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MEHMET ÖZHASEK‹
Tarihi Kentler Birli¤i Baﬂkan›
Kayseri Büyükﬂehir Belediye Baﬂkan›

özen gösterdik. Nisan ay›nda Malatya’daki y›l›n ilk
seminerinde, TKB üyelerinin yüzde 80’ini oluşturan
ilçe ve belde belediyelerinin en çok s›k›nt›s›n› çektiği kaynak, kadro ve uzmanl›k sorunlar›n› mercek
alt›na alacağ›z. Bu konuda Birgi, Niksar ve Mustafapaşa deneyimlerini dinleyeceğiz. Malatya çevresindeki ilçe ve beldelerde son dönemde görülen
başar›l› uygulamalardan da esinlenerek, bu ilçe ve
beldelere yapacağ›m›z gezilerde yerinde incelemeler yapacağ›z.
May›s ay›nda Samsun Buluşmas›’nda kent müzeleri gündemimizde baş› çekecek. TKB olarak “Her
kente bir kent müzesi” derken, diğer yerel yönetimler birliklerini de bu yönde işbirliğine davet edeceğiz. Meclis toplant›s› ve birlik organlar› seçiminin
de yap›lacağ› buluşmada ayn› zamanda 2010
Özendirme Yar›şmas› sergisi ve ödül töreni de yer
alacak.

Yeni bir dönemin
eﬂi¤inde
eğerli Dostlar›m,
Birçok üyemizin 2010 y›l›n›n son çeyreğinden itibaren, çeşitli kentsel koruma projeleri planlamaya ve kentlerinin kimliğini güçlendirme
çal›şmalar› yapmaya başlad›klar›n› biliyoruz. Dergimizin bu say›s›, yak›n gelecekte somut sonuçlar›na tan›k olacağ›m›z bu çal›şmalardan örnekler
sunuyor. Yurdun dört bir yan›ndan gelen haberler
de ayn› doğrultuda. Öte yandan Tarihi Kentler
Birliği’nin art›k nitelik yükseltme ve evrensel düzeyde uygulamalar gerçekleştirme hedefine yöneldiğini de sevinerek görmekteyim. Geçtiğimiz
ay başlayan ÇEKÜL Akademi 2011 y›l› eğitimlerine gösterilen yoğun ilgi ve talep de bu gözlemimi
doğruluyor.

D

2011 y›l›nda gerçekleştireceğimiz seminer ve buluşmalar›n takvimi ve konu başl›klar› da belli oldu.
Her toplant›m›z›n, hedeflerimize uzanan yolun kilometre taşlar›n› oluşturan konulara odaklanmas›na

2011’in seçim y›l› olmas› nedeniyle uzun bir yaz tatilinin ard›ndan Eylül ay›nda Şanl›urfa’day›z. Arkeolojik miras›n sürekliliğinin sağlanmas›nda yerel yönetimlerin rolünü Side, Çorum ve İzmir örnekleri
üzerinden tart›şacağ›z.
2009 y›l›nda “kaleler”, 2010 y›l›nda ise “çarş›lar” ile
ilgili çok başar›l› uluslararas› sempozyumlar düzenleyen üyemiz Bursa, bu y›l da Ekim ay›nda “mahalle” konusunu ele alan bir uluslararas› toplant› gerçekleştirecek. TKB olarak üç y›ld›r destek verdiğimiz
bu etkinlikler dizisi sonucunda, kentsel bir yerleşmenin çekirdeğini oluşturan üç temel öğe, çok değerli kat›l›mc›lar›n katk›lar›yla irdelenmiş olacak.
Aral›k ay›nda ise endüstri miras›na ayr›lacak olan
son seminerin ard›ndan 2011 y›l›n› tamamlam›ş
olacağ›z. Bu dönemin birliğimiz için yepyeni ufuklara aç›lan ayd›nl›k bir zaman dilimi olmas› dileğiyle,
sayg›lar…
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editörden

HANDAN DEDEHAYIR

eçmiﬂten Gelece¤e Yerel Kimlik dergisi neredeyse ilk kez, bir seminer ya da buluşmadan
haberlerin yer almad›ğ› bir say› ile yay›mlan›yor. Bununla da bitmiyor, ilk kez bu kadar çok say›da
kentle ilgili inceleme ve değerlendirme ç›k›yor karş›m›za bu say›da. Kentler 2011 y›l›na girerken, kültürel miraslar›n› korumak ve yaşatmak için yapt›klar› haz›rl›klar›, yeni planlar›n› ve hedeflerini paylaşmak için gerçekten de, tatl› bir yar›ş içindeler. Yurdun dört bir yan›ndan, il, ilçe, belde demeden, bilgi ve haber ak›yor yay›n ekibine. Geçmiş y›llarda Özendirme Yar›şmas› öncesinde tan›k olduğumuz böylesi bir proje ak›ş› ve hareketliliğin, art›k tüm y›l› kapsayan bir planlamaya dayand›ğ›na, TKB’nin “özendirme” misyonunu hakk›yla
yerine getirip ileri bir aşamaya geçtiğine tan›k oluyoruz.

G

lenme Koordinatörü Yonca Moral›’n›n programla ilgili
incelemesinde belirttiği gibi, koruma projelerini desteklemek amac›yla 2005 y›l›nda hayata geçirilen program,
2009 y›l›nda 200 eserin tamamlanmas›yla amac›na
ulaşt› ve sonland›. Moral›’n›n değerlendirmesine, beş
y›lda TKB’nin katk›s›yla gerçekleştirilmiş 10 örnek eser
eşlik ediyor. Kalelerden arastalara, konaklardan hamamlara, kiliselerden zeytinyağ› fabrikalar›na uzanan
bir çeşitlilikteki bu koruma projelerini gerçekleştiren
belediyelerimizi gururla selamlarken, Tarihi Kentler
Birliği’nin de bu gururdaki pay›n›n alt›n› çiziyoruz.
Bu say›da “Haberler” bölümü de zengin bir içerikle,
çok say›da kentten gelen duyurularla renkleniyor.
Çanakkale, Gaziantep, Kars, Konuralp/Düzce, Nall›han /Ankara, Mardin, Yeldeğirmeni/Kad›köy ve hattâ s›n›rötesi bir kent, Marsilya bu haber çeşitliliğinin
kahramanlar›.

Kentlerin 2011 at›l›m›
Bu say›n›n ağ›rl›ğ›n› farkl› ölçeklerdeki alt› kentin yer
ald›ğ› bir “Kentler Dosyas›” oluşturuyor. Yoğun bir
planlama ile 2011 y›l›na çok say›da proje ve uygulamayla h›zl› giren bu kentler; Aksaray, Antakya, Battalgazi, Diyarbak›r, Karadeniz Ereğli ve Siverek. Yerel
Kimlik Yay›n Ekibi taraf›ndan, her kentle ilgili temel bilgilerle oluşturulan bir künye eşliğinde sunulan kentsel
koruma çal›şmalar›, 2011 y›l›n›n ne kadar yoğun geçeceğinin somut bir işareti.
25. say›m›z›n önemli bir başka konusu, Tarihi Kentler
Birliği’nin 2005-2009 y›llar› aras›nda uygulad›ğ› “200
Ortak 200 Eser” program› ile ilgili. ÇEKÜL Vakf› Örgüt-

Dergimizin önemli konuklar›ndan biri de ÇEKÜL Vakf›
taraf›ndan 2009 y›l›n›n ikinci yar›s›nda hayata geçirilen
ÇEKÜL Akademi. Geçen y›l Tarihi Kentler Birliği üyelerine yönelik eğitimlerle başar›l› bir dönem geçiren Akademi, bu y›lki program›n› ilan eder etmez beklenmedik düzeyde yoğun bir ilgi ile karş›laşt›. K›sa zamanda
dolan kontenjan›, ›srarl› talepler karş›s›nda zorlamak
gerekti, baz› eğitimlerin tekrar› planland›. Bu say›daki
değerlendirme yaz›s›, gerek eğitmen gerekse kat›l›mc›
olarak eğitimlerin içinde yer alanlar›n izlenimleriyle somutluk kazan›yor.
25. say›m›z›n, okurlar›m›za yurt çap›nda koruma yolculuğunda eşlik etmesi dileğiyle…
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kent dosyalar›

2011 y›l›na h›zl› giren
TKB üyesi kentler
Ülkenin dört bir yan›ndan,
kültürel miras›n korunmas›
ve yaﬂat›lmas› için verilen
u¤raﬂlar›n haberleri geliyor
ve bu haberlerin say›s› her
geçen gün art›yor.
Dergimizin 2011 y›l›n›n
ilk say›s›nda, proje ve
uygulamalar›yla bu y›la
h›zl› baﬂlayan kentlerin
emeklerini ve
mücadelelerini konu
ediyoruz.
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Artuklu Kervansaray›

Diyarbak›r: ‹nsanl›k
tarihinin izlerini
bar›nd›ran kent
üneydoğu Anadolu Bölgesi’nde, tarihi İpek
Yolu üzerinde yer alan Diyarbak›r; kalesi, iç
kalesi, tarihsel gelişimini tüm evreleriyle simgeleyen an›tsal yap›lar›, geleneksel konut dokusu ve
gelmiş geçmiş büyük uygarl›klar›n b›rakt›klar› belgesel değerleri günümüze yans›tan kültürel kimliğiyle,
yaln›z Türkiye’nin değil, dünyan›n önemli kentlerinden biri say›l›r.

G

ÇEKÜL Vakf›’n›n 90’l› y›llardan beri yoğun destek
verdiği Diyarbak›r koruma çal›şmalar›, 2010 y›l›
sonlar›nda yeni bir ivme kazand›; kent 2011 y›l›na
havzadaki önemine yak›ş›r bir kararl›l›kla girdi.
Sit alanlar›: Arkeolojik sit alanlar› bak›m›ndan zengin bir kent olan Diyarbak›r’daki 132 arkeolojik sit
alan› içinde belki de en önemlisi, Anadolu tarihinde
buğday›n ilk kez insan eliyle ekilip biçildiği yerleşmeyi bar›nd›ran Ergani yak›nlar›ndaki Çayönü Höyüğü’dür. Kent merkezindeki Suriçi kentsel/arkeolojik sit alan›nda ise koruma çal›şmalar› uzun bir
süredir devam ediyor.
Müzeleri: Aç›k, sade üslubu ve derin duyarl›l›ğ›yla
Cumhuriyet döneminin önde gelen şairlerinden Ca-

hit S›tk› Taranc›’n›n doğup büyüdüğü, Cami-i Kebir
Mahallesi’nde 1733 y›l›na tarihlenen ev, 1973 y›l›ndan bu yana müze-ev olarak ziyarete aç›k. Diyarbak›rl› bir başka şair ve düşünür Ziya Gökalp’in, 1808
y›l›nda siyah bazalt taştan inşa edilmiş evi de, 1956
y›l›ndan beri müze-ev olarak hizmet veriyor. Atatürk’ün kolordu komutan› iken kald›ğ›, 15. yüzy›lda
Akkoyunlu döneminde yap›lm›ş Sem’an Köşkü de
1981 y›l›nda müze-ev olarak aç›lm›şt›. Elaz›ğ Caddesi’ndeki Arkeoloji Müzesi ise neolitik çağdan itibaren Eski Tunç, Urartu, Asur, Helenistik, Roma,
Bizans, Selçuklu, Akkoyunlu ve Osmanl› devirlerine
ait eserleri bar›nd›r›yor. Çal›şmalar› süren Kent Müzesi için seçilen Cemilpaşa Konağ›’n›n restorasyonu
halen devam ediyor.
Alan yönetim plan› çal›şmas›: Çin Seddi’nden sonraki en uzun sur olma özelliği taş›yan Diyarbak›r
Surlar›, 82 burçtan oluşmaktad›r. UNESCO Dünya
Kültürel Miras Ön Listesi’ne girmiş bulunan surlar›n
alan yönetim plan› çal›şmalar› sürüyor.
Kent envanteri: Diyarbak›r’›n bütününü ele alacak
olan kültür envanteri haz›rl›k evresinde. Öte yandan,
kentin kültürel miras›n› yans›tan çeşitli yay›nlara
ÇEKÜL Bilgi Belge Merkezi’nden ulaşmak mümkün.
TKB desteği: “Diyarbak›r Surlar› Rehabilitasyonu ve
Suriçi Bölgesi Koruma Sağl›klaşt›rma Projesi” 2002
y›l›nda TKB Özendirme Yar›şmas›’nda Başar› Ödülü
ald›. Ayr›ca Dabanoğlu, Özdemir, Has›rl›, Şamhane
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mahallelerini kapsayan sağl›klaşt›rma projesi, Çifte
Han Sokak Sağl›klaşt›rma Projesi ve Sur Belediyesi
Gazi Caddesi Rehabilitasyon Projesi 2. etap çal›şmalar› da TKB’nin “200 Ortak 200 Eser” hibe
program› taraf›ndan desteklendi.
Çağlar boyunca Asya ve Avrupa aras›nda köprü kuran büyük uygarl›klar›n kültürel ilişkileri içinde, yarat›c› bir ortam› sürekli k›lan Diyarbak›r ve çevresi, insanl›k tarihinin birçok “ilklerine” tan›k olmuştur. Son
yap›lan kaz›larda Çayönü Höyüğü ve benzeri örneklerin gösterdiği gibi, bu sürekliliği günümüze dek
tüm canl›l›ğ›yla taş›yabilmiştir. Diyarbak›r’daki koruma-yaşatma çal›şmalar› halen Diyarbak›r Valiliği, Diyarbak›r Büyükşehir Belediyesi, Sur Belediyesi, Dicle Üniversitesi, Tarihi Kentler Birliği ve ÇEKÜL Vakf›’n›n işbirliğinde yürütülüyor. ÇEKÜL Vakf› Diyarbak›r temsilcisi Nevin Soyukaya kurumlararas› koordinasyonu sağlayarak yerelde çal›şmalar› takip ediyor.

Saint George Kilisesi

‹çkale Projesi
90’l› y›llarda Diyarbak›r Valiliği, Diyarbak›r Büyükşehir Belediyesi ve ÇEKÜL Vakf›’n›n işbirliği ile başlat›larak projelendirilen ve bugün Kültür ve Turizm
Bakanl›ğ›’n›n sahipliğinde hayata geçirilen Diyarbak›r İçkale Projesi ile tarihi dokunun geleceğe taş›nmas› hedefleniyor.
Diyarbak›r’›n M.Ö. 6 binden bu yana tarihsel geçmişini ortaya koyan Amida (Virankale) Höyüğü, Artuklu Saray›, Artuklu Kervansaray›, 2. yüzy›ldan kalma kentin en eski kilisesi, 11. yüzy›ldan kalma camisi, 19. ve 20. yüzy›ldan kalma yap›lar› ile İçkale,
kentin tarihi dokusunun korunduğu en önemli
alanlar›ndan biri.
Artuklu Kemeri içindeki alan, İçkale Projesi’nin
1. etab›n› oluşturuyor. Bu alanda yer alan kilise,
sanat galerisi; bir dönem cezaevi olarak kullan›lan
Artuklu kervansaray› ve alt› tarihi yap›, Diyarbak›r
Müze kompleksi; eski Adliye Binas›, Valilik Makam›; eski Kolordu Binas› ise müze-kafe-restoran olarak yeniden işlevlendirilecek. Artuklu Kemeri d›ş›nda kalan güney bölüm ise projenin 2. etab›n› oluşturuyor. Antik kaynaklarda bu alanda var olduğu
belirtilen anfitiyatro, Roma hamam› ve olas› diğer
antik yap›lar arkeolojik kaz›larla aç›ğa ç›kar›lacak.
Arkeolojik park olarak turizme aç›lmas› planlanan
alandaki 161 adet gecekondunun kald›r›lmas› için
Büyükşehir Belediyesi ve TOKİ ortak bir çal›şma
yürütüyor. 2000 y›l›nda başlayan proje kapsam›nda, 2010 y›l› sonunda dört yap›n›n restorasyon uygulama çal›şmalar›na başland›. Diğer restorasyon
çal›şmalar› ise 2011 y›l› içinde tamamlanacak.

Kolordu Komutanl›ğ›

Kolordu Komutanl›ğ› eski hali
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Cemilpaﬂa Kona¤›, Kent Müzesi
ve Arﬂivi olacak
Diyarbak›r’›n önemli sivil mimarl›k örneklerinden
olan Cemilpaşa Konağ›’n›n restorasyon çal›şmalar›
geçen Aral›k ay›nda başlad›. 1997 y›l›nda ÇEKÜL
Vakf›, konağ›n varisleri ile işbirliği geliştirerek rölöve,
restitüsyon ve restorasyon projelerinin haz›rlanmas›n› sağlam›şt›. Ancak mülkiyet sorunu nedeniyle restorasyon çal›şmalar› kesintiye uğram›şt›.
Konağ›n y›k›l›p yok olmamas› için Büyükşehir Belediyesi’ne devredilmesiyle sorun aş›ld› ve restorasyon
çal›şmalar› Diyarbak›r Büyükşehir Belediyesi taraf›ndan başlat›ld›. 2 bin metrekarelik alan›yla dört sokağa
cephesi olan Cemilpaşa Konağ›, Kent Müzesi ve Arşivi olarak işlevlendirilecek ve kentin haf›zas›n›n belgelendiği bir müze olarak yaşamaya devam edecek.

Hasanpaşa Han›

Müzelerin say›s› art›yor:
Surp Gregos Kilisesi
Diyarbak›r’›n en büyük kilisesi olan yap› 16. yüzy›lda
inşa edilmiş. 1722 y›l›nda büyük bir onar›m görmüş,
ancak 1881 y›l›nda tamamen yand›ktan sonra 1883
y›l›nda yeniden inşa edilmiş. 1990’l› y›llar›n baş›nda
üst örtüsünün çökmesiyle kullan›lmaz hale gelen kilisenin rölöve, restitüsyon ve restorasyon projeleri
1997 y›l›nda ÇEKÜL Vakf› taraf›ndan haz›rland›.
2010 y›l›nda Türkiye Ermeni Patrikliği ile Surp Gregos Kilisesi Vakf›, Diyarbak›r Büyükşehir Belediyesi’nin desteğiyle restorasyon çal›şmalar›na başlad›.
Çal›şmalar›n 2011’de bitirilmesi hedefleniyor. Müzekilise olarak kullan›lmas› düşünülen yap›n›n restore
edilmesiyle, kent kimliğini yans›tan önemli bir yap›
daha korunarak turizme kazand›r›lm›ş olacak.

