa çevresindeki en eski yerleşim
birimlerinden birisi olan Ürünlü, tarihteki adıyla Kite’de
bulunan hamamın restorasyon projesi hazırlanıyor.
Hamamın çevresinin açılması amacıyla da bir çalışma
başlatılmış durumda.

Tahir Ağa Hamamı: Mudanya’da eski hal alanı (Zeytin
Hali) bitişiğinde bulunan hamamın restorasyon projesi
tamamlandı. Özel mülkiyette bulunan yapının
kamulaştırılması için çalışmalar devam ediyor. Bu arada
eski hal alanı ile ilgili de bir proje hazırlandı, uygulama
ihalesi yapıldı. Bir yıl içinde bitirilmesi hedeflenen proje
sayesinde, Tahir Ağa Hamamı’nın da bulunduğu bölge
daha iyi algılanabilecek.

Balıkpazarı Hamamı: Gemlik ilçe merkezinde kalan tek
tarihi hamam olma özelliğini taşıyan mekânın kamulaştırma
çalışmaları yapılıyor, restorasyonu projesi hazırlanıyor. Gemlik
Balıkpazarı Mahallesi’nde yer alan hamamın kesin tarihi
bilinmemekle birlikte Solaksubaşı tarafından yaptırıldığı
sanılıyor. Günümüzde özel mülkiyette yer alan hamam kısmen
faaliyet göstermekte. Bakımsızlık ve dış etkenler nedeniyle
kubbe ve duvarlarında ciddi anlamda yıpranmalar mevcut...

1-2-3. Mahkeme Hamamı
4. İncirli Hamamı

5. Kayıhan Hamamı

4

5
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Diyarbakır’dan iyi haberler var

Diyarbakır Aralık ayında “Diyarbakır Kalesi ve Kültürel Değerlerin
Korunması” konulu toplantıya ev sahipliği yaptı. Toplantıya
katılan ÇEKÜL ekibi, projelerle ilgili düşüncelerini katılımcılarla
paylaştı, restorasyon çalışmalarını yerinde inceledi
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Diyarbakır Kalesi ve surları, Türkiye’nin en
önemli kültürel miras yapılarından biri...
Yapım tarihi kesin olarak bilinmeyen, pek
çok onarımdan geçerek günümüze ulaşan
kalenin surları yaklaşık 6 kilometreyi
buluyor. Surlardaki 82 burç, özellikle
kabartma ve kitabeleriyle dikkat çekici.
Diyarbakır sadece kalesi ve surlarıyla
değil çarşıları, evleri, kilise ve cami gibi
ibadet mekânlarıyla da kültür mirası
açısından önem taşıyor. ÇEKÜL Vakfı da
zenginliklerini koruyup yaşatabilmesi için
kente yıllardır ilgi gösteriyor, destek
veriyor. Diyarbakır’a yapılan ziyaret bu 
ilgi ve desteğin son örneği. 

ÇEKÜL Vakfı ve Tarihi Kentler Birliği
Danışma Kurulu Başkanı Prof. Dr. Metin
Sözen, yüksek mimar Metin Keskin ve
Nadir Mutluer’le 3 Aralık’ta Diyarbakır’a
gitti. Ekibe, komşu kentlerden Şanlıurfa’nın
Belediye Başkanı Dr. Ahmet Eşref Fakıbaba
da eşlik etti. Günün erken saatlerinde
Diyarbakır Valisi Mustafa Toprak
makamında ziyaret edildi. Ardından Vali
Toprak’ın başkanlığında Vali Yardımcısı
Mustafa Can, Karacadağ Kalkınma Ajansı
Genel Sekreteri Dr. İlhan Karakoyun, Sur
İlçe Kaymakamı Mustafa Kılıç, İl Kültür ve
Turizm Müdürü Tevfik Arıtürk, Diyarbakır
Müzesi Müdürü ve ÇEKÜL Bölge
Koordinatörü Nevin Soyukaya, Rölöve ve
Anıtlar Müdürü Cüneyt Kubat, Vakıflar
Bölge Müdürü Metin Evsen, Koruma
Kurulu Bölge Müdürü Mihriban
Karaaslan’ın katılımıyla “Diyarbakır Kalesi
ve Kültürel Değerlerin Korunması” konulu

toplantı yapıldı. Toplantıda devam eden
çalışmalar konusunda bilgi verildi ve
bundan sonra izlenecek yol üzerine fikir
alışverişinde bulunuldu. 

