GEÇMİŞTEN GELECEĞE

YEREL KIMLIK 11 KAPAK_Layout 1 12/19/13 6:13 PM Page 1

YEREL KIMLIK

TKB GEÇMİŞTEN GELECEĞE YEREL KİMLİK•SAYI 36

SAYI: 36 • EKİM • KASIM • ARALIK • 2013 • ÜÇ AYDA BİR YAYIMLANIR • ÜCRETSİZDİR

Seminer/Şanlıurfa

Ortak Akılda Buluşmaya Çağrı

Haber

Hemşin Havzasına Ziyaret

İnceleme

Sanat ve Kültür Yönetimi
Eğitiminde Yeni Yaklaşımlar

Fuar/YAPEX

Kent Müzeleri Antalya’da Buluştu
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sunuş

Yeni bir yıl, yeni bir dönem: Yeni şeyler söylemek lazım
Kasım ayında Şanlıurfa’da
gerçekleştirdiğimiz buluşma, birçok
yönüyle başarılı bir dönemin özeti gibiydi.
2011 yılında yine Urfa’da bir araya
geldiğimizden bu yana kentteki değişim
ve devam eden yeni projeler, Başkan
Fakıbaba’nın kentte yarattığı hareketi gözler
önüne serdi. Böylesine dinamik bir ortamda
biz de 2014-2015 hedeflerini açıklama
fırsatı bulduk. Sayın Faruk Göksu’nun
sunumu ile bir arada değerlendirildiğinde,
Tarihi Kentler Birliği’ni yeni bir evreye
taşıyacak birikime sahip olduğumuz açıklıkla
görülmektedir. Öte yandan Özendirme
Yarışması Ödül Töreni ve Sergisi, buluşmaya
farklı bir boyut kazandırdı. Her geçen
yıl artan başvuru ve proje sayısı, yükselen
kalite ve heyecan, yarışmaya atfedilen
değeri tekrar tekrar doğruluyor.

çalışmalarını tüm büyükşehir, il ve
ilçelerimizde yaygınlaştırmayı önemsiyoruz;
koruma çalışmalarının ekonomik yararlarına
ve nüfusumuzun büyük çoğunluğunu
oluşturan gençlerimizi korumaya dahil
etmeye odaklanmak istiyoruz.

Şanlıurfa’da açıkladığımız 2014-2015
hedeflerimizin başında Dış İlişkiler
ve Kültür Öncelikli İşbirlikleri geliyor.
Kültür coğrafyamızın şifrelerini farklı
dünyalara tanıtmanın sorumluluğunu
üstleniyor, Asya ile Avrupa arasında bir
kültür koridoru olan Türkiye üzerinden yeni
bir dayanışma ağı oluşturmayı, geliştirmeyi
hedefliyoruz. İpek Yolu’nu bir ticaret yolu
olmanın ötesinde, özenle gündemde
tutulması gereken bir kültür meselesi olarak
görüyoruz. İkinci olarak, iki yıldır Kültür
Öncelikli Bölgesel Yol Haritaları programı
ile başlattığımız makro ölçekli Planlama
çalışmalarımızı “Kültür Rotaları” ile
sürdürmeyi ve somut projelere kavuşturmayı
hedefliyoruz. 2013 yılında yaptığımız
Kültürel Mirası Koruma ve Yaşatma
Çalışmaları Etki Analizi sonuçlarının
ışığında, Ölçme ve Değerlendirme

Son olarak da, bugüne kadar
çalışmalarımıza dahil etmeyi
başaramadığımız Özel Girişimin
Korumaya Katılımını sağlamak, hızla
gelişmekte ve büyümekte olan koruma
sektörünü tanıtmak hedeflerimiz
arasında yer alıyor.

Hedeflerimizden bir başkası olan Her
Bölgeye Bir Eğitim Merkezi, gençlerle
ilişkilerimiz için olduğu kadar, uzmanların
kentlerin sorunlarına hızla katkıda bulunması
ve ulaşılabilir olması bakımından da önemli.
Hedeflerimiz arasında yer alan Kent
Müzeleri ile birlikte kamuoyuna yönelik
geliştireceğimiz Tanıtım etkinliklerimiz
de kimlikli kent kavramının ve koruma
kültürünün halka, gençlere ulaşması ve
kentlerde gerçekleştirmek istediğimiz tarihsel
dönüşümü anlatabilmemiz için önemli.

2014 yılının ülkemize ve dünyamıza barış,
huzur ve mutluluk getirmesini, tüm Tarihi
Kentler Birliği üyeleri ve koruma dostları için
sağlıklı, başarılı ve verimli olmasını dilerim.
Saygı ve sevgiler...

Tarihi Kentler Birliği ve
Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı
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ÇEKÜL Vakfý 7 Aðaç Ormanlarý Programý 20 yýldan bu yana devam ediyor.
ÇEKÜL Vakfýna ulaþarak sevdikleriniz için fidanlar dikebilirsiniz
!" 0212 249 64 64
Geçmişten Geleceğe Yerel Kimlik dergisine online olarak www.tarihikentlerbirligi.org adresinden ulaşabilirsiniz

HERKESE
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editörden

Bir yılı daha geride bırakırken
Geride bıraktığımız 2013 yılı, yakın
ve uzak çevremizde yıl boyunca
tırmanarak gelişen hoşgörüsüzlük
ve uzlaşmazlık ortamlarının yıpratıcı
etkilerine rağmen, gerek Tarihi Kentler
Birliği gerekse ÇEKÜL Vakfı için yüz
güldürücü sonuçlar ve etkinliklerle dolu,
verimli bir zaman dilimiydi. En heyecan
verici olanı da hiç kuşkusuz, yılın sonuna
doğru ajanslara düşen bir haberdi:
Tarihi Kentler Birliği, doğal ve kültürel
çevrenin, kentsel kültürel mirasın
korunması, gelecek nesillere aktarılması
ve kent kültürüne ilişkin farkındalığın
gelişmesi için gösterdiği çabalar
nedeniyle, Kültür ve Sanat Kurumu
olarak 2013 yılı Cumhurbaşkanlığı
Kültür ve Sanat Büyük Ödülü’ne uygun
görülmüştü. 24 Aralık 2013 günü
Ankara’da yapılacak olan tören sırasında
ödülü Cumhurbaşkanı Abdullah
Gül’den alacak olan Tarihi Kentler
Birliği Başkanı ve Gaziantep Büyükşehir
Belediye Başkanı Dr. Asım Güzelbey
için bu olay aynı zamanda, onur verici
bir veda armağanı niteliği taşıyor.
Eylül ayında TKB Samsun toplantısında
Başkan Güzelbey yerel seçimlerde aday
olmayacağını açıkladığında, derin bir
sessizlik egemen olmuştu salona. İki
dönemdir belediye başkanlığını yaptığı
Gaziantep’in üzerindeki tozlu perdeyi
kaldırarak küllerinden doğmasını
sağlayan, sonra da onurlu bir başarının
doruklarındayken, görmüş geçirmiş bir
olgunluk, sadelik ve alçakgönüllülükle özel
yaşamına çekilen bir lider, bu coğrafyanın
hiç de alışkın olduğu bir şey değildi. Her
ne kadar kendisi bundan sonraki yaşamını
bir TKB ve ÇEKÜL gönüllüsü olarak
sürdüreceği sözünü verse de, Gaziantep
de Tarihi Kentler Birliği de, Güzelbey’in
kendine özgü liderlik tarzını çok özleyecek.

Geçmişten Geleceğe Yerel Kimlik dergisi,
bu sayısında yılın son toplantısı olan
Şanlıurfa Buluşması ile birlikte
31 Ekim–3 Kasım tarihlerinde
Antalya’da yapılan Yapeks Yapı
ve Restorasyon/Renovasyon Fuarı’nı
mercek altına alıyor. Bursa Kent Müzesi
Koordinatörü Ahmet Erdönmez’in ufuk
açıcı yazısı, TKB’nin önemle üzerinde
durduğu kent müzeleri konusunu daha
ileri bir boyuta taşıyor. Ayrıca değerli
inceleme yazılarının yanı sıra birçok
kentten koruma çalışmalarıyla ilgili
haberlere de yer veriyor. Çanakkale
ÇEKÜL temsilcisi İsmail Erten ise bir kentin
kültür mirasına ve kimliğine sahip çıkma
serüveninin geçirdiği olumlu olumsuz
aşamalarını açık yüreklilikle paylaşırken,
benzer sorunlar yaşayan tüm kentler için
zengin dersler içeren bir olguyu
paylaşıyor. ÇEKÜL Akademi Koordinatörü
Didem Çakar ile ÇEKÜL Vakfı Eğitim
Koordinatörü Yeşim Dizdaroğlu’nun
Brüksel ve Antwerp’te katıldıkları Avrupa
ölçeğinde kültür politikalarını irdeleyen
toplantılardan izlenimler de başlıklar
arasında.
2014 yılında Tarihi Kentler Birliği’ni
bekleyen yoğun gündeme hazır olarak,
yerel seçimlere kadar sakin bir çalışma
dönemine girerken, sağlıklı, huzurlu,
barışçı bir yıl dileğiyle...
Handan Dedehayır
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içindekiler



Kapak fotoğrafı: Şirin Sıngın Yılmaz

Sunuş
Dr. Asım Güzelbey
Editörden
Handan Dedehayır
Haber
Kentler kendini hatırlıyor
Tarihi lise binası müze oluyor
Öğrenciler Amasra’yı UNESCO’da görmek istiyor
Altın Kavuk Ödülü Metin Sözen’e
Eşrefoğlu Camisi UNESCO yolunda
Haber
TKB, Cumhurbaşkanlığı Kültür
ve Sanat Büyük Ödülü’ne layık görüldü
Haber
Kentlerin çocuklara anlatacakları var
Haber
Hemşin havzasına ziyaret
Seminer / Şanlıurfa
Ortak akılda buluşmaya çağrı
Değerlendirme / Şanlıurfa
Belirlenen hedeflere hızla ulaşılıyor
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Kent rehberi / Şanlıurfa
Albüm / Şanlıurfa
İnceleme
Sanat ve kültür yönetimi eğitiminde
yeni yaklaşımlar / Yeşim Dizdaroğlu
Haber
Akşehir kimliğini koruyan kent görüntüsüne kavuştu
Fuar / YAPEX
Kent müzeleri Antalya’da buluştu
Albüm / YAPEX
İnceleme
Çanakkale kentinin adı da sanı da
seramik / İsmail Erten
Haber
Antalya Kaleiçi’nin sorunları tartışıldı
Haber
Diyarbakır’ın UNESCO yolculuğu değerlendirildi
İnceleme
Avrupa ve Asya müzecileri Bursa’da buluştu
Haber
Hatay’dan iki işlevlendirme örneği
Haber
Büyük İskender’in kurduğu Yumurtalık
Haber
İpekyolu Belediye Başkanları Forumu
Asım Güzelbey’in başkanlığında devam edecek
Kitap
Devam edenler
Safranbolu
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kısa...kısa...
Kentler kendini hatırlıyor



Plansız kentleşme, neredeyse tüm eski kent merkezlerini olumsuz
etkiledi. Çoğu tarihi yapı yıkıldı, çarşı, sokak, mahalle dokusu
betonarme yapılarla bozuldu. ÇEKÜL Vakfı’nın, ardından Tarihi
Kentler Birliği’nin kurulmasıyla, kentleşmeden sorumlu oldukları
kadar tarihi kent merkezlerinin korunmasından da sorumlu olan
yerel yöneticilerin dikkati bu soruna çekildi. Yoğun seminer
programları ve yurtdışı örnekleriyle bilim insanları ve uzmanların
çabaları sayesinde belediye başkanları yıkmaktan vazgeçerek
korumaya başladı. Türkiye’deki koruma hareketinin bu kısa
özetinin, uygulama ve proje örnekleriyle yayına yansımasını
Tarihi Kentler Birliği’nin Özendirme Yarışması kataloğunda
bulabilirsiniz. Bu yıl 12.si düzenlenen “Tarihi Kentler Birliği Tarihi
ve Kültürel Mirası Koruma Proje ve Uygulamalarını Özendirme Yarışması”na
başvuran 39 belediyenin çalışmaları, yine belgelenerek fotoğraf ve açıklamalarıyla birlikte
katalogda yerini aldı. ÇEKÜL Vakfı Yayın Koordinatörü Handan Dedehayır’ın yayına hazırladığı
katalog, Metin Sözen Büyük Ödülü’nü alan Şahinbey Belediyesi’nin katkılarıyla basıldı.



Tarihi lise binası müze oluyor
Kayseri Lisesi’nin tarihi 1893 yılına uzanıyor. Kurşunlu Cami civarında Seyfullah Efendi Konağı’nda
"Derece-i Ula Mekteb-i Mülkiye İdadisi" adıyla yürütülen lise eğitimleri, öğrenci sayısının artmasıyla
1903’de neo-klasik üslupta inşa edilen ve günümüze ulaşan Kayseri Lisesi binasında devam etti. Balkan
Savaşı ve 1.Dünya Savaşı’nda öğrencilerin azalmasıyla 1921 yılında okul mezun vermedi. Bu hikâyeyi
şair Cahit Külebi, müfettişlik yaptığı sırada okulun kayıtlarını incelerken ortaya çıkardı. Çatışmada ölen
öğrenciler anısına okul bahçesinde bir anıt dikildi. Taş Mektep olarak bilinen bu tarihi lise binası Milli
Mücadele Müzesi olarak işlevlendirilecek. Çalışmalar Kayseri Büyükşehir Belediyesi tarafından yürütülüyor.
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Üniversite öğrencileri Amasra’yı UNESCO listesinde görmek istiyor



Bartın Üniversitesi Peyzaj Mimarlığı bölümü öğrencileri, yaşadıkları ve eğitim aldıkları kente olan sorumluluklarını bir panel
düzenleyerek gösterdi. Amasra’nın "Ceneviz Ticaret Yolu'nda Akdeniz'den Karadeniz'e Kadar Kale ve Surlu Yerleşimleri" başlığında
UNESCO'nun geçici listesine alınmasının önemli olduğunu düşünen üniversiteliler bu önemli gelişmeyi Bartın’da yaşayan üniversite
öğrencilerinin gündemine almayı hedefliyor. Öğrenciler panel için yaptıkları çağrıda şu cümlelere yer verdi: Farklı başlıklarda
öğrenci arkadaşlarımızın hazırlayacakları sunumlar ve ardından yapılacak tartışmalarla elimizdeki mirası geleceğe taşırken koruma
kullanım dengesini göz ardı etmeyen, doğal ve kültürel alanları insan yararına planlayıp-tasarlayan, onaran ve yöneten Peyzaj
Mimarları dürbününden “Geçmiş, Şimdi ve Gelecekte Amasra” adlı panelle tarihe sorumluluğumuzu bir kez daha hatırlatmak
istiyoruz. Ayrıca Bartın İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü tarafından “UNESCO Miras Kenti Yolunda Amasra” konulu afiş ve slogan
yarışması başlattı. ÇEKÜL Amasra temsilcisi Hüseyin Çoban’ın da jüri üyesi olduğu yarışmanın teslim tarihi 17 Ocak 2014.

 Altın Kavuk Ödülü Metin Sözen’e
Akşehir’de bu yıl 54'üncüsü düzenlenen Uluslararası Akşehir Nasreddin
Hoca Anma ve Mizah Günleri kapsamında ikincisi verilen Altın Kavuk
ödülünün bu yıl, ÇEKÜL Vakfı ve TKB Danışma Kurulu Başkanı
Prof. Dr. Metin Sözen’e verilmesi uygun görüldü. Yoğun Anadolu
programı nedeniyle ödül törenine katılmayan Sözen’e ödülünü,
TKB Samsun Buluşması’nda Akşehir Belediye Başkanı Abdülkadir
Oğul teslim etti ve kentte yaptıkları katkılardan dolayı teşekkür etti.

Ahşap direkli Eşrefoğlu Camisi
UNESCO yolunda



Anadolu'daki ahşap direkli camilerin en büyüğü olan Beyşehir'in
kentsel sit alanı içindeki Eşrefoğlu Camisi UNESCO'nun Dünya Mirası
Geçici Listesinde. Beyşehir Belediyesi, caminin UNESCO listesine
girmesi için adaylık başvuru dosyasını hazırlamaya başladı. "Eşrefoğlu
Camisi ve Külliyesi ile Beylikler Dönemi ve Anadolu Türk Kültürleri"
başlıklı çalıştay da bu kapsamda 22-23-24 Kasım tarihlerinde bilim
insanlarının ve uzmanların katılımıyla yapıldı. İki gün süren çalıştay
sonunda Beyşehir’in tarihi, sosyal yapısı, somut olmayan kültürel mirası
ile ilgili çalışmalar yürütmek üzere komisyonlar oluşturuldu.
Komisyonların çalışmaları 9-10-11 Mayıs 2014 tarihlerindeki
2. çalıştayda değerlendirilecek ve bir kitapta toplanması sağlanacak.
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haber

TKB, Cumhurbaşkanlığı Kültür
ve Sanat Büyük Ödülü’ne layık görüldü

2000 yılında kurulan Tarihi Kentler Birliği, ülke
bütününe yaydığı koruma bilinci çalışmaları ve üye
belediyelerine sunduğu hizmet ile “kurum” dalında
Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülü’ne
layık görüldü. Ödül töreni 24 Aralık 2013 tarihinde
(Dergimizin yayına hazırlandığı sırada)yapılacak.
Cumhurbaşkanlığı web sitesinde yer alan açıklama şöyle:
“Doğal ve kültürel çevre konuları ile kentlerdeki kültürel
mirasın korunması ve gelecek nesillere aktarılmasında
gösterdikleri yoğun çabalar ve kent kültürü alanındaki
toplumsal farkındalığın artmasında sergiledikleri
başarılı çalışmaları ile Kültür ve Sanat Kurumu olarak
Tarihi Kentler Birliği’ne verilmesi uygun görülmüştür.”