Anadolu’nun en eski camisi
Diyarbak›r Ulu Cami restore
ediliyor
Tarihi kent merkezi Sur ilçesinde bulunan Ulu Cami’nin restorasyonuna başland›. Şam’daki Emeviye
Camisi’nin plan›n›n tekrarland›ğ› Ulu Cami, Anadolu’nun en eski camisi ve İslam âleminin beşinci
Harem-i Şerif’i olarak biliniyor. Ulu Cami, Diyarbak›r’›n Müslüman Araplar taraf›ndan 639 y›l›nda
al›nmas›n›n ard›ndan, Mar Toma Kilisesi’nin camiye çevrilmiş hali. Ulu Cami yap› topluluğu, Mesudiye Medresesi ve müştemilat›n›n restorasyon çal›şmas›n›n, en geç 2012 y›l› içinde tamamlanmas›
planlan›yor.

7 Kardeş Aslan Burcu

Cemilpaşa Konağ›

İçkale Virantepe Höyüğü
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Antakya: Asi Nehri
k›y›s›ndaki medeniyetler
kenti
eleneksel yaşam zenginliği deyince yeme-içme kültürü pek çoğumuzu yak›ndan ilgilendirir. Yöresel yemek konusu aç›ld›ğ›nda da
akl›m›za ilk gelen Antakya mutfağ›d›r; rastlant› değil
kuşkusuz, 400’ün üzerinde farkl› lezzet zenginliği
kimin iştah›n› kabartmaz?!

G

Ancak Antakya art›k “kültürel ve doğal miras” konusu aç›ld›ğ›nda da ak›llara düşmeye başlad›. C›v›l c›v›l
Uzun Çarş›’s› ve geleneksel evleriyle s›rt›n› yaslad›ğ›
Habib-i Neccar Dağ› Doğal Koruma Alan›, Saint Pierre Kilisesi, kentin hemen yan› baş›ndaki Harbiye
Çağlayanlar›, Samandağ›’na uzand›ğ›n›zda Beşikli
Mağara, Titus Tüneli ve daha nice güzellikler ile
seçkinleşen, Asi nehri k›y›s›ndaki bu kentte, farkl›
din ve mezhepten halklar hâlâ kardeşçe birlikte yaşamaya devam ediyor. 2011 y›l›nda medeniyetler
kenti Antakya bir kez daha isminden söz ettirecek,
bu kez h›zla devam eden koruma çal›şmalar›yla...
Sit alanlar›: Hatay’da 150 adet arkeolojik sit alan›,
5 adet doğal sit alan› ve 1 adet kentsel sit alan› bulunuyor. Hatay Valiliği ve Antakya Belediyesi’nin koordineli çal›şmalar› sonucunda, kent merkezinde, ilçe ve köylerde eşzamanl› koruma-yaşatma-tan›tma
çal›şmalar› başlad›.
Müzeleri: Koleksiyonunun zenginliğiyle dünyan›n ikinci
mozaik müzesi olan Antakya Arkeoloji Müzesi’nde Harbiye, Antakya, Atçana, Seleukeia Pieria ile İskenderun’daki kaz›lar›n buluntular› sergileniyor. ÇEKÜL Vakf›
dan›şmanl›ğ›nda yürütülen Antakya Kent Müzesi ve
Arşivi çal›şmalar›, bina tespitinin ard›ndan h›z kazand›.
Alan yönetim plan› çal›şmas›: Tarihi kent merkezinin
alan yönetim plan›n›n haz›rlanmas› için Valilik ve
Belediye ekipleri ön haz›rl›klara başlad›.
Kent envanteri: Kentin henüz bir envanter kitab› yay›mlanm›ş değil. Ancak koruma çal›şmalar› kapsam›nda revize edilen bilgilerin altyap›s›n› oluşturacağ›,
kapsaml› bir envanter çal›şmas› bitmek üzere.
TKB desteği: 2002 ve 2010 y›llar›nda TKB Semineri’ne ev sahipliği yapan Antakya, 2005 y›l›nda Özendirme Yar›şmas› kapsam›nda Metin Sözen Büyük
Ödülü’nü alm›şt›. 2009 y›l›nda Uzun Çarş› projesi
için “200 Ortak 200 Eser” desteğinden yararlanan
Antakya Belediyesi, 2010 y›l›nda da teknik ekiplerinin, ÇEKÜL Akademi’nin TKB çat›s› alt›ndaki eğitimlerine iki kere kat›lmas›n› sağlad›.
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K›rk As›rl›k Türk Yurdu Sokağ›

Türkiye’nin güney ucunda, Mezopotamya’y› Anadolu’ya bağlayan ve Doğu Akdeniz’le buluşturan noktada bulunan Antakya kenti, Amanos Dağlar› ve Kel
Dağ ile Suriye platolar› aras›nda, verimli Amik Ovas›’n›n doğusunda yer al›yor. Bu güzel kentte 2010
y›l›nda başlayan koruma-yaşatma çal›şmalar›na yön
vermek için ÇEKÜL Vakf›, Valilik ve Belediye ekipleriyle düzenli olarak toplant›lar ve inceleme gezileri
düzenliyor. KUDEB ekipleri ise yerelde çal›şmalar›n
yürütülmesi ve koordinasyonun sağlanmas›nda aktif
rol al›yor.

Kentliler, tarihi Antakya
evlerinde nefes alacak
Il›man Akdeniz iklimiyle uyumlu Antakya evleri, yöreye özgü geleneksel yaşam anlay›ş›ndan izler taş›r.
İç içe geçmiş sokaklar koridor gibi uzan›r. Aral›k
gördüğünüz bir kap›dan içeri bakt›ğ›n›zda, yeni bir
sokak daha görürsünüz. Bu ç›kmaz sokak, avlulu
Antakya evine uzanan yeni bir koridordur.
İnsanda merak duygusu uyand›ran Antakya evlerinden baz›lar›, Hatay Valiliği’nin yürüttüğü çal›şmalarla
yaşamaya devam edecek. Restore edilecek olan bu
evlerde kentliler, kültür ve sanat etkinlikleri ile nefes
alacak. Hatay Kültür ve Sanat Evi ile Kad›n Aile Dan›şma ve Üretim Merkezi olarak işlevlendirilecek iki
ev de Antakya’n›n geleneksel mimarisini yans›t›yor.

Rölöve ve restorasyon projeleri kurul onay›ndan geçen evlerin 2011 y›l›nda restorasyonlar›n›n tamamlanmas› ve hizmete aç›lmas› planlan›yor.
Restorasyonu bitmek üzere olan Tarihi Valilik Binas›’n›n ikinci kat›ndaki yaklaş›k 45 metrekarelik bir
alan ise Hatay Devleti Müzesi olarak yeniden işlevlendirilecek. Müzede 1918-1939 y›llar› aras›nda
Hatay Devleti’nin kuruluşu ve anavatana kat›lmas›
süreci anlat›lacak.
Antakya’da yüzy›llard›r bir arada yaşayan farkl› cemaatlerin kat›l›m›yla oluşan Antakya Medeniyetler
Korosu’na tahsis edilmek üzere belirlenen tarihi bir
binan›n restorasyon çal›şmalar› da programa al›nd›.
Dünyan›n birçok ülkesinde verdiği konserlerle ilgi
toplayan koro, bundan böyle çal›şmalar›n› bu mekânda sürdürecek.
Tarihi kentin ana aks›n› oluşturan Kurtuluş Caddesi’ni ayağa kald›rmay› amaçlayan sokak sağl›klaşt›rma projesi ise devam ediyor. Bu bölgede tespit edilen 74 kültür varl›ğ›n›n 10 tanesinde restorasyon çal›şmas› tamamland›; 3 binada ise çal›şmalar sürüyor.

Uzun Çarﬂ› canlanmak
için bekliyor
Kentin en canl› ve yaşayan mekânlar›ndan biri olan
tarihi Uzun Çarş›’n›n ayağa kald›r›lmas› için Antakya
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Kurtuluş Caddesi

Belediyesi taraf›ndan yürütülen sokak sağl›klaşt›rma
projesi de h›zla ilerliyor. Çarş›n›n üst örtüsü, darabalar, zemin döşemesi ve ayd›nlatma konular›, Belediye Meclisi’nde al›nan kararlar doğrultusunda
uygulanmaya başlad›. Uzun Çarş›’ya aç›lan 5 sokağ›n rölöveleri tamamland›. Adana Kültür ve Tabiat
Varl›klar›n› Koruma Bölge Kurulu taraf›ndan rölöve
projesi onaylanan bir sokakta çal›şmalar başlad›.
Proje, Kurtuluş Caddesi’ndeki 23 Temmuz İlköğretim Okulu’ndan başlayarak Yeni Cami yönünde devam edecek.

Örnek Sokak

Uzun Çarş›

Çankaya ve Örnek Sokaklar›n›n sağl›klaşt›rma çal›şmalar›nda da 44 binan›n restorasyonlar› tamamlanmak üzere. Zemin kaplamalar› ve ayd›nlatma sistemimin tamamlanmas›n›n ard›ndan Şubat ay›nda iki
sokaktaki çal›şmalar bitmiş olacak. Habib-i Neccar
Camisi Meydan Düzenleme projesinde ise uygulama alan›n›n genişletilmesine karar verildi. Proje,
imar plan› değişikliği yap›larak kurulun onay›na sunulacak. Antakya Eski Belediyesi Binas›n›n Kent
Müzesi olarak işlevlendirilmesi için tan›t›m ve envanter oluşturma çal›şmalar› h›zland›. Arzuhalciler
Binas›’n›n cephe sağl›klaşt›rma çal›şmas›, Şubat
ay›nda yap›lacak ihalenin ard›ndan uygulamaya geçecek. Antakya Tarihi Kent Merkezi Alan Yönetim
Plan›’n›n haz›rlanmas› için de ön haz›rl›klar başlad›.
Sözün özü, Antakya hummal› bir koruma seferberliği içinde…
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Karadeniz Ere¤li: Sanayi
kentinden kültür kentine
dönüﬂ
itolojik öyküleri, yaşam kültürü, elpek bezi,
mimari değerleri, kalesi, mağaralar› ile tarihi
Tunç Çağ›’na kadar uzanan ve antik çağlarda Mariandynoilerin yurdu olarak bilinen Karadeniz
Ereğli’nin kaderi, 1848 y›l›nda Taşkömürü Madeni
ve 1965 y›l›nda Ereğli Demir ve Çelik Fabrikalar›’n›n
kurulmas›yla değişiyor. Bat› Karadeniz’in “ağ›r sanayi
kenti”ne dönüşen Karadeniz Ereğli’de, göçle yaşanan h›zl› değişim, kentin kimliğini belirleyen doğal,
tarihsel ve kültürel değerlerin olumsuz yönde etkilenmesine, baz›lar›n›n zamanla yok olmas›na neden
oluyor. Karadeniz’deki ender doğal limanlardan birine sahip olan kentte, ayakta kalabilen değerlere bilimsel anlamda müdahale ederek, fiziksel koruma
alt›na al›nmas› ve “koruma-kullanma dengesi” içinde
gelecek kuşaklara aktar›lmas› hedefleniyor. ÇEKÜL
Vakf› Temsilcisi Raif Tokel taraf›ndan yürütülen
çal›şmalarla, yöredeki diğer kentlerde de sosyo-kültürel içerikli projelerinin önünün aç›lmas› planlan›yor.

M

Sit alanlar›: İnanç turizmi kapsam›nda ziyarete aç›lan Cehennemağz› Mağaralar› başta olmak üzere
6 adet birinci derece arkeolojik sit alan›, 2 adet birinci ve üçüncü derece doğal ve arkeolojik sit alan›n yan›nda, toplam 66 adet taş›nmaz kültür varl›ğ›
bulunuyor.
Müzeleri: Ereğli Arkeoloji Müzesi ve Alemdar Gemisi Müzesi var. Kent Müzesi ve Arşivi için ön haz›rl›klar devam ediyor.

Kent envanteri: Kitap çal›şmas›, “Avrupa Konseyi
Doğal ve Kültürel Varl›klar› Koruma Envanteri” format›ndaki konu başl›klar›na göre sürdürülüyor.
2011 y›l› içinde yay›mlanmas› planlan›yor.
Karadeniz Ereğli, düzenlediği festivaller ve diğer
kültür sanat etkinlikleriyle kentin sosyal yaşam›n›
dinamik tutmaya özen gösteriyor. Hem ticarette
hem de sosyal yaşamda hareketli olan kent, sanayi
ve doğal değerlerin bir arada görüldüğü ender
kentlerden. TKB üyesi Karadeniz Ereğli Belediyesi,
koruma çal›şmalar›na 2011 y›l›nda ağ›rl›k vererek,
“sanayi kenti” kimliğinin yan› s›ra kültürel değerlerini korumak ve tan›tmak için önemli kararlar veriyor.

Tarihi 13. yüzy›la uzanan kalenin
korunmas› için projeler haz›r
Deniz düzeyinden 150-200 metre yükseklikte, kent
merkezine egemen bir tepe üzerine inşa edilen Karadeniz Ereğli Kalesi, bulunduğu yörenin “Kaletepe” olarak an›lmas›na neden olacak kadar simgeleşmiş bir yap›. Kent surlar›n›n çevrelediği bu doğal
yükselti, Herakleia Pontike Tiranl›ğ› döneminde akropolis, Bizans İmparatorluğu döneminde de kale
olarak değerlendirilmiş. Günümüzde birinci derecede arkeolojik sit alan› olarak tescil edilmiş ve yok olma tehlikesiyle karş› karş›ya olan kale, Milli Savunma Bakanl›ğ›’ndan al›nacak izinle restore edilecek.
Gerekli başvuru 28.12.2010 tarihinde Kültür ve Turizm Bakanl›ğ› kanal›yla Milli Savunma Bakanl›ğ›’na
yap›ld›. Bakanl›ktan izin ya da kullan›m amaçl› tahsis yaz›s› bekleniyor.
Karadeniz Ereğli Kalesi bulunduğu arazinin doğal
konumuna ve koşullar›na uygun olarak planlanm›ş.
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Bizans Kilisesi

Genişçe bir iç avlusu olan, düzgün planl› bu askeri yap›n›n duvarlar›n›n önemli bölümü y›k›k ve harap durumda. D›ş ve iç avlusunda kule, depo, oda
ve sarn›ç gibi planlanm›ş kullan›m alanlar›n›n
mevcut olduğu kale, yöredeki doğal malzeme olan
kalker taş›, tüf, çak›l taş› kullan›larak inşa edilmiş.
Kaynaklara göre geçmişte yaşanan bir deprem sonucu iç avludaki duvarlar ile kaleyi çevreleyen duvarlar çatlam›ş; baz› duvarlar da y›k›lm›ş. Günümüzde, avlunun d›ş duvarlar› ile bağlant›l› olan ve
kütlesi, görünürdeki tüm hacmi kaplayan kuleleri
y›k›k, harap durumda. Kalenin, Belediye taraf›ndan restore edilmesi için izin sürecinin olumlu sonuçlanmas› bekleniyor.
Ali Onsekiz Sokak

Bizans Kilisesi ambar›

Kent merkezindeki sit alanlar›
ve sokaklar bütüncül olarak
de¤erlendirilecek
“Tarihi Kent Merkezindeki Sokak ve Caddelerde
Sokak Sağl›klaşt›rmas› ve Kentsel Tasar›m Projesi”
kapsam›nda, Akarca Mahallesi’ndeki Osman Zeki
Oral Sokak, Şakir Reis Sokak; Kirmanl› Mahallesi’ndeki Ağdac› Sokak; Orhanlar Mahallesi’ndeki İhsan Öncel Sokak, Tokmaklar Sokak, Ali On Sekiz
Sokak, Reşat Çöbek Sokak; Yal› Caddesi, K›z Kap›s›
Caddesi’nde bulunan tescilli ve tescilsiz taş›nmaz
kültür varl›klar›, kentin kimliğini oluşturan mimarl›k
örnekleri yeniden canlanacak.
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Toplumsal yaşam›n kalbi olan bu yörede Kaletepe
(Kdz. Ereğli Kalesi), Heroon (kahraman ve yar› tanr›
ad›na yap›lm›ş kutsal yer ya da yap›), Heraklius Saray› ve çevresi (antik yap› kal›nt›s›) adl› üç adet arkeolojik sit; kilise (13. yüzy›l Bizans Dönemi kilise
kal›nt›s›), hamam, su sarn›c›, çeşme ve on üç adet
sivil mimarl›k örneği olmak üzere toplam on sekiz
adet tescilli taş›nmaz kültür varl›ğ› bulunuyor.
Proje kapsam›nda, geçmişin özgün sokak dokusu
ve bu dokuyu tamamlayan tüm öğelerin belgelenmesi ve korunmas› temel al›nacak. Sokak ve caddelerde altyap› yenilenerek kablolar yeralt›na taş›nacak. Sokak ve caddeler doğal küp taşlar ile kaplanarak, dokuya uygun, doğal malzemeden kent
mobilyalar› tasarlanacak. Yöredeki çeşme, kuyu ve
sarn›çlar kullan›l›r duruma getirilecek. Bu sokak ve
caddelerdeki tescilli-tescilsiz yap›lar›n d›ş cepheleri,
çat›lar›, çürüyen ahşap karkaslar yenilenecek, taş›y›c› sistemleri sağlamlaşt›r›lacak. Yal›t›mlar› yap›larak bacalar onar›lacak ve kiremitler değiştirilecek.
Geleneksel yap›lar işlevlendirilerek sat›ş birimleri,
geleneksel el sanat› atölyeleri, çal›şma ve eğitim salonlar›, aç›k-kapal› sergi alanlar›, gösteri platformlar›
yap›lacak. Sokak, konut ve işyeri tabelalar› dokuya
uygun, tek tip olarak yenilenecek. Halk tuvaleti,
muhtarl›k bürosu ve bölgeyle ilgili yaz›l› ve görsel
doküman›n bulunduğu ve sergilendiği dan›şma birimi yap›lacak. Sokak ve caddelerin girişlerine fotoğraf ve bilgi panolar› yerleştirilecek.

Kale

Kale
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Somut olmayan kültürel miras
kay›t alt›na al›nacak
Mahallelerdeki kaybolmak üzere olan unutulmuş
somut olmayan kültür değerlerinin (SOKÜM) belgelenmesi için Karadeniz Ereğli Belediyesi’nin rehberliğinde, yaşayanlar›n seçtiği kişilerden oluşan bir
çal›şma grubu oluşturulacak. Belgelenen sonuçlar,
düzenlenecek etkinliklerle yöre halk›na sunulacak.

Yal› Caddesi ve Ali Onsekiz Sokak kesişimi
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Silahtar Mustafa Paşa Kervansaray›

Battalgazi: Koruma
çal›ﬂmalar›na örnek bir kent
ski Malatya olarak bilinen ve ismini 8. yüzy›lda yaşam›ş Battal Gazi’den alan Battalgazi
kenti, Malatya’n›n en önemli ilçelerinden biri.
1224 y›l›nda Alaaddin Keykubat taraf›ndan yapt›r›lan tarihi kent merkezindeki Ulu Cami; bir süre önce restore edilen 1632 tarihli Silahtar Mustafa Paşa
Kervansaray›; hamamlar, kümbetler ve geleneksel
mimarinin hâlâ görülebildiği sokaklar kenti özel k›lan değerler aras›nda. Valilik, kaymakaml›k, belediye ve İnönü Üniversitesi’nin birlikte yapt›klar› etkinliklerle kentin sosyal ve kültürel yaşam› hareket kazan›rken, kültürel miras›n korunmas› ve yaşat›lmas›
yönündeki restorasyon, sokak sağl›klaşt›rmas› ve
kentsel düzenlemeler de h›z kazand›.