İçkalede’deki 
çalışmalar sürüyor
Toplantı sonrası Diyarbakır Büyükşehir
Belediye Başkanı Osman Baydemir’in de
katılımıyla Cemil Paşa Konağı restorasyon
çalışmaları yerinde görüldü. Heyetle
birlikte konağa verilecek olan kent müzesi
işlevi ile ilgili çalışma yapıldı. Günün
programında, Valilik tarafından basılan
Medeniyetler Mirası Diyarbakır Mimarisi,
Osmanlı Belgelerinde Diyarbakır ve
Nebiler, Sahabiler, Krallar Kenti
Diyarbakır II. Cilt kitaplarının tanıtım
toplantısı ve kokteyli de vardı.

Diyarbakır ziyareti alan gezileriyle devam
etti; İçkale’deki çalışmalar, restorasyonu
devam eden Ulu Cami, Mesudiye
Medresesi; ilk projeleri ÇEKÜL tarafından
yapılan Surp Gregos Ermeni Kilisesi ile
Esma Ocak Evi’nde incelemelerde
bulunuldu. Ayrıca Sur İlçe Kaymakamlığı
tarafından ipek dokuma atölyesi olarak
kullanılan Ermeni Katolik Kilisesi ile
Protestan Kilisesi gezildi. Diyarbakır Bölge
Koruma Kurulu ve ÇEKÜL Vakfı Yüksek
Danışma Kurulu üyesi mimar Nüvit Bayar,
ÇEKÜL Diyarbakır gönüllüleri Yrd. Doç.
Dr. Meral Halifeoğlu ve Neslihan
Dalkılıç’ın da bulunduğu değerlendirme
toplantısıyla gün sona erdi.

1. İçkale 
2. Restorasyonu devam 

eden Ermeni Katolik Kilisesi
3. Yedi Kardeş Burcu

4. İçkale 
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Aralık 2011’de Beyoğlu ÇEKÜL Evi’ne yolu
düşen kentler arasında Kastamonu da
vardı. ÇEKÜL ve TKB’nin desteği ile kent
2002’de bir müzeye kavuşmuş; eski
Hükümet Konağı, Kastamonu Valiliği
tarafından, yöre halkının bağışladığı belge
ve objelerle Kastamonu Kent Tarihi Müzesi
olarak açılmıştı. Nurullah Çakır’ın valilik
yaptığı dönem de kent açısından olumlu
sonuçlar doğurmuştu. Son yapılan
toplantıda Kastamonu, kültür mirasını
koruma ve yaşatma uğraşında yeniden 
söz sahibi olmak isteğini dile getirdi. 

ÇEKÜL Vakfı Başkanı Prof. Dr. Metin 
Sözen ve ÇEKÜL uzman ekibinin hazır
bulunduğu toplantının konukları
Kastamonu Valisi Erdoğan Bektaş, 
ÇEKÜL Kastamonu Bölge Koordinatörü 
Dr. Atıf Uğurlu, mimar Ahmet Sevgilioğlu 
ve avukat Hüseyin Özbek’ti. Metin Sözen,
Kastamonu’da yıllar önce hayata geçirilen
projelerden söz etti; kent atölyeleri
kurulmasının, köylerin canlandırılmasının,
tanıtım amaçlı yayınlar yapılmasının, 
o dönemde başarıya ulaşılmasının temel
nedenleri olduğunu söyledi.

Vali Erdoğan Bektaş ise kendilerine
öncelikle “Kastamonu’yu Türkiye’nin
bütününde nerede ve nasıl görmek
istiyoruz?” sorusunu sorduklarını, çözümleri
de bu sorunun yanıtına göre ürettiklerini

Vali Erdoğan Bektaş, ÇEKÜL
Evi’nde yapılan toplantıda 
Kastamonu’yu bir kültür başkenti
yapmak istediklerini söyledi

Kastamonu’da çalışmalar 
yeniden canlanıyor

haber
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belirtti. Bektaş, Kastamonu’yu bölgenin
kültür başkenti yapmak istediklerini; Batı
Karadeniz Havza Birliği’nin aktif hale
getirilmesinin önemli olduğunu söyledi.  
Bir kentsel dönüşüm projesiyle tarihi dokuyu
bozan yapıların yıkılacağı, Valilik tarafından
geleneksel sivil mimari örneği 40 evin
2012’de restore ettirileceği, KUDEB’in bir
kültür envanteri hazırlamakta olduğu, Araç
ve Tosya’da da kültür mirasını korumaya
yönelik ilerlemeler kaydedildiği, toplantıda
aktarılan gelişmeler arasındaydı.