TKB’nin 13 yıldır üç başkanı oldu: Kurucu
Başkan, Bursa Büyükşehir Belediyesi eski başkanı
Erdoğan Bilenser, Kayseri Büyükşehir Belediye
Başkanı Mehmet Özhaseki ve iki yıldır koruma
bayrağını taşıyan Gaziantep Büyükşehir Belediye
Başkanı Dr. Asım Güzelbey. 52 belediyenin
üyeliği ile 2000 yılında kurulan Tarihi Kentler Birliği
şimdi 402 üyeye ulaştı. Bu ödülün verilmesinde
emeği geçen ve yerelde emek veren üye belediyelerin
başkanlarına, ekiplerine ve onlara destek olan
tüm bilim insanları, araştırmacılar ve sivil örgütlere,
koruma haberlerine yer vererek bu bilincin
yayılmasını sağlayan yerel medya kuruluşlarına
ve emekçilerine teşekkür ederiz.
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haber

Kentlerin çocuklara
anlatacakları var
Kentler kendini korudukça, paylaşacağı kültürel
zenginlikleri de ortaya çıkıyor. Restore edilen evler,
düzenlenen meydanlar, açılan müzeler, köşe başındaki
tarihi çeşmeler, çarşılar yeniden görünür olmaya başlıyor.
Coğrafyasına göre doğanın zenginlikleriyle üretilen
kültürel mirası ÇEKÜL’ün çocuk ve gençlere anlatma
hedefi, Anadolu kentleri tarafından benimsenmiş durumda.
Eğitim uygulamalarını en iyi yürüten kentlerin başında
ise Gaziantep geliyor. Kentteki Kültür Elçileri sayısının
her geçen yıl artmasını sağlayan eğitimler, teorik
ve alan gezisi olmak üzere iki aşamalı gerçekleştiriliyor.
Kasım ayı boyunca Aslı Alevli İlköğretim Okulu, Sani
Konukoğlu İlköğretim Okulu, Gülşen Batar Anadolu Lisesi,
Şahinbey Anadolu Lisesi, Yeşilevler İMKB Anadolu Lisesi;
Gaziantep, Zirve ve Hasan Kalyoncu üniversitelerinden
125 öğrenci eğitimlere katıldı. Çocuk ve gençlerle, 5-6
Kasım tarihlerinde “kültür, kültürel miras, koruma”, 12-13
tarihlerinde “müze, tarihi ve arkeolojik özellikler, coğrafya ve
doğal yaşam, geleneksel yaşam kültürü” konularında eğitim
yapıldı. 19-21 Kasım günleri ise alan gezisine ayrılmıştı.
Metin Sözen Eğitim ve Kültür Merkezi, Bayazhan Kent
Müzesi, Oyuncak Müzesi, Atatürk Anı Müzesi, Bey
Mahallesi, Bakır Eserler Müzesi ve Naib Hamamı gezildikten
sonra Kır Kahvesi’nde öğle yemeği yendi. Ardından Emine
Göğüş Mutfak Müzesi, Millet Hanı, Gümrük Hanı, Zincirli
Bedesten, Bakırcılar Çarşısı, Tekke Cami ve Mevlevihane
Müzesi ile Savaş Müzesi ziyaret edildi. Gün, katılımcılara
ÇEKÜL Kültür Elçileri Gezi Yolu Haritası’nın dağıtılmasıyla
sona erdi. Kültür Elçileri’nin eğitimler boyunca

öğrendiklerinden yola çıkarak hazırlayacakları paftalar
Mart 2014’te sergilenecek, aynı etkinlik kapsamında çocuk
ve gençler Kültür Elçileri sertifikalarını alacaklar.

Eğitimlerde herkes sorumluluk üstleniyor
Eğitimlerin dikkat çekici yanlarından biri, çeşitli kurumların
ortak çabasıyla gerçekleştirilmesi. Başta ÇEKÜL Bölge
Koordinatörü Zafer Okuducu olmak üzere Metin Sözen
Eğitim ve Kültür Merkezi çalışanları, Gaziantep Büyükşehir
Belediyesi Kültür Şube Müdürlüğü yetkilileri çalışmalarda
sorumluluk üstleniyor. Aynı şekilde Şahinbey Belediyesi,
Şehitkamil Belediyesi ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü de Kültür
Elçileri eğitimlerinin destekçileri arasında...

2012-2013 Kültür Elçileri sertifikalarını aldı
Bir yandan yeni eğitimler sürerken, 2012-2013 katılımcıları
Kültür Elçileri sertifikalarını aldı. Yine üretimlerin sunulduğu
bir sergiyle zenginleşen sertifika töreni Metin Sözen Eğitim
ve Kültür Merkezi’nde yapıldı. Törene Gaziantep Büyükşehir
Belediye Başkanı Asım Güzelbey de katıldı.2012-2013
öğretim yılında 50’si üniversite öğrencisi olmak üzere eğitimler
aracılığıyla 260 öğrenciye ulaşılmıştı. Okullar ise şöyleydi:
Emine Ulusoy İlköğretim Okulu, İsmet İnönü Ortaokulu,
Gaziantep Kolej Vakfı Ortaokulu, Abdullah Kepkep İlköğretim
Okulu, M. Adil Kasapseçkin İlköğretim Okulu, Sani
Konukoğlu İlköğretim Okulu, Şahinbey Anadolu Lisesi,
Hasan Ali Yücel Anadolu Lisesi, Yeşilevler İMKB Anadolu
Lisesi, Dr. Sabahattin Zaim Sosyal Bilimler Lisesi ile Gaziantep
Üniversitesi, Zirve Üniversitesi ve Hasan Kalyoncu Üniversitesi.
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haber

Hemşin havzasına ziyaret

YEREL KIMLIK 11_Layout 1 12/19/13 6:16 PM Page 11

Bereketli Kaçkar Dağları ve yaylalarla çevrili
Hemşin’deydik. Bu doğal zenginlikle şekillenen somut
ve somut olmayan kültürel mirası inceledik. ÇEKÜL Vakfı
Başkanı Prof. Dr. Metin Sözen ve beraberindeki heyet,
aynı zamanda TKB Danışma Kurulu üyesi olan Rize Valisi
Nurullah Çakır’ın misafiriydi. Hemşin Kaymakamı Hamza
Türkmen ve Hemşin Belediye Başkanı Halim Bekar da
inceleme gezisini takip etti.
Ekibin ilk durağı, Pazar ilçesi Hemşin yolu üzerinde
bulunan, 1946 yılında meydana gelen deprem
sonucu 3 gözü tamamen yıkılan ve Karayolları Genel
Müdürlüğünce restorasyonu tamamlanmakta olan
Dört Gözlü Kemer Köprü’sü (Koca Köprü) oldu.
Kırsal mimarinin önemli örneklerinin hala ayakta olduğu
Bilen köyündeki, İl Özel İdaresi ve Doğu Karadeniz
Kalkınma Ajansı (DOKA) tarafından desteklenen tarihi
ahşap caminin restorasyonu yerinde incelendi. 100
yaşındaki Fatma Doruk’a ait köy konağı ziyaret edildi;
yapının tarihçesiyle ve köyün yaşam kültürüyle ilgili sohbet
edildi. Ayrıca serenderler ve diğer yapılar incelendi. Bilen
köyündeki çalışmaların ÇEKÜL’ün Köyler Yaşamalıdır
projesi kapsamında değerlendirilmesi planlanıyor.
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Ortak akılda
buluşmaya çağrı
Şanlıurfa, yılın son toplantısına
ev sahipliği yaptı. TKB’nin
Özendirme Yarışması Ödül
Töreni’nin yapıldığı toplantıda
aynı zamanda Birliğin 20142015 hedeflerinin temel ilkeleri
de belirlendi, Urfa’daki son
koruma çalışmaları incelendi
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seminer

TKB’nin 2014-2015 hedefleri Şanlıurfa’da konuşuldu
Tarihi Kentler Birliği Şanlıurfa Semineri “Ortak Akılda
Buluşmaya Çağrı: 2014-2015’in Gündemini Birlikte
Belirleyelim” konu başlığı ile yapıldı. 8-10 Kasım
tarihlerindeki seminer, Cuma akşamı gala yemeği
ile başladı. Ev sahibi Belediye Başkanı Dr. Ahmet
Eşref Fakıbaba, Urfa Valisi Celalettin Güvenç,
ÇEKÜL Vakfı ve TKB Danışma Kurulu Başkanı
Prof. Dr. Metin Sözen, TKB ve Gaziantep Büyükşehir
Belediye Başkanı Dr. Asım Güzelbey yaptıkları
açılış konuşmalarında, TKB’nin gelecek hedeflerinin
belirlenmesi için bir araya gelindiği, temel ilkelerin
sürdürülebilir olması için üye belediye başkanlarının
seminerlere devamlılığının önemli olduğu, ortak bir
koruma bilincinin oluştuğu ancak yeni hedeflerle
birlikte tecrübe ve bilgi akışının devam etmesi
gerektiği vurgulandı. Ayrıca Urfa’nın son yıllarda
örnek projeler geliştirdiği, farklı başlıklarda yapılan
çalışmaların örnek niteliği taşıdığı belirtildi. TKB üyesi

belediyelerin temsilcileri ve TKB’yi kuruluşundan bu
yana destekleyen valiler Enis Yeter, Kayhan Kavas,
Ünal Ülkü, Muzaffer Dilek ve Şemsettin Uzun da
toplantıyı takip etti. Geçen aylarda aramızdan ayrılan
TKB Danışma Kurulu ve Jüri üyesi Oktay Ekinci
seminer süresince yapılan konuşmalarda anıldı.

Ortak Akılda Buluşmaya Çağrı: 20142015’in Gündemini Birlikte Belirleyelim
Yılın son semineri Tarihi Kentler Birliği’nin 2014
hedeflerinin belirlenmesi açısından önemliydi.
Bu nedenle Cumartesi günü yapılan oturumda,
Birlik Başkanı Dr. Asım Güzelbey sunumunu bu
yönde yaptı. Ardından söz alan ÇEKÜL YDK üyesi
şehir plancı A.Faruk Göksu da 10 maddede
önerilerini sıraladı. Prof. Dr. Metin Sözen’in kapanış
değerlendirmesinde verdiği gelecek hedefleri
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“Bursa nasıl Balkanlarla işbirlikleri geliştirdiyse, Samsun da
Karadeniz ve Kafkas ülkeleriyle işbirlikleri geliştirecek”

mesajlarıyla, Tarihi Kentler Birliği’nin izlemesi gereken
yolun ve öne çıkarması gereken koruma başlıklarının
alt yapısı hazırlanmış oldu. Bundan sonraki süreçte
TKB Encümeni bir araya gelerek, Danışma
Kurulu’nun önerilerini bir toplantıyla değerlendirecek.

Dr. Ahmet Eşref Fakıbaba
Şanlıurfa Belediye Başkanı

“Haleplibahçe’den
Göbeklitepe’ye
kimliğimize sahip
çıkıyoruz”
Toplantının ev sahibi
Dr. Ahmet Eşref Fakıbaba,
son yıllarda kentte yürütülen

çalışmalar hakkında bilgi verdi. İçten tavırlarıyla
kürsü arkasında değil kürsü önünde sunum yapmayı
tercih eden Fakıbaba, Göbeklitepe’den bahsederken
“hemşerilerim” demeyi ihmal etmedi ve sunumu
ilgiyle izlendi. Fakıbaba Gaziantep’in geçirdiği
dönüşümü örnek göstererek sözlerine başladı:
“Antep’e bir başkan geldi: Asım Güzelbey. Ve kentin
kaderini değiştirdi. Ben de 9,5 yıldır belediye
başkanıyım. Burada sizlerle tecrübelerimi paylaşmak
istiyorum. Şanlıurfa peygamberler kenti.
Müslümanlar, Hıristiyanlar ve Museviler için önemli.
Şuayip şehri, Soğmatar, Göbeklitepe gibi değerler
burayı bir dünya kenti yapıyor. Örneğin bilim
insanları İbrahim Peygamber’in doğduğu kentin Urfa
olduğunu söylüyor. Musa ve Yakup Peygamber’in
kuyularını ziyaret için çok sayıda Musevi turist
ağırlıyoruz. Ancak hâlâ Balıklıgöl en çok bilinen
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merkez durumunda.Türkiye’de tarih ve kültür bilinci
yoktu. Onun için Prof. Dr. Metin Sözen’e ÇEKÜL
ve TKB’nin kurulmasını sağladığı için teşekkür
ediyorum. Tarihi kentteki ilk çalışmalarımızı eski
Urfa evlerinin olduğu mahallelerde yaptık. Cephe
iyileştirmeleri ve sokak sağlıklaştırmalarının çoğu
bitti. İki bine yakın dükkânın cephesini düzenledik.
Üç önemli hanı restore ettik: Mencek Han, Aslanlı
Han ve Hacı Kamil Hanı. Bunlarla birlikte altyapı,
üstyapı çalışmaları da tamamlandı. Toplam 220 bin
metre doğal taşla sokakları düzenledik. Somut
olmayan kültürel mirasta ise mutfak ve müzik
kültürümüz çok önemli. Sıra Geceleri UNESCO
listesine girdi.” Fotoğraflar eşliğinde Urfa’yı anlatan
Fakıbaba’nın TKB üyeleriyle paylaştığı diğer
çalışmaların başlıkları iseşöyle:
• Samsat Meydanı Projesi,
• Sokak sağlıklaştırma ve cephe
iyileştirme çalışmaları,
• Hanlar Bölgesi’ndeki üst örtü çalışmaları,
• Mençek Hanı, Aslanlı Han, Hacı Kamil Hanı
ve Demirkol Hanı’nda yapılan restorasyon
uygulamaları,
• Kabaltı ve surlarda yapılan restorasyon
çalışmaları,
• Balıklıgöl temizleme ve çevre düzenleme
çalışmaları,
• Haleplibahçe Müze Kompleksi,
• Kızılkoyun Sırtları Kentsel Tasarım
Projesi ile yapılan kamulaştırmalar
ve ortaya çıkarılan mağaralar,

• Karakoyun Deresi Rekreasyon Projesi,
• Topçu Meydanı Projesi,
• Harran Kapı Kamulaştırma ve
Restorasyon Projesi,
• Mahmutoğlu Kulesi Restorasyonu
ve Çevresi Kamulaştırma Projesi,
• Urfa Kent Müzesi Projesi,
• İbrahim Tatlıses Müzik Müzesi,
• Prof. Dr. Metin Sözen Kültür Merkezi,
• Hacıbanlar Evi Mutfak Müzesi,
• Kale Eteği İyileştirme Projesi,
• Tarihi çeşmelerin restorasyonu

Dr. Asım Güzelbey
TKB ve Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı

“13 yılda tarihi
kentler kimliğini
yeniden kazandı”
Dr. Asım Güzelbey, 2011
yılında Urfa’da yapılan
toplantıda alınan kararlar
doğrultusunda TKB’nin
aldığı yolu özetledi ve ileri hedeflerin ilkelerini
oluşturan bir sunum yaptı. Ve kurum dalında
TKB’nin kuruluşunun 13. yılında Cumhurbaşkanlığı
Kültür Sanat Büyük Ödülü’ne layık görüldüğünü
açıklayarak, bu ödülün alınmasında emeği geçen
bilim insanlarına, üye belediyelere teşekkür etti.
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Güzelbey sözlerine şöyle devam etti: “Bu 13 yılda,
Tarihi Kentler Birliği ile kentlerimizin çehresi değişti,
kentler kimliğini yeniden kazandı.Tarihi çevre güncel
yaşamla buluştu. İşbirlikleri ve çok katılımlı koruma
modeli hayata geçirildi. Artık TKB üyesi belediyeler,
değerleriyle UNESCO listesine girmeye başladı.
Bursa’da düzenlediğimiz kale, çarşı, mahalle
ve kırsal mimari başlıklarındaki sempozyumlar,
Antep’te yaptığımız İpek Yolu Başkanları Forumu
gibi uluslararası başarılı toplantılar gerçekleştirmeye
başladık. Bursa nasıl Balkanlarla işbirlikleri
geliştirdiyse, Samsun’u da Karadeniz ve Kafkas
ülkeleriyle işbirlikleri geliştirecek ve TKB’yi temsil
edecek bir kent olarak belirledik. Planlamanın
önemine inandık. Bölge ve havza planlamalarına
ağırlık verdik. İdari sınırların dışına geçen bir bakış
açısıyla kültür öncelikli bölgesel yol haritaları
hazırladık. İPSOS ile korumanın ekonomik ve sosyal
yansımalarını araştırdık. 2014 yılında Mart sonuna
kadar ÇEKÜL Akademi seminerleri devam edecek;
TKB seminer ve buluşmalarına ise ara veriyoruz. Ben
de artık sizlere veda ediyorum. Çünkü başkan adayı
olmayacağım. Ama bu TKB’den ayrılmak değil, yine
aktif bir şekilde Birliği desteklemeye devam
edeceğim. Beni destekleyen Metin Sözen’e, başkan
arkadaşlarıma, ÇEKÜL ve TKB ekibine
teşekkürlerimi iletiyorum.” Güzelbey konuşmasının

sonunu, TKB’nin gelecek hedeflerinin sürekliliği
için bazı temel yaklaşımlara ayırdı:
• Yerel seçimlerin ardından ivme düşürülmemeli,
kalıcı değerler korunmalıdır
• Projeler doğru ilkelerle kurgulanmalı, sürekli
değerlendirilmeli, eleştiriye açık olmalıdır
• Öngörülü, etkin çözümler geliştirmek;
kazanımlarımızı paylaşmak görevimizdir
• Çok boyutlu koruma anlayışı sürdürülmelidir
• Kültür mirasının korunmasında restorasyon
kalitesi yükseltilmelidir

A.Faruk Göksu
ÇEKÜL YDK üyesi

“TKB uluslararası
koruma planı
hazırlamalıdır”
Faruk Göksu sunumunu
10 başlık üzerinden yaptı.
TARİHSEL DÖNÜŞÜM;
Geçmişin Geleceği, Geleceğin Değerleri: Günümüz
kentleri 3. dönüşüm sürecini yaşıyor. İlk dönüşümde
kültürel değerlerimizi hızla yitirdik. Tarihi dokularımızı
yok ettik. Plansız kentler inşa ettik. Sonra kentsel
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Uygulama Ödülleri
dönüşüm sürecine girdik. Ancak tarihi kentler bu
süreci farklı boyutlarda ele almalı. Tarihsel dönüşüm
kavramını kullanmamız gerekiyor.
KORUMA SEKÖRÜ; Çevre ve Kültürün Katma
Değeri: Gayrimenkul ve finans sektörü kadar önemli
olacak bir diğer sektör koruma sektörüdür. Yeni bir
ekonomik katma değer oluşmakta. Yerel yönetimler
bu süreci iyi değerlendirmeli ve yönetmelidir.
KENTSEL İTTİFAK; Paylaşan Kentler, Paylaşılan
Değerler: Küresel ölçekte sadece İstanbul yarışabilir.
Anadolu kentleri yarışmak yerine ittifak yapmalıdır.
Ancak kent ekonomileri bu şekilde artabilir.
KÜLTÜREL COĞRAFYA; Farklılıkların
Farklılaştırılması: Türkiye’de farklı zenginlikler var.
Bu zenginlikleri farklılaştırarak öne çıkartmalı,
benzer yönlerimizle ittifaklar kurarken, farklı
yönlerimizi de vurgulamalıyız.
ULUSAL KORUMA PLANI; Ortak Akıl, Ortak
Vizyon, Ortak Gelecek: TKB kısa vadeli programına
Ulusal Ölçekte Koruma Planı hazırlanması hedefini
hemen koymalıdır.
ANADOLU TASARIM ATÖLYESİ (ATA);
Tasarımın Gücü: Tasarımın gücünü yeni projelerin
hayat bulmasında, kentsel estetiğin yeniden
yaratılmasında ve katma değer yaratmasında
kullanmalıyız. Genç tasarımcıları bir araya
getirmeliyiz. Anadolu’da bir tasarım atölyesi kurarak
yerel yönetimleri genç tasarımcılarla buluşturmalıyız.