E

Sit alanlar›: Battalgazi ilçesinin bütünü 3. derece sit
alan› ilan edilmiş. Alişar Höyüğü, Cantepe Höyüğü,
Galipbaba Höyük, Karababa Mezarl›ğ›, K›rkkardeşler Şehitliği, Şişman Han ve Yar›mtepe Höyüğü
arkeolojik sit alanlar› aras›nda yer al›yor.
Müzeleri: Battalgazi’de müze bulunmuyor. Kent
Müzesi ve Arşivi için ön haz›rl›klar devam ediyor.
Kent envanteri: Belediye 2006 ve 2008 y›llar›nda
öncü bir hareketle kentin tarihi, kültürü ve kültür
varl›klar›n› ele alan iki kültür envanteri yay›mlad›.

TKB desteği: Henüz destek almad›.
Malatya Valisi Doç. Dr. Mehmet Ulvi Saran’›n öncülüğünde, Battalgazi Kaymakam› Abdulmuttalip Aksoy’un ve Battalgazi Belediye Başkan› Selahattin
Gürkan’›n çabalar›yla üniversite, ÇEKÜL ve Mimarlar
Odas› ile birlikte yürütülen çal›şmalar 2011 y›l›nda
h›z kazanacak, eski kent dokusu daha alg›lan›r hale
gelecek. Çal›şmalar› süren koruma amaçl› imar plan›n›n tamamlanmas›n›n ard›ndan haz›rlanacak yol
haritas› doğrultusundaki projeler, Battalgazi kentindeki eski doku ile yeninin bar›şmas›n› da sağlayacak.
ÇEKÜL Vakf› Malatya temsilcisi Bekir Sözen, Malatya ve Battalgazi başta olmak üzere diğer ilçelerde
de yürütülen çal›şmalar› takip ederek, kurumlar
aras› haberleşmenin sağlanmas›na destek veriyor.

Kamu-yerel-sivil-özel
yaklaﬂ›m› Battalgazi’de
uygulan›yor
Kentteki yerel yönetimler ve ilgili tüm taraflar bir
araya gelerek, kentteki çal›şmalar› eşgüdüm içinde
yürütüyor. ÇEKÜL Vakf› inceleme heyetinin geçen
y›l içinde gerçekleştirdiği ziyaretlerde, kamu-yerelsivil-özel kesimler bir araya gelmiş ve kentteki koruma çal›şmalar›n› birlikte yürütme karar› alm›ş, bu
karar› bir protokole bağlayarak görev alanlar› belirlenmişti. Bu kapsamda h›zlanan koruma faaliyetleri
2011 y›l›nda daha da görünür olacak.
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Kültür Sokağ› (Çukurp›nar Sokağ›)

Eski Malatya’da Yedigöz Önü mevkisinde bulunan
Poyraz Konağ›’n›n restorasyon projesi için onay
beklenirken, bir yandan da Şahabiye-i Kübra
Medresesi’nin ayağa kald›r›lmas› için kaz› çal›şmalar› yap›l›yor. Selçuklu dönemine ait medresenin
kal›nt›lar› Ulu Cami’nin güneyinde yer al›yor. Namazgâh ve Kanl› Kümbet de yeniden işlevlendirilerek halk›n kulland›ğ› alanlara dönüştürülecek.
Yaklaş›k 1750 metre uzunluğundaki Çukurp›nar
Sokağ›’nda 94 ev sokak sağl›klaşt›rmas› projesi
kapsam›nda yenilendi. Sokakta bulunan elektrik
ve telefon tesisat› yeralt›na al›nd›. Evlerin onar›m›nda yöredeki kerpiç ile birlikte Kastamonu’dan
getirilen taş ve ahşap malzeme de kullan›ld›; onar›mlarda yörenin taş ustalar› çal›şt›.
İkinci etapta ise sokağ›n ekonomik canl›l›k kazanmas› için çal›şmalar yap›lacak. Malatya Ticaret ve
Sanayi Odas› ile Malatya Esnaf ve Sanatkârlar
Odas› da çal›şmalar› destekleyen kurumlar aras›nda. Yaklaş›k 1500 metre uzunluğundaki Selvi Sokak’ta ise 100’den fazla evin cephesi yenilenecek.
Tarihi kentteki kalenin surlar›nda da restorasyon
çal›şmas› başlad›. Şimdilik 500 metrelik bir bölümde başlayan çal›şmalar 2011 y›l› içinde h›z
kesmeden devam edecek. Alacakap› Mahallesi ve
P›nar Sokak’ta bitmek üzere olan sokak sağl›klaşt›rma çal›şmalar› devam eden projelerden baz›lar›.

Eski hali

Eserler aras›nda gezi rotas›
oluﬂturuluyor
İlçe merkezinde bulunan Ulu Cami, Kervansaray,
Surlar, Poyraz Konağ›, Emir Ömer Mescidi, Kanl›
Kümbet, Namazgâh gibi eserleri içeren bir gezi rotas› oluşturuluyor. Güzergâh boyunca temiz ve düzenli bağlant› yollar›n›n yap›lmas› kararlaşt›r›ld›.
Turizmin gelişmesi için fayton gibi araçlarla gezilerin düzenlenmesi de projede yerini ald›.
Kentteki çal›şmalar›n sağl›kl› ad›mlarla ilerlemesinin
en önemli nedenleri aras›nda, kamu-yerel-sivil-özel
kesimlerin işbirliği içinde çal›şmas› baş› çekiyor.
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Şahabiye-i Kübra Medresesi kaz›lar›
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Poyraz Konağ›

kent dosyalari.qxd

3/26/11

10:08 AM

Page 22

Kent Meydan›

Aksaray: Kapadokya’n›n
giriﬂ kap›s›
lkçağ’da, Kapadokya kral› Arkhelaos’un “Arkhelais” ad›n› verdiği Aksaray, Kapadokya’n›n
giriş kap›s› olarak bilinir. Malazgirt savaş›n›n
ard›ndan Türklerin eline geçen, Danişmentliler,
Anadolu Selçuklular›, Karamanoğullar› ve Osmanl›n›n izlerini taş›yan kent, kilise, cami, hamam ve
medrese yap›lar› bak›m›ndan zengin. Günümüze
ulaşan eserler, Aksaray Belediyesi’nin duyarl› yaklaş›m›yla restore ediliyor ve yeniden işlevlendiriliyor.
Kentteki önemli yap›lar aras›nda dünyan›n ikinci
Pisa Kulesi olarak tan›mlanan 800 y›ll›k Eğri Minare,
Ulu Cami, Yüksek Kilise ve yeniden işlevlendirilmeyi bekleyen Azm-i Milli Un Fabrikas› bulunuyor.

‹

Sit alanlar›: Kentte, dünyada ilk beyin ameliyat›n›n
yap›ld›ğ› yer olarak bilinen ve Orta Anadolu’nun en
eski köy yerleşmesi olan Aş›kl› Höyüğü’nün de içinde olduğu 116 arkeolojik sit alan›, 2 kentsel ve 8
doğal sit alan› bulunuyor. Hem doğal hem arkeolojik
sit alan› ise Ihlara Vadisi başta olmak üzere 3 adet.
Müzeleri: Arkeoloji Müzesi’nde Aş›kl› Höyük, Musular Yerleşmesi, Güvercinkayas› Yerleşmesi ve
Acemhöyük kaz›lar›ndan ç›kar›lan buluntular sergileniyor. Kaymakam Evi olarak bilinen Eski Vilayet
Konağ›, kentteki geleneksel yaşam kültürünü yans›-

tan “Kültür Evi” olarak Valilik taraf›ndan 2007 y›l›nda yeniden işlevlendirildi.
Kent envanteri: Aksaray Belediyesi’nin Kültür ve
Turizm Müdürlüğü ile yürüttüğü ortak çal›şma sonucunda, say›lar› h›zla artmaya başlayan envanter
kitaplar›na bir yenisi daha eklenmiş oldu.
TKB desteği: Ulu Cami Önü Çevre Düzenleme Projesi-Kent Meydan› ve Çevre Düzenleme Projesi ve
Eğri Minare Çevre Düzenleme Projesi, 2009 y›l›
Özendirme Yar›şmas›’nda “Uygulama Ödülü” ald›.
Ayr›ca, endüstri miras› yap›s› olan un fabrikas›n›n
restorasyon projesi için “200 Ortak 200 Eser” program› kapsam›nda destek verildi.
Neredeyse Arizona kanyonlar› büyüklüğündeki Ihlara Kanyonu, Aksaray denildiğinde akl›m›za gelen ilk
yerlerden biri. Ancak Aksaray farkl› yönleriyle keşfedilmeyi bekleyen, kültürel miras aç›s›ndan zengin
bir kent. TKB üyesi kentteki koruma-yaşatma çal›şmalar›, 2005 y›l›nda “Tarihi Koruma Projeleri” ismi
alt›nda hayata geçmeye başlad›.

Tarihi konaklar
“Gençlik Merkezi” olacak
Projeleri belediye taraf›ndan haz›rlanarak restore
edilen iki tarihi konak “Gençlik Merkezi” olarak yeniden işlevlendirilecek. Kendine özgü bir karakter
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Azm-i Milli Un Fabrikas›

taş›yan Aksaray evleri, Güney Doğu Anadolu evleriyle benzerlik gösteriyor. Evler genel planlar›yla d›şa tamamen kapal›, yüksek ve kal›n duvarl›, pencereler avlu yönünde ve parmakl›kl›. Ancak yak›n
geçmişte yap›lan evlerin üst katlar›nda sokağa bakan pencereler aç›lm›ş. Ayakta kalan evler ise bu
son dönem mimarisini yans›t›yor. Restorasyonu
2011 y›l›nda bitmesi planlanan Zincirli Mahalle’deki
bu iki konak, çeşitli kültürel ve sanatsal etkinliklerle
gençlerin kullan›m›na aç›k olacak.

Tarihi köprüler gelece¤e taﬂ›n›yor
Aksaray’da Romal›lar, Bizansl›lar ve Selçuklulardan
kalma köprülerin izlerini bulmak mümkün. Taşlar›
köylüler taraf›ndan sökülerek başka alanlarda kullan›lan köprülerden günümüze dört tanesi ulaşabilmiş. Ulu›rmak üzerindeki Başköprü, Debbağlar
Köprüsü ve Nakkaş Köprüsü’nün restorasyon projeleri belediye taraf›ndan haz›rlanarak, geleceğe taş›nmas› için ilk ad›mlar at›ld›.
Evliya Çelebi’nin seyahatnamesinde Sultan Alaaddin, İbrahim Hakk› Konyal›’n›n notlar›nda ise Sultan
2. K›l›çarslan taraf›ndan yap›ld›ğ› yaz›lan Başköprü,
Dere Mahallesi ve Çerdiğin Mahallesi’ni birleştiriyor.
Köprü üzerinde yap›lan betonarme onar›mlar, res-

torasyon s›ras›nda temizlenecek. Parçalanm›ş taşlar›n yerine, ayn› doku, renk ve özellikteki taşlar yerleştirilecek. Selçuklu mimarisi olan Debbağlar Köprüsü ve Nakkaş Köprüsü de benzer yöntemler uygulanarak restore edilecek.

Kalanlar Mahallesi,
Cumal›k›z›k ve Yörük Köyü
örnek al›narak korunacak
Türkiye’nin korunmuş iki köyü Bursa-Cumal›k›z›k ve
Safranbolu-Yörük Köyü örneğinden hareketle, Aksaray’da tarihi bir dönemi simgeleyen Kalanlar Mahallesi ve bölgedeki 9 değirmenin korunmas›n› amaçlayan projeyle birlikte tarihi bir köprü, bir cami ve bir
konak restore edilmiş olacak. Kaynaklar, Aksarayl›lar›n Fatih Sultan Mehmet’in iskân politikas› kapsam›nda İstanbul ve Trabzon’a götürüldüğünü söylüyor. Geride kalanlar ise “Kalanlar Mahallesi”nde yaşamaya devam ederek kültürlerini yaşatmaya çal›şm›ş. Mahallede bir inceleme gezisi yapan ÇEKÜL
Vakf› ve TKB Dan›şma Kurulu Başkan› Prof. Dr. Metin Sözen’in önerisi üzerine, tarihi mahalleyi ve yaşayan insanlar›n hikâyelerini anlatan bir belgesel, Belediye taraf›ndan yap›lacak. Önümüzdeki aylarda
başlayacak uygulama projelerinin ard›ndan Aksaray’›n haf›zas›n›n korunmas› sağlanm›ş olacak.
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Aksaray Zinciriye Medresesi

Azm-i Milli Un Fabrikas›,
Sanayi ve Bilim Müzesi olacak
1920’li y›llarda Atatürk taraf›ndan yapt›r›lan ve “milletin azmi” anlam›na gelen Azm-i Milli Un Fabrikas›
restore edilerek, Sanayi ve Bilim Müzesi olarak yeniden nefes almaya başlayacak. Uzun y›llar üretilen
unlarla hem kent hem de ülke ekonomisine katk›
sağlayan emektar un fabrikas›n›n restorasyon uygulamas› Nisan ay› içinde başlayacak. Ayr›ca proje
kapsam›nda kültür merkezi, yeralt› otopark›, sanat
sokağ› gibi fonksiyonlara da yer veriliyor.
Somuncubaba Kültür Merkezi projesi, Somuncubaba Türbe restorasyon projesi, 13 türbenin restorasyon projeleri, kent meydan›ndan cephe alan 41 binan›n cephe rehabilitasyon projeleri gibi kentte pek
çok koruma-yaşatma çal›şmas› yürütülüyor. Aksaray kenti, kültürel miras›n› görünür k›lmak için
2011 y›l›na h›zl› giren kentler aras›nda.

Kalanlar Mahallesi
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Un Fabrikas› iç mekân
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Siverek: Kültürel
de¤erlerini
korumak için
ad›m atan bir kent
önmüş bir yanardağ olan Karacadağ’›n eteklerine kurulmuş Siverek kenti… Ad›yaman’a, Diyarbak›r’a, Mardin’e komşu… Kuzey Mezopotamya’n›n yüksek platolar›nda tar›m ve hayvanc›l›kla
uğraşan, F›rat havzas›n›n önemli geçiş kentlerinden
biri. Tarihi Sümer ve Asurlulara kadar uzanan Siverek’te kale, kervansaray, hamam, cami, çeşme, kümbet, han ve geleneksel mimari örnekleri gibi değerli
tarihi yap›lar ve arkeolojik kaz› alanlar› bulunuyor. Son

S

y›llarda kentin sosyal, ekonomik yap›s›nda olumlu gelişmeler dikkat çekiyor. Yeni okullar ve hastanelerin
yap›lmas›, Harran Üniversitesi’ne bağl› Siverek Meslek Yüksekokulu’nun varl›ğ›, bağc›l›ğ›n sürdürülmesi
için yap›lan araşt›rmalar›n ve girişimlerin artmas›,
kentin geleceğe umutla bakmas›na destek oluyor.
Sit alanlar›: Tarihi Asurlara kadar uzanan Siverek Kalesi, kentteki önemli sit alanlar›ndan biri. Tarihi kent
merkezi ise geçen aylarda kentsel sit alan› ilan edildi.
Müzeleri: Şanl›urfa kent merkezine 96 kilometre
uzakl›ktaki Siverek’te henüz müze bulunmuyor.
Kent envanteri: Kentsel sit alan›n›n ilan edilmesiyle
birlikte, tescilli eserler de tespit edilmiş oldu. Bundan sonraki süreçte, yeni yeni başlayan koruma çal›şmalar›yla birlikte, kültür envanterinin haz›rlanmas› fikri de gelişmeye başl›yor.
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Terziler Konağ› 3D Modelleme

1900’lerden bir konak:
Terziler Kona¤›
Bazalt kesme taştan yap›lan iki katl› konak 100
yaş›n›n üzerinde… Konağ›n ustas› Polo Nişanyan;
evdeki tüm pencereler soğuk demir işçiliği ile,
demir ustalar› Serkis ve Mirton taraf›ndan yap›lm›ş.
Hâlâ özgün kimliğini koruyan ahşap giriş kap›s›,
kap› üstündeki demir süslemeler ve kenarlar›ndaki
bazalt taştan yap›lm›ş yuvarlak kemer, dönemin
süsleme özelliklerini yans›tmaya devam ediyor.
Avlusu ise geleneksel Siverek evlerinde olduğu gibi
kare planl› ve şad›rvanl›.
Bazalt taş yörenin özgün malzemesi. “Erkek bazalt
taş” ve “dişi bazalt taş” olarak iki çeşit olarak kullan›l›yor. Gözenekleri az, sert ve işlenmesi zor olan
erkek bazalt taş, duvarlarda taş›y›c› eleman olarak
tercih ediliyor. Dişi bazalt taş ise gözenekli ve işlenmesi kolay olduğu için cephe süslemelerinde, dam
başaklar›nda ve avlular›n zemin kaplamas›nda kendine yer buluyor. Avlu suland›ğ› zaman, taş›n gözenekleri aras›nda kalan sular, s›cak iklim şartlar›nda
serinlemeyi sağl›yor. Terziler Konağ› bu mimari detaylar›n görüldüğü önemli konaklar aras›nda.
Terziler Konağ›’n›n restorasyon projeleri, Şanl›urfa Koruma Bölge Kurulu taraf›ndan birkaç ay önce onayland› ve ihale aşamas›na gelindi. Restorasyonu birkaç
ay içinde başlayacak konak, Siverek Kültür Evi olarak
işlevlendirilecek ve içinde sanat atölyeleri aç›lacak.

Osmanl›’n›n izleri:
C›nc›kl› Hamam›
TKB desteği: Siverek Belediyesi, Terziler Konağ›’n›n
restorasyon projesi ile “2010 Özendirme Yar›şmas›”na başvurdu; değerlendirme süreci devam ediyor.
Tarihi Kentler Birliği üyesi olan Siverek Belediyesi
eski kent dokusunun korunmas› için çal›şmalara
h›z verdi. Sit alan› ilan edilen eski kentte, yirmi kadar tescilli yap› bulunuyor. Bu yap›lardan bir hamam ve bir konak restore edilerek yeniden işlevlendirilecek. Siverek Belediyesi ayr›ca, kent estetiği
için de çeşitli düzenleme çal›şmalar›na girişti. Çal›şmalar kale ve çevresinde yoğun olarak sürüyor. K›s›tl› bütçelerle yürütülen projeler, kentliler taraf›ndan kabul görürken, kentin il olma talebi art›yor.
Alanda koruma çal›şmalar›n› ÇEKÜL Vakf› Ankara
temsilcisi Faruk Soydemir yürütüyor. ÇEKÜL taraf›ndan desteklenen çal›şmalar, 2011 y›l›n›n sonlar›na doğru görünür olmaya başlayacak.