Prof. Dr. Sözen ile ÇEKÜL ekibi de bundan
sonrasında izlenebilecek yol ve yöntemler
hakkında düşüncelerini konuklarla paylaştı.
Sözen kentin kale-mahalle-meydan ilişkisi
içinde ele alınması gerektiğini; kalede bir
seyir terası oluşturulup gece ışıklandırma
yapılabileceğini dile getirdi. 

Kastamonu toplantısında gündeme gelen
konular arasında nitelikli konakların tescili
yönünde adımlar atılması, kent atölyelerinin
yeniden kurulması da vardı. Ayrıca halkı
çalışmalardan haberdar etmek adına afişler
tasarlanması gerektiği konuşuldu. Valilik,
Belediye, sivil toplum kuruluşlarının birlikte
hareket etmesinin önemi vurgulandı.

ÇEKÜL ekibinin Kastamonu’ya desteği
sürecek. Ekip 2012’de Kastamonu’yu
ziyaret edecek.

Kentsel dönüşüm projesiyle tarihi
dokuyu bozan yapılar yıkılacak

1. Kente bakış
2. Sivil mimari örnekleri

3. Kastamonu Kalesi
4. Detay
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kitap

İZMİT-GEBZE

Kocaeli Belediyesi önemli bir
çalışmayı yayınları arasına
ekledi. Kitabın adı Ord. Prof.
Dr. Süheyl Ünver’in Defter ve
Dosyalarında (Kocaeli) İzmit-
Gebze. Ahmed Nezih
Galitekin’in yayına hazırladığı
kitabın içeriğini, Kocaeli
Büyükşehir Belediye Başkanı
İbrahim Karaosmanoğlu
önsözde şöyle anlatıyor: 
“Bu değerli insanın
Kocaeli’mizde bulunduğu süre
zarfında kentimizle ilgili çizdiği
resimlerin, çektiği fotoğrafların
ve tuttuğu notların önemli bir
bölümünü derlediğimiz bu eser,
sadece bir dönemin Kocaeli’sini
yansıtmamakta, aynı zamanda
o yılların Türkiye’sine de
temelden ışık tutmaktadır...”
Ünver’in tuttuğu notlarda
bölgenin ahalisinden
camilerine, çarşılarından
evlerine pek çok konuyla ilgili
bilgiler var. Kocaeli Büyükşehir
Belediyesi, farklı konulardaki
kitapların yayımlanmasına 
ve kent belleğinin yazılı olarak
geleceğe aktarılmasına 
katkı sunuyor. 

ŞENPAZAR VE AZDAVAY
YÜRÜYÜŞ PARKURLARI

Türkiye’deki yürüyüş
parkurlarının sayısı her geçen
gün artıyor, ayrıca parkurların
ayrıntıları kitap haline
getiriliyor. Konuyla ilgili son
örnekler Şenpazar ve
Azdavay’dan geldi. Kastamonu
Valisi Erdoğan Bektaş’ın
himayesinde, Şenpazar ve
Azdavay kaymakamlıkları
tarafından basılan kitaplarda
yürüyüşseverlerin işlerini
kolaylaştıracak bilgiler var.
Kitaplarda farklı zorluk
derecelerindeki günübirlik ve
uzun yürüyüş parkurlarının yanı
sıra bisiklet parkurları anlatılıyor
ve haritalar üzerinde
gösteriliyor. Türkiye’nin en
geniş dikey mağarası Dağlı
Kuylucu, Poyracık Şelalesi ve
kardelen çiçeği Şenpazar’ın
doğal simgeleri. Batı Karadeniz
havzasının önemli kentlerinden
biri olan Azdavay’ın ise yüzde
altmış dördü ormanlarla kaplı.
Az rastlanan kaya fındığı ise
ancak yüksek bölümler de
görülüyor. 

HARPUT

“Elazığ’ın küçük ve sessiz
mahallelerinden biri”,
Elazığlıların “yukarı şehir”i
Harput’un tarihine ışık tutan bir
kitap raflarda yerini aldı.
Harput/Kale Mahallesinde
Osmanlı Yaşamı adını taşıyan
çalışma, 2005-2009 yıllarında
bölgede yapılan arkeolojik kazı
çalışmalarına odaklanıyor.
Kazılarda görev alan ve kitabı
hazırlayan Veli Sevin, Necla
Arslan Sevin ile Haydan Kalsen,
söz konusu kazıların Osmanlı
dönemiyle ilgili sonuçlarını
okurlara sunuyor. “Harput’un
Ünlü Konukları”, “Harput
Mahallelerine Genel Bir Bakış”,
“Kale Mahallesi” adlı bölümler
de kentle ilgili farklı bilgileri
yansıtıyor. Bursa’da düzenlenen
“Osmanlı Coğrafyasında
Mahalle Kültürü” başlıklı
sempozyumun ardından
yayımlanması, kitabı daha da
anlamlı kılıyor. 