KORUMA FONU; İmar Haklarının Paylaşımı,
1/3; kamu, özel, sivil:Tarihi Kentler Birliği, koruma
fonunun kurulmasına öncülük etmelidir. Artan imar
haklarının bir bölümü bu fona aktarılmalıdır. Emlak
gelirlerinden aktarılan yüzde 10’luk pay yeterli
değildir. Bu üç sektör işbirliği kapsamında bu parayı
ortak ve eşit kullanmalıdır.
DAYANIŞMA; Çeşitlilik İçinde Birliktelik: TKB siyasi
ve kültürel anlamda çeşitlilik içinde birliktelik sağladı.
Kim hangi partiden diye sormuyoruz. Bu ortamın
devam etmesi gerekiyor.
KÜLTÜREL ENDEKS; Yaşanabilirlik Kriterleri: Birçok
ülkede bazı endeksler hazırlanıyor ama kültür ağırlıklı
temel kriterler yok. TKB bu kriterleri belirleyerek bir
kültürel endeks hazırlamalı.
YENİ(den) YÖNETİM; Yerel ve Ulusal Bakış:
13 yıldır TKB yeni bir yönetim anlayışı ortaya
koydu. Yereli ön plana çıkaran bu anlayış artık
pek çok alanda benimsendi. Bir örnek oluşturması
açısından kavramlarla bu model yazılmalı.
Saydığım bu on başlık, TKB’nin bugüne kadar
yaptığı çalışmalardan çıkarttığım başlıklar aslında.
Bugün bu kavramları konuşuyorsak, yapılan
toplantılarda gündeme geldiği içindir; bir özettir.
Önemli olan bu ilkeleri zamanı geldikçe yeniden
gündeme getirerek, boyutlu bir şekilde
uygulamaktır. Tüm kentlerde etkileşimi
sağladığımızda farklı bakış açıları ortaya koymuş
olacağız ve Birliğin sorumlu olduğu alanlarda
daha somut sonuçlar elde etmiş olacağız.
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Prof. Dr. Metin Sözen
TKB Danışma Kurulu ve ÇEKÜL Vakfı Başkanı

Metin Sözen Büyük Ödülü

“Kentler buluşma
ve akıl merkezleridir”
Bugün bir sınır kentinde
konuşuyoruz. TKB’nin
ve Urfa’nın gelecek
hedeflerini konuşurken
ve bu hedeflerin başarıya
ulaşacağı mesajlarını verirken, bu coğrafyadaki
insani sorumlulukların da ne kadar ağır olduğunu
unutmamak gerekir. Burada söylediğimiz her şey
bir gelecek umuduna dayalı olmalıdır. Türkiye’de
kaybedilen zamanı telafi etmeye çalışıyoruz. O
nedenle kaynaklar doğru ve ortak kullanılmalıdır.
Düzeysiz projelere artık kaynak aktarılmamalıdır.
Zenginliklerimizi savuracak durumda değiliz. Geç
kalmışlığımızı bir de bu yanlışlarla çoğaltamayız. Bu
kadar lüksümüz yok. Ancak birlikte hareket edersek
yasalar da doğru çıkar. Koruma sadece yapıları
korumakla olmaz. Kentleri var eden insan ve doğa
önceliği olmalıdır. Yoksunluk ve yoksulluk değerleri
artarsa ben evde rahat uyuyamam. Diri durmak için
bilgimizi, zamanımızı, emeğimizi doğru kullanmalıyız.
Yerel yönetimler, bulundukları yerin kimlik büyüklüğü
ve derinliğini bilmek zorundadır. Ancak o zaman
doğru yaklaşımlar geliştirebilirler. Şanlıurfa’da
sadece Karakoyun Deresi’ndeki çalışmayı bile

Jüri Özel Ödülüük Ödülü
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Süreklililk Ödülleri

görseniz, beton bina yapmak için çıldırmış
bir toplumdan, kendini arayan, kendine dönen bir
topluma doğru gittiğimizi, bunun için verilen
mücadeleyi anlarsınız. Özendirme Yarışması’nın
kataloğunu mutlaka inceleyin. Neler yaptığınızı
orada göreceksiniz. 12 cildi yan yana getirdiğinizde
ilgili bakanlıklar ve uluslararası kuruluşlar Türkiye’de
nelerin başarıldığını görecektir. Yarışmanın bir ürünü
olan bu kataloglar kültür öncelikli yeni bir dünya
yarattığımızın belgesidir. Seçilmişler olarak hesabını
verebileceğiniz adımlar atmanızı diliyorum.

Özendirme Yarışması Ödül Töreni
Geçen yıl YAPEX Kültürel Mirasın Korunması
Fuarı’nda, Kültür ve Turizm eski Bakanı Ertuğrul
Günay’ın da katıldığı bir törenle verilen ödüller, bu
yıl Şanlıurfa Semineri’nde sahiplerine teslim edildi.
12.’si düzenlenen Özendirme Yarışması ödül
töreniyle toplam 39 belediye sahneye çıkarak
ödüllerini teslim aldı. Ödül töreni ÇEKÜL Yönetim
Kurulu Üyesi ve TKB Danışma Kurulu Üyesi Hasan
Özgen tarafından sunuldu. Törenin ardından,
yarışmaya katılan belediyelerin paftaları, hazırlanan
sergide izlendi.

Metin Sözen Büyük Ödülü
Şahinbey Belediyesi’nin oldu
Restorasyon, Sokak Sağlıklaştırma, Kentsel Tasarım
ve Çevre Düzenleme Çalışmaları:
Gaziantep kentine giriş güzergâhıyla kesişen tarihi
dokuda yer alan ve hâlâ içinde yaşanan mahalle
ve sokaklarda, bütüncül korumacı bir anlayışla
hayata geçirdiği kentsel tasarım uygulamaları ve

cephe yenileme çalışmalarıyla, gerek kentin tarihi
dokusunun algılanmasına, gerekse büyükşehir
belediyesince gerçekleştirilen Kültür Yolu projesinin
devamına katkıda bulunan projeler demetiyle
Şahinbey Belediyesi, Metin Sözen Koruma
Büyük Ödülü’ne uygun görüldü.
Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu
ödülünü TKB ve Gaziantep Büyükşehir Belediye
Başkanı Dr. Asım Güzelbey’in elinden aldı.

Oktay Ekinci Jüri Özel Ödülü
Samsun Büyükşehir Belediyesi’ne verildi
Samsun Kent Müzesi Projesi:
Jüri Özel Ödülü, Birliğin oluşumuna ve gelişimine
özverili katkılarıyla yön veren ve destek olan TKB
Danışma Kurulu ve Jüri Üyesi Oktay Ekinci’nin
anısına, Samsun Kent Müzesi Projesi ile Samsun
Büyükşehir Belediyesi’ne verildi. Ödül önceki yıllarda,
yine aramızdan zamansız ayrılan jüri üyemiz Derviş
Parlak’ın anısına verilmişti. Kentin tarihi ve kültürel
değerlerini kentliler ve gelecek kuşaklarla paylaşmak,
toplumsal bellekte hâlâ canlılığını koruyan geçmişi
belgelemek amacıyla, kentin tarihinde iz bırakmış
iki önemli yapının bütünleştirilmesi, özgün malzeme
ve niteliklerine uygun olarak restore edilmesi, kent
tarihinin çağdaş müzecilik anlayışı ve donanımlarıyla
anlatılması nedeniyle Samsun Büyükşehir Belediyesi,
Danışma Kurulu tarafından Özel Jüri Ödülü’ne
uygun görüldü.
Samsun Büyükşehir Belediyesi adına Fen İşleri
Daire Başkanı Mustafa Yurt’a ödülünü Dr. Asım
Güzelbey verdi.
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Proje, Uygulama, Süreklilik Ödülleri
ve Başarı Belgeleri sahiplerine verildi

Başarı Belgeleri

Proje Ödülleri: ADANA, DADAY, ESKİŞEHİR,
İNCESU, MURATPAŞA, ŞANLIURFA, TALAS
ve YOZGAT belediyelerine, ÇEKÜL Yüksek Danışma
Kurulu Üyesi ve arkeologların duayeni Prof. Dr. Refik
Duru tarafından verildi.
Uygulama Ödülleri: BORNOVA, EYÜP, KULA,
MELİKGAZİ, MERZİFON, SELÇUKLU, SİDE
ve YILDIRIM belediyelerine,TKB Encümen Üyesi
ve Şanlıurfa Belediye Başkanı Dr. Ahmet Eşref
Fakıbaba tarafından verildi.
Süreklilik Ödülleri: ALANYA, BAYINDIR, BİRGİ,
BURSA, GAZİANTEP, KONAK, ODUNPAZARI ve
YALVAÇ belediyelerine,TKB’yi kuruluşundan bu yana
destekleyen ve Şanlıurfa Semineri’ne de katılarak
“süreklilik” örneği sergileyen valiler tarafından verildi.
Başarı Belgeleri: AFYONKARAHİSAR, BULDAN,
DENİZLİ, GAZİPAŞA, İZMİT, KÜTAHYA,
MUSTAFAPAŞA, NİKSAR, OSMANGAZİ,
SAFRANBOLU, SEYHAN, ÜNYE ve YUMURTALIK
belediyelerine,TKB’nin kuruluşuna destek veren
Vali Kayhan Kavas ve Kültür Bakanlığı eski Müsteşarı
Dr. Fikret Üçcan tarafından verildi.

Başarı Belgeleri

Şanlıurfa Semineri kent gezisi ile devam etti.
Haleplibahçe ve Karakoyun Deresi’nde başlayan
projeler Eşref Fakıbaba’nın anlatımıyla incelendi.
Metin Sözen Kültür Merkezi ve İbrahim Tatlıses Müzik
Müzesi’nin açılışları, İbrahim Tatlıses ve Urfalıların da
katılımıyla yapıldı. Göbeklitepe ve Harran gezileriyle
Urfa’nın 12 bin yıllık tarihine tanıklık edildi.
Proje Ödülleri
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değerlendirme

Belirlenen hedeflere hızla ulaşılıyor

2013 yılının son ayları, birbirini izleyen etkinliklerle
bir bakıma gelecek yılların “temel hedeflerini
belirlemede” yol gösterici oldu. Samsun, Antalya,
Şanlıurfa toplantıları, geliştirilen farklı başlıklardaki
çabaların sonuçlarını görmeye yaradı. TKB Meclis
Toplantısı’nın da yapıldığı Samsun’da, bir önceki
Samsun toplantısından sonra alınan yolun
büyüklüğünü görme olnağı sağladı, tüm üyelere
çıktıkları yolun doğruluğunu kanıtladı. Bütün sahil
şeridinin düzenlenmesi, sanayi yapılarına verilen
düzeyli işlev, Türkiye’de yeni bir örnek olarak öne
çıkan Kent Müzesi,“yapılırsa oluru”belgeleyecek
nitelikteydi. Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı
Yusuf Ziya Yılmaz’ın şahsında tüm emeği
geçenleri kutlamak, TKB üyelerinin öncelikli görevi
oldu. Yoğun katılıma rağmen düzeyli ev sahipliği,
herkesin belleklerinde iz bıraktı. Haklı olarak
Karadeniz ve Kafkasya’ya açılma kararı alan
TKB üyelerinin, girişimin odak noktasının Samsun
olması konusunda birleşmelerinin bir anlamı
vardı. Daha şimdiden çalışmaların başlamış
olması, kültür öncelikli bir hedef ve gelecek
için önemli ilk adımlardır.
Hemen ardından mutluluk verici bir haber,
Kore’de yapılan İpekyolu konusundaki
uluslararası toplantıda TKB Başkanı Dr. Asım
Güzelbey’in “onursal başkanlığa seçilmesi”, genel
sekreterliğe ise İbrahim Evrim’in getirilmesi, bu
konularda Gaziantep’te bir merkez oluşturulması,
daha önce Gaziantep’te yapılan uluslararası
İpekyolu toplantısının olumlu etkilerinin bir
yansımasıydı. Bu nedenle Samsun’da alınan dışa
açılma kararları, TKB’nin tutarlı ve planlı
çalışmasının bir ürünü olarak değerlendirilmelidir.
Bu boyutta diğer bir açılım, Antalya odaklı
Uluslararası YAPEX/Restorasyon, Renovasyon
ve Kültür Mirasını Koruma Fuarı’nda TKB üye
belediyelerinin “Kent Müzeleri ve Arşivleri”
konusunda sundukları bildiriler, açtıkları

standlarda düzeyli tanıtım çabaları tüm boyutlarda
geniş kesimlere yansıma olanağı buldu.
Her geçen yıl TKB üye belediyelerin nitelikleri
ve düzeyleri hızla yükselen bir ivme göstermeleri,
Akdeniz Tanıtım-TKB-ÇEKÜL işbirliğiyle
düzenlenen uluslararası fuarın dışa açılmadaki
önemini biz kez daha vurgulama olanağı yarattı.
Kısa aralıkla bu yoğun etkinliklerin doruk
noktasına ulaştığı Şanlıurfa Toplantısı, bir
bakıma 13 yıllık bir emeğin tüm boyutlarıyla
yansımasıydı. Samsun’da olduğu gibi
Şanlıurfa’da da daha önceki toplantıdan sonra
alınan yolu görmek, TKB üyeleri açısından
“bütüncül bir yaklaşımın” hangi boyutlara
taşındığını kanıtlar nitelikteydi.
Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Ahmet
Eşref Fakıbaba’nın, kentin kapsamlı, çok yönlü
tarihsel-toplumsal kimliğini canlandırma
hedefinin temel noktasının, uzun tartışmalarla
ulaştığı vizyon planının sağlamlığına bağlaması,
düzeyli tasarım-uygulamalarla hızla Şanlıurfa’nın
görünümündeki değişimin sonuçlarını gezide
katılımcılarla paylaşması,“tarihsel dönüşümün”
kolay algılanmasına neden oldu. Gerçekten bu
büyük atılımların önü kesilmez süreklilik kazanır,
gelişmenin ayrıntılı öyküsü yazılırsa, Türkiye’de
benzer süreci yaşamış kentler arasında
Şanlıurfa, uluslararası ortamlarda haklı olarak
olması gereken yere ulaşır.
TKB Başkanı Dr. Asım Güzelbey’in bu son genel
oturumda “2014-2015 ve Sonrası”nı içeren,
tutarlı adımlarla hızla ilerleyen TKB’nin geldiği
noktayı ve gelecek hedeflerini açıklaması, diğer
kurum-kuruluş-kişiler için başarının hangi
koşullarda kalıcı değerlere ulaşacağının
işaretleriyle doluydu. Gaziantep’teki deneyimlerin
verdiği güçle Dr. Asım Güzelbey, korumanın
ve yaşatmanın geniş yelpazesinde nasıl bir
kenetlenmeyle başarıya ulaşabileceğini,
örneklerle pekiştirerek geniş katılımlı toplantının
ana gündemini belirgin bir şekilde açıkladı.
Katılımcı üyelerin güven duygularını artıran,
dayanışmanın önemini öne çıkaran konuşmada

YEREL KIMLIK 11_Layout 1 12/19/13 6:16 PM Page 23

Araştırmalardan başlayan, düzeyli tasarım-uygulamalarla yaşama
geçen ülkemizin doğal tarihsel mirası artık “çok yönlü destek” beklemektedir

altını çizdiği noktaların başında, “düzey ve
sürekliliğin gelmesi”, ülkemizdeki yanlışların
kaynaklarından birinin ileri hedefli planları delen
kesintilerden kaynaklandığının vurgulanması,
belki üzerine gidilmesi gereken en önemli
noktalardan biriydi. Ayrıca kaynakların yanlış
kullanılması, düzeysiz tasarımlarla yanlış
sonuçlara ulaşılması ve birikimli insanlardan
yararlanma geleneğinin kurulamamasının,
özellikle doğal-tarihsel-kültürel birikimi olan
kentler için dönüşü olmayan sonuçlar
yarattığının da üzerinde duran Dr. Asım
Güzelbey, bunun önemli bir kimlik sorununa
dönüşmemesini diledi.
“2014-2015 ve sonrası” hedefleri açıklayan
Dr. Asım Güzelbey’i kanıtlayan somut bir örnek
ise, 12. yılına ulaşan “TKB Özendirme Ödülleri
Sergisi” oldu. Sergide gittikçe düzeyi yükselen

sonuçlar, herkesin coşkuyla birbirlerine
ürettiklerini göstermeleri, Dr. Asım Güzelbey’in
konuşmasını kanıtlar nitelikteydi.
Tüm toplantılardan sonra unutulmaması
gereken bir nokta, evsahibi kentlerin kendi
kadroları ve olanaklarıyla 500 dolayında
konuklara büyük bir içtenlikle evsahipliği
yapmalarıdır. Artık TKB üyesi belediyeler
bir bakıma “kültür öncelikli turizmde” başarılı
örnekler vererek, turizm anlayışına da yeni
bir boyut getirmektedirler.
Özetle söylenebilecek son söz, araştırmalardan
başlayan, düzeyli tasarım-uygulamalarla yaşama
geçen ülkemizin doğal tarihsel mirası artık “çok
yönlü destek” beklemektedir. Bunu bugüne kadar
tutarlı götüren TKB’nin üye belediyelerini içtenlikle
kutlamak, hepimizin ortak görevi olmalıdır.
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kent rehberi