Tarihi hamam, geçirmiş olduğu onar›mlar sonras›nda, günümüzde Merkez Banyo ad› alt›nda hizmet
veriyor. Özgün giriş bölümü kapat›lm›ş olan hamam›n ön cephesi de çevresindeki diğer yap›lardan
dolay› alg›lanamaz durumda. Haçvari planl›, dört
eyvanl› ve köşe hücreli plana sahip olan yap›, geçirdiği onar›mlar, eklemeler ve bölmelerle plan üzerinde de değişikliğe uğram›ş.
Şanl›urfa Koruma Bölge Kurulu taraf›ndan onaylanan restorasyon projeleriyle hamam›n özgün kimliğe kavuşmas› ve görünür olmas› sağlanacak. Hamam, Siverek Kültürünü Tan›t›m Merkezi olarak yeniden işlevlendirilecek, böylece kent müzesi ve arşivinin ilk ad›mlar› at›lm›ş olacak.
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inceleme

ÇEKÜL Akademi emin
ad›mlarla ilerliyor

‹

lk yerleşimlerden bugüne say›s›z uygarl›ğ›n izlerini taş›yan özel bir miras›, merkezi otoritenin
olanaklar›yla koruman›n zorluğu karş›s›nda, yerelde geliştirilecek politikalar›n önemi daha da aç›kl›k kazan›yor. 1975’lerde başlayan ve 1990’larda
ÇEKÜL Vakf›’n›n kurulmas›yla devam eden, nihayet
2000 y›l›nda Tarihi Kentler Birliği ile mecras›na oturan yerelde koruma hareketi, bugün görmezden gelinemeyecek bir ivme kazanm›ş bulunuyor. Ülkenin
dört bir yan›nda, büyükşehir statüsündeki kentlerden ilçe ve belde belediyelerine kadar neredeyse
tüm yerel yönetimler, kentsel miraslar›n› korumak
ve yaşatmak amac›yla var güçleriyle çal›ş›yorlar.
Ne var ki bu gelişme, koruma uygulamalar›n›n Türkiye’de istenen düzeye ulaşt›ğ› anlam›na gelmiyor.
Birçoğu yok olma aşamas›na gelmiş pek çok tarihi
eseri ölümden döndürmek için gösterilen çabalar,
bugüne kadar evrensel restorasyon, işlevlendirme
ve kullan›m esaslar›n› yerine getirme lüksüne ne
yaz›k ki sahip olamad›. Kabul etmek gerekir ki, koruma uzmanlar›n› hiç de mutlu etmeyen, zaman

zaman ac›mas›z eleştirilere neden olan, incelikten
yoksun ve kötü bir taklitten ileriye gitmeyen “restorasyon” uygulamalar›na s›k s›k tan›k olduk, oluyoruz. Bunda, daha fazla ayakta durmaya mecali kalmam›ş birçok değerli eseri bir an önce kurtarma telaş›n›n yan› s›ra belediye kadrolar›n›n bu alanda haz›rl›ks›z oluşunun da pay› olduğu biliniyor.
Art›k Türkiye’de koruma yeni bir evreye girmiş bulunuyor. Kentsel koruma sürecinde stratejik planlama, kentsel tasar›m, gelişmiş restorasyon teknikleri,
malzeme bilgisi, yeni dünyan›n estetik anlay›ş› gibi
koruman›n niteliğini art›rmaya yönelik girişimlerin
önünün aç›lmas› gerekiyor. 2009 y›l›n›n ikinci yar›s›nda bu öngörüyle kurulan ÇEKÜL Akademi, öncelikle yerel yönetimlerin genç teknik kadrolar›n› hedef alan bir dizi eğitim program›n› sayg›n ve deneyimli uzmanlar yönetiminde hayata geçirdi. Koruma
alan›nda çal›şan genç kadrolar›n koruman›n çeşitli
alanlar›nda yetişmesi, güncel bilgi ve becerilerle
donat›lmas› amaçland›. Koruma uygulamalar›nda
niteliği istenen düzeye yükseltmek hedefiyle, “kültü-
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Unkapan› (Bozdoğan Kemeri)
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Marmaray Kaz›s› (Yenikap›)

rel ve kentsel koruma” alan›nda çeşitli alt başl›klarda eğitim programlar› hayata geçirildi.
ÇEKÜL Akademi’nin hedef kitlesi, korumadan sorumlu “kamu-yerel-sivil-özel” tüm kesimler, yerel
yönetimlerin Koruma Uygulama Denetim Bürolar›/
KUDEB, Fen İşleri Müdürlüğü, İmar ve Şehircilik
Müdürlüğü, Plan-Proje Müdürlüğü çal›şanlar› olarak belirlendi. Başlang›ç olarak, kültürel ve kentsel
miras zenginliğini yerel düzeyde koruma ve geleceğin kimlikli kentlerini oluşturmada önemli sorumluluk üstlenen yerel yönetimlere öncelik verildi. Belediyelerin koruma alan›ndaki projelerde görev yapan
ekipleriyle görüşüldü, teknik bilgi ve deneyim ihtiyaçlar›n› saptamak amac›yla bir eğitim ihtiyaç analizi gerçekleştirildi. Eğitim programlar› bu veriler
doğrultusunda belirlendi, tasarland› ve planland›.
Program, sürekli değişip gelişmekte olan teknoloji,
bilim ve sanat›n yan› s›ra sosyal ve yasal konulardaki bilgileri güncellemeyi, mesleki deneyimi pekiştirmeyi ve koruma kültürünü geliştirmeyi hedefliyor.

E¤itim programlar›
Eğitim seminerleri; k›sa ve öz anlat›mlar›n aktif kat›l›m ve etkileşimle güçlendirilmesini, aktar›lan bilgilerin çeşitli uygulamalar, vaka çal›şmalar› ve simülasyonlarla desteklenmesini, geribildirimlerin grup

içinde paylaş›lmas›n›, kazan›lan fark›ndal›klar›n, bilgi ve becerilerin iş ortam›na aktar›lmas›n› sağlamaya yönelik bir yöntem ile yürütülüyor. Davetli konuşmac›lar atölye çal›şmalar›, süreli-süresiz yay›nlar,
teknik alan ziyaretlerinin yan› s›ra ulusal ve uluslararas› iyi örneklerle destekleniyor.
Her biri kendi alan›nda birikimli ve uygulama deneyimine sahip uzmanlar taraf›ndan aktar›lan 3 günlük eğitim programlar›ndan baz›lar› şu başl›klardan
oluşuyor: Kentsel Koruma ve Kentsel Gelişim Stratejileri, Korunan Alanlarda Yap›laşma İlkeleri, Kültürel
Koruma Alan›nda Proje Yönetimi, Taş›nmaz Kültür
Varl›klar›n›n Grupland›r›lmas› ve Bak›m-Onar›m
Esaslar›, Restorasyon İlkeleri ve Bak›m-Onar›m
Esaslar›, Restorasyon Projelerinde “Bilgisayarl› 3D
Modelleme”, Tarihsel ve Kültürel Miras Proje ve
Uygulamalar›nda İşlevlendirme, Kültürel Koruma ve
Alan Yönetimi, Somut Olmayan Kültürel Miras›n
Korunmas› ve Sürdürülebilirlik, Kültür ve Tarih
Turizmi.
Eğitimler, Beyoğlu’nun arka sokaklar›nda, 19. yüzy›l
İstanbul'undaki renkli kozmopolit kültürün canl› bir
örneği, 120 y›ll›k bir Pera yap›s› olan ÇEKÜL
Evi’nde ve/veya İstanbul Boğaz›’n›n Emirgan semtinde, Rumeli yakas›n›n günümüze ulaşm›ş en eski
yal›s› olan Şerifler Yal›s›’n›n çağdaş eğitim teknolojileriyle donat›lm›ş kay›khanesinde yürütülüyor.
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ÇEKÜL Evi

Ayn› zamanda ENCATC’›n (Avrupa Kültür Yönetimi
Eğitim Merkezleri Ağ›/European Network of Cultural
Administration Training Centres) da üyesi olan
ÇEKÜL Akademi, Avrupa ve çevresinde kültür yönetimi ve kültür politikalar›n›n gelişimini de yak›ndan takip ediyor.
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Fatih (yemek molas›)

E¤itim takvimi:
6-8 Nisan 2011

TARİHİ YAPILARDA ONARIM VE
GÜÇLENDİRME UYGULAMALARI

Engin Cüneyt Seyhan
Prof. Dr. Oğuz Cem Çelik

20-22 Nisan 2011

RESTORASYON İLKELERİ VE MİMARİ MİRASTA YAPI
MALZEMELERİ

A. Nüvit Bayar

4-6 May›s 2011

TARİHİ DOKU VE KENT MOBİLYALARI

Sinan Polvan

25-27 May›s 2011

ESKİ ESERLERİN KORUMA VE DEĞERLENDİRİLMESİNE
YÖNELİK PROJELENDİRME ESASLARI

Zuhal Keskin

8-10 Haziran 2011

KENT KİMLİĞİ VE KENTLİLİK BİLİNCİ

Yeşim Dizdaroğlu
Yonca Moral›

15-17 Haziran 2011

KORUMA PROJELERİNDE BİLGİSAYARLI
3D MODELLEME

M. Gökhan K›l›nçk›ran

Eğitim takviminde yer alan eğitim başl›klar›n›n içerikleri hakk›nda detayl› bilgiye www.tarihikentlerbirligi.org
adresinden ulaşabilirsiniz.
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ÇEKÜL Akademi e¤itimlerine
kat›lanlar›n görüﬂleri:
Yap› Özelliklerine Göre Müdahale Teknikleri ve
Bak›m–Onar›m Esaslar› E¤itimi kat›l›mc›lar›;

Mustafa Taban

Mustafa Taban/Zeytinba¤› Belediyesi,
Fen ‹ﬂleri Memuru
Eğitim çok başar›l›yd›. Özellikle yap› restorasyonu
konusunda bilgilendik. Proje yap›l›rken restorasyonun sadece yenileme olmad›ğ›n›, kullan›lan malzemenin önemini ve özgün şekilde değiştirilmesi gerektiğini anlad›k. Trilye hamam projesinde döşeme
yenilendi ve var olan mermeri sökmeden ayn› malzemeden kulland›k. Bir yap›n›n y›k›m›nda dahi nas›l
bir yaklaş›m olmas› gerektiğinin bilinmesi önemli.

Müge Ku¤u

Müge Ku¤u/Manisa Belediyesi, Mimar
Bu alanda yüksek lisans eğitimimiz olmad›ğ›ndan,
bu konudaki bilgilerin pratiği, yani uygulama aşamas› etkili oldu. Derin çatlaklara ne yap›lmal›, bitkilerin,
nemin rutubetinin kurutulmas› için ne yap›lmal› bilgilerini uygulamada kulland›k. İhaleyi alan müteahhit
firmay› kontrol ederken, sokak sağl›klaşt›rma, cephe
yenileme, Gülgün Hatun hamam› ve çevresinin düzenlemesi s›ras›nda gerektiğinde müdahale ediyoruz.

Berk Çak›r

Koruma Projelerinde "Bilgisayarl› 3D Modelleme"
E¤itimi kat›l›mc›lar›;
Berk Çak›r/Edirne Belediyesi,
Harita Kadastro Teknikleri

Sarp Kavak

Bir UNESCO projesi olan Haf›z Ağa Konağ› çal›şmas›nda kulland›m. Vaziyet plan› üzerinden eşyalar› şeklin üzerine oturtup objeleri yerleştirerek iç tasar›m yapt›m.
Sarp Kavak/Didim Belediyesi, ‹nﬂaat Mühendisi
Bu program› restorasyon proje çiziminde kulland›k.
Yürüttüğümüz bir şapel ve sivil mimari örneği bir
butik ev projesinde faydal› oldu. Ayr›ca inşaat işlerinde kaz›, dolgu yap›lacak k›s›mlar ve tak›lacak
iskele çizimleri için de kullan›yoruz.

Ayﬂe Güner

Kentsel Miras›n Korunmas› ve
Kültür Turizmi E¤itimi kat›l›mc›lar›;
Ayﬂe Güner/Akçakoca Belediyesi, Peyzaj Mimar›
Kültür turizmi ve kültür paketinin haz›rlanmas›n›,
her kentin bir vizyonu olmas› gerektiğini örneklerle
öğrendik. Osmanl› döneminden kalma bir ilkokul
binas›n›n müze olarak kullan›m› ve yöresel eserlerin
sergilenmesi fikri oluştu.

Ayﬂe Goldaﬂ
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Tarihsel ve Kültürel Miras Proje ve
Uygulamalar›nda ‹ﬂlevlendirme E¤itimi kat›l›mc›lar›;
Ayﬂe Goldaﬂ/Bergama Belediyesi, Arkeolog
Eğitim sonras› akropoldeki bekçi kulübelerinin kafe
olarak kullan›m› fikri doğdu. Şehir içi alan yönetim
plan›n› haz›rl›yoruz. Güzergâh üzerindeki binalar›n
işlevlendirilmesi yap›lacak. Bedesten restore edildiğinde k›ymetli eşyalar›n sat›ş› için kendi kimliğini
yeniden kazanacak. Hamam içinde sergi alan› oluşturulup fotoğraf sergisi düzenlendi. Bir yağ fabrikas›n›n restorasyonu mekân›n içine girdiğimde hayalimde oluştu.

ﬁafak Erzene

Ayten Baﬂdemir

Korunan Alanlarda Yap›laﬂma ‹lkeleri
E¤itimi kat›l›mc›lar›;
ﬁafak Erzene/‹BB KUDEB, ﬁehir Planc›
Yurtd›ş› örnekleri sayesinde bilgimize katk›s› oldu.
Tescilli eski eserlerin korunmas› ve sit alanlar›ndaki
ayk›r› yap›laşma örneklerini yurtd›ş› örneklerle karş›laşt›rabildik ve bu kriterleri kulland›k.

Zennube Albayrak

Kültürel Koruma Alan›nda Proje Yönetimi E¤itimi
kat›l›mc›lar›;
Ayten Baﬂdemir/Bursa Büyükﬂehir Belediyesi,
Yüksek Mimar
Gaziantep Çamurcu sokak sağl›klaşt›rma örneğinden yola ç›karak Bursa Cumhuriyet caddesinde çal›şma yapan mimari tasar›m ekibiyle bilgi paylaş›m›nda bulunuldu. Sadece d›ş cephe çal›şmas› yerine kimlik kazand›rma yaklaş›m› etkili oldu.
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Aysun Kanal›c›

Zennube Albayrak/Samsun Büyükﬂehir Belediyesi,
ﬁehir Planc›s›
Projelerimizin hayata geçirilmesinin finansal olarak
çok zor olacağ›n› düşünüyorduk. Bu kaynaklara nas›l ulaşacağ›m›z konusunda bilgilendirici oldu.
Samsun’da meydanla ilgili bir çal›şma ve sokak
sağl›klaşt›rma çal›şmas›na başland›. Sokaklar›n resimlenmesiyle hanlar meydana ç›kar›lacak.

Birben Durmaçal›ﬂ

Kentsel Koruma ve Kentsel Geliﬂim Stratejileri
E¤itimi kat›l›mc›lar›;
Aysun Kanal›c›/Gaziantep ﬁehitkamil Belediyesi,
Mimar
M.Ö. 8000 y›ll›k geçmişi olan kaya mezarlar› üzerinde bulunan Dülük köyü için haz›rlanan koruma
imar plan›, bilinçlendirme ve koruma çal›şmalar›na
katk›s› oldu. Belediye başkan› ve diğer karar vericilere bilgiler aktar›ld›. Denizli ve Prag örnekleri yol
gösterici oldu.

Kültürel Koruma ve Alan Yönetimi E¤itim
kat›l›mc›lar›;
Birben Durmaçal›ﬂ/Bursa Büyükﬂehir Belediyesi,
Yüksek Restoratör, Mimar
Türkiye’de alan yönetimi konusu henüz çok bilinen
yayg›n bir uygulama değil. Bursa Cumal›k›z›k erken
dönem eserleri, hanlar bölgesi ve UNESCO dünya
miras› adayl›k başvurusu için haz›rlanan alan yönetim plan› yap›m aşamas›nda yol gösterici oldu.
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ÇEKÜL Akademi e¤itim
programlar›na destek veren
uzmanlar›n görüﬂleri:

Dr. Yusuf Örnek

Dr. Yusuf Örnek
ÇEKÜL Vakf› Yüksek Dan›ﬂma Kurulu Üyesi, Turizmci
Yap›lan eğitimin anlaml› ve işe yarar bir eğitim olduğuna inand›ğ›m için destek verdim. Kat›l›mc›lar›n eğitim ve eğitim sonras›ndaki yaklaş›mlar› mükemmeldi.
Başlang›çta biraz tutuk davrand›lar ama sonra soru
sorma ve tart›şmalara kat›l›mda önemli yol kat ettiler.
Özellikle yapt›ğ›m›z yerinde inceleme turlar› çok ilgilerini çekti. Kat›l›mc›lar›n eğitimden sonra ald›klar›
kararlar› tek tek takip etme şans›m›z yok, o nedenle
hangi unsurlar›n olumlu yönde değişmesine etki ediyor bilemiyorum. Ama eğitim esnas›ndaki izlenimim
bu insanlar›n karar alma süreçlerinde olumlu değişiklikler olacağ› yönündeydi. Sonuçlardan memnunum. Eğitimcinin memnuniyeti eğitime kat›lan›n
memnuniyetine bağl›d›r. Kat›l›mc›lar›n kültür turizmi
konusunda çok şey öğrendiklerini düşünüyorum.