HAVRAN KİTABELERİ

Havran’da bulunan mezar
kitabeleri fotoğraflarla
belgelendi. Havran Kitabeleri
adını taşıyan çalışma Havran
Kaymakamlığı tarafından
hazırlandı; Balıkesir İl Özel
İdaresi’nin katkılarıyla basıldı.
Fatih Genel ve İbrahim
Elman’ın çektiği fotoğraflara,
Havran Müftüsü Mehmet Emin
Karataş’ın kitabe çevirileri ile
Yunus Emre, Fuzuli, Şeyh 
Galip, Yahya Kemal Beyatlı, 
Mehmet Akif Ersoy gibi şairlerin
şiirleri eşlik ediyor. 600 yıllık
tarihi geçmişe sahip olan
Havran Mezarlığı 65 bin
metrekare alana sahip ve kentin 
tarihini yansıtan en önemli
belgeler, tarihi mezarlıktaki
kitabeler.1071 Malazgirt
zaferinden sonra Türklerin eline
geçen Havran, Ege Bölgesi’nin
Edremit Körfezi’ne doğru
uzanan verimli ovası üzerine
kurulmuş bir kent. Antik ismi
“Aureline” olan Havran’ın
kelime anlamı ise “Huriler
diyarı”. 

SONSUZ MEKÂNIN 
PEŞİNDE

Türkiye’nin mimarlık tarihinde
önemli bir yeri olan Turgut
Cansever’in, 1949 yılında
hazırladığı doktora çalışması
kitap olarak yayımlandı.
Sonsuz Mekânın Peşinde adını
taşıyan kitabın yayınevi Klasik,
yayına hazırlayan kişi Faruk
Deniz. Kitabın ilk bölümünde
Cansever’in tezinin konusunun
belirlenme sürecine, tezle ilgili
yaptığı araştırma gezilerine ve
raporlara yer veriliyor.
Ardından ünlü mimarın,
Selçuklu ve Osmanlı
Sanatında Sütun Başlıkları adlı
tezini fotoğraflar eşliğinde
okuyoruz. Kitabın son bölümü
ise Turgut Cansever’in eskiz
defterine ayrılmış. Defterde
Cansever’in tezi boyunca
yaptığı, İstanbul yapılarının
resimleri ve sütun başlıklarının
çizimleri var. 

ZELA’DAN ZİLE’YE 
TARİHİ YOLCULUK

Karadeniz bölgesinin kültür
mirası açısından şanslı
kentlerinden Zile, bu özelliğini
yayınlara da aktarmaya
başladı. Bekir Altındal’ın
imzasını taşıyan Zela’dan
Zile’ye Tarihi Yolculuk adlı
çalışma bir başvuru kaynağı
olabilecek nitelikte. Kitap 
“Tarih Devirlerinden Türklerin
Fethine Kadar Olan Dönem”
ile başlıyor. Sonra sırasıyla
“Selçuklu ve Beylikler Dönemi”,
“Osmanlı İmparatorluğu
Dönemi” ele alınıyor. Kitapta
ayrıca “Vakıflar, Tarihi Eserler,
Kitabeler” ile “Milli Mücadele
Dönemi ve İsyan” bölümleri 
de var. Son sayfalarda ise
Osmanlı-Rus, Osmanlı-Yunan,
Trablusgarp, Balkan, 1. Dünya,
Çanakkale, Kafkas, Yemen ve
İstiklal Savaşı şehirleri ile İstiklal
Madalyası alanların listesine 
yer verilmiş. Bir sonraki kitapta
Zile’nin Cumhuriyet dönemi
anlatılacak.



devam edenler

Malatya’nın anıt ağaçları
gündemde
Malatya, ilçe ve beldelerinde
yapılan koruma çalışmalarıyla
geçen yıl TKB seminerine ev
sahipliği yapmıştı. Seminerin
ardından kent merkezindeki
çalışmalar hızlanırken, Yeşilyurt,
Gündüzbey, Darende ve
Balaban’da başlayan çalışmalar
sonuca ulaşıyor. Sokak
sağlıklaştırma projeleri, kerpiç
evlerin restorasyonu gibi sivil mimari
örneklerinin yanı sıra doğal mirasın
korunması için de girişimler devam
ediyor. Özellikle anıt ağaçların
bakımlarının yapılması ve çevre
düzenlemeleri için Malatya Valiliği
KUDEB ekibi, yerel yöneticilerle
birlikte çalışıyor. ÇEKÜL Vakfı
Malatya temsilcisi Bekir Sözen de
ekiplere destek veriyor. 