Bey Kapısı’nda
bir kültür merkezi ve müze

Bazı kaynaklara göre geçmişte Urfa’nın yedi kapısı vardı:
Harran Kapısı, Bey Kapısı, Samsat Kapısı, Saray Kapısı,
Batı Kapısı, Sakıbın Kapısı ve Su Kapısı. Belediye Başkanı
Dr. Ahmet Eşref Fakıbaba döneminde kültür mirasını
koruma çalışmalarının hızlandığı kentte, söz konusu
kapılardan günümüze ulaşabilenleri görünür kılmaya
yönelik adımlar atıldı.
Çalışmalar kapsamında Bey Kapısı’nda bulunan ve kent
müzesi olarak projelendirilen Mahmutoğlu Kulesi’nin
restorasyonu tamamlandı; müzenin iç düzenlemesi
ile ilgili hazırlıklar devam ediyor. Harran Kapısı ise
iki yanında yer alan, geleneksel mimarinin özelliklerini
taşıyan iki mekânla birlikte değerlendirildi. Bunlardan
bir tanesi Prof. Dr. Metin Sözen’in adı verilerek Kültür
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bir kap parçasının üzerine dans sahnesi işlenmiş. Titriş
kazılarında ise keman tipinde stilize edilmiş bir insan
figürü bulunmuş. İki arkeolojik buluntu Şanlıurfa
Müzesi’nde sergileniyor. Yakın döneme geldiğimizde
Urfa’da öncelikle sıra geceleri çıkıyor karşımıza. Kente
özgü bir eğlence-buluşma türü olan sıra geceleri,
“Geleneksel Sohbet Toplantıları” adı altında, UNESCO
Somut Olmayan Kültürel Miras Temsili Listesi’ne kabul
edildi. Ev sahibi-misafir ayrımının olmadığı bu gecelerde
sırayla bir evde ya da bir mekânda bir araya geliniyor;
birlikte yemekler hazırlanıp sohbet ediliyor, türküler
söyleniyor. Urfa’nın sadece sıra geceleri değil “ses”leri
de ünlü. İlk akla gelen isimlerden biri Kazancı Bedih.
Usta türkücü, 2004’te hayata veda etti. Urfa’dan sesini
tüm Türkiye’ye duyuran bir diğer ünlü şarkıcı ise İbrahim
Tatlıses. Adını taşıyan müze, aslında kentin müzik
geleneğine bir saygı niteliği taşıyor.
Merkezi olarak işlevlendirildi. İki katlı merkezde bölgede
yaşayanların sosyal ve kültürel hayatını zenginleştiren
çeşitli etkinlikler gerçekleştiriliyor.
Prof. Dr. Metin Sözen Kültür Merkezi’nin karşısındaki
diğer yapı, 2011 yılında yine bir TKB Buluşması sırasında
Müzik Müzesi olarak kapılarını açmıştı. Müze aradan
geçen zamanda yeniden düzenlendi ve Kasım 2013’ten
itibaren İbrahim Tatlıses Müzik Müzesi adıyla hizmet
vermeye başladı.

Müzik ve Urfa
Urfa kültüründe müziğin ayrıcalıklı bir yeri var. Hilvan
ilçesine bağlı Kantara Köyü’nde yapılan Nevalı Çori
kazılarında ortaya çıkarılan ve M.Ö. 7000’e tarihlenen

Müzede Şükrü Hafız (Çadırcı), Kazancı Bedih (Yoluk),
Hacı Nuri Hafız (Başaran), Bekçi Bakır (Bakır Yurtseven)
gibi Urfalı müzisyenlerin canlandırmaları sergileniyor.
“Tarih Boyunca Urfa’da Müzik”, “Sanat ve Müzik Sanatı”,
“Sıra Gecesi” başlıkla panolardan kentin geçmişten
günümüze müzikle olan ilişkisini öğrenmek mümkün.
Bağlama, ud gibi müzik enstrümanları, eski radyolar ve
pikaplar, fotoğraflar müzede sergilenen öğeler arasında.
İbrahim Tatlıses’in sahne kostümleri, bugüne dek çıkardığı
albümlerin kapak fotoğrafları da mekânda görülebiliyor.
Mutfak ve müzik kültürünü müzelerine başarıyla
yansıtmayı bilen Urfa yakında kent, mozaik ve arkeoloji
müzelerine de kavuşacak. Böylece tam bir “müzeler
kenti” olacak.
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albüm

fotoğrafların dilinden
1
2

3

1.
2.
3.
4.
5.

4

Balıklıgöl
Metin Sözen Kültür Merkezi açılışı
Tarihi bir Urfa evinden detay
Restore edilen Mahmutoğlu Kulesi
Göbeklitepe’nin “dilek ağacı”
olarak da bilinen simge ağacı
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2
3

4

1. Sivil mimarlık örneği ceple detayı
2. Özendirme Yarışması sergi açılışı
3. Haleplibahçe’deki yeni yapılan
Arkeoloji Müzesi
4. Tarihi bir Urfa evinden detay
5. Dokuma ustası Mustafa Kırmızıdeve
torunuyla birlikte

5
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1
2

3

1. Karakoyun Deresi projesinin
tanıtım panoları
2. UNESCO’nun somut olmayan
kültürel miras listesine giren
Türk Kahvesi/Gümrük Hanı
3. İbrahim Tatlıses müze açılışında
4. Valiler çalışmaları yerinde inceledi
5. Halepli Bahçe

4
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inceleme

Sanat ve kültür
yönetimi eğitiminde yeni yaklaşımlar
ÇEKÜL Akademi, 2010 yılında üyesi olduğu Avrupa
Kültür Eğitimi Kurumları Ağı (ENCATC)’ın 21. Yılı
çerçevesinde Kasım 2013’de düzenlenen “Rethinking
Education on Arts /Cultural Management / Sanat
ve Kültür Yönetimi Eğitiminde Yeni Yaklaşımlar” başlıklı
konferans için Belçika’nın Antwerp kentindeydi.
Tarihi bir liman kenti olan Antwerp, kültür ve ticaretin
buluşma noktası olmayı sürdüren Avrupa’nın ikinci büyük
liman kenti. Rubens’in en önemli eserlerinin görülebileceği
kentte yaratıcı endüstriler ve girişimciliğin yatırıma
dönüştürülmesi hedefleniyor. Kent politikasının yaratıcılık
ve girişimcilik üzerine yapılandırıldığı Antwerp, uluslararası
moda okulu ve moda müzesiyle dikkat çekiyor. Antwerp
Üniversitesi, kültür yönetimi alanında yaptığı çalışmalarla
dünyanın dört bir yanından gelen kültür yöneticileri,
sanatçılar ve akademisyenler için bir merkez haline gelmiş
durumda. ENCATC Konferansı da bu buluşmalardan
birine ev sahipliği yaptı. Konferans kapsamında bir araya
gelen yaratıcı endüstrilerde çalışan katılımcılar, kentteki
müzeleri ve kültür merkezlerini inceleyerek, tarihi kentin
yaratıcılık yolculuğuna tanıtlık etti.

Kente bakış
Avrupa'nın en eski kentlerinden biri olan Antwerp
Belçika’nın ikinci büyük kenti. İçinden geçen Schelde
nehri büyük gemilerin bile seyir yapmasına olanak
sağlıyor. Nehrin deniz ve kentle özel bir bağ kurmasının
etkileri günümüzde de kültürel ve ekonomik yapısında
hissediliyor.
ENCATC toplantısının özellikle Anwerp’te yapılmasının
nedenlerinden birisi de kentin özgün yapısını hala
muhafaza ediyor olması. Tarih boyunca kültür ve
ekonominin el ele gelişim gösterdiği bu liman kentinin
en önemli simgesi ise ünlü barok ressam Rubens.
Aslen Flaman bir ressam olan Peter Paul Rubens
(1577-1640) Antwerp’te kurduğu büyük resim atölyesinde
Avrupa’nın önde gelen soyluları ve koleksiyoncularına
eserler yapmış. O dönemdeki girişimcilik ruhunun
en önemli örneklerinden birisi olması şüphe götürmez
bir gerçek olmalı ki Antwerp Belediye Başkan vekili Philip
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Heylen, açılış konuşmasında kültür ve ekonominin
yaratıcılık, eğitim ve girişimcilikte buluşmasını sağlayan
ENCACT Konferansının Anwerp’te gerçekleşmesinin
şaşırtıcı olmadığını dile getirdi.
Ticaret ve sanatın buluşmasına zemin hazırlayan
ilk Borsa’nın 1531 yılında Antwerp’de kurulmuş olması
ve Londra, Frankfurt, Amsterdam Borsalarına model
oluşturması da kentin girişimcilik ruhunun, kültürünün
bir parçası olduğunu gösteriyor. Belediye Başkan vekili
Heylen, açılış konuşmasında ayrıca kentin ekonomik
ve kültürel kazanımlarının bir geleneğe dönüşmesinin
önemini vurgulayarak uluslararası boyutta kültür
ve yaratıcı endüstrilerle bağ kurulmasının kent için
yaşamsal önemi olduğunu vurguladı.
Bu bakıştan hareketle, girişimcilik ve yaratıcılık içeren
projeler destekleniyor. Bu politikanın bir parçası olan
dünyanın en önemli moda okullarından Antwerp Royal
Academy, yaratıcı insanları ve kurumları kente çekiyor.
Bu nedenle Rubens’in Antwerp’te yaşamasını sağlayan
olanakların, günümüzde de sürdüğünü söyleyebiliriz.
Kenti özel yapan değeri de yaratıcılık üzerinden düşünme
ve üretme kültürünü geliştirmiş olması.

ENCATC konferans günlüğü
5-7 Kasım tarihleri arasında Avrupa Komisyonu ve
UNESCO desteğinde, Antwerp Üniversitesi ev sahipliğinde
gerçekleştirilen ENCATC konferansına 51 ülkeden
akademisyenler, araştırmacılar, kültür ve eğitim
alanlarından profesyoneller, öğrenciler ve sanatçılar katıldı.

Antwerp, uluslararası moda okulu ve
moda müzesiyle dikkat çekiyor

İlk gün açılış konuşmalarının hemen sonrasında yapılan
giriş panelinde, Avrupa Komisyonu Eğitim, Gençlik
ve Kültür Çalışmalar Başkanı olan Jan Truszczynski’nin
yaptığı konuşmada eğitimin yeniden ele alınmasının
gerekliliği ve yüksek öğretimde yaratıcılığı tetikleyecek
imkânların arttırılmasının önemi vurgulandı. Antwerp
Yöneticilik Okulu profesörü Annick Schramme’nin
moderatörlüğünde gerçekleştirilen yuvarlak masa
toplantısının konusu ise sanat ve kültür sektöründe ihtiyaç
duyulan yöneticilerin yetiştirilmesindeki yaklaşımlar oldu.
Konferans, “Kültür ve Yaratıcı Endüstrilerde Liderlik”
oturumu ile devam etti. Goldsmith Üniversitesi,
ICCE, Lyon Operası gibi önemli kurumlardan gelen
uzmanların söz aldığı konuşmalarda liderliğin gelişimi
ve günümüzde liderlik özellikleri tartışıldı.
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Kültürel ilişkiler ve diplomasi
konusunda uzman ihtiyacı artacak
ENCATC Konferansı’nın en önemli bölümü olan paralel
seminerlerin her biri konuyla ilgili alan gezisi ile pekiştirildi.
Seminer I: Kültürlerarası ilişkiler ve diplomaside
geleceğin yönetici adaylarına eğitimsel yaklaşımlar
Gelecek beş yıl içinde kentlerin, bölgelerin ve ülkelerin
gelişimiyle kültürel ilişkiler ve diploması konusunda uzman
ihtiyacı da artacak. Uluslararası ilişkiler alanında eğitim veren
yükseköğrenim kurumlarının bu açığı kapatmak için
öğrencilerini özellikle kültürel ilişkiler ve diplomasi konusuna
yönlendirmesi gerekiyor. Seminerde bu alanda yapılan
çalışmalardan örnekler verildi.
Seminer II: Kültürel gelişimi yeniden değerlendirme
Kültürel gelişimin Gayrisafi Milli Hâsıla ile öngörülmesinin
ötesinde, farklı metodolojilerle ölçülmesi için verilen öneriler
tartışıldı. Özgün fikirlerin ortaya çıkması, yaratıcı bireylerin
desteklenmesi için toplumsal refahın arttırılması gibi
konularda sanatın ve eğitimin etkisi üzerine fikirler paylaşıldı.
Seminer III: Müze ve kültür mirası alanında yönetici
adayların eğitimlerinde yeni yaklaşımlar
Üç gün boyunca yuvarlak masa tartışmaları, araştırma
çalıştayları ve paralel paneller yapılan konferansta farklı
ülkelerden gelen ve eğitim alanında çalışan akademisyenler,
araştırmacılar ile kültür yöneticileri kendi alanlarında
yaptıkları çalışmaları birbirleriyle paylaşma fırsat buldu.
ÇEKÜL Akademi olarak “Kültür ve Yaratıcı Endüstrilerde
Eğitimsel Yaklaşımlar” başlıklı seminerde müze eğitimi
alanında Türkiye’de yapılan çalışmalarla ilgili bilgi verildi.
Kültür yönetimi, sanat eğitimi ve eğitim politikaları üzerine
yapılan toplantılarda verilen örnekler üzerinden, farklı
yaklaşımlar ve yenilikçi fikirler tartışıldı.
Seminer IV: Kültür ve yaratıcı endüstrilerde yönetici
adayların eğitimlerinde yeni yaklaşımlar
Yaratıcı bireylerin eğitimleri kadar yöneticilerin eğitimlerinde
de teknolojinin yarattığı baskıyla başedebilecek araçların
yaratılması ve kullanılması gerekiyor. Seminerde, niteliksel
gelişimin ve teknolojiyi doğru kullanarak rekabet gücünün
eğitim yoluyla arttırılması konusunda neler yapılabileceği
tartışıldı. Tartışmalardan çıkan en önemli sonuç, eğitimsel
yaklaşımın bireydeki yaratıcı potansiyeli ortaya çıkaracak
şekilde revize edilmesi ve gerekirse Avrupa standartların
tekrar belirlenmesi gerekliliğiydi.
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Seminer 5: Gösteri sanatlarında yönetici adayların
eğitiminde yeni yaklaşımlar
Sanatçıların ve sanatçı adaylarının yaratıcılıklarını
üretkenlikleriyle daha rahat buluşturabilmesi için eğitimsel
yaklaşımların farklı disiplinlerden gelen katılımcılar tarafından
tartışıldığı seminerde, özellikle öğretmen ve eğitimcilerin liderlik
potansiyelinin arttırılmasına yönelik yaklaşımların benimsenmesi
gerektiği vurgulandı.
Seminer 6: Kültürel ve sürdürülebilir kalkınma alanında
yönetici adayların eğitimlerinde yeni yaklaşımlar
Göç, Avrupa kimliği, ideolojiler gibi kavramların konuşulduğu
seminerde kent kimliği ve vatandaşlık gibi kavramların Avrupa
Birliği’nin genişleme politikalarıyla birlikte nasıl değiştiği
ve bu değişimin olumlu-olumsuz yanları tartışıldı. Yaratıcılığın
ve sanatın Avrupa kentlerindeki kültürel değişimin etkisiyle eğitim
alanında nasıl kullanılması gerektiği farklı örnekler üzerinden
tartışılırken, kültür politikaları uygulayıcılarının bu konudaki
sorumlulukları dile getirildi.

Sonuç olarak
ENCATC konferansındaki en önemli sonuç, yaratıcılığın ekonomik,
kültürel ve sosyal etkilerinin, gelişim ve kalkınma için yüksek
potansiyel taşıması; bunun için de eğitimde yaratıcılığın teşvik
edilmesinin önemli olduğu, desteklenmesi gerektiği, karar
mekanizmalarının, yöneticilerin, girişimcilerin gündemine girmesi
gerektiği oldu. Son yıllarda Tarihi Kentler Birliği seminerlerinde
de sık sık gündeme gelen kentsel tasarımlar, kent mobilyaları,
dijital ve basılı tanıtım malzemeleri gibi yerel yönetimleri yakından
ilgilendiren başlıklarda, yaratıcı endüstrilerin önemli bir parçası olan
tasarımcılarla birlikte çalışmanın da önemi bir kez daha ortaya çıktı.

Yaratıcılık üretimi, ekonomiyi,
kentleri kalkındırmak için bir araç

Dünyada her alanda yaratıcılık üretimi, ekonomiyi, kentleri
kalkındırmak için bir araç olarak kullanılıyor. Avrupa kültür
politikasının bir parçası haline gelen yaratıcı endüstrilerin
ve girişimciliğin teşvik edilmesi için yapılan çalışmalar, eğitimde
reform niteliği taşıyan bir bakış açısı getiriyor. ÇEKÜL Vakfı olarak
kültür mirası eğitimleri kapsamında öğretmelere, eğitimcilere ve
çocuklara yönelik yürüttüğümüz çalışmalarda yaratıcılığı destekleyen
etkinlikler kullanıyoruz. Kültür mirası, kimlik, aidiyet gibi kavramların
yaratıcılıkla desteklendiği, öğrencinin mutluluğunun ve özgürlüğünün
hedeflendiği, birey odaklı eğitim anlayışıyla, uzmanlarımız
tarafından hazırlanan içerikleri uyguluyoruz. Türkiye’de örnek
oluşturacak bu eğitim uygulamalarımızın olumlu sonuçlarını
ÇEKÜL Bilgi Ağacı’nın eğitimlerinde gözlemlemek mümkün.
Konferans programı ve detaylı bilgi için:
http://www.encatc.org/pages/index.php?id=104
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haber

Akşehir kimliğini koruyan kent
görüntüsüne kavuşuyor

Nasreddin Hoca’nın yaşadığı yer olarak
da bilinen Akşehir, belediyenin son yıllarda
hız verdiği tarihi yapıların yenilenmesi
ve işlevlendirilmesi, sokak sağlıklaştırma
gibi kültür mirasının korunması çalışmalarının
ardından kimliği koruyan bir kent görüntüsüne
kavuşmaya başladı. TKB’nin Seminer
ve Buluşmalarını en sık izleyen başkanlardan
olan Akşehir Belediye Başkanı Abdülkadir
Oğul, kentinde yaptığı çalışmaları
dergimizle paylaştı:

Takkasızlar ve Ilıcaklar Evi
Eski bir Selçuklu yerleşimi olan Akşehir’de
13 mahalle tarihi dokuya sahip. Bu
mahallelerde bulunan evler belediye
tarafından restore edilmeye başlandı.
Takkasızlar Evi olarak bilinen tarihi binanın

röleve projesi, Konya Kültür ve Tabiat
Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu tarafından
onaylandı. Yapı, 2014 yılında tamamlanması
planlanan restorasyon sonrasında turizm
amaçlı kullanılacak. Aynı şekilde Ilıcaklar
ailesi tarafından belediyeye bağışlanan evin
restorasyon süreci başladı ve bu ev de Akşehir
Sanar Kültür Evi olarak kente kazandırılacak.
Bu alanda sokak sağlıklaştırma çalışmaları
da sürüyor. Ulu Cami Caddesi, sokak
sağlıklaştırma çalışması tamamlanan
yerler arasında.