Sinan Polvan

Nüvit Bayar

Sinan Polvan
ÇEKÜL Yönetim Kurulu Üyesi, Bahçeﬂehir
Üniversitesi Mimarl›k Fakültesi Ö¤retim Üyesi
Eğitimci ve araşt›rmac› olarak, alanlar›nda tecrübe
sahibi profesyonel ve akademisyenlerin bilgilerini,
deneyimlerini belediyelerin koruma alan›nda çal›şan
genç kadrolar›yla paylaşmalar›n›n yarar›na kesinlikle
inand›ğ›m için ÇEKÜL Akademi eğitimlerine destek
veriyorum. Kat›l›mc›lar›n gerek derslerde, gerek sahada gösterdikleri ilgi, öğrenme arzular› beni gerçekten motive etti. Bu eğitimler devam ettikçe, vizyon
sahibi koruma ekipleri projelerde görev alacaklard›r.
Nüvit Bayar
ÇEKÜL Vakf› Yüksek Dan›ﬂma Kurulu Üyesi,
Restoratör Mimar
Yaklaş›k 25 y›ld›r bu meslekle uğraş›yorum ve her
işte iyi veya kötü deneyim sahibi oldum, bu birikimleri anlatmak bilgilerimi paylaşmak için ÇEKÜL
Akademi eğitimine destek verdim. Böylelikle onar›m uygulamalar›nda yap›lan hatal› uygulamalar›n
önüne belki geçebiliriz diye düşündüm. Kat›l›mc›lar
zaten isteyerek geldikleri için aktif olarak kat›l›yorlar. Kendileri ile benzer sorunlar› diğer arkadaşlar›n›n yaşad›ğ›n› görmek onlar› ortak çözüm bulmaya
itiyor. Kat›l›mc›lar›n çevrelerine daha farkl› gözle
bakt›klar›n› düşünüyorum ben bu eğitimlerden sonra, yapacaklar›n› ya da yapt›klar›n› sorgulamaya
başl›yorlar. Sonuçlar›ndan memnunum ama kat›l›mc›lar ile sonradan irtibat kurmak, eğitimlerin onlara neler verdiğini, daha sonraki zamanlarda fay-

dalanabildiler mi onu öğrenmek isterdim. Bir de gelen bütün teknik arkadaşlar›n hepsi ald›klar› kararlar› bir üst makamdakilere onaylatmakta zorluk çektiklerini dile getiriyorlar. Buna bir çözüm bulursak
çok güzel olacak...
Gökhan K›l›nçk›ran
ÇEKÜL Vakf› Yönetim Kurulu Üyesi, Mimar
ÇEKÜL’ün y›llard›r devam ettiği, yerel yönetimlere
teknik anlamda destek çal›şmalar›n›n en somut ve
örgütlü sonuçlar›ndan biri olduğu için akademiye
destek vermek istedim.
Konunun güncel ve k›sa vadeli sonuç al›nabilecek
bir yap›ya sahip olmas›ndan ve eğitim yöntemimizin
işteş bir süreç oluşturmas›ndan dolay› aktif kat›l›m
üst düzeydeydi. Bu eğitimler belediye teknik kadrolar›n›n yetenekleri ve hedeflerine uygun olarak
kendilerini geliştirmesini sağl›yor. Çal›şman›n devam›nda kat›l›mc›lar›n bu eğitimi nas›l kulland›klar› izlenebilirse daha da sağl›kl› bir işleyiş kurulabilir.
Metin Keskin, Yüksek Mimar-Restoratör
Bu eğitime, tarihsel ve kültürel miras›n, doğal
çevrenin korunmas›yla ilgili çal›şan kurumlar aras›
bağ› güçlendireceği, kat›l›mc›lara mesleki katk› ve
farkl› bir bak›ş aç›s› sağlayacağ›, öğrendikleri bilgileri olumlu yönde kullanacaklar›na inand›ğ›m için
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Gökhan
K›l›nçk›ran

destek verdim. Kat›l›mc›lar›n eğitime aktif olarak
kat›ld›klar›n› düşünüyorum; sorunlar›n› paylaşt›lar
ve çözüm yollar›na dair kendi düşüncelerini
aktard›lar. Eğitimin bir bölümü kuramsal
çerçevede olmas›na karş›n, kuramsal verilerin
uygulamaya dönüşmesindeki sorunlar da farkl›

Metin Keskin

boyutlarda tart›ş›ld›. Eğitimlerin, fakl› meslek gruplar›ndaki kat›l›mc›lara mesleki katk›da bulunmas›n›n yan› s›ra, yaln›z olmad›klar›, destek
alacaklar› bir ortam›n var olduğunu, bilgi ak›ş›n›n
karş›l›kl› sağlanabileceğini gösterdiğini düşünüyorum.

37
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YONCA MORALI
ÇEKÜL Vakf› Örgütlenme Koordinatörü

arihi Kentler Birliği’nin bilinçlendirme ve bilgilendirme misyonu d›ş›nda bir de önemli bir
uygulama misyonu bulunmaktad›r. Bu bağlamda, birliğin 2005 y›l›ndan 2009 y›l›na kadar devam eden “200 Ortak 200 Eser” program›n›n hedefi, üye belediyelerin tek yap› veya doku ölçeğinde
haz›rlayacaklar› restorasyon projeleri veya koruma
planlar›n› maddi olarak destekleyerek uygulama
yapmalar›n› teşvik etmektir. Birliğin üye aidatlar›ndan oluşan bütçesinin bir bölümünün yine üyelerin
haz›rlad›ğ› projelere aktar›lmas› sayesinde, belediyelerin koruma projeleri yapmas› teşvik edilmiş ve kolaylaşt›r›lm›şt›r. Programa 2009 y›l›nda kat›lan projeler de dahil olunca, program kapsam›nda desteklenen proje say›s› 200 olmuş ve program hedefine
ulaşarak sonlanm›şt›r.

T

3)

Kaynak yönetimi: Program›n başlad›ğ› 2005 y›l›nda koruma alan›nda ortaya ç›kan bir diğer
kaynak da İl Özel İdare’lerde biriken yüzde
10’luk katk› paylar›yd›. Daha çok projelerin uygulama aşamas›nda yararlan›lan bu destekle birlikte, ayn› sene içerisinde yereldeki koruma çal›şmalar›na yönelik iki tane yeni kaynağ›n oluşmas› sonucunda, belediyeler koruma çal›şmalar›n› planlay›p kaynak yönetimine gidebildiler.

4)

Kurullarla ilişkiler: Program kapsam›nda hibeden faydalanman›n şart›, haz›rlanan projelerin
ilgili koruma kurulu taraf›ndan onaylanm›ş olmas›d›r. Bir koruma projesinin haz›rlanma süreci, ihale ile başlay›p kurul onay› ile tamamlanan uzun ve kimi zaman s›k›nt›l› bir süreçtir.
Bazen birkaç seneyi bulan bu sürecin en aza
indirilmesi için belediyelerde koruma projelerini takip eden birimlerin (KUDEB, Tarihi Çevre

“200 Ortak 200 Eser” program›n›n hedefleri ve elde edilen sonuçlar şu şekilde s›ralanabilir:

200 Ortak 200 Eser Koruma
Projeleri Hibe Program›
1)

2)

Maddi imkanlar› k›s›tl› küçük belediyelere kaynak aktarmak: Belediyelerin koruma çal›şmalar›nda ilerlemeleri konusundaki en büyük engelin maddi imkans›zl›k olduğu görülmektedir.
Ortalama değeri 20-30 bin liray› bulan mimari
projelerin haz›rlanmas› pek çok belediye için
katlan›lmas› zor bir külfet teşkil ediyor. Programa kat›lan belediyelerin çoğunun ilçe belediyesi olmas› önemli bir göstergedir. Üyelerin y›ll›k aidatlar› nüfus büyüklüklerine göre belirlendiğinden, büyükşehir ve il belediyelerinden
ilçe ve belde belediyelerine doğru önemli bir
kaynak aktar›m› gerçekleşmiştir.
Proje yapma kapasitesi: “200 Ortak 200 Eser”
program› sayesinde pek çok belediye ilk defa
koruma projeleri haz›rlad›. Koruma çal›şmalar›n›n planlanmas›, acil olarak korunmas› gereken eserlerin belirlenmesi, ihale sürecinin başlat›lmas› ve koruma kurulu ile onay sürecinin
takip edilmesi gibi konular pek çok küçük belediyeye yönetimsel anlamda önemli bir deneyim sağlad›.

Koruma Bürosu…) veya diğer birimlerdeki
(İmar Müdürlüğü, Fen İşleri…) ilgili kadrolar›n
varl›ğ› çok önemlidir. Bu kadrolar›n deneyimi
artt›kça, koruma kurulu ve belediye aras›ndaki
ilişkilerin iletişim ve karş›l›kl› anlay›şa dayal›
uzun vadeli bir ilişkiye dönüşmesi ve onay sürelerinin k›salmas› mümkün oldu.
3)

Kültürel miras› yeniden işlevlendirme: Program, desteklenen projelere konu yap›lar›n belediye mülkiyetine geçmiş olmas› ve kamu yarar›na işlevlendirilmesi koşulunu gözetmektedir. Pek çok kamu binas› müze ve kültür merkezine dönüştürülerek, tarihi kent merkezlerinin yeniden cazibe merkezi olmas› yolunda tetikleyici rol üstlenmiştir. İki örnekte eski fabrika
binalar›n›n belediye taraf›ndan devral›n›p kültür amaçl› işlevlendirilmesi, sanayi miras›na
yönelik bilincin de artt›ğ›n› göstermektedir.

4)

Uygulama sürecinin h›zlanmas›: Önemli bir maliyet tutan restorasyon projelerinin haz›r olmas›,
uygulama aşamas›na geçilmesini büyük ölçüde
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h›zland›r›yor. Bu noktada İl Özel İdaresi’ne veya
uluslararas› fonlara başvuran belediyelerin uygulama için kaynak elde etmesi kolaylaş›yor.
5)

Planlaman›n önemi: Program kapsam›nda beş
adet koruma imar plan› haz›rlanm›ş ve kurul
onay›n› alm›şt›r. Bu planlar Savur ve Silvan gibi,
çok k›s›tl› imkanlar içerisinde tarihi değerini
vurgulamaya çal›şan ilçe belediyeleri taraf›ndan
gerçekleştirildi. Bir adet de alan yönetimi plan›
desteklenmiştir: Edirne Belediyesi’nin UNESCO
Dünya Miras listesine başvurduğu Selimiye Külliyesi Alan Yönetim Plan›’na maddi destek veren tek kurum Tarihi Kentler Birliği olmuştur.

Sonuç
“200 Ortak 200 eser” program›, kullan›ld›ğ› pek çok
yerleşimde koruma uygulamalar›n› başlatan bir tetikleyici olarak etkili olmuştur. Özellikle belde/ilçe ölçeğinde hem kaynak transferi aç›s›ndan hem de kültürel miras›n ilk defa gündeme getirilmesi ve alg›lanabilir k›l›nmas› aç›s›ndan öncü bir uygulama olmuştur. Öte yandan, Tarihi Kentler Birliği ve ÇEKÜL Vakf›’n›n yerel kültürel miras politikalar›n›n uygulama
alan› bulduğu önemli bir araç olarak da amac›na
ulaşt›ğ› görülmektedir. “Kaleli Kentler”, “İpek Yolu

Kültür Yolu”, “Endüstriyel Miras” ve “Alan Yönetimi”
gibi ana kavramlar ve politikalar›n uygulamaya akmas›n› sağlayan ve uzmanl›klar›n oluşmas›na katk›da
bulunan bir mekanizma olarak başar›l› olmuştur.
Program süresince destek kullanmaya hak kazanan
ve projelerini tamamlay›p kurul onay›n› alan 100
civar›ndaki projenin dağ›l›m› aşağ›daki gibidir:
39
18
17
11
7
6
6
5
4
3
2
2
2
2
1
1
1
1

sivil mimarl›k örneği
çeşme
sokak sağl›klaşt›rmas›
kamu binas›n›n üçü kent müzesi
çarş›
çevre düzenlemesi
kale restorasyonu
koruma amaçl› imar plan›
hamam restorasyonu
han restorasyonu
envanter çal›şmas›
fabrika restorasyonu ve işlevlendirme
kilise restorasyonu
medrese restorasyonu
cami restorasyonu
tarihi mezarl›k haritas›
tarihi dokunun haritas› (Kapadokya)
alan yönetim plan›

39
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uygulama örnekleri

Burç ve çevresi, doğu cephesi

Alanya Kalesi Tünel Mevkii
Sur ve Burçlar›
Restorasyon Projesi
lanya Kalesi, 2400 y›ll›k sürekli bir yerleşime
tan›kl›k eden 1. Derece Doğal, Arkeolojik,
Tarihi ve Kentsel bir sit alan›. Kültürel miras
bağlam›nda, belli bir dönemin kentsel ve mimari
özelliklerini, yap›m tekniklerini ve sosyal yaşam›n›
aç›klayan bir belge niteliğinde. Kale alan›nda bulunan yap›lar›n restorasyonu, korunmas› ve sit alan›
özelliklerine göre yeniden işlevlendirilmesi projeleri,
kamu ve sivil kuruluşlar›n işbirliği ve katk›lar›yla hayata geçiriliyor. 2010 y›l›nda “Alanya Eski Kent Dokusu ve Liman Surlar› ile Selçuklu Tersanesi” başl›kl› dosya ile Alanya Kalesi, UNESCO Dünya Miras
Listesine aday oldu.

A

Alanya Kalesi içinde Tünel Mevkii’nde bulunan sur
ve burçlar›n›n onar›lmas› sürecinin projelendirilme
çal›şmalar›na Tarihi Kentler Birliği, 2005 y›l›ndan
beri sürdürdüğü “200 Ortak 200 Eser” program›yla
ödenek sağlad›. Böylelikle tarihi, doğal ve kültürel
miras›n korunmas›, yaşat›lmas› ve gelecek kuşaklara aktar›lmas› yönünde önemli girişimlerde bulunan
üye belediyelerin teşvik edilmesine yönelik misyonunu sürdürdü.

Alanya Kalesi’nde, 480 Ada 1 Parsel Tünel Mevkii’nde
bulunan Sur ve Burçlar, Hazine mülkiyetinde olup
Alanya Belediyesi’ne 2008 y›l›nda tahsis edilmişti.
Hemen önünde kalenin an›tsal kap›lar›ndan birinin
bulunduğu bu bölüm, Alanya Kalesi’nin göze çarpan değerlerinden biri olan 6.5 km uzunluğundaki
surlar›n bir parças›d›r ve an›tsal kap› ile birlikte kalenin önemli noktalar›ndan birini oluşturmaktad›r.
Farkl› dönemlerde, burcun korunmas›na yönelik
onar›mlar yap›ld›ğ› anlaş›lmaktad›r.
Sur ve burçlar›n kültürel, fiziksel ve sosyal değerlerinin yan› s›ra mimari aç›dan taş›d›ğ› önem, uğrad›ğ›
fiziksel ve işlevsel değişiklikler ve içerdiği sorunlar
incelendi, yap›n›n onar›m ve koruma projesi bu veriler ›ş›ğ›nda oluşturuldu. Belgeleme aşamas›nda,
ileri belgeleme teknolojileri (lazer tarama ve fotoğrametri) geleneksel yöntemlerle sentezlendi, çal›şman›n güvenilirliği ve hassasiyeti güvence alt›na al›nd›.
1999 y›l› Antalya Koruma Kurulu taraf›ndan onaylanan Alanya Kalesi Koruma Amaçl› İmar Plan› uyar›nca, alan›n “Ziyaretçi Dan›şma ve Kale Bilgilendirme Merkezi ve Bak› Teras› (Manzara Teras›)”
amaçl› kullan›lmas›na karar verildi. Projeleri tamamlanm›ş olan yap›da uygulama aşamas›na gelindi.
Tünel Mevkii’ndeki sur ve burçlar ile an›tsal kap›n›n
onar›larak kullan›ma aç›lmas›, yap›y› hem Alanya
Kalesi için turistik aç›dan önemli bir bağlant› noktas›
konumuna getirecek, hem de sürekli bak›m yap›lmas› ile yap›sal bozulmalar engellenebilecektir.
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Burç ve çevresi, doğu ve kuzey cephe

41

İç avlu kuzey cephe kaleye giriş kap›s›
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Eski hali

Bergama Arastas› Sokak
Sa¤l›klaﬂt›rma Projesi
4. ve 15. yüzy›llarda şekillenmeye başlayan
tarihi Bergama Arastas›, üstü aç›k ve kapal›
dükkanlardan oluşan bir Osmanl› çarş›s›d›r.
Kentsel III. Derece Arkeolojik Sit Alan› içerisinde,
tarihi ticaret merkezinde yer alan arasta; yüzy›llar
boyunca ticarete ve zanaata hizmet vermiş, ancak
an›tsal ölçekli yap›lar d›ş›nda ticaret ve atölye yap›lar› zaman içinde, kullan›lan malzeme ve yap›m tekniğinin k›sa ömürlü oluşu ve büyük Bergama yang›nlar› nedeniyle yok olmuş ve yeniden inşa edilmiş.
Bugünkü yap›lar›n çoğu 19. yüzy›la aittir. Arastadaki
yap›lar genellikle özel şah›s mülkiyetinde olmakla
birlikte, Vak›flar Genel Müdürlüğü ve Bergama Belediyesi mülkiyetinde olan yap›lar da bulunuyor.

1

şat›lmas› ve sürekliliği için arastada iyileştirme çal›şmalar› yap›ld›.
Çarş› meydan›nda yap›lan düzenlemenin ard›ndan,
ÇEKÜL Vakf› taraf›ndan projelendirilen arasta sokaklar›nda sağl›klaşt›rma uygulamalar›, Tarihi Kentler Birliği ve İzmir İl Özel İdaresi’nin kaynak desteğiyle gerçekleştirildi. Arastan›n mimari projeleri Dor
İnş. Taah. Mimarl›k taraf›ndan haz›rland›, restorasyon uygulamalar› ise farkl› taahhüt şirketlerine yapt›r›ld›. Urgan Loncas› ve 2. Manifaturac›lar Sokağ›’nda,
Manifaturac›lar, Saraçlar ve Mescit Alt› Sokaklar›nda, Peynir ve İplik Pazarlar› ile Pabuççular ve Çizmeciler Arastas›nda altyap›, zemin döşeme ve cephe sağl›klaşt›rma uygulamalar› yap›ld›. Eski Peynir
Pazar›, “Üretici Han›mlar Pazar›’’ olarak yeniden işlevlendirildi.

Anadolu’da özgün niteliğini koruyabilmiş s›n›rl› say›daki tarihi Osmanl› arasta örneklerinden olan Bergama Arasta’s›nda; çizmeciler, pabuççular, manifaturac›lar, saraçlar ve zahireciler gibi farkl› loncalar
bir araya gelmiş. Geleneksel el zanaatlar›n›n üretim
yeri olarak yüzy›llar boyunca, Bergama ve köyleri ile
çevredeki diğer ilçelerin al›şveriş yapmak için uğrad›klar› yegâne yer olmuş. Bu anlamda somut ve somut olmayan kültürel miras›n birlikte korunarak yaYeni hali
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Burdur Piribaşlar Evi eski hali

Burdur Piribaﬂlar Evi
9. yüzy›l›n son çeyreğinde yap›lm›ş olup kentin eski ailelerinden Piribaşlar’a ait olan tarihi
ev, Burdur kentinin önemli sivil mimarl›k eserlerinden biridir. Cumhuriyet Caddesi ile Oluklaralt›
Caddesi’nin kesiştiği köşede yer alan tescilli yap›,
Burdur Belediyesi’nce sat›n al›nan restore edilmiş
ve Belediye Kültür ve Sanat Evi olarak işlevlendirilmiştir. Tarihi Kentler Birliği “200 Ortak 200 Eser”
fonundan al›nan destekle haz›rlanan restorasyon
projesi Mimar Nejat Üreğen taraf›ndan gerçekleştirilmiştir. Gerek çevresel ilişkileri gerekse yap›n›n alansal bütünlüğü aç›s›ndan çevresindeki üç parsel de
sat›n al›narak ilave proje kapsam›nda değerlendirilmiştir. Uygulamas› Şahin İnşaat Ltd. Şti. taraf›ndan
yap›lan restorasyon çal›şmas›nda, belediyenin öz
kaynaklar› ve İl Özel İdaresi fonu kullan›lm›şt›r.