Ömerli’nin sivil 
mimarisi korunacak
Mardin’in ilçesi Ömerli, Eski Kilise
Sokağı’nda sokak sağlıklaştırma
çalışması yapmaya hazırlanıyor.
Tarihi Kentler Birliği’nden destek
almak için hazırlıklara başlayan
Belediye yönetimi proje dosyasını
Prof. Dr. Metin Sözen ile paylaştı.
Mardin-Midyat yolu üstündeki
tarihi ilçenin koruma politikasının
üretilmesi için ÇEKÜL’den de katkı
istedi. 2010 yılında TKB üyesi olan
kentte, yaklaşık 700 yıllık sivil
mimari örnekleri bulunuyor.

Seyitgazi’de envanter
çalışmaları başladı 
Eski ismi Nacolea olan ve
1200’lerde Seyitgazi adını alan
kentte envanter çalışmaları başladı.
TKB üyesi olduktan sonra koruma
çalışmaları yapmak için kolları
sıvayan yöneticiler, işe önce kentin
kültür varlıklarını tespit ederek
başladı. Belediye İnşaat Mühendisi
Tayfun Sofuoğlu tarafından
yürütülen araştırmaların 2012 yılı
ortalarına kadar sonuçlanması
hedefleniyor. Eşzamanlı yürütülen
diğer bir çalışma ise Kaymakam Evi

olarak bilinen, Hükümet Konağı ve
Tekel Binası olarak hizmet veren
erken dönem Cumhuriyet yapısının
restorasyon çalışması. Harabe
haldeki yapının restore edilerek butik
otel yapılması planlanıyor. Belediye,
kaynak sorununu aşmak için
girişimlerine devam ediyor.

Kalkan’da tarihi ilkokul 
müze olacak
1937 yılında kurulup 2002 yılına
kadar hizmet veren ve Cumhuriyet
dönemi mimari mirası olan 
1. derece koruma tescilli Mustafa
Kocakaya İlkokulu, projelendirildikten
sonra restore edilerek Kalkan’a
kazandırılacak. Kalkan ÇEKÜL
gönüllüsü ve Kalkan Kent Konseyi
Başkanı Ergun Duran süreci takip
ederek, ilkokulun yeniden
işlevlendirilmesi için çaba gösteriyor.
Kent Müzesi olması hedeflenen okul
için Tarihi Kentler Birliği 200 Ortak
200 Eser Projesi kapsamında, 
2009 yılında destek vermişti. 

Uşak Tren Garı müze olacak
Fransızlar tarafından 1895 yılında
yapılan tarihi Uşak Tren Garı, Devlet
Demir Yolları Genel Müdürlüğü
tarafından restore edilmişti. Uşak
Valiliği’nin yürüttüğü müzeler kompleksi
projesi ile tarihi gar, kent belleğinin
yaşamaya devam edeceği bir mekân
haline gelecek. ÇEKÜL Vakfı tarafından
hazırlanan projenin uygulaması 
2012 yılının ilk aylarında başlayacak. 

Burdur tarihi kütüphanesine
sahip çıkıyor
1807 yılında yapıldığı bilinen Derviş
Mehmet Paşa Kütüphanesi yıllardır
restore edilmeyi bekliyordu. 2. derece
tescilli eser, Burdur Belediyesi’nin
hazırladığı projeyle yaşamaya devam
edecek. Burdur kesme taşından,
Osmanlı kütüphane mimarisi tarzında
inşa edilen ve üstü kurşun kubbeyle
örtülen kütüphanenin çatısı depremde
yıkıldıktan sonra, Marsilya kiremidi ile
kapatılmıştı. Belediye, bu özellikli
yapının projesiyle TKB Özendirme
Yarışması’na katılmayı planlıyor.  

���

���

���

���

���

���

���





YEREL KIMLIKGE
ÇM

İŞT
EN

 G
EL

EC
EĞ

E

SAYI: 28 • EKİM • KASIM • ARALIK 2011 • ÜÇ AYDA BİR YAYIMLANIR • ÜCRETSİZDİR

Bölge Toplantısı
Trakya

Seminer
Endüstri mirası

İnceleme
Troia ve yerellik

Yaşam Kültürü
Kırkpınar’ın

vazgeçilmezi zurna