Taş Eserler Müzesi
(Sahipata Medresesi)
Anadolu Selçuklu sultanlarından
II. Keyhüsrev’in oğlu II. Keykubat zamanında
başvezir olan Emirdad Sahipata Hüseyin
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oğlu Fahreddin Ali tarafından 1250 yılında
medrese olarak yaptırıldığı bilinen,
1965 yılında Akşehir Taş Medrese Taş Eserler
Müzesi olarak kullanılmaya başlanan yapı,
1986 yılında restorasyon yapılacağı için
ziyarete kapatılmıştı. Kaderine terk edilen
yapının restorasyonu yeniden gündeme
getirildi. 2014 yılında restorasyonun
tamamlanması ve müzenin yeniden açılması
planlanıyor.

Akşehir Mutfağı
Kentimizin birbirinden lezzetli yemeklerini ve
tatlılarını kentlilere, ziyaretçilere sunabilmek
için belediye tarafından restore edilip kent
yaşamına kazandırılan konaklardan biri
Akşehir Mutfağı olarak düzenlendi. Mutfakta
güveç, yahni, ekmek aşı, etli sarma, mantı,
mercimekli ve peynirli bükme, gül böreği,
su böreği, peynir baklavası, saraylı baklava ve
oklavadan çekme baklava gibi Akşehir'e has
30’a yakın yemek ve tatlı çeşidi bulunuyor.

Kileci Mescidi
Restore edilerek, Selçuk Üniversitesi'ne tahsis
edilen Cumhuriyet Dönemi’nin ilkokullarından
olan Cumhuriyet Okulu binasının yanındaki,
Selçuklu döneminden kalma kare planlı, tek
kubbeli Tarihi Kileci Mescidi restorasyonu
bitirildikten sonra ibadete açıldı.

Seyyid Mahmud Hayrani Türbesi
Nasreddin Hoca ve pek çok Türk-İslam

âliminin hocası olan Seyyid Mahmud
Hayrani’nin türbesi ve Yıldırım Beyazıt’ın
Timur tarafından hapsedildiği yer olarak
bilinen Ferruh Şah Mescidi restorasyonları
tamamlanarak Selçuklu dönemi kültür
varlığı olarak ziyaretçilerin hizmetine açıldı.

Arasta
Kurtuluş Savaşı sırasında Büyük Taarruz’un
hazırlıklarının yapıldığı ve o dönemin organize
sanayi bölgesi, alışveriş merkezi olarak
nitelendirilen tarihi arastadaki 250 işyeri
restore edilerek yaşatılmaya devam ediliyor.

Ermeni Kilisesi ve Gavur Hamamı
Akşehir Çayı'nın yanındaki eski mahallelerden
Çimenli’de, zamanında 500 kişinin ibadet
ettiği, son yıllarda kültür merkezi olarak
kullanılan, 19. yüzyılda yapılmış kilise ile okul
olarak kullanılan bahçesindeki müştemilatın
restorasyon projesi hazırlandı. Aynı
mahalledeki yıkılmak üzere olan Gavur
Hamamı’nın da restorasyon projesi
hazırlandı.

Rüştü Bey Hanı (Melek Girmez)
Akşehir’de Anıt Alanı’nın karşısında
yer alan ve halk arasında “Melek Girmez”
olarak bilinen Rüştü Bey Hanı’nın da
restorasyon projesi hazır. Uygulaması
tamamlanınca tıpkı eski günlerde olduğu
gibi restoranların olduğu, yaşayan
bir mekân olmayı bekliyor.
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Kent müzeleri
Antalya’da buluştu
Son yıllarda sayısı artmaya
başlayan kent müzeleri
YAPEX Fuarı’nda açtıkları
standlarla ilk kez bir araya
geldi. Fuar kapsamında
belediye başkanlarının
katıldığı müze oturumunda
farklı deneyimler paylaşıldı
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fuar

Kent müzeleri YAPEX Restorasyon Fuarı’nda buluştu

Geçen yıl ilk kez belediyeler başta olmak üzere
kültürel mirasın korunması alanında çalışan
birçok kurum ve özel sektör temsilcisi YAPEX
Restorasyon Fuarı’nda bir araya gelmişti. Bu yıl
ise 31 Ekim-3 Kasım tarihlerinde belediyeler “Kent
Müzeleri” özel temasıyla YAPEX Fuarı’nda buluştu.
Akdeniz Tanıtım ve ÇEKÜL Vakfı işbirliği, Tarihi
Kentler Birliği ve Avrupa Tarihi Kentler Birliği’nin
desteğiyle düzenlenen fuar 31 Kasım’da bir törenle
açıldı. Törenin açılış konuşmaları Akdeniz Tanıtım’dan
Şükrü Aykutlu’nun hoş geldiniz konuşmasıyla başladı.
Ardından ÇEKÜL Vakfı Başkanı Prof. Dr. Metin Sözen,
Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdür Yardımcısı
Mustafa Bozdemir ve Antalya Büyükşehir Belediye
Başkanı Prof. Dr. Mustafa Akaydın birer konuşma
yaptı. Konuşmacılar, Türkiye’nin koruma
yolculuğunda ÇEKÜL ve TKB’nin katkılarıyla büyük yol
alındığına, belediyelerin dışında özel sektörün de artık
kültürel mirasın korunması alanında hizmet ürettiğine,
ürün çeşitliliği ve kalitesini yükselttiğine ve tüm bu
kurumların YAPEX fuarında bir araya gelerek bilgi
ve tecrübe paylaşımında bulunduğa dikkat çekti.
Prof. Dr. Metin Sözen ayrıca, kentlerdeki çalışmaların
artık havza ve bölge ölçeğinde değerlendirildiğini
vurguladı. TKB ve Gaziantep Büyükşehir Belediye
Başkanı Dr. Asım Güzelbey ise yoğun programı
nedeniyle açılışına katılamadığı fuarı, Cumartesi günü
ziyaret ederek TKB üyesi belediyelerden bilgi aldı.

Kent Müzeleri ve Arşivleri oturumu
Açılışın ardından oturum başkanlığını ÇEKÜL Vakfı
Başkan Yardımcısı Mithat Kırayoğlu’nun yaptığı
“Kent Müzeleri ve Arşivleri” paneli yapıldı. Kırayoğlu
giriş konuşmasında aramızdan ayrılan TKB Danışma
Kurulu üyesi Oktay Ekinci’nin ÇEKÜL ve TKB’ye
katlılarını hatırlatarak, Ekinci’nin fikirlerinin
yaşatılmaya devam edeceğini söyledi.
Tarihi Kentler Birliği Genel Sekreteri Sezer Cihan’ın
kent müzeleriyle ilgili yapılan analizin sonuçlarını

aktardığı sunumun ardından Bursa Kent Müzesi
Koordinatörü Ahmet Erdönmez, Ödemiş Belediye
Başkanı Bekir Keskin, Selçuk Belediye Başkanı
Hüseyin Vefa Ülgür, Yalvaç Belediye Başkanı Tekin
Bayram ve Niksar Belediye Başkanı Duran Yadigâr
kent müzeleri uygulamaları ve bakış açılarını anlatan
sunumlar yaptı. Soru ve cevap bölümünde ise
Çanakkale Kent Müzesi Koordinatörü Cevat İnce,
kent müzesinin katılımcı süreçle açılmasının öyküsünü
anlattı; çocuk ve gençlerle yaptıkları eğitimlerin
yöntemleri hakkında bilgi verdi. Ayrıca Aydın Ticaret
Odası tarafından restore edilerek müze işlevi verilen
Kahveci Bilal Ağa Konağı hakkında bilgiler verildi.

Ahmet Erdönmez
Bursa Kent Müzesi Koordinatörü

“Eğitim vermeyen
müze bir depodur”
Bursa örneğinden yola
çıkacak olursak, Büyükşehir
Belediyesi’ne bağlı
müzelerimiz arasında
Kent Müzesi, Karagöz
Müzesi, Hünkâr Köşkü, Merinos Tekstil Sanayi Müzesi
ve Merinos Enerji Müzesi’ni sayabiliriz. Kent Müzesi
açıldığından bu ya kentlilerden büyük ilgi görüyor.
Bu da bizi ihtisas müzeleri açmaya teşvik etti.
Örneğin Göç Müzesi, Teleferik Müzesi, Maden
Müzesi, Para Müzesi, Panaroma Tarih Müzesi
ve İslami Koleksiyonlar Müzesi hazırlıkları hızla
devam ediyor. Sadece fiziki mekân olarak müze
açmak yeterli değil. Kentlerin görsel ansiklopedisi
olan müzeler, güçlü arşivlere sahip olmalıdır.
Arşivi olmayan ve arşivini geliştirmeyen müze
yaşayamaz. Bu nedenle uzmanlardan oluşan
bir araştırma ekibinin olması gerekir. Eğitim
vermeyen müze bir depo olmanın ötesine geçemez.
Her yıl, şehrin değerleri ile ilgili bir kaç sergi
açılması ve eğitimlerin devam etmesi gerekir. Ancak
o zaman açtığımız müzeler gerçek hedefine ulaşır.
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Eğitim veren, sergiler düzenleyen, müze kavramını
kent bütününe taşıyan, kentlilerle buluşan müzeler söz aldı

Bekir Keskin
Ödemiş Belediye Başkanı

“Sergilerle müze
sürekli hareketli”
Şehirler de insanlar
gibidir. Yaşayanların
alışkanlıklarından,
geleneklerinden izler taşır;
bellekleri vardır. Ödemiş
Belediyesi olarak kent kültürünü özenle korumayı,
bir görev olarak görüyoruz. Ödemiş’i diğer
kentlerden ayıran özelliklerini toplamak üzere
Ödemiş Yıldız Kent Arşivi ve Müzesi’ni oluşturduk.

Kent Arşivi ve Müzeleri kişiye anlam yüklü bir
çevrede yaşama ayrıcalığına sahip olduğu hissini
vermelidir. Amacımız, kültürel değerlerimizi çağdaş
müzecilik anlayışı ile ortaya çıkararak,
yurttaşlarımızı geçmişleri ile buluşturmaktadır.
Sadece iyi düzenlenmiş değil, aynı zamanda şiirsel
ve simgesel bir müze olması için çaba
gösteriyoruz. 1927 yılında hizmete açılan ve
Ödemiş’in ilk modern binası olan tarihi Yıldız
Oteli’ni, Yıldız Kent Arşivi ve Müzesi olarak
işlevlendirdik. Belediye’miz tarafından 2006 yılında
kamulaştırılan Han ve Otel, Tarihi Kentler
Birliği’nin desteği ile projelendirildi. 2009 yılında
restorasyonu tamamlanarak, Ödemiş ve Küçük
Menderes Havzası’nın geçmişi ve kültürünün
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tanıtılması amacıyla Kent Arşivi ve Müzesi olarak
hizmet veriyor. Vitraylar ve tasarımı özgün kalem
işleriyle süslenen Yıldız Oteli’nin üst katı müze,
alt katı ihtisas kütüphanesi ve arşiv; Keçecizade
Hanı’nın ayakta olan kısımları ise depo odaları,
hediyelik eşya reyonu, süreli tematik sergi odaları
ve müze-kahve olarak düzenlendi. Yıldız Oteli’nin
alt ve üst katında toplam 13 oda ve 4 koridor
bulunuyor. 1.500’ü geçen taşınır kültür
varlıklarının 2/3’ü, toplam büyüklüğü 300
metrekare civarında olan bu oda ve koridorlara
yerleştirilerek sergilenmektedir. Düzenlediğimiz
süreli sergiler, kütüphane ve kafeteryasıyla
müze sürekli hareketli. Özellikle gençlerin ilgisi
bizi mutlu ediyor.

Hüseyin Vefa Ülgür
Selçuk Belediye Başkanı

“Önce sözlü tarih
çalışmaları yaptık”
Selçuk Efes, Doğu
Roma’ya başkentlik yapmış
önemli kültürlerin yaşadığı
bir kent. Osmanlı
döneminde terk edilen
bu kent Cumhuriyet döneminde tekrar yerleşime
açılıyor. 1957’de kurulan çok genç bir belediyemiz
var. Kent müzesi çalışmalarına başlarken hangi
alanlarda yoğunlaşmamız gerektiği ile ilgili
planlamalar yaptık. Uzmanların katıldığı ve fikir
üretildiği arama toplantıları düzenledik. Oktay
Ekinci de gelerek katkı sundu ve “bellek” fikri
üzerinden çalışmaları yürütmemizi önerdi. Verdiği
desteklerle hep hatırlayacağız. Önce sözlü tarih
çalışmaları yaptık. Sadece eşyaların olduğu değil,
kenti anlatacak, bugünü de belgeleyecek bir kurgu
yaptık. Örneğin mübadeleyle kente göç edenlerin
hikâyelerini anlattık. Beş bine yakın belgemiz var.
Kent Belleği ile Selçuk yeniden hayat buldu; kentliler
yaşadıkları, büyüklerinden dinledikleri hikâyeleri
burada yeniden hatırlamaya başladı. Sergiler
ve söyleşilere de aktif olarak katılıyorlar.

Tekin Bayram
Yalvaç Belediye Başkanı

“Yalvaç, kent
bütününde bir müze”
Yalvaç’ta tek mekânda bir
müze kurmak yerine, müze
kent kavramını uygulamaya
çalıştık. Önce doğal, kültürel
ve arkeolojik değerlerimizle
ilgili envanter çalışması yaptık. Tespit edilen
değerlerimizi görünür yapmak, korumak için proje
hazırladık. Tarihi ve geleneksel kent dokusu,
Pisidia Antiocha kenti ve Men Tapınağı, Limia
Adası, Kaya Mezarları, Geleneksel Mahalle Fırınları
ve Miryakefelon Savaşı’nın canlandırıldığı tarihi
temalı park projelerin ana başlıkları oldu. Kentin
algılanabilir olması için bazı değişiklikler yapmamız
gerekiyordu; otogarın şehir dışına taşınması,
dericilerin yeni bir alana taşınması gibi. Tüm bunları
yaparken sosyal alanlar da açtık; Sanat Sokağı,
kültür merkezi, spor salonu gibi. Traşzade Konağı
restorasyonu, Anlatan Meydanı’nın yapılması,
geleneksel mahalle fırınların yeniden kullanılması,
mahallerde sokak sağlıklaştırma çalışmaları, eski
deri fabrikasının restorasyonu, dericilik, semercilik,
keçecilik gibi geleneksel el sanatlarının yaşatılması
için ustaların yeni ürünler geliştirmesinin sağlanması,
tarihi Çınaraltı Meydanı’nın düzenlenmesi gibi pek
çok çalışma da bu proje kapsamında yapıldı. Şimdi
Yalvaç’a ziyarete gelenler hem kentin tarihini, hem
de yaşayan halini eski dokusunda gezerek
görebiliyor.

Duran Yadigâr
Niksar Belediye Başkanı

“Çocukların müze
talebi etkili oldu”
Niksar, adını tarihinden,
tadını coğrafyasından,
umudunu insanlarından
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Yaşayan müze kavramı, eğitim çalışmaları, sosyal medya kullanımı,
dijital yayıncılık gibi pek çok konuda fikir alışverişi yapıldı

alan bir kent. Kalkınma yerelden başlamak
zorundadır. Biz de bu düşünceden hareketle
Niksar’a bütüncül bakarak çalışmalar yürüttük.
Kent Müzesi’nin hikâyesi, Hükümet Konağının
ÇEKÜL’ün desteğiyle Kültür ve Turizm
Bakanlığı’ndan devri ile başladı. Restore
edildikten sonra kent kütüphanesi ve belediye
hizmet binası işlevi verildi. Ancak kentte başlayan
hareketlilikle birlikte değişen ihtiyaçlar
doğrultusunda ve kent müzesi kurma bilincinin
artmasıyla, yapının bir bölümü kentin hikâyesini
anlatan malzemelere ayrıldı ve ilk adım atıldı.
ÇEKÜL Kültür Elçileri eğitiminin yapılması,
çocuklardan da bir müze talebi gelmesiyle birlikte,
Taş Bina’nın Kent Müzesi olmasına karar verildi
ve yapı Vakıflar Genel Müdürlüğü’nden kiralandı.
Kentin Akıl Merkezi Taş Bina Kent Müzesi ismini
verdiğimiz müze çalışmaları devam ediyor.

Cevat İnce
Çanakkale Kent Müzesi Koordinatörü

“Çocuklar müzeleri
keşfediyor”
Yapılış tarihi 1800’lü
yıllara uzanan yapının
tapu kayıtlarına göre
en eski maliki İstefani
Sayano’dur. Yapı, farklı
işlevlerle kullanıldıktan sonra Çanakkale
Belediyesince 2004 yılında satın alındı ve restore
edilerek 2009 yılında “Çanakkale Kent Müzesi
ve Arşivi” olarak işlevlendirildi. Bugüne kadar
Çarşamba Etkinlikleri kapsamında 167 kent
sohbeti, 35 konferans, 10 müzik dinletisi
ve 30 süreli sergi düzenledik. Çocuk Yuvası
ile Çocuk Gözüyle Kent başlığında 4 etkinlik
gerçekleştirdik. Ayrıca her yıl, Milli Eğitim
Müdürlüğü’nden aldığımız bir izinle, kentteki
bütün müzeleri çocuklarla birlikte geziyoruz.
Aslında biz bir şey öğretmiyoruz. Uyguladığımız
yöntemle, çocuklar kendi keşiflerini yaşıyor.
Kentteki 1082 çocuğa bu kapsamda ulaştık.