1

Yap›n›n, gerek sivil mimarl›k eseri olarak taş›d›ğ›
değer, gerekse tarihi süreç içerisinde her türlü etkiye ve yap›sal müdahalelere karş› direnmiş ve varl›ğ›n› günümüze kadar taş›m›ş olmas› önemlidir. En
önemli ay›rt edici özelliği, komşu M›s›rl›lar Evi ile
bütünlük taş›mas›, köşedeki giriş formu ve üzerinde
yer alan cumbas›d›r. Çal›şma, 2009 y›l› Tarihi Kentler Birliği Özendirme Yar›şmas›’nda “Uygulama
Ödülü”ne uygun görülmüştür.
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Burdur Piribaşlar Evi eski hali
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Burdur Piribaşlar Evi yeni hali
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Kemaliye Tarihi Belediye
Hamam› Restorasyon
Projesi
ihannüma ve Evliya Çelebi Seyahatname'si
gibi 17. yüzy›l kaynaklar› Kemaliye’yi (Eğin),
bol meyve yetiştiren bağl›k bahçelik bir kasaba olarak anarlar. 19. yüzy›l›n ilk yans›na ait kaynaklarda, evleri yeşillikler içine yay›lm›ş şehrin güzelliğinden övgü ile söz edilir. Kemaliye kuruluşundan bu yana, çeşitli kültürlerin yaşand›ğ› bir yer olma özelliğini taş›r. Bu ortak kültürün izleri ayr›nt›lara da yans›r. Dut, ceviz, ç›nar, kavak ağaçlar›n›n
oluşturduğu, yeşilin bin bir tonu aras›nda yer alan
evler, doğal çevre ile mimari aras›ndaki uyumun en
güzel örneklerini sunar. Kemaliye evleri, topografya
yap›s›na uygun olarak konumlanm›şt›r. Araziyi ekonomik kullanma zorunluluğu nedeniyle, evler kademeli olarak şekillenmiş, düşey olarak düşünülmüş
ve tek katl› evler yerine iki, üç ya da dört katl› evler
tercih edilmiştir.

C

Kemaliye’nin tarihi miras›n›n önemli yap›lar›ndan
olan tarihi Belediye Hamam›’n›n, hamam işlevini
yeniden yerine getirecek şekilde restore edilerek
hamam geleneğinin yeniden canland›r›lmas› amaçlanmaktad›r. Dörtyolağz› Camisi ile birlikte 1658 y›l›nda yap›lan ve bugün büyük k›sm› harap olan hamam›n restorasyonu tamamlanma aşamas›ndad›r.
Döneminin hamam plan şemas›na sahip olan yap›
erkek ve kad›n bölümleri birbirine bitişik, ikiz hamamd›r. Bulunduğu sokakta, geçen y›llarda restore
edilen tarihi Kemaliye evleri, Hac› Hasangilin Değirmen ve Dörtyolağz› Camisi ile birlikte tarihi doku
içinde bütünlük göstermektedir. Çal›şmada proje
desteği TKB, onar›m giderleri ise İl Özel İdaresi fonu ile karş›lanm›şt›r.

Kemaliye Tarihi Belediye Hamam› eski hali

Kemaliye Tarihi Belediye Hamam› eski hali
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Kemaliye Tarihi Belediye Hamam› yeni hali
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Kemaliye Tarihi Belediye Hamam› yeni hali
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Kozan Kalesi Çevre
Düzenlemesi

Ç

ukurova’n›n en önemli kalelerinden biri olan
Kozan Kalesi’nin M.Ö. 2000’li y›llarda Asurlular taraf›ndan yap›ld›ğ› tahmin ediliyor.
400 metre yükseklikte bir tepe üzerinde, kente hakim bir konumda bulunan kalenin, tarih boyunca
birçok uygarl›ğa ev sahipliği yapt›ğ› bilinmektedir.
Yap›n›n bulunduğu tepenin eteklerinde yer alan ve
1292-1921 y›llar› aras›nda Kilikya Ermenilerinin dini merkezi olan Sis Ermeni Manast›r›, yerleşmenin
ağ›rl›k merkezlerinden biridir ve görsel belgelerden
geniş bir alana yay›ld›ğ› görülmektedir.

Proje, Tarihi Kentler Birliği’nin “200 Ortak 200
Eser” program›ndan 2006 y›l›nda ald›ğ› katk›yla
Trafo Mimarlar grubu taraf›ndan haz›rland› ve Zülfikar Tümer İnşaat Tic. San. Ltd. Şti. taraf›ndan İl
Özel İdaresi fonundan al›nan destekle tamamland›;
2009’da da yine TKB’nin Özendirme Yar›şmas›’na
kat›larak teşekkür belgesi ald›.

Kozan Kalesi Çevresi Düzenleme Projesi, kale çevresindeki doğal, tarihi ve kültürel alan›n korunmas›n›, tarih ve doğa turizmine kazand›r›lmas›n› amaçl›yor. Manast›rdaki çaml›k alan ile kale girişine kadar
olan yolu kapsayan uygulama bölgesinde yap›lan
yol ve ›ş›kland›rman›n yan› s›ra, arkeolojik park, seyir teraslar›,piknik alan› ve iki hizmet ünitesi de gerçekleştirildi.
Kozan Kalesi

Kozan Kalesi
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Kozan Kalesi çevre düzenlemesi

Kozan Kalesi seyir teras›
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Büyük Bedesten eski hali

K

Mülkiyeti özel kişilerin elinde bulunan bedestenin,
tarihi kimliğine ve işlevine uygun olarak korunarak
çağdaş bir işlevle geleceğe aktar›lmas›n› sağlamak
amac›yla; Tarihi Kentler Birliği’nin desteğiyle haz›rlanan restorasyon projesi Mimar Ahmet Dülger taraf›ndan gerçekleştirilmiş, uygulamas› Kütahya Belediyesi Belde A.Ş. taraf›ndan yürütülmüştür. Mülk sahipleri ve esnafla yap›lan bilgilendirme toplant›lar› ile
kat›l›mc› bir yaklaş›m izlenmiş, onar›m sonras›nda
yap›, “el sanatlar› çarş›s› ve yöresel yemeklerin sunulduğu sosyal mekân” olarak, yöresel somut olmayan kültürel miras› yaşatmaya yönelik yeni bir işlevle
donat›lm›ş, kentin sosyal, kültürel ve turizm yaşam›na yönelik bir çekim merkezine dönüştürülmüştür.

Kentin eski çarş› bölgesinde bulunan yap›, onar›mdan önce sebze ve meyve sat›ş yeri olarak kullan›lmaktayd›. Kullan›mdan ve müdahalelerden kaynaklanan nedenlerle baz› değişikliklere uğram›ş olsa da
özgün niteliklerini büyük ölçüde koruyarak günümüze ulaşabilmiştir. Tuğla, moloz taş ve k›smen
kesme taş kullan›larak inşa edilen, hafif sivri beşik
tonozla örtülü olan Büyük Bedesten’in iç mekân›nda 19. yüzy›l sonlar›na ait fresko tekniğinde bitkisel
ve figürlü süslemeler de dikkat çekmektedir.

Büyük Bedesten’in bulunduğu eski çarş›n›n iki
önemli sokağ› olan Kavaflar ve Saraçhane sokaklar›nda da sağl›klaşt›rma ve cephe düzenleme çal›şmas› yap›larak geleneksel ticaret merkezinin yeniden
canlanmas›na önayak olunmuştur. Kavaflar ve Saraçhane Sokaklar Cephe Sağl›klaşt›rma Uygulamas›’n›n projesi Grena Mimarl›k taraf›ndan, uygulamas›
ise bölge esnaf› ve mülk sahipleriyle uzlaş› ve paylaş›mc› bir işbirliği içinde, Kültür ve Turizm Bakanl›ğ›
desteği ve belediyenin özkaynaklar› ile Türkmen
Restorasyon İnşaat Taahhüt taraf›ndan tamamlanm›şt›r. Her iki proje ile Kütahya Belediyesi, 2009 y›l›
Tarihi Kentler Birliği Özendirme Yar›şmas›’nda Metin
Sözen Koruma Büyük Ödülü’ne uygun görülmüştür.

Kütahya Büyük Bedesten
Restorasyonu ile Kavaflar
ve Saraçhane Sokaklar
Cephe Sa¤l›klaﬂt›rma
Uygulamas›
ütahya’n›n en önemli an›tsal mimari yap›lar›ndan biri olan, yaklaş›k 550 y›ll›k Büyük
Bedesten, Osmanl›lar›n Anadolu ve Balkanlar’da erken devirde inşa ettikleri bedesten yap›lar›n›n da özgün bir örneğidir. Kay›tlar, 15. yüzy›l›n ikinci yar›s›nda Fatih Sultan Mehmet döneminin ünlü
vezir ve sadrazam› Gedik Ahmet Paşa taraf›ndan
yapt›r›ld›ğ›n› göstermektedir.
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Büyük Bedesten yeni hali
Kavaflar Sokak eski hali

Büyük Bedesten iç mekân eski hali

Kavaflar Sokak yeni hali
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Büyük Bedesten iç mekân yeni hali
Saraçhane Sokak eski hali

Kavaflar Sokak yeni hali

Saraçhane Sokak yeni hali

200ortak200eser.qxd

3/26/11

10:23 AM

Page 52

Nilüfer Özlüce Kilise
Restorasyonu ve
Kültür Merkezi
ursa’n›n Nilüfer ilçesinde, Özlüce Mahallesi
Köyiçi meydan›nda bulunan belediyeye ait
tescilli kilise yap›s›, 19. yüzy›lda Rum Ortodoks kilisesi olarak yap›l›p Cumhuriyet’in ilk y›llar›nda, mübadeleden sonra camiye dönüştürülmüştür.
Nilüfer bölgesinde ayakta kalm›ş az say›daki tarihi
yap›dan biri olan ve yeni Özlüce Camisi’nin yap›lmas›ndan sonra kullan›lmayan yap›, onar›larak Kültür ve Sanat Evi olarak işlevlendirildi. Geçmişte
hem kilise hem cami olarak kullan›ld›ğ› için “Bursa’n›n Ayasofya’s›” olarak da an›lan Özlüce Kilise’nin restorasyonu, Bulgaristan’da kilise restorasyonlar›nda çal›şm›ş ustalar ile yürütüldü.

B

İç mekân yeni hali

Kilise yap›s›n›n çok amaçl› salon olarak kullan›lmas›
için D›şişleri Bakanl›ğ› ile Kültür ve Turizm Bakanl›ğ›’n›n onay yaz›lar› al›nd›. Özlüce Kültür Merkezi’nin
projesi, Tarihi Kentler Birliği’nin desteğiyle, Nilüfer
Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü Tarihi Çevre BüroD›ş cephe yeni hali

Eski hali

Yeni hali
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su’ndan Mimar Adnan Artan, uygulamas› ise Mimar
Şaziye Sezginer gözetiminde gerçekleştirildi. 2006
y›l›nda Tarihi Kentler Birliği Özendirme Yar›şmas›’nda projesi ödüllendirilen çal›şma tamamland›ktan sonra da 2009 y›l› Yar›şmas›’nda “Uygulama
Ödülü” ald›.

olan köşelerdeki ahşap merdivenlerden galeri kat›na
ç›k›lmaktad›r. Kilise camiye dönüştürülürken, doğudaki apsis bir duvarla kapat›larak bir mekân elde
edilmiştir. Güney duvardaki bir pencere mihraba
dönüştürülürken, pencerelerden çoğu örülmüştür.
Yap›n›n kuzeybat› köşesine bir minare eklenmiştir.

Bugüne kadar kapsaml› bir araşt›rmaya konu olmayan yap›n›n tarihi ve hangi azize adand›ğ› bilinmemektedir. Doğuya yönelmiş, üç nefli bazilikal planl›
ve içten beşik tonoz, d›ştan çift eğimli k›rma çat› örtülüdür. Duvarlar taş tuğla almaş›k örgü, tonoz örtü
ise bağdadi teknik ile yap›lm›şt›r. Bugün biri y›k›lm›ş

Restorasyon sürecinde yap›, sonradan yap›lan müdahale ve eklentilerinden ar›nd›r›ld›, boya ve s›valar
kaz›narak özgün yap›s› ortaya ç›kar›ld›. Cami kullan›m› s›ras›nda doldurulan zeminden ç›kar›lan k›r›k
sütun başl›klar› ile diğer süslemeler orijinaline uygun şekilde tamamlanarak yerine yerleştirildi.

53

İç mekân eski hali
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D›ş cephe yeni hali

Talas Okutan Kona¤›

sonra hizmete aç›lan yap› kültür evi olarak işlevlendirilmiştir.

O

Mülkiyeti Talas Belediyesi’ne ait olan yap›n›n restorasyon projesi, Tarihi Kentler Birliği’nin “200 Ortak
200 Eser” desteğiyle mimar Seyit Mehmet Polat taraf›ndan haz›rland›. Uygulamas› ise Vaka İnşaat ve
Peyzaj Tasar›m taraf›ndan yap›ld›.

kutan Konağ›, Talas’›n tarihi dokusunda
önemli bir yere sahip olan geleneksel sivil
mimarl›k örneği yap›lar›n en önemlilerindendir. Bu yönüyle Talas’ta sivil mimarl›k örneği geleneksel konutlar›n odağ›nda yer al›r. Özellikle restorasyonu tamamlanarak hizmete aç›lan konak, bu
bölgede yap›lmakta olan ve yap›lacak pek çok restorasyon çal›şmas›na öncü bir örnek olmas› sebebiyle de önemli bir yere sahiptir. Okutan Konağ›,
Talas’›n kültürünü, mimarisini ve bulunduğu yeriyle
de sosyal yaşant›s›n› dile getirmektedir.
Kayseri’nin Talas ilçesinde bulunan Okutan Konağ›
19. yüzy›la tarihlendirilmektedir. Süslemeleri ve mimarisindeki detaylarla 19. yüzy›l özelliklerini yans›tan bir yap›d›r. Ayr›ca sütunlarla hareketlendirilmiş
barok tarz› yans›tan merdivenleri ile giriş düzenlemesi de Okutan Konağ›’n›n en önemli ay›rt edici
özelliğidir. Bodrum, zemin ve birinci kat olmak üzere üç katl›d›r. Giriş cephesinde üç kemerli aç›kl›k
şeklinde düzenlenerek cephesi hareketlendirilmiştir. Orta sofal› plan tipinde inşa edilmiştir. Uzunca
bir dönem at›l vaziyette kalan yap› kamulaşt›r›l›p,
Talas Belediyesi mülkiyetine al›narak restore edilmiştir. 2009 y›l›nda restorasyonu tamamland›ktan

Restorasyon çal›şmas›
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D›ş cephe eski hali
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İç mekân yeni hali
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Osmangazi Meliha Türkay
Evi-Heykel Sa¤l›k Oca¤›
smangazi Alacamescit Mahallesi’nde bulunan, mülkiyet Osmangazi Belediyesi’ne ait
19. yüzy›l sonunda inşa edilmiş, iç sofal› ahşap karkas yap›, köklü bir onar›mdan sonra konuttan
sağl›k ocağ›na dönüştürüldü. Feraizci sokakta ayakta
kalmay› başarm›ş ender yap›lardan biri olarak geçmişi günümüze taş›yan bu sivil mimari örneğinin sokak
siluetine katk›s› büyüktür. Mülk sahibi taraf›ndan Osmangazi Belediyesi’ne hibe edilen yap›, sağl›k ocağ›
olarak işlevlendirildi. Çal›şma öncesinde yap› bodrum
kat seviyesine kadar y›k›lm›ş durumda olduğundan,
orijinaline uygun şekilde yeniden inşa edildi.

O

TKB “200 ortak 200 Eser” program›ndan al›nan
destekle haz›rlanan rekonstrüksiyon projesi Gülgün
Y›lmaz Mimarl›k Restorasyon İnşaat, uygulama ise
Engin Çelik İnşaat taraf›ndan gerçekleştirildi. 2008
y›l›nda başlayan ve alt› ayda tamamlanan uygulama
çal›şmas›n›n ard›ndan yap› bugün Heykel Sağl›k
Ocağ› olarak hizmet veriyor.
Yeni hali

Eski hali

Eski hali

Eski hali
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Osmangazi Gökdere
Medresesi
ursa’n›n Osmangazi ilçesi, Kayhan Mahallesi’nde bulunan Gökdere Medresesi, II. Beyaz›d döneminde, Zeyrekzade Paşa Çelebi
taraf›ndan yapt›r›ld›ğ› san›lan bir yap›… Mülkiyetinde bulunduğu Vak›flar taraf›ndan, çok amaçl› kültür
merkezi olarak onar›lmak ve kullan›lmak üzere Osmangazi Belediyesi’ne tahsis edilmiş.

B

Yeni hali

Medresenin ortas›nda bulunan avlunun üç taraf› revaklarla çevrili; giriş kap›s›n›n tam karş›s›nda ise kubbeli bir eyvan› var. Onar›mdan önce eyvan›n üzerindeki kubbenin y›k›lm›ş olmas› nedeniyle nem alan
duvarlarda derin yap›sal çatlaklar bulunmaktayd›.
Osmangazi Belediyesi’nin bu çal›şmaya başlarken
amac›, bu değerli yap›y› onararak ayağa kald›rmak
ve Bursa halk›na hizmet edecek bir yap› olarak kültür merkezi haline getirmekti. TKB’nin “200 Ortak
200 Eser” program›ndan al›nan destekle projesi Piray Mimarl›k İnşaat Tic. ve San. Ltd. Şti., uygulamas› ise Engin Çelik İnşaat San.ve Tic. Ltd. Şti. taraf›ndan yap›lan restorasyon çal›şmas› 2006 y›l›nda
tamamland›.
Haziran 2007'de hizmete aç›lan Gökdere Kültür
Merkezi’nde Türk sanat müziği, Türk tasavvuf müziği ve klasik müzik dinletilerin yan› s›ra çeşitli enstrüman dersleri, Arapça ve Osmanl›ca dil kurslar›
düzenleniyor. Zaman zaman söyleşilerin gerçekleştiği bir sosyal etkinlik merkezi olarak da kullan›l›yor.

Eski hali

Eski hali
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Yeni hali

Yeni hali
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Eski hali

Sultanhisar Zeytinya¤›
Fabrikas›
ultanhisar ve çevresinin tipik üretim işletmelerinden biri olan zeytinyağ› fabrikas›, geç
Osmanl› dönemi endüstri miras› özelliği taş›yan bir yap›d›r. Ahmet Hakk› Balc›oğlu taraf›ndan
1900’lü y›llar›n baş›nda sat›n al›nan fabrikan›n kesin kuruluş tarihi bilinmiyor. 1970’li y›llarda kapat›ld›ktan sonra 2000 y›l›nda Sultanhisar Belediyesi’ne
hibe edildi. Yap› grubunun restorasyon projesi
TKB’nin desteği ile Mimar Emre Kaynak taraf›ndan
haz›rland› ve uygulamas› Balc›oğlu ailesi taraf›ndan
sağlanan maddi kaynak ile Kaynak İnşaat taraf›ndan gerçekleştirildi. Restorasyonun ard›ndan fabrika, Adnan Menderes Üniversitesi Sultanhisar Meslek Yüksek Okulu’na, Hakk› Balc›oğlu kampüsü
kapsam›nda zeytinyağ› müzesi, toplant› ve sergi salonu, kütüphane, idari bina ve ek derslik olarak kullan›lmak üzere devredildi.

S

Yak›n tarihte yap›lan imar planlamas› sonucunda,
fabrikan›n arsas›n›n ortas›ndan yol geçirilerek arsa
ikiye bölünmüş, demiryoluna bitişik bölümü kamulaşt›r›larak dini tesis alan› olarak kullan›lm›ş, istif
yerleri ve diğer bölümler ile fabrikaya ait özel demiryolu bağlant› hatt› y›k›lm›şt›.

Eski hali

Yap›lan çal›şmalarla sar› renkli idari bina, yönetim
ve personel ihtiyaçlar› için planland›, bahçeye aç›lan iki odas› da öğrencilere yönelik sosyal kullan›mlara ayr›ld›. K›rm›z› renkli depo yap›s› ise kütüphane
olarak onar›larak okuma salonu, çal›şma odas›, internet laboratuar› ve ana kütüphane bölümü olarak
tasarland›. Orta bölümde yap›n›n mekânsal derinliğini vurgulamak amac›yla galeri b›rak›ld›.
Taş olarak korunan ana fabrika yap›s›n›n birinci bölümü, içindeki taş bask› presi yerinde b›rak›larak,
sergi salonu ve fuaye olarak düzenlendi ve ek bölümü kafeye dönüştürüldü. Yap›n›n ikinci bölümü ise
toplant› salonu olarak restore edildi, buradaki dinlendirme kazanlar›na ait altl›klar korunarak üzeri
cam döşeme ile kapland›. Yap›lara ayr›ca,
M.Y.O.’nun ek derslik ihtiyac›n›n karş›lanmas› amac›yla yeni bir yap› eklendi.
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yeni kitaplar
Danielo¤lu’nun Antalya seyahati
Suna-İnan K›raç Akdeniz Medeniyetleri Araşt›rma Enstitüsü, yolu Antalya’ya
düşen ve yaz›lar›nda Antalya’dan bahseden 19. yüzy›l gezginlerinin nadir eserlerini Türkçeye kazand›r›yor. “Çeviri Dizisi” projesinin yeni kitab›, 1850 Y›l›nda
Yap›lan Bir Pamphylia Seyahati okuyucuyla buluştu.
Aslen Antalyal› olan D. E. Danieloğlu’nun ilk defa 1855’te İstanbul’daki Anatoli
Matbaas›’nda bas›lm›ş 189 sayfal›k seyahatnamesinin Yunanca asl›ndan çevirisi
Ayşe Özil taraf›ndan yap›lm›ş.
Danieloğlu’nun “Neden yan› baş›m›zdaki antik kal›nt›lar› görmeye gitmiyoruz…
Bu kal›nt›lar› İngiliz ve Frans›z seyyahlar›n yaz›lar›ndan öğreniyor olmak gerçekten utanç verici” cümleleriyle başlayan kitab›n kapağ›nda da yazar›n
“Antalyal›l›ğ›” özellikle belirtiliyor.
E. Danieloğlu, dört arkadaş› ile ç›kt›ğ› 13 günlük gezinin notlar›n› 5 bölümde
toplam›ş. Perge, Silyon, Aspendos, Side ve Lara’y› kapsayan seyahatname, antik
kentler ve kal›nt›lar hakk›nda bilgi veriyor. Diyalog ve çeşitli betimlemelerle süslenen eser ayn› zamanda
19. yüzy›l Antalya’s›n›n genel bir portresini çiziyor.
Kitab›, ÇEKÜL Vakf› Anadolu Araşt›rmalar› Bilgi-Belge Merkezi’nde inceleyebilirsiniz.

Roma dönemi lahitleri
Suna-İnan K›raç Akdeniz Medeniyetleri Araşt›rma Enstitüsü yay›nlar›na bir yenisi
daha eklendi. Türkiye’deki Roma ‹mparatorluk Dönemi Lahitleri ad›n› taş›yan kitap,
bilim insanlar› ve araşt›rmac›lar›n yan› s›ra konuya ilgi duyan merakl›lar için de kapsaml› bir kaynak olma özelliğini taş›yor.
Kitap, Dr. Guntram Koch taraf›ndan haz›rlanm›ş. Almanca asl›ndan çevirisinde ise
Burhan Vark›vanç’›n imzas› var. Çevirisiyle beraber orijinal metnin de kitapta yer
ald›ğ›n› belirtelim.
Beş ana bölümden oluşan Türkiye’deki Roma ‹mparatorluk Dönemi Lahitleri’nde,
Anadolu d›ş›ndan ithal edilen örneklerin yan›nda, Anadolu’da üretilen lahit ve
ostothek buluntular›n›n üretim süreçleri ve atölyeler, form ve malzeme türleri ile
bölgesel ve yerel özellikleri inceleniyor. Bu bölümlerin yan› s›ra çal›şmada detayl› bir
kaynakça ve görsel malzemeler de bulunuyor.

Kitaplar.qxd

3/26/11

10:29 AM

Page 61

Sanat Tarihi Aç›s›ndan Erzurum
Atatürk Üniversitesi Güzel Sanatlar Enstitüsü Yay›nlar›’ndan ç›kan Sanat Tarihi
Aç›s›ndan Erzurum, kentin neredeyse tüm tarihi yap›lar›n› bir araya getiren bir
envanter niteliğinde. Bu kapsaml› kitap Prof. Dr. Hamza Gündoğdu, Prof. Dr. Ahmet
Ali Bayhan ve Arş. Gör. Muhammet Arslan taraf›ndan haz›rlanm›ş, Doç. Dr. Ali
Murat Aktemur ve Dr. N. Tuba Yiğitpaşa da çal›şmalara katk›da bulunmuş.
Sanat Tarihi Aç›s›ndan Erzurum’da önemli eserlerle ilgili k›sa ama doyurucu bilgiler
yer al›yor. Eserlerin kronolojik değil alfabetik s›ralama ile anlat›lmas› kitapta takip
edilmelerini oldukça kolaylaşt›r›yor. Kitapta Erzurum Tarihçesi, Taş›nmaz Kültür
Varl›klar›, Erzurum’da Mimari ve İlçelerde Bulunan Kültür Varl›klar› adl› dört ana
başl›ğ›n yan› s›ra tüm çal›şman›n özetlendiği bir Değerlendirme ve Sonuç ile ayr›nt›l›
Bibliyografya, Çizim Listesi ve Fotoğraf Listesi bölümleri de mevcut.

Osmanl› Vilayet Salnamelerinde Mamuratülaziz
Osmanl› Vilayet Salnamelerinde Mamuratülaziz’in ayr›nt›lar›na geçmeden önce
kitab›n başl›ğ›nda bulunan iki kelimeyi aç›klamak gerekiyor. Mamuratülaziz,
Elaz›ğ’›n eski ad›. Salname Farsça “sene” demek olan “sal” ile mektup, kitap
anlam›na gelen “name” sözcüklerinin birleşmesiyle meydana gelmiş bir kelime.
Günümüzde salnamenin karş›l›ğ› olarak y›ll›k kelimesi kullan›l›yor.
Yrd. Doç. Dr. Mehmet Köçer, Murat Babuçoğlu ve Cengiz Eroğlu, kitab›n
önsözünde belirttikleri gibi, “bir kültür ve medeniyet merkezi olan Mamuratülaziz’in
ilgili dönemini vesikalar›n elverdiği ölçüde ayd›nlatmaya” çal›şm›şlar. Bu çal›şmayla
“şehirlerin hat›ra defteri, belleği” diye tan›mlad›klar› salnameleri inceleyerek bir
dönemin Elaz›ğ’›na ›ş›k tutuyorlar. Ele ald›klar› dönem 1869-1907.
Elaz›ğ Valiliği ve Elaz›ğ Belediye Başkanl›ğ›’n›n katk›lar›yla bas›lan kitapta “Mamuratülaziz
Vilayetinin Mülki ve Askeri Teşkilat›”, “Nüfus” “Mektep, Medrese ve Kütüphaneler”,
“Cami, Tekke ve Zaviyeler” gibi bölümler bulunuyor. Osmanl› Vilayet Salnamelerinde
Mamuratülaziz’de ayr›ca Osmanl› devletinin doğu ve güneydoğu bölgesinin idari yap›s›, coğrafyas›ndan isminin
kökenine Harput tarihiyle ilgili ayr›nt›lar da var.

“Elaz›¤ Buluﬂuyor”
Cumhuriyet’in 100. y›l› olan 2023 y›l›nda, Elaz›ğ’›n olmas› gerektiği yeri ve bu yoldaki
hedeflerini belirlemek amac›yla Elaz›ğ Valiliği, Elaz›ğ Belediyesi, F›rat Üniversitesi, Elaz›ğ
Ticaret ve Sanayi Odas› ve sivil toplum örgütlerinin desteğiyle 2006 y›l›nda başlat›lan
“Elaz›ğ Buluşuyor-2023” projesi kapsam›nda yap›lan çal›şmalar dört kitapta topland›.
“Elaz›ğ Buluşuyor” projesi eğitimden tar›ma, sanayiden kültürel yenilenmeye, yabanc›
yat›r›mlardan bilgi ekonomisine, su sorunundan kent planlamas›na kadar Elaz›ğ’›n şu
andaki durumunu ve gelecek hedeflerini ortaya koymay› amaçl›yor. 2006 y›l›ndan bu
yana yap›lan çal›şmalar›n bir derlemesi olan Elaz›¤ Buluﬂuyor 2008-2023 Stratejik
Vizyonu, Elaz›¤’da Geçmiﬂten Günümüze Spor, Elaz›¤ Su Ürünleri Sektörü ve Elaz›¤ El
Sanatlar› adl› kitaplar› ÇEKÜL Bilgi-Belge Merkezi’nde bulmak mümkün.
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haberler
‹stanbul ve Marsilya,
endüstri miras› için bir
arada

Ç

EKÜL Vakf›, 20 y›ll›k birikim ve tecrübesiyle,
“endüstri miras›”n›n korunarak yaşat›lmas›
ve kent yaşam›na kat›lmas› için bilinç ve duyarl›l›k yaratmak amac›yla “‹stanbul-Marsilya: Endüstri Miras›n› Görünür ve Anlaﬂ›l›r K›lmak” başl›kl›
bir proje geliştirdi. Sivil Toplum Diyaloğu-İstanbul
2010 Avrupa Kültür Başkenti Hibe Program› kapsam›nda haz›rlanan proje, çağdaş sanat› toplumun
farkl› kesimleriyle buluşturmak amac›yla 1994 y›l›nda Marsilya’da kurulan Bureau des Compétences
et Désirs (Yetenekler ve İstekler Ofisi) ile birlikte yürütülüyor. 2010 Avrupa Kültür Başkenti olan İstanbul ve 2013 y›l›n›n Avrupa Kültür Başkenti olarak
belirlenen Marsilya aras›nda, kültürel ve akademik
işbirliklerinin kurulmas› da hedefleniyor.
ÇEKÜL Vakf›, “‹stanbul-Marsilya: Endüstri Miras›n›
Görünür ve Anlaﬂ›l›r K›lmak” projesiyle, iki kent aras›nda yüzy›llard›r devam eden bağlar›n güçlendirilmesinin yan› s›ra, pek çok kentte gözden ç›kar›lan
endüstri miras›n›n, kent kimliği için önemine de
dikkat çekmiş olacak.

‹ki kentin endüstri miras› sergi
ve kitaba konu oluyor
Marsilya ve İstanbul kentlerindeki endüstri miras›n›n
görünür k›l›nmas› için proje kapsam›nda yap›lacak
önemli etkinlikler aras›nda bir sergi ve kitap da bu-

Marsilya Endüstri Miras› Yap›s›

lunuyor. Kendisi de bir endüstri miras› olan Kuledibi’ndeki Hamursuz F›r›n›, sergiye ev sahipliği yap›yor. 10 Mart’ta aç›l›ş› yap›lan sergide, sanatç› Serkan
Taycan’›n İstanbul ve Marsilya’da gerçekleştirdiği fotoğraf çal›şmalar›ndan oluşan 30 eser sergileniyor.
Küratörlüğünü Ruşen Aktaş’›n yapt›ğ› sergide yer
alan eserler ayr›ca araşt›rma makalelerinden oluşan
proje kitab›na da dâhil edilecek. Kitap, Ahmet Sezgin ve Ruşen Aktaş taraf›ndan yay›ma haz›rlan›yor.

153 y›ll›k Kâgir De¤irmen
Bostan binas› ›ﬂ›kland›r›lacak
Endüstri miras›n› kent yaşam›na dâhil etmek amac›yla sembolik olarak Üsküdar’daki Kâgir Değirmen
Bostan binas›n›n cephesi proje kapsam›nda ›ş›kland›r›lacak. Yap›n›n ›ş›kland›r›lmas›yla, endüstri miras›n›n sembolik olarak kentte görünürlüğünün art›r›lmas› hedefleniyor. Kâgir Değirmen Bostan binas›ndaki ›ş›k yerleştirmesi, enstalasyon sanatç›s› Bertrand Ivanoff taraf›ndan yap›lacak. Iş›kland›rma,
Mart ve Nisan aylar› boyunca görülebilecek. Kentlilik ve koruma bilincinin oluşturulmas› için üniversite
öğrencileri de projenin hedef kitlesi aras›nda. Mimar
Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Mimarl›k ve Güzel
Sanatlar Fakültesi ile Bahçeşehir Üniversitesi Mimarl›k Fakültesi öğrencileri, Bertrand Ivanoff önderliğinde bir dizi atölye çal›şmas› gerçekleştirilecek.

Hasanpaşa Gazhanesi (Kad›köy/İstanbul)
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Hamursuz F›r›n› Sergi

‹lkö¤retim ö¤rencileriyle
e¤itim çal›ﬂmas›
Mart ve Nisan aylar› boyunca kent ve endüstri miras› ilişkisini kurmak ve toplumda bilinç ve fark›ndal›k
yaratmak için İstanbul’daki ilköğretim ve ortaöğretim
okullar›nda yürütülen eğitim çal›şmas› başlad›. Eğitimde, özellikle endüstri miras›n›n güncel hayatla ve
toplumsal alanla ilişkilendirilmesi hedefleniyor. Belirlenen ilköğretim okullar›n›n 8. ve 9. s›n›f öğrencileriyle, proje kapsam›nda haz›rlanan “‹stanbul Endüstri Miras› Haritas›” eşliğinde alan gezileri yap›l›yor.
Ayr›ca, program›n dan›şmanl›ğ›n› yapan Yrd. Doç.
Gül Köksal taraf›ndan, İstanbul’un endüstri yap›lar›n›
ele alan öğretmenlere yönelik bir eğitim düzenlendi
ve detayl› bir eğitim k›lavuzu haz›rland›.

Neden ‹stanbul ve Marsilya?
İstanbul ve Marsilya Akdeniz havzas›n›n iki önemli
liman kenti… Yüzy›llar boyunca aralar›nda güçlü
bir ticari ve kültürel ilişki süregelmiş.
İstanbul’un ilk modern liman› olan Galata liman›,
Marsilya liman›n› inşa eden ayn› şirket taraf›ndan
yap›lm›ş. Marsilya’da üretilen kiremit ve tuğlalar 19.
yüzy›l İstanbul’unun yeni ve modern mimarisinde
ağ›rl›kl› olarak kullan›lm›ş.
19. yüzy›lda her iki kentte de yoğun bir sanayileşme sürecinden geçiyor. Yeni dönemin ihtiyaçlar›n›

karş›lamak amac›yla modern limanlar›n çevresindeki alanlar da h›zla gelişiyor. İki kente de sanayileşme çağ›ndan kalan sorunlar, yaln›zca yoğun
bir kentleşme ve h›zl› nüfus art›ş› olmakla kalm›yor, kentsel dönüşüm sürecinde endüstri miras›n›n yeniden kullan›lmas› için yeni f›rsatlar›n yarat›lmas› da gerekiyor.
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Kad›köy’ün tarihi
Yelde¤irmeni Mahallesi
canlan›yor

Ç

EKÜL ile TKB üyesi Kad›köy Belediyesi’nin
ortakl›ğ›nda, “Yeldeğirmeni Mahallesi Canland›rma”1 ad› verilen bir proje haz›rland›.

Yeldeğirmeni’nin günümüze kadar gelen tarihi dokusu ve kendine özgü mahalle kimliğinin korunmas› ve yaşat›lmas› için 2010 y›l›n›n Ağustos ay›nda
başlayan proje ile sosyal, ekonomik ve fiziki anlamda daha sağl›kl› ve yaşanabilir bir kent parças› yarat›lmas› amaçlan›yor. Her aşamas›nda, Yeldeğirmeni’nin sorunlar›n› ve ihtiyaçlar›n› gözlemleyen Yeldeğirmeni halk›yla birlikte yürütülen proje, sürdürülebilir bir canlanmay› hedefliyor.
200 kadar tescilli eserin bulunduğu Yeldeğirmeni’nin
altyap›s›n›n yenilenmesi, tarihi eserlerin korunmas›
ve işlevlendirilmesi, kamusal alanlar yarat›lmas›, cephe düzenlemeleri gibi fiziki projelerin yan› s›ra mahalle halk›n›n sorumluluk alacağ› mahalle örgütlenmesinin kurulmas›, esnaf birliğinin oluşturulmas›, etkinlik ve atölye çal›şmalar› yap›lmas› gibi sosyal projeler de canland›rma kapsam›nda hayata geçiriliyor.
Proje ile, önemi önümüzdeki y›llarda artacak Yeldeğirmeni’nin mahalle kimliğini koruyabilmesi sağlanacak. Bütüncül bir yaklaş›mla ele al›nacak mahallede ortaya ç›kabilecek yanl›şlar›n böylece önüne
geçilmiş olacak.