İlknur Karaçayır
AYTO Kahveci Bilal Ağa Konağı Kültür Evi Müdürü

“Ticaret
Odası’ndan bir ilk”
AYTO Kültür Evi,
belediyelerin kurduğu
müzelerin dışında bir örnek.
Aydın Ticaret Odası’nın
kentine duyarlı yaklaşımını
bu örnekle paylaşmak istiyorum. Kahveci Bilal Ağa
Konağı Erken Cumhuriyet Döneminde Macar Ustalar
tarafından yapılmış. Zemin ve birinci katlarda iç
sofalı plan tipi uygulanmış. Levanten Tipi Türk Ev
Mimarisi’nin önemli örneklerinden birisi olan konut
toplamda 262 m2 alana sahip. Yapı AYGİAD
tarafından restore edilmiş, 2011 yılında Odamız
tarafından satın alınarak Kültür Evi’ne dönüştürüldü.
Aydın kültürünü yansıtan eserlerden oluşan sergi
alanı ve kültür sanat yayınlarından oluşan kütüphane
kuruldu. Sümerbank Sergisi, Osmanlı ve Cumhuriyet
dönemi sergileri ile Mutfak Eşyaları Sergisi bu tarihi
konakta görülebilir. Bildiğimiz kadarıyla ülkemizde
ilk kez bir Ticaret odası böyle bir işlevlendirme yaptı.
Aydın’da başlayan koruma bilincinin ve Küçük
Menderes Havzası’nda Birgi başta olmak üzere
yıllardır devam eden çalışmaların büyük etkisi
olduğunu söyleyebiliriz.

TKB üyesi belediyeler
müzelerini sergiledi
Adana, Afyonkarahisar, Alanya, Antakya, Antalya,
Bursa, Çanakkale, Gaziantep, Gazipaşa, Kadıköy,
Kütahya, Merzifon, Muğla, Ödemiş, Samsun, Selçuk,
Şahinbey, Şanlıurfa, Hatay, Tarsus ve Yumurtalık
belediyeleri özenle hazırladıkları stantlarında kent
müzelerini tanıtırken, yaptıkları diğer koruma
çalışmalarını da paylaşma fırsatı buldu. Son yıllarda
yayınlarını geliştiren belediyeler kitap, broşür, harita
gibi tanıtım malzemelerini ziyaretçilerle paylaştı.
Yaşayan müze kavramı, eğitim çalışmaları, sosyal
medya kullanımı, dijital yayıncılık gibi pek çok
konuda fikir alışverişi yapıldı.
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fotoğrafların dilinden
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1. Bursa Büyükşehir Belediyesi
yayınları ilgi gördü
2. Pek çok sektör fuarda buluştu
3. Ödemiş Yıldız Kent Müzesi
standı ziyaret edildi
4. Kadıköy Belediyesi ekibi
Metin Sözen ile birlikte
5. Çanakkale Kent Müzesi
ve Seramik Müzesi standı

4

YEREL KIMLIK 11_Layout 1 12/19/13 6:17 PM Page 45

5

YEREL KIMLIK 11_Layout 1 12/19/13 6:17 PM Page 46

inceleme

Çanakkale kentinin
adı da sanı da seramik

Kentin 550 yıllık tarihinin yarısından fazlası (290 yıl)
seramikle iç içe geçti. Osmanlı’nın son dönemlerindeki
en ünlü seramik üretim atölyeleri Çanakkale’de
bulunuyordu. Çanakkale seramikleri, kentin ticaret
misyonu özelliğini de kullanarak, dünyanın dört bir
yanına hatıra eşya olarak yayıldı. Seramikler, halk
zanaatının değerli ve özgün ürünlerine dönüşerek
yaygın kullanıma sunulduğu, yerel ve yöresel parçalardır.
Bu özellikler, Çanakkale seramiklerini dünyaya en fazla
yayılan ürünlerden birisi haline getirdi.
Gerek somut ürünleri, gerekse somut olmayan mirası,
Çanakkale seramiklerini sadece alınıp satılan müzayede
aracı olmaktan çıkartarak, kentin ve kentlinin kimlik
kazanmasına vesile olacaktır. Öbür yandan, dünyayla
kentin “kimlikli ilişki” kurmasının en önemli değeri
olacaktır. Gelibolu Milli Parkı ve Troia arasında misyon
kaybı ve düşük değer bunalımlarını yaşayan Çanakkale
kenti, bundan daha iyi bir fırsatı daha ne kadar
ıskalayacak? Kentin kendinde olan, kentten içeride olan,
bağrından çıkan Çanakkale seramikleri, diğeriyle yaşamı
paylaşmanın ve birlikte var olmanın en önemli
anahtarıdır. İyi de, bu denli önemli bir şeyin farkında
olanlar var mı?
2008 yılı Kasımın son haftası Prof. Dr. Erdinç Bakla,
İstanbul’da bir sergi açtı. Davetiyenin ön yüzündeki kısa
çağrıda “50. sanat yılımı kutlarken Homeros’un
İlyada’sını yorumladığım ‘Troia Rüzgarı’ adlı heykel
sergimi şereflendirmenizi rica ederim” diyordu. Emekli
seramik profesörü Erdinç hoca, davetiyenin arkasında
sunuş yazısında ise önemli bir meseleye parmak basıyor,
görsel sanatların taklitlerle, özellikle de Batıyı taklit ederek
bir yere varamayacağını, Anadolu değerlerinin
yorumlanmasıyla, sanatın da özgün değerlerle
ilerleyebileceğini vurguluyordu. Bu yazıda Prof. Dr. Erdinç
Bakla’nın başlattığı ve altı yıldan bu yana süren bir
seramik, kimlik ve değer serüvenini paylaşmak isterim.
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Çanakkale seramikleri ve seramik
müzesine odaklanmak için,
Çanakkale Kent Konseyi bünyesinde
bir “çalışma grubu” kurulur

Seramik Konseyi
Çanakkale seramikleri üzerine önemli çalışmalarla kentin
değer kazanması dileğini, bir sivil toplum örgütü olan
Rotaryanlerle de paylaşan Erdinç hoca, görüşünü
destekleyen bir oluşumla karşılaşır. Hemen bir komisyon
kurulur, akabinde kent iktidarlarının büyüklülerine göre
temsiliyetleri paylaştıkları bir Seramik Konseyi oluşturulur ve
“Seramik Şehri Çanakkale” projesi başlatılır. Konseye bağlı
8-9 çalışma grubu, sekretaryalar, koordinatörler, brifingler,
konferanslar, toplanmalar derken bir yıllık çalışmaların
sonucu ortada pek görülmemektedir. Büyük hedeflere
kilitlenen proje, küçük hedefleri başarmayı becerememekte,
ayrık duruşlar çalışmayı ilerletememektedir. Hızla kentteki
tarihi binaların tespitine yönlenen çalışmalar, eski askeri
hamamı seramik müzesine dönüştürmeye girişir. Bu
önerme çerçevesinde Çanakkale Kent Konseyi bünyesinde
daha aktif bir çalışma grubu kurulur.

Belediye'nin yönetmeliği
Birkaç zaman önce (2004-2005’ler), Gelibolu Milli Parkı
iç turizmde ilgi çekmeye başlayınca, gezi yolu üzerindeki
seyyarlardaki hediyelik eşya adet ve çeşitliliği de artış
göstermiştir. Büyük çoğunluğun Çanakkale kenti üzerinden
geçiş yaptığı bu ziyaretçilerin uğrak yeri olan iskele ve civarı
ile Aynalıçarşı ve civarındaki seyyar tezgâhlar ve büfeler de
satışlarını olağanüstü artırır. Bu durum, kaliteyi yükseltmek
yerine müthiş bir bozulmayı beraberinde getirir. Kalitenin
rekabeti yerine, kalitesizliğin rezaleti gittikçe yaygınlaşır.
Başta Çanakkale’de seramik üretimi yapan atölyelerin
şehirde satışa sundukları hediyelik ürünler olmak üzere,
gerek teknik yönden gerekse tasarım yönünden önemli
bir geleneksel seramik merkezi olan Çanakkale’ye
yakışmayan ürünler tezgâhları kaplar. Bu duruma, Çin
işi ürünlerin katılması, papyonlu ve çekik gözlü Seyit
Onbaşı heykelciklerinin tezgâha inmesi tuz biber eker
ve işin ne kadar vahim düzeye geldiğini ortaya çıkartır.
Ortadaki rezalete, kentin aklıselim sahibi kişileri başta
olmak üzere, birçok ziyaretçi ve turist tepki gösterir.
Tepkinin de sonucu olarak iktidarda da hareketlenmeler
başlar. Nitekim 2008 yılının ilk yarısında Çanakkale
Belediye Meclisi’nde “TC Çanakkale Belediyesi Seramik
ve Hediyelik Eşya Üretim ve Satış Esasları Yönetmeliği”
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onaylanıp yürürlüğe girer. Yedi maddeden oluşan
ve bir sayfayı geçmeyen bu yönetmelik, hangi derde çaredir
sorularını gündeme taşıdı. Geçen zaman ne yazıktır ki
bu yorumları doğruladı ve hediyelik eşya adı altında satılan
rezalet kötülükteki ürünler, şehrin her yerinde “eski hamam
eski tas” satılmaya devam etti, ediyor.

Çanakkale Kent Konseyi’nin
müze girişimi ve tasarımı
2008 yılında gittikçe dağılan çalışma enerjisini Çanakkale
seramikleri ve seramik müzesine odaklamak için, Çanakkale
Kent Konseyi bünyesinde bir “çalışma grubu” kurulur.
Öncelikle konunun birinci muhatabının Çanakkale Belediyesi
olduğu yönünde bir ilke kamuoyuna benimsetilir. Akabinde
Belediye ile yapılan bir dizi toplantıda, Eski Er Hamamı olarak
bilinen ve kullanımı (tahsisi) askeriyede olan eski eser binanın
Çanakkale Belediyesi’ne devri ve tahsisi yönünde girişimlerin
başlaması ve ısrarla sürdürülmesi gündeme getirilir. Müze
amaçlı tahsis devrini kabul eden askeriye, bu koşulla binayı
Çanakkale Belediyesi’ne verir. Devri gerçekleşen bina için,
ikinci bir maraton başlatılır. Er Hamamı’nın seramik müzesine
dönüşümü için hazırlanacak mimari projelendirme süreci
başlar. Önce Çanakkale Belediyesi’nin çalışanları tarafından
başlanan projelendirme çalışmaları, sürecin ilerlememesi
üzerine dışarıdan uzman (mimar Bahattin Köylü) desteği
alınarak tamamlanır. Buradaki kritik bakış, işlevlendirme
üzerine gelişir. Er Hamamı’nın fiziki yapısı ve gelecekte
okunabilmesi temelli bir düzenleme ile yeni müze işlevinin
gerçekleştirilmesi üzerinde çalışılan konulardır ve korumacı
restorasyon anlayışının yansıması olarak uygulanır. Sonuçta,
yeni müze bölümleri şunlardır: giriş ve karşılama, geleneksel
Çanakkale seramiklerinin sergilendiği daimi galeri, belli
periyotlarla değiştirilerek önemli sergilere ev sahipliği yapacak
süreli sergi galerisi, toplantı ve tanıtım salonu, ikram ve
dinlence yapılacak kafeterya, ihtiyaç alanları, özel sunum
galerisi. Tespit edilmelidir ki tasarım sürecindeki önermelerin
gerçekleştiği, değişime uğramadan sonlandırıldığı önemli bir
müze yapısı yaşama dâhil olmuştur. Tüm bu sürecin
gerçekleşmesinde Çanakkale Kent Konseyi’nin Çalışma
Grubu aktif katkı vermiş ve öncü görevler üstelenmiştir.

Çanakkale Belediyesi’nin Seramik Müzesi
Zor ve uzun bir süreçle onayı alınan proje süreci sonrasında
ihale yapılır ve inşaata başlanır. İnşaatın bir aşamasından sonra
yeni bir projelendireme süreci olan tanzim ve tefriş, sergileme
aparat ve sistemlerinin tespitine dair projelendirme çalışmaları
uzman Cevat İnce koordinasyonunda gerçekleşir. Bu tasarımlar
da başarıyla yapıldıktan sonra, iş içinin doldurulmasına
gelmiştir. Çanakkale Kent Müzesi koordinasyonunda elinde
Çanakkale seramiği bulunan kişilere çağrı yapılır. İlk bağışlar
gelir. Geleneksel Çanakkale işi yapan usta ve uzmanlarla
çalışılarak müzede sergilenmek üzere ürünler imal edilir. Bütün
bu ürünlerle birlikte tanzim ve teşrif yapılır. İlk süreli sergi içinde
bu ülkenin çok değerli bir hocası ve seramik sanatçısı olan
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Güngör Güner’in sergisi hazırlanır. Çanakkale Seramik Müzesi
“Müstahkem Mevkii Er Hamamı”nın restore edilmesiyle 8
Kasım 2013 tarihinde açılır. Böylece Çanakkale seramikleri
kimliği bir değer yaratır. Değerin kıymetini bilene...

Umut her zaman olacak
Deyim yerindeyse enseyi karartmamak lazım. Keza kentin son
altı yıldaki seramik gündemi birçok meseleyi öne çıkardı.
Artık Çanakkale’de “seramik” daha fazla bilinir oldu,
kamuoyunda farkındalık yaratıldı. Üniversitenin seramik ve bu
alana dair sanat alanlarından, kentin gündemine dair bilgi,
belge, sergi, etkinlik akmaya başladı. Çanakkale Belediyesi
ve Çanakkale Valiliği seramik alanında çalışma alanları
yaratmaya girişti. Usta ve zanaatkâr yetiştirmek üzere birçok
kurs, seminer düzenlendi. 20 civarında seramik atölyesi
üretim yapmaya başladı ve devam ediyor. Bu atölyelerin çok
iş yapmak kadar, iyi iş yapmak ve niteliği yerel değerlerle
geliştirmek üzerine kaygı ve arayışlara girdiği görülüyor.
Bazı atölyelerin ısrarlı üretimleri, aranır nitelikli ürünlerin
çoğalmasına öncülük etti, Çanakkale’de üretilen hediyelik
seramikler, değerini bilenler tarafından aranır hale geldi.
Kötü ve taklit seramik hediyeliklerin yanında, iyi ve kimlikli
seramik hediyelikler satılmaya başlandı. Velhasıl, 1963’ten
sonra Çanakkale’nin adeta küstüğü seramik tasarım
ve üretimi “umut” olmaya başladı.

Değer kimliğe dönüşürse…
Görülmektedir ki Çanakkale seramikleri 290 yıllık bir
yaşanmışlıktan süzülen birikimlerle oluşmuş, ünü dünyaya
yayılmış, sanat ve zanaat yönü yüksek ve çok değerli
ürünlerdir. Türkiye ve diğer ülke müzeleri ile koleksiyonerlerin
yoğun rağbet gösterdikleri ve her geçen gün maddi
ve manevi değeri artış gösteren Çanakkale seramikleri,
artık daha fazla aranır ve istenir konuma geliyor. Bizim
dışımızdakiler tarafından çok önemsenen bu değerin, bizim
tarafımızdan da bilinmesi ve görülmesi gerekiyor.
Dünyanın en ünlü geleneksel zanaatlarından olan Çanakkale
seramikleri, yerel-geleneksel-özgün durumda olup, bizi bize
anlatmaktadır. Bu değer kentin yerel kültürel kimliğini
oluşturacak temel akslardan birisidir. Bu kültürel kimliğin, kente
katacaklarının yanı sıra kentin dünyaya açılmasını sağlaması da
mümkündür. Birçok kent, kimlik oluşturma adına eften-püften
küçük şeyi abartırken Çanakkale, elindeki böylesine büyük ve
değerli bir kültürel kimliğin farkına varmalıdır. Gelibolu savaş
alanları ile Troia arkeolojik yerleşimi arasında sıkışıp kalan
Çanakkale kenti, kendine ait özgün kimliğini, seramik kültürel
kimliğiyle bulabilir ve özgünlüğüyle dünyada var olabilir. Bu
değer, bir taraftan mevcut Seramik Müzesi’nin iyi işletilmesiyle,
bir taraftan yeni ve ilave olarak oluşturulacak Çağdaş Seramik
Müzesi ve Kültür Merkezi’yle fiziki somutluğa kavuşmalı, diğer
taraftan sempozyum, kongre, bienal, yarışma, üretim atölyeleri,
kurslar ve eğitimler, sergiler ve gösteriler, çalıştaylar, şenlik
ve festivaller vb. gibi etkinliklerle ilgi daha fazla artırılmalıdır.
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Antalya Kaleiçi’nin
sorunları tartışıldı

Antalya Kaleiçi, dar sokaklarındaki sivil mimarlık
örnekleri, Kesik Minare, Yivli Minare, restorasyonların
yoğun yapıldığı Hesapçı Sokağı ile görülmeye değer
bir kentsel sit alanı. Tarihi limandan surların
çevrelediği Kaleiçi’ne çıktığınızda kentin ruhunu
hissetmeye başlıyorsunuz. Ancak bu tarihi alanın
sorunları henüz çözülebilmiş değil. Yeni bir STK olan
Toplumsal Ekonomik Araştırmalar Merkezi Derneği
“Kaleiçi’nin Dünü, Bugünü” başlıklı bir toplantı yaptı.
Amaçları, yetkililerin dikkatini Antalya’nın kalbine
çekebilmekti. Bunun için de koruma alanında birikimli
isimleri konuşmacı olarak misafir etti. ÇEKÜL Vakfı
Başkanı Prof. Dr. Metin Sözen ile Tarihi Kentler Birliği
Başkanı Dr. Asım Güzelbey Antalya Kültür Merkezi
Perge salonunda davetlilerle buluştu.
Antalya Valisi Sabahattin Öztürk, Antalya Büyükşehir
Belediye Başkanı Prof. Dr. Mustafa Akaydın,
Muratpaşa Belediye Başkanı Süleyman Evcilmen
ve Muratpaşa Kaymakamı Cevdet Can ile Kaleiçi
sakinleri başta olmak üzere ÇEKÜL ekibi toplantıyı
izleyenler arasındaydı. TEAM Der. Bşk. Dr. Ali
Yılmaz’ın hoş geldiniz konuşması ve açılış

konuşmalarının ardından başlayan panelde tarihçi
Hüseyin Çimrin ve TEAM Der. Bşk. Yrd. Emin Altıner
Kaleiçi’nin tarihi ve kültürel dokusunu anlatarak
sorunlarına değindi. Panelistler, Kaleiçi’nin yıllar
içinde pek çok değerini yitirdiği, turizm baskısına
maruz kaldığı, mahalle hayatının söndüğü, çoğu
yapının, sokağın kaderine terk edildiği, sit alanı içinde
kalan 53 beton yapının hala yıkılmadığı, otopark
sorunu, araç trafiğinin olumsuz etkileri, tabela ve
dükkânların yarattığı görüntü kirliliği gibi sorunların
altını çizdi; yetkililerin Kaleiçi’nde acil bir eylem planı
geliştirmelerinin gerekliliğini vurguladı.
Tarihi Kentler Birliği ve Gaziantep Büyükşehir
Belediye Başkanı Güzelbey ise Antep’teki tarihi
dokunun nasıl ortaya çıkarıldığını anlattı. Başlangıç
için en önemli noktanın “kararlılık” olduğunu, esnafı,
mahalleliyi ikna sürecinin iyi yönetilmesi gerektiğini
söyledi. Uzmanların çalıştığı bir proje ofisi kurarak
Avrupa Birliği fonlarından yararlandıklarını, adım
adım tüm süreci planladıklarını anlattı. Tinerci
çocukların barınma mekanına dönüşen eski ve terk
edilmiş Antep evlerini tespit ederek restore ettiklerini
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ancak çocuklar için de bir rehabilitasyon merkezi
kurduklarını, yapı restorasyonu kadar sosyal
restorasyonun da önemli olduğunu vurguladı. Tarihi
kentin ana aksında bulunan Kale eteğindeki yıkık
Naib Hamamı’nı restore ederek işe başladıklarını,
kentlilerin dikkatini ve ilgisini bu yolla kazandıklarını,
ardından Bakırcılar Çarşısı ve Bey Mahallesi’nde
yapılan çalışmalarla istikrarlı bir proje yürüttüklerini
söyledi. Prof. Dr. Metin Sözen ve ÇEKÜL uzmanlarıyla
düzenli toplantılar yaparak belirlenen hedefler
doğrultusunda “Kültür Yolu” projesinin ortaya çıktığını
anekdotlarla anlatan Güzelbey, uzman görüşleri
ve alanda tecrübeli bir kadro ile projenin
tamamlandığını Antalyalılar ile paylaştı.

eksik olduğunun altını çizdi. Antep, Urfa gibi tarihi
kentlerde binlerce yapının kamulaştırılarak yıkıldığını
ve kültürel dokunun, kaleyi, mahalleyi, çarşıyı birbirine
bağlayan aksların ortaya çıkarıldığını, Antalya’nın
ise hala 53 yapının nasıl yıkılacağını tartıştığını
söyledi. Kaleiçi’ndeki sorunların çözümü için kent
yöneticileri ve uzmanların bir araya gelerek birlikte
hareket etmesini tavsiye etti.

İzleyiciler tarafından ayakta alkışlanan Dr. Asım
Güzelbey’in ardından Prof. Dr. Metin Sözen bir
değerlendirme konuşması yaptı. Yıllardır Antalya’da
pek çok toplantıya katılarak konuşma yaptığını
vurgulayan Sözen, Kaleiçi’ndeki sorunların çözülmesi
için beraberlik sağlanması gerektiğini, ancak bunun

Toplantıda söz alan Vali Sabahattin Öztürk ise
belediyeler tarafından hazırlanacak projeleri
desteklemeye hazır olduklarını, bir yıl içinde biriken
%10 katkı paylarının kullanılmayı beklediğini,
aksi takdirde bütçenin yılsonlarında bakanlığa
devredileceğini söyleyerek yöneticilere çağrıda bulundu.

Metin Sözen ayrıca Antalya’nın deniz seviyesinden
dağlara doğru, İbradı Havzası gibi doğal dokusu
ve sivil mimarlık örnekleriyle bezeli ilçe ve köylerine
de yüzünü dönme zamanın geldiğini vurgulayarak
sözlerini tamamladı.
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Diyarbakır'ın
UNESCO yolculuğu
değerlendirildi

Diyarbakır Kalesi, Surları ve Hevsel Bahçeleri'nin UNESCO Dünya
Mirası Listesi'ne girmesi için hazırlıklar devam ediyor. Son
çalışmaları değerlendirmek için Diyarbakır Alan Yönetim Planı
çalışma ekibiyle, Şanlıurfa Semineri kapsamında bir toplantı
yapıldı. ÇEKÜL'ün Güneydoğu Anadolu Bölge Koordinatörü aynı
zamanda Alan Yönetim Başkanı olan Nevin Soyukaya, Diyarbakır
Büyükşehir Belediyesi İmar Daire Başkanı Murat Alökmen, şehir
plancısı Serdar Nizamoğlu ve Mehmet Can Aldan'dan oluşan ekip,
Prof. Dr. Metin Sözen başkanlığındaki ÇEKÜL uzman ekibine bilgi
verdi. Toplantıda gündeme gelen başlıca konular şunlar oldu:
• Dicle Nehri üzerine yapılması planlanan HES'ler
• Hevsel Bahçeleri'nin imara açılması, sulama ve teşvik sorunları
• Surlar ve Suriçi'nin güçlü ve zayıf yanlarıyla iligili yapılan
tespitler, sorunları ve çözüm önerileri
• Alan yönetim planı kapsamında kalan Kırklar
Dağı'nda başlayan yapılaşma
• Riskli alan ilan edilen ve kentsel dönüşüm kapsamına
alınan alanlar
• Dicle havzasında yapılması planlanan rekreasyon alanı
Uzmanlar, sorunlarla ilgili izlenmesi gereken yolu konuşarak
fikir alışverişinde bulundu.
Prof. Dr. Metin Sözen "Diyarbakır doğal değerlerini yitirirse,
kültürel varlığının da bir anlamı kalmaz" diyerek, korumanın
sadece yapılardan ibaret olmadınığı bir kez daha hatırlattı.
Aralık ayında dosya UNESCO'ya sunulmadan önce, ÇEKÜL
Vakfı'nda bir toplantı daha yapılacak ve son hali verilecek.
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Avrupa
ve Asya müzecileri
Bursa’da buluştu

Türkiye Tarihi Kentler Birliği kurulduğundan
bugüne, kendi konusunda Türkiye’de pek
çok şeyi olumlu yönde değiştirdi. 2000 yılında
Bursa’da kurulan birlik, özellikle tarihi mirasın
korunması, kentlerin kendi kimliklerini
kazanması, kentlilik bilincinin oluşması
ve somut olmayan kültürel mirasın korunması
konularında öncülük yaptı. 2000 yılından önce,
Türkiye’deki şehir yöneticilerinin tarihi mirasın
korunması konusundaki fikirlerine bakın, bir de
bugünkü bakış açılarına… Olumlu yönde
pek çok değişikliğin olduğunu göreceksiniz.
Tarihi Kentler Birliği, Türkiye’nin çok az bildiği
bir konuya da öncülük etmiştir: Kent müzeleri.
Birkaç öncü örneğin ardından büyük ölçekli
ilk uygulama Bursa’da 2004 yılında açılan
Bursa Kent Müzesi’dir. O tarihten bugüne
Türkiye’de kent müzeciliği Tarihi Kentler
Birliği’ne üye bütün şehirlerde çığ gibi
çoğalmış, kentlilik bilincinin gelişmesinde örnek
olmuştur. Bursa Kent Müzesi aynı zamanda
Avrupa müzeleriyle kurduğu ilişkiler ağıyla da
örnek teşkil eder. Son olarak TÜRKSOY
(Uluslararası Türk Kültürü Teşkilatı) ile ortak bir
organizasyona imza atarak bu ağı geliştirmiştir.
Kent Müzesi dışında Bursa Büyükşehir
Belediyesi’ne ait beş adet müze açıldı, beş
tanesinin de hazırlıkları devam ediyor. Sayıları
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Birkaç öncü örneğin ardından büyük ölçekli ilk uygulama
Bursa’da 2004 yılında açılan Bursa Kent Müzesi’dir

artmaya devam eden müzeleriyle, bir uygulama
laboratuarı gibi olan Bursa’da Avrupa ve Asya
müzecileri de bir araya geldi. Önce 2009
Avrupa Müzeler Birliği Toplantısı ile önemli
müze yöneticileri Bursa’da buluştu. Yapılan
sempozyumlarda Bursa ve Türkiye’deki diğer
müzeleri tanıdılar. 2013 yılında ise Avrupa
Müze Akademisi yıllık toplantısı Bursa’da yapıldı
ve Merinos Enerji Müzesi Avrupa’nın en iyi altı
müzesi arasına girdi. Son olarak Kasım ayında
TÜRKSOY’a üye Türkî cumhuriyetlerden
müzeciler Bursa’da toplandı. Çoğu ilk defa
Bursa’da karşılaşan müzeciler bu vesileyle
birbirlerini tanıma fırsatı yakaladı
ve deneyimlerini paylaştı.
Bursa, son yıllarda müzeler yolu ile ortaya
çıkan çalışmalar yaparak kültürel birikimini
uluslararası boyuta taşımayı başarmıştır. Yoğun
çabaların sonucunda kurulan ilişkilerle gelişen
Avrupa ve Asya’daki müzelerin içinde olduğu
iletişim ağıyla, Tarihi Kentler Birliği’nin bu
kapsamdaki hedeflerini de yerine getirmiştir.
Uluslararası kültürel birliklere üye olan Bursa
Büyükşehir Belediyesi, bu alanda TKB’yi
başarıyla temsil etmekte, sadece Bursa’nın
değil diğer kentlerdeki müzelerin de görünür
olmasına katkı sunmaktadır.

Son toplantıdan notlar
TÜRKSOY’un Bursa Büyükşehir Belediyesi
ev sahipliğinde yaptığı toplantıyı
değerlendirecek olursak önemli sonuçları
olduğunu görebiliyoruz. Avrupa Müze
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Akademisi Türkiye temsilcisi ve Bursa
Büyükşehir Belediyesi Kültür Sanat Danışmanı
olarak Kazakistan’ın Alma Ata şehrine
çağrılarak, Türkiye müzeleri ve Bursa
uygulaması hakkında sunum yapmam
ile başlayan ilişkilerin uzun yıllar devam etmesi
için çalışmalar yürütüyoruz. Bursa Büyükşehir
Belediyesi Projeler Koordinatörü Aziz Elbas
ve Bursa Büyükşehir Belediyesi Basın Halkla
İlişkiler Şube Müdürü Saffet Yılmaz ile birlikte
katıldığımız Kazakistan toplantısında,
hazırlanan sonuç bildirgesine bir öneride
bulunduk: Türk Dünyası Müzeler Birliği’nin
kurulması. TÜRKSOY yönetimi bu çağrıyı
dikkate aldı ve ilk toplantıyı Kasım ayında
Bursa’da yaptık.
Toplantıya katılan ülkeler ve federe
cumhuriyetler şöyleydi: Türkiye, Kazakistan,
Kırgızistan, Azerbaycan, K.K.T.C.,
Türkmenistan, Özbekistan, Moğolistan,
Moldova (Gagavuzlar), Ukrayna (Kırım),
Rusya’dan Başkurtlar, Tataristan, Altay
Cumhuriyeti, Hakas Cumhuriyeti, Saha-Yakut
Cumhuriyeti, Tuva Cumhuriyeti. Toplantıda
ayrıca Rusya Sen Petersburg Müzesi ve Rusya
Moskova Müzesi de yer aldı.
Üç gün boyunca her ülke kendi müzeleri
hakkında sunum yaptı; her ülke birbiri ile
kültürel bağlantılar kurdu. Toplantı özellikle
iletişim ve bilgi aktarılması konusunda çok
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Müzelerimiz, Avrupa ve Asya’daki müzelerle
işbirlikleri geliştirebilir, paylaşımda bulunabilir

faydalı oldu. Müzeler arası sergilerin,
festivallerin ve kültürel etkinliklerin
yapılabileceği ortaya çıktı.
Bu konuda Türkiye’nin, Bursa’nın rolünün
önemli olduğunu belirttiler. Sonuç bildirisi
imzalandı: Bildiriye göre alınan kararlar
şunlardı:
• Her yıl bu toplantılar bir Türk
cumhuriyetinde yapılacak.
• Ortak komisyon kurulacak.
• TÜRKSOY’a bağlı ülkelerin içinde
olduğu bir Müzeler Birliği kurulacak.
• Çalışmalar TÜRKSOY ve Bursa
Büyükşehir Belediyesi tarafından yürütülecek.
• Türkiye ve Avrupa’daki konu ile ilgili
sivil toplum örgütleri ile bilgi
alışverişinde bulunulacak.
Sonuç olarak: Kuruluşunu Bursa’da yapan
Tarihi Kentler Birliği ile birlikte, kültürel
alandaki bu örgütlenme başarı ile tamamlanır
ve iyi yürütülürse, TÜRKSOY’a bağlı ülkelerle
ICOM benzeri bir birlik de kurulabilir.
Bu gelişmeler ışığında Türkiye müzeleri, Avrupa
ve Asya’daki müzelerle işbirlikleri geliştirebilir,
bilgi, deneyim paylaşımında bulunabilir, ortak
kültürlerimizi farklı yanlarıyla da tanıma
ve zenginleşme ortamı oluşabilir. Böylece
Türkiye Tarihi Kentler Birliği hedeflerinin,
müzeler yoluyla uluslararası boyutta
sürdürülebilir olmasının temelleri atılmış olur.
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Hatay’dan iki işlevlendirme örneği
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Bildiğiniz gibi 24 Ekim 2009 Antakya/Hatay için tarihi bir
gündü. 8 bin kişinin katıldığı Türkiye’nin ilk “Kültürel Miras
Yürüyüşü”ne Mimarlar Odası gibi pek çok meslek odası,
sivil toplum örgütleri, farklı dinlerin cemaat önderleri,
öğretmenler, polisler, postacılar gibi meslek elemanları,
engelliler, çocuklar, kadınlar, yaşlılar kısacası yediden
yetmişe her kesimden katılım olmuştu. TKB’nin kuruluş
yıllarında başlayan hareketlilik, kültür mirası yürüyüşü
ile ivme kazanmıştı. ÇEKÜL Vakfı’nın desteklediği
yürüyüşün ardından Valilik ve Belediye ortaklığında, gerek
Antakya’da, gerek ÇEKÜL Vakfı’nda yapılan ve uzmanların
katıldığı toplantılarda koruma stratejileri belirlendi.
Bu süreçte Valilik örnek iki çalışmayı tamamladı: Hatay
Tarihi Valilik Binası ve sivil mimarlık örneği bir evin
restorasyonu bitti ve işlevlendirmesi yapıldı. Hatay Valisi
Celalattin Lekesiz ÇEKÜL Vakfı Başkanı Prof. Dr. Metin
Sözen’i ziyaret ederek yapılan çalışmaları aktardı ve
projeler hakkında fikir alışverişinde bulundu. İşte Hatay’dan
iki işlevlendirme örneği:

Valilik Binası Hatay Devlet Müzesi oldu
Hatay Devleti Müzesi’ne ev sahipliği yapan Hatay Valilik
Binası, İbrahim Paşa tarafından saray olarak yaptırılmış.
1918 yılından sonra Fransızlar tarafından kumandanlık
binası olarak tekrar inşa edilmiş. Ayrıca Hatay Devleti
Parlamentosu’nun toplantılarını yaptığı ve Türkiye’ye
katılma kararının alındığı yer olan Hatay Valilik binası kent
için önemli bir “anı değeri” taşıyor. Hatay Devleti hakkında
kentin sahip olduğu somut olmayan kültürel miras

kapasitesinin ortaya çıkartılması ve toplumda bilinç
ve farkındalık yaratılması amacıyla binanın restorasyonu
sırasında oluşturulan ve Hatay’ın 1918-1939 tarihleri
arasında, Fransız işgali altında kaldığı dönemi, 10 ay
21 günlük Müstakil Devlet olarak kaldığı dönemi
ve Devlet’in Anavatana katılma sürecini anlatan bilgi
ve belgelerle donatılan Hatay Devleti Müzesi, Hatay Valiliği
binasının ikinci katındaki yaklaşık 45 metrekarelik bir
mekânda sergileniyor. Müze içinde, Hatay’ın Türkiye’ye
katılma kararının hemen arkasından vekillere seslenen
Cumhurbaşkanı Tayfur SÖKMEN’in konuşma anı,
balmumu heykellerle canlandırıldı. Ayrıca dönemi anlatan
görsel ve işitsel belgeler ziyaretçilere sunuluyor.

Tarihi Antakya evi
artık kadınların üretim mekânı
İl Özel İdaresi bütçesinden ayrılan 252.000 TL ödenekle
kamulaştırılan yapı, 2 katlı ve 11 odalı eski bir Antakya
Evi. 2010 yılında yapının rölöve, restitüsyon ve restorasyon
projeleri hazırlandı ve Adana Kültür Varlıklarını Koruma
Bölge Kurulu’nca onaylandı. Projeye uygun olarak 2011
ve 2012 yılları içinde yaklaşık 1,5 milyon TL harcanarak
restorasyon ve tefrişat çalışmaları tamamlandı. Böylece,
merkez bünyesinde cam, ebru, hasırcılık, dokuma, mozaik,
gravür, takı, rölyef, gümüş, nakış atölyeleri ile hediyelik eşya
dükkânı, hediyelik eşya deposu, psikolojik danışmanlık
ve öğretmen odası için mekânlar oluşturuldu. Bu proje ile,
sosyal ve ekonomik hayata entegre olamayan kadınların
istihdam oranlarının artırılması, bölge turizmine ve yörenin
el sanatlarının yaşamasına katkı sunması hedeflendi.
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Büyük İskender’in kurduğu liman kenti Yumurtalık
Akdeniz Bölgesi’nde ticaretin yapıldığı tarihi bir liman kenti olarak
M.Ö. 4. yüzyılın sonlarında kurulan Yumurtalık, uzun soluklu
koruma yolculuğunda son yıllarda artan ve başarılı sonuçlar
vermeye başlayan çalışmalarını, ÇEKÜL Çarşamba Kent
Toplantılarında uzmanlarla paylaştı.
Büyük İskender’in Pers imparatoru Dara’yı bugünkü İskenderun
ile Dörtyol arasında kalan ovada yenmesinden sonra İskender’in
halefleri olan Makedonyalı komutanlar tarafından bir liman kent
olarak kurulan, antik ismi Aiegae olan zamanla Ayas ve
günümüzde Yumurtalık ismini alan kent, Aigeae Asklepios
Tapınağı, mozaikleri ve Ayas Kalesi ile öne çıkıyor. Antik tarihini
korumak için çalışmalar yürüten Yumurtalık Belediyesi’nden
Başkan Yardımcısı Erol Erden ve Fen İşleri Müdürlüğü’nden
Gül Derya Demir, toplantıda planladıkları çalışmalarla ilgili
detaylı bir sunum yaptı.
Helenistik devirde dünyanın dört Asklepios tapınağından birine
sahip olan Aigeae Asklepios Tapınağı, sadece sağlık tanrısına
sunular yapılan bir yer değil Asklepeiadlar’ın yetiştirildiği gerçek
bir Asklepeion olarak biliniyor. Şehre şifa bulmaya ya da ziyaret
edip büyüsünü tatmaya gelen tanrıları onurlandırmak için
tapınağı, tanrıları konu alan sikkeler bastırılmış. 41 tanesi
sadece tapınağın, Asklepios’un ve kızı Hygieia’ın, diğerleri ise
ziyarete gelen tanrıların tapınağa yapılan sunuların resmedildiği
319 sikke, antik dönemi anlatıyor.
Mozaiklerin bulunduğu alanda ise yamaç evlerin veya bir saray
yapısının olduğu tahmin ediliyor. 7620 metre karelik arkeolojik
alan, 1. Derece Arkeolojik Sit Alanı konumunda. Mozaiklerden
birinde Eros, balıkçı formunda betimlenmiş; uzmanlar çok nadir
görülen bir sahne olduğunu belirtiyor. Mozaiklerde deniz kıyısı
bölümündeki alanlar ise henüz ortaya çıkarılmadı. Bulunduğu
alanda koruma altına alınan mozaikleri görmek için Yumurtalık’a
gelenlerin sayısı da artmaya başladı. Kentin tarihi dokusu ortaya
çıkmaya başladıkça ziyaretçiler de doğru orantılı artıyor. Bölgede
sistemli kazı çalışmalarının en kısa zamanda başlaması gerekiyor.
Bunun için yetkililer görüşme halinde. Ayrıca gravürlerle ilgili arşiv
çalışması yapıldı.
Toplantıda, Belediye tarafından yürütülen bazı çalışmalara
ek olarak, ÇEKÜL ve TKB uzmanlarının da desteğiyle 2014 yılı
için bir planlama yapılmasına karar verildi. Kentin hava
fotoğraflarının çekilmesi, toprak altındaki arkeolojik sınırların
çıkarılması ve bir haritada işlenmesi, kaçak kazıların önlenmesi,
arkeolojik alandaki korumanın güçlendirilmesi, Yumurtalık
ile ilgili bir sempozyum düzenlenmesi, tanıtım çalışmalarının
hızlanması konuşulan başlıklardan bazıları. Bundan sonraki
süreçte uzmanlar alan incelemesi yapacak.
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İpekyolu Belediye Başkanları
Forumu Asım Güzelbey’in
başkanlığında devam edecek
ÇEKÜL Vakfı’nın ve Tarihi Kentler Birliği’nin İpek Yolu için
yıllardır ürettiği koruma politikalarının sonuçları görünür
olmaya başladı. Geçen yıl Gaziantep’te başarıyla yapılan
Dünya İpekyolu Belediye Başkanları Forumu bu yıl Güney
Kore'nin Yeosu kentinde yapıldı. Tarihi Kentler Birliği ve
Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Asım Güzelbey
Forum’un Onursal Başkanı seçildi. Genel Sekreterlik görevi
ise Antep Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı
İbrahim Evrim’e verildi.
Güzelbey yaptığı sunumda, İpekyolu’nun önemli
kentlerinden biri olan Halep’te yaşanan savaşa dikkatleri
çekti. UNESCO Dünya Kültür Miras Listesi’ndeki kentin
bombalandıktan sonraki fotoğraflardan oluşan bir sunum
yaptı ve 129 bin insanın savaşta öldüğünü, kültürün yok
edildiğini anlattı.
ÇEKÜL Vakfı ve Tarihi Kentler Birliği’ne üye belediyelerin
de çabalarıyla İpek Yolu güzergâhları üzerinde hâlâ ayakta
duran konaklama yapılarının onarılarak ve yeniden
işlevlendirilerek yaşatılması; ticaret yolları üzerindeki
yüzlerce yıllık kültürel alışverişin izlerinin somut olmayan

kültürel miras kapsamında canlı tutulması; çeşitli
güzergâhların tüm çevreleriyle kültür turizmi kapsamına
alınarak dünyaya açılması; yol güzergâhlarındaki mimarlık
yapıları odağında Selçuklular, Beylikler ve Osmanlıların
Anadolu kültürüne yaptıkları aydınlık ve yaratıcı katkıların
bütünsel bir yaklaşımla anlamlandırılması olmak üzere dört
boyutta sürdürülen çalışmalar sonucu bugün 100’den fazla
han ve kervansaray onarıldı. Bunlar arasında Kayseri’de
Sultan Han ve Karatay Han, Sivas’ta Alaca Han, Tokat’ta
Mahperi Hatun Kervansarayı, Konya Selçuklu’da Zazadin
Han, Antalya’da Şarapsa Han bulunuyor.
Anadolu topraklarında yolları kesişen kültürler, yüzyıllar
boyunca bu coğrafyada kalıcı izler bıraktılar. 11. Yüzyıldan
başlayarak Selçuklu, Beylikler ve Osmanlı dönemleri
boyunca Anadolu’da İpek Yolu üzerinde birçok anıtsal
konaklama yapısı ve köprü inşa edildi. Dünün İpek Yolu
üzerinde oluşan, kültürlerarası etkileşim sonucunda
insanlığın ortak mirası olarak günümüze ulaşan tüm bu
yapılar ÇEKÜL Vakfı’nın uzun çabalar sonucunda hazırladığı
İpek Yolu-Kültür Yolu Haritasında bir araya getirildi ve harita
Gaziantep Büyükşehir Belediyesi’nin desteğiyle yayımlandı.
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ŞELALELER KENTİ RİZE

BURSA TARİH ALBÜMÜ
Bursa Büyükşehir Belediyesi
M.W. imzalı “Bursa Tarih
Albümü” adıyla özel bir kitabı
daha yayınları arasına kattı.
Kitabın girişindeki Belediye
Başkanı Recep Altepe’nin
açıklayıcı yazısında, “Bursa
Büyükşehir Belediyesi Şehir
Kütüphanesi’nin nadir eserler
arşivine 2012 senesinde
kazandırılan ‘Brousse Album
Historique’, İngilizce ve Fransızca
olarak yaklaşık 1870 senesinde
İstanbul’da yayımlanmıştır. Yazar,
Bursa’nın tarihi anıtları hakkında
bilgiler ve çizimlerden oluşan
kitabın iç kapağında ve
resimlerinde adını kısaca M.W.
olarak belirtmiştir. Yapılan
araştırmalar neticesinde, kitabın
yazarının o dönemde Doğu
Akdeniz ülkelerinde seyahat
ederken resimli kitaplar yazan
Mary Adelaide Walker olduğu
tespit edilmiştir,” diyor.
Tasarımı ve baskısıyla da dikkat
çeken kitap, okuyucuyu bir kadın
seyyahın gözünden 19. yüzyıl
Bursa’sına götürüyor.

Ersin Demirel’in hazırladığı
“Şelaler Kenti Rize” rehber kitabı
Güriş İnşaat ve Mühendislik’in
desteğiyle Kaçkar Turizm Birliği
tarafından yayımlandı. “Şelaleler
Kenti sıfatını fazlasıyla hak eden
Rize’de irili ufaklı sayısız şelale yer
alıyor. Ancak sert coğrafi koşullar
nedeniyle gerçek bir şelale
envanteri oluşturmak neredeyse
imkânsız. Ülkemizin pek çok
yerinde 5-6 metrelik çağlayanlar
turizmin gözde mekânları olurken,
Rizeliler için şelale manzaraları
günlük hayatın sıradan bir parçası.
Dik bir uçurumdan patlarcasına
dökülen şelalelerin etrafa su
zerrecikleri saçarak sıra dışı
sahneler oluşturması çoğu insanı
heyecanlandırırken, yöre halkı için
bu tür görüntüler alışıldık olaylar
arasında,” diye tanımlıyor bölgeyi
Ersin Demirel. Rize Valisi Nurullah
Çakır’ın önsözü, ekindeki şelaler
haritası ve Demirel’in
fotoğraflarıyla da dikkat çeken
rehber kitapta, Fındıklı, Ardeşen,
Çamlıhemşin, Hemşin, Pazar,
Çayeli, Güneysu, Rize Merkez,
Derepazarı, Kalkandere ve
İkizdere ilçelerindeki şelalelerin
envanteri çıkarılarak her biri
hakkında bilgiler veriliyor. Kitapta
ayrıca rotalar da yer alıyor.

SEYAHATNAMELERDE
AMASYA
Toplumsal tarih konusunda
yaptığı araştırmalar ve hazırladığı
kitaplarla bilinen Ali Tuzcu’nun ilk
olarak 2007 yılında yayımlanan
“Seyahatnamelerde Amasya”
adlı kitabı Amasya Belediyesi
tarafından, Belediye Başkanı
Cafer Özdemir’in sunuşuyla
yeniden basıldı. Amasya şehir
tarihi için sağlam, kalıcı bir belge
iddiasında olan kitabın
önsözünde Ali Tuzcu, “Tarih
biliminde ve diğer araştırmalarda
seyahatnameler kullanılırken,
çevrenin ve zamanın koşulları iyi
araştırılıp öğrenilmelidir. Gerçek
görüntüye eklenen duygusal
ve hayali kısımlar iyi görülmeli
ve ayıklanmalıdır. Eleştirel bir
yaklaşımla güçlü bir mantık
süzgecinden geçirilerek
değerlendirilmeli, sonra belge
ve bilgi kaynağı olarak
kullanılmalıdır. Seyahatnamelerde,
dünümüzü aydınlatan bilgiler
ışığında kendimizi eleştirme,
farklı ulus ve topluluklarla
karşılaştırma, eksiklerimizi,
zaaflarımızı, üstün yanlarımızı
görme imkânına kavuşacağız.

YEREL KIMLIK 11_Layout 1 12/19/13 6:20 PM Page 63

DÜNYA MİRASI

MALATYA EFSANELERİ
Malatya Valiliği Malatya Kitaplığı
Yayınları peşpeşe yayımladığı
“Türk-İslam Eserleri II ve III”,
“Ziyaret Kültürü ve Ziyaret Yerleri”,
“Malatya Halayları” ve “Malatya
Efsaneleri” kitaplarıyla dikkat
çekiyor. Edebiyat öğretmeni
Kudret Yıldırım Yağbasan’ın
hazırladığı “Malatya Efsaneleri”
kitabı, efsane türüne genel bir
bakışın ardından, farklı konularda
yazılmış Malatya efsanelerinin
tahlilini yapmaya çalışıyor ve son
olarak da yazılı kaynaklarda
Malatya efsanelerinin izini sürüyor.
Kitap, kentten 118 tanesi
derlenmiş, 64 tanesi yazılı
kaynaklardan alınmış 182
efsaneyi bir araya getirerek, sözlü
kültürümüzün gün yüzüne
çıkartılması adına iyi bir envanter
niteliğini de taşıyor. Malatya Valisi
Vasip Şahin kitapla ilgili olarak
sunuş yazısında “İnanıyorum ki
Malatya’nın geleceğinin mimarı
olacak genç nesiller bu güzide
kültür miraslarını hafızalarında
capcanlı tutacak ve kendilerinden
sonraki nesillere emanet
edeceklerdir,” diyor.

UNESCO’nun güncellenmiş
olarak yeniden bastığı “Dünya
Mirası” kitabı Alfa Yayınları
tarafından Türkçeleştirilerek
yayımlandı. “Olağanüstü yerlerin
çok satan rehberi” alt başlığı ile
basılan kitabın önsözünde
UNESCO Genel Müdürü Irina
Bokova, “Değişen bir dünyada
dünya mirası, insanlığı birleştiren
her şeyi temsil eder. Dünya
Mirası’nın güncellenmiş bu
baskısının, UNESCO’nun her
gün ve herkesin yararına
korumaya çalıştığı gezegenimizin
kültürel ve biyolojik çeşitliliğini
okurun daha iyi anlamasını
sağlayacağına eminim,” diyor.
Kitap, Dünya Mirası sit alanları
kıtalara göre haritalar,
açıklamalar, konumlar ve
fotoğrafların yanı sıra
UNESCO’nun Dünya Mirası
misyonu, tescil ölçütleri ve
dünyada UNESCO hakkındaki
bilgiler ile ülke dizinini de
içeriyor.

TARİHİ ZİLE
KONAKLARI VE EVLERİ
2004 yılından beri Zile ve
çevresinin tarihi eserlerini
inceleyen, değerlendiren sanat
tarihçisi Doç. Dr. Ali Murat
Aktemur, araştırmalarını
derinleştirmeye karar vererek
Atatürk Üniversitesi Bilimsel
Araştırma Projeleri Yönetim
Birimi’ne başvurmuş.
Üniversitenin desteğiyle de
“Tarihi Zile Konakları ve Evleri”
kitabı yayımlanmış. Zile’nin
coğrafi konumu ve tarihçesiyle
başlayan kitap, Türk Ev
Mimarisinin Tarihi Gelişimi’ne
değindikten sonra fotoğraf ve
mimari çizimler ile birlikte tek tek
Zile evlerinin detaylarına giriyor.
Aktemur, kitabın son
bölümündeki değerlendirme
yazısında, çoğu içinde
oturulmayan, metruk durumdaki
bu konak ve evlerin
restorasyonu
gerçekleştirildiğinde,
Anadolu’da yeni bir Safranbolu
örneği olabileceğini vurguluyor.
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devam edenler

Safranbolu’da devam edenler
“Korumanın başkenti” olarak tanımlanan
Safranbolu’da kültür mirası üzerine çalışmalar devam
ediyor. Projelerle ilgili ÇEKÜL Karabük temsilcisi
Mehmet Adalar’dan gelen son haberler;
Hilmi Bayramgil-Çelik Gülersoy caddeleri Sokak
Sağlıklaştırma Projesi: İçişleri ve Kalkınma Bakanlıkları
tarafından sağlanan kaynak ile 18 yapının dış cephe
onarımının gerçekleştirilecek. Karabük Valiliği ve
Safranbolu Belediyesi tarafından yürütülen proje
kapsamında yapıların restorasyon projeleri Bölge Koruma
Kurulu’ndan onaylandı, sekiz yerde restorasyon başladı.
Köprüler: Tescil altına alınmış bulunan Taşköprü,
Çevrik Köprü, Konarı Köprüsü ve Tokatlı Köprüleri
Karayolları Genel Müdürlüğü tarafından projelendiriliyor.
Karıt Köyü’ndeki Taşköprü’nün projesi Bölge Koruma
Kurulu tarafından onaylandı.
Gümüş Mektebi: Restorasyon projeleri Safranbolu Meslek
Yüksek Okulu ve Safranbolu Belediyesi tarafından
hazırlanan okulun restorasyon uygulaması, Milli Eğitim
Bakanlığı’ndan sağlanan kaynak ile tamamlanmak üzere.
Yörük Köyü: “Köyler Yaşamalıdır” çalışması çerçevesinde
hazırlanan dosya, Kültür Bakanlığı tarafından uygun
bulundu ve 43 adet tescilli yapının restorasyon projelerine
destek sağlandı. Karabük Valiliği, Safranbolu
Kaymakamlığı, Safranbolu Belediyesi ve Yörük Köyü Vakfı
ile birlikte hazırlanan proje kapsamında köyde yer alan
tescilli yapıların restorasyonları; kaldırımların, taş duvarların

onarımları ile silueti bozan enerji nakil hatlarının
yeraltına alınması hedefleniyor.
Çeşmeler: Tarihi Kentler Birliği tarafından sağlanan
destek ile 22 çeşmenin projeleri hazırlanıyor. Mülkiyeti
Belediye’ye ait olan çeşmelerin projeleri onaylandıktan
sonra restorasyon uygulamaları başlayacak.
Camiler: Karabük Valiliği, Safranbolu Kaymakamlığı,
Vakıflar Bölge Müdürlüğü ile yürütülmekte olan proje
kapsamında 6 cami ve 2 türbenin restorasyon projeleri
hazırlanıyor.
İskalion Mektebi: Koruma Kurulu Binası olarak
restorasyonu gerçekleştirilmekte olan binada çalışmalar
bitirilmek üzere. Mekânın yaz aylarında hizmete
açılması hedefleniyor.
Muallimler Birliği: Mülkiyeti Belediye’ye ait olan
yapının, Karabük Valiliği’nden sağlanan destek
ile onarım ihalesi yapıldı.
Bağlar Hamamı: Mülkiyeti Belediye’ye ait olan
yapının, Valilik desteğiyle onarım ihalesi yapıldı.
Eflani (Taş Han): Valiliğin de desteği ile Eflani Belediyesi
tarafından kamulaştırılan yapı ile ilgili Batı Karadeniz
Kalkınma Ajansına sunulan proje kabul edildi. Eflani
Belediyesi tarafından restorasyon çalışmalarına başlandı.
Betonarme eklentilerinden arındırılan yapı, zeminde
bulunan taş duvar temelleri üzerinde yükseliyor.