Hedef hem fiziki hem sosyal
canlanma sa¤lamak
Hedef ve eylemler “mahalle kimliğinin korunmas›”,
“bütüncü canland›rma stratejileri geliştirilmesi”,
“yerel örgütlenmenin desteklenmesi” ve “mahallenin kent ile bütünleştirilmesi” ana başl›klar› alt›nda
toplan›yor. Kent merkezinde sosyal ve ekonomik
olarak sürdürülebilir bir dokunun yarat›lmas› için,
mahalle yaşant›s›na dayal› dinamiklerin oluşturulmas›na büyük önem veriliyor.
İlk etap çal›şmalar›, Yeldeğirmeni’nin kentsel omurgas›n› oluşturan ve ana canland›rma koridoru olarak belirlenen Karakolhane Caddesi’nde başlad›. Mahallenin
karakteristik binalar›ndan büyük k›sm›n›n bulunduğu
İskele Sokak üzerinde, “bir kültür aks›” oluşturmak
amac›yla hayata geçirilecek projeler de ilk etap çal›şmalar› aras›nda yer al›yor. Bu çerçevede kamulaşt›r›-
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lan an›tsal tarihi yap›lar restore edilerek mahalle halk›n›n kullan›m›na yönelik işlevlendirilecek. İskele Sokak
üzerindeki park, aç›k alan ve yaya kullan›m›na yönelik
düzenlemelerle bu koridor, kamusal bir alan olarak
“mahalle hayat›n›n” kalbini oluşturacak. Restorasyon
çal›şmalar› projenin sadece fiziki bölümünü oluşturuyor. Mal sahiplerine teknik ve finansal destek verilerek, bireylerin inisiyatifine bağl›, aşağ›dan yukar› bir
restorasyon program› uygulan›yor.
Mahalledeki gönüllüler, sivil inisiyatifler, sivil toplum
örgütleri ve mahalle esnaf› ile birlikte hayata geçirilecek 2. el pazarlar›, halk kat›l›m›na aç›k sanatsal
faaliyetler, yazl›k sinema gibi etkinlikler ile kaybolmakta olan mahalle hayat›n›n ve ilişkilerinin onar›lmas›, projenin sosyal olarak sürdürülebilmesi için
planlanan çal›şmalar aras›nda.

Gönüllü merkezi oluﬂturuldu
Yeldeğirmeni’nde yaşayan, mahalleye gönül vermiş
herkesin deneyim, görüş ve fikirleri “Yeldeğirmeni
Canland›rma Projesi”nin temelini oluşturuyor. Bu
nedenle, gönüllü kat›l›mc›lar›n buluşmas› için Mahalle Evi ve Gönüllü Merkezi aç›ld›. Mahalle Evi’nde
toplant›lar düzenlenerek proje hakk›nda bilgiler veriliyor, etkinlikler organize ediliyor. Merkez ayn› zamanda projenin çal›şma ofisi olarak kullan›l›yor.
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“Mahalle” TKB’nin de
gündeminde
Mahalle bütününde koruma, 2011 y›l›nda ÇEKÜL
Vakf› ile birlikte TKB’nin de gündeminde. Ekim ay›nda ÇEKÜL, TKB ve Bursa Büyükşehir Belediyesi ortakl›ğ›nda düzenlenecek sempozyumun ana temas›
“mahalle” olarak belirlendi ve haz›rl›klar başlad›.

1

Yeldeğirmeni Canland›rma Projesi,
www.yeldegirmeni.kadikoy.bel.tr adresinden incelenebilir.
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Çanakkale kent
müzelerini tart›ﬂt›
anakkale Kent Müzesi ve Arşivi, kuruluşunun ikinci y›ldönümü nedeniyle önemli bir
toplant›ya esin kaynağ› oldu. 5-6 Mart tarihlerinde gerçekleştirilen “Çanakkale Müzeler Buluşmas› 3”te kent müzeleri ayr›nt›l› olarak konuşuldu.

Ç

Etkinliğin birinci gününde kat›l›mc›lar Çanakkale
Deniz Müzesi Konferans Salonu’nda bir araya geldi.
Çanakkale Kent Müzesi ve Arşivi Koordinatörü Cevat İnce’nin yapt›ğ› sunum ile başlayan gün, Çanakkale Belediye Başkan› Ülgür Gökhan’›n konuşmas›
ile devam etti. Aç›l›ş konuşmalar›n›n ard›ndan başlayan birinci oturumda önce Uluslararas› Kent Müzeleri Birliği Dönem Başkan› Suay Aksoy söz ald›.
Farkl› ülkelerin yaklaş›mlar›n› örneklerle konuklara
aktaran Aksoy, her kentin kendi yaşad›klar› üzerinden bir müze ve sergi dili oluşturduğunu söyledi.
Aksoy ayr›ca birçok müzenin düzenlediği toplant› ve
sergilerle yaln›zca geçmişe değil geleceğe yönelik
sorular sormaya ve çözüm önerileri üretmeye başlad›klar›n› belirtti. İkinci oturumda ise bu kez ÇEKÜL
Vakf› Başkan Yard›mc›s› Mithat K›rayoğlu, Tarihi
Kentler Birliği süresince gerçekleştirilen çal›şmalar›yla birlikte kent ve kentlilik kavramlar› üzerinden
“Kent müzeleri nas›l olmal›d›r?” sorusuna altl›k
oluşturacak bilgiler verdi. Dinleyiciler toplant› bitimindeki soru-cevap bölümü ile düşüncelerini buluşmaya aktarma olanağ› buldular.

Buluşman›n ikinci gününde Çanakkale Kent Müzesi
ve Arşivi’nin yapt›ğ› çal›şmalar gündeme getirildi;
bu noktadan yola ç›karak geleceğe yönelik önermeler, müze ve müzecilik tart›ş›ld›.
“Çanakkale Müzeler Buluşmas› 3”e kat›lanlar kent
aç›s›ndan anlam taş›yan bir sergiyi de gezdiler. Çanakkale Kent Müzesi ve Arşivi’ndeki sergi, bir süre
önce hayat›n› kaybeden Kent Müzesi Kurucu Yürütme Kurulu Üyesi Eyüp Görgüler’in an›s›na düzenlenmişti. Müzenin süreli sergi salonuna da Çanakkale’ye katk›lar›ndan dolay› Eyüp Görgüler ad› verildi.
Yaz› ve fotoğraflar›n yer ald›ğ› “Kentte Eyüp Görgüler” ad›n› taş›yan bu sergi, müzenin aç›l›ş›ndan bu
yana düzenlenen 13. sergi olma özelliğini taş›yor.
“Çanakkale Müzeler Buluşmas› 3”, art›k Türkiye’nin
pek çok yerinde kent müzesine duyarl› yaklaş›ld›ğ›n›n bir göstergesi. İlerleyen dönemde konunun sürekli gündemde kalacağ›n›n da…
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Kars’ta bir köﬂk
ars kentindeki 120 y›ll›k Aynal› Köşk, Balt›k
mimarisinin en önemli yap›lar›ndan biri.
Yaklaş›k alt› y›l önce Aynal› Köşk’ün restore
edilmesi için ÇEKÜL Vakf› öncülük etmiş,
bir restorasyon projesi haz›rlam›şt›. Restorasyon çal›şmalar› TÜRSAB’›n desteği ve yoğun çabalar›yla
tamamland›.

K

Belediye taraf›ndan TÜRSAB’a tahsis edilen köşk,
ÇEKÜL Vakf›, TÜRSAB ve Kafkas Üniversitesi aras›nda yoğun bir dayan›şma sürecinin ard›ndan imzalan protokol sayesinde, kentin kültür turizmine
ve eğitim alan›na destek vermesi için yeniden işlevlendirilecek. Anadolu’da bir kültürel miras›m›z
daha kent hayat›na kat›lacak, nefes almaya başlayacak.

67
kurumlar›n eğitim yaklaş›m›n› iyileştirerek ve
anne-baba ve mahalle kat›l›m›na açarak, eğitimin anne-baba ve çocuk üzerindeki etkileşimini art›rmak

Oyuncak kütüphaneleri
ba¤›ﬂ bekliyor

M

ardin’de yeni bir proje hayata geçiyor.
Ocak 2011’de başlayan ve Mardin’de Erken Çocuk Eğitim Hizmetlerinin Yayg›nlaşt›r›lmas› Projesi ad›n› taş›yan proje y›l sonuna kadar devam edecek. Projeye Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti hükümeti finansal destek veriyor.
Kad›n Emeğini Değerlendirme Vakf› (KEDV) taraf›ndan uygulanan projenin ortaklar› Mardin Valiliği ve
İpek Yolu Kad›n Kooperatifi; amac› ise Mardin’de
erken çocuk gelişimi ve eğitimi konusunda fark›ndal›k yaratmak, mevcut hizmetlerin niteliği ile ulaş›labilirliğini art›rmak. Bu doğrultuda hedeflenenler
şöyle s›ralan›yor:
•

•

En az 3000 anne-baban›n, erken çocuk eğitiminin önemini kavrayarak çocuklar›n›n fiziksel,
sosyal, bilişsel ve dil gelişimini desteklemeleri,
çocukla iletişimlerini art›rmalar› için çocuk gelişimi ve eğitimi konusunda bilinç düzeyini art›rmak
Mevcut okul öncesi eğitim kurumlar›ndan daha fazla çocuğun yararlanmas›n› sağlamak, bu

•

Daha fazla çocuğun okul öncesi eğitim hizmetlerinden yararlanmas›n› sağlamak üzere mevcut
okul öncesi eğitim kurumlar›n›n hizmetlerini çeşitlendirmek ve bu kapsamda yedi oyuncak kütüphanesi açmak

•

Mardin’deki 0-6 yaş aras› çocuklarla ilgili bir
veri taban› oluşturmak ve özürlü, gelişim sorunu olan çocuklar›, okula gidemeyen k›z çocuklar›n› tespit etmek, ilgili mevcut hizmetlere erişimlerini sağlamak

•

Uygun nitelikte en az 30 kad›n› eğiterek kad›n
haklar›, üreme sağl›ğ›, çocuk gelişimi ve eğitimi
konusunda bilgileri mahalle düzeyinde yayg›nlaşt›rmalar›n› sağlamak

Mardin’de Erken Çocuk Eğitim Hizmetlerinin Yayg›nlaşt›r›lmas› Projesi’ne kullan›lm›ş ya da yeni oyuncaklar, eğitsel malzemeler bağ›şlayarak destek vermek mümkün. Konuyla ilgili ayr›nt›l› bilgi almak için
(0212) 292 26 72 numaral› telefondan vakfa ulaş›labilir.
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Nall›han TKB’ye
haz›rlan›yor
uş cenneti, Il›ca Şelalesi, an›t ağaçlar›yla;
Kocahan, Uluhan, Nasuhpaşa Camisi, Taş
Mektebi, geleneksel evleriyle; geleneksel
ipek böcekçiliği ve iğne oyas›yla doğal-kültürel
zenginliğini bugüne dek korumay› başarm›ş
Anadolu kentlerinden biri Nall›han. Yunus Emre’nin
rivayete göre 40 y›l kap›s›ndan içeri eğri odun sokmad›ğ› Tabduk Emre Dergâh› ile Tabduk Emre’nin
k›z› Bac›m Sultan’›n türbesi de Nall›han da
bulunuyor.

K

Kentin Çay›rhan beldesinde yeniden “keşfedilen”
önemli bir arkeolojik alan da mevcut. Juliopolis
ad›n› taş›yan antik kentin kal›nt›lar›, 1950’li y›llarda
inşa edilen Sar›yar Baraj Gölü’nün sular› alt›nda
kalm›ş. Yerleşimin bugün dikkatleri üzerine çeken
yan› ise nekropolü. Baraj gölünün kuzey k›y›s›ndaki
kayal›klar üzerinde kurulduğu için nekropol sulardan korumuş kendini. Çeşitli dönemlerde kaçak
kaz›lara, definecilerin hoyratl›ğ›na maruz kalan bu
alan uzman eller sayesinde ›ş›ğa ç›k›yor.

Restore edilen Belediye Binas›

Juliopolis Antik Kenti kaz› alan›

Nall›han Kuş Cenneti
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ÇEKÜL ziyareti

Nekropolde 2009 y›l›nda, Anadolu Medeniyetleri
Müzesi Müdürü Melih Arslan başkanl›ğ›nda kaz›
çal›şmalar› başlad›. Bu kaz›lar sonucunda
mücevherlere, seramiklere, cam koku şişelerine,
gümüş ve bronz sikkelere, hekim mezarlar›na ait
bronz, demir ve kemikten cerrahi aletlere ulaş›ld›.
Bu eserler şimdi Anadolu Medeniyetleri Müzesi’nin
Ankara Seksiyonu’nda sergileniyor.
Kültürel ve doğal pek çok zenginliği kendinde
bar›nd›ran Nall›han, bu değerli miras›n› TKB çat›s›
alt›nda daha “görünür” k›lmaya haz›rlan›yor. Mart
ay›nda ÇEKÜL Evi’ni ziyaret eden Nall›han Belediye
Başkan› Ahmet Adnan Okur ve ekibi toplant›da
öncelikle bugüne dek neler yapt›klar›n› aktard›.
Nall›han Belediyesi’nin başlatt›ğ› çal›şmalar
aras›nda imar plan› haz›rl›klar› var. Akdere köyündeki yap›lar yine belediye taraf›ndan İl Özel İdaresi’nin fonu kullan›larak restore edildi; eski halk evi
binas›n›n restore edilip halk bilimleri müzesi olarak
işlevlendirilmesi için çal›şmalar sürüyor. Belediye
kültürel miras› koruma çal›şmalar›n› Juliopolis’teki
kaz›lar› yürüten Anadolu Medeniyetleri Müzesi ve
Nall›han Turizm Gönüllüleri Derneği ile uyumlu bir
şekilde sürdürüyor. Nall›han Turizm Gönüllüleri
Derneği’ne bağl› kooperatifte yaklaş›k 500 kad›n
çal›ş›yor, ürettikleri iğne oyalar› ihraç ediliyor.
Kentte bir yandan da K›rsal Turizm Stratejik Eylem
Plan› haz›rl›klar› devam ediyor. Bu amaçla
Kalk›nma Ajans›’ndan kaynak al›nm›ş. Bölgenin
ekolojik zenginliği ise Gazi Üniversitesi
uzmanlar›nca inceleniyor.
ÇEKÜL Vakf› ve TKB Dan›şma Kurulu Başkan› Prof.
Dr. Metin Sözen’in de kat›ld›ğ› toplant›da söz
konusu çal›şmalar›n yan› s›ra Nall›han’›n Tarihi
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Koruma alt›na al›nan Akdere Köyü

Kentler Birliği’ne üye olmas› da gündeme geldi.
Ayr›ca somut ve somut olmayan zenginliklerin bir
envanterde toplanmas›, Nall›han’a bağl› 25 köyde
bulunan arkeolojik kal›nt›lar›n daha ayr›nt›l›
araşt›r›lmas› gerektiği konuşuldu; kentin bundan
böyle nas›l bir yol izleyebileceği hakk›nda fikir
al›şverişi yap›ld›.
Görünen o ki 2011, Nall›han için verimli bir y›l
olacak. ÇEKÜL Vakf› Ankara temsilcisi mimar Faruk
Soydemir de Nall›han’daki çal›şmalara destek
verecek.
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Gaziantep’te tüm
kesimler bir arada
yola devam ediyor
005 y›l›ndan bu yana yürüttüğü “Kültür Yolu”
projesiyle dikkatleri çeken Gaziantep, korumayaşatma çal›şmalar›na devam ediyor. Mart ay›
baş›nda ÇEKÜL Vakf› ve TKB Dan›şma Kurulu Başkan› Prof. Dr. Metin Sözen ve ÇEKÜL Vakf› inceleme heyeti, yeni projeleri yerinde görmek için Gaziantep’teydi.
Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkan› As›m Güzelbey’in ev sahipliği yapt›ğ› toplant› ve inceleme gezilerine, Şahinbey Belediye Başkan› Mehmet Tahmazoğlu,
Şehitkâmil Belediyesi Başkan Yard›mc›s› Murat Özgüler, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Cafer Y›lmaz, Ticaret Odas› Başkan› Mehmet Aslan, Vak›flar Bölge Müdürü İsa Güven, Gaziantep Büyükşehir Belediyesi
İmar ve Şehircilik Daire Başkan› Sezer Cihan, ÇEKÜL
Gaziantep temsilcisi mimar Zafer Okuducu, üniversite
yetkilileri, İl Kültür ve Turizm Müdürü yetkilisi eşlik etti.

2

İnceleme toplant› ve gezileri üç gün sürdü. İlk gün,
Gaziantep’teki yeni projeler hakk›nda bilgiler verildi.
Gaziantep’te koruma çal›şmalar› yürüten tüm kesimler, bugüne kadar yapt›klar› projeleri ve hedeflediği çal›şmalar› anlatt›.
Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkan› Dr. As›m Güzelbey taraf›ndan yap›lan sunumda, önce yaklaş›k alt›
y›ld›r yürütülen projeler hakk›nda genel bilgiler kat›l›mc›larla paylaş›ld›. Ard›ndan 2011 y›l›nda devam
eden projeler ayr›nt›lar›yla aktar›ld›. Kentin korumayaşatma çal›şmalar› aras›nda H›d›r Sokağ›’n›n sağl›klaşt›r›lmas› projesi, bir Antep evinin Atatürk Müzesi
olarak restore edilmesi, KUDEB binas›n›n yan›ndaki
bir evin daha restore edilerek müzeye dönüştürülmesi
bulunuyor. Bunlar›n yan› s›ra ÇEKÜL Vakf› Yönetim
Kurulu üyesi mimar Gökhan K›l›nçk›ran taraf›ndan
haz›rlanan Çamurcu Sokağ›’n›n canland›r›lmas› projesi, Derekenar› Sokak, Eyüboğlu ve Eblehan Caddesi,
Adil Özberk Caddesi sokak sağl›klaşt›rma ve çevre
düzenleme projeleri, Gaziantep Mutfak Akademisi’nin
aç›lmas›, restore edilen Pazarc›k Hamam›’n›n müze
olarak işlevlendirilmesi, Taşköprü’nun restorasyonu,
baz› alanlar›n kamulaşt›r›lmas› gibi pek çok çal›şma
da kentin gündeminde yer tutuyor.
Gaziantep Ticaret Odas› da kentin kültürel miras›n›n korunmas› yolunda at›lan ad›mlar› turizm ve tan›t›m kapsam›nda destekliyor. İl Kültür ve Turizm
Müdürlüğü ise yeni yap›lan Zeugma Müzesi’nin kurulmas›nda rol ald›. Ayr›ca kalenin restorasyon ve
kaz› çal›şmalar›n› yürütüyor. İl Özel İdaresi’nin projelerinden baz›lar› ise şöyle: Day› Ahmet Ağa Konağ›

Metin Sözen Kültür ve Eğitim Evi
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restorasyonu, Şehitkâmil Halk Kütüphanesi ve Gazi
Orta Okulu restorasyonu, Kale restorasyonu, Rumkale ören yeri ve Zeugma ören yerinin turizme aç›lmas›, Şahinbey An›t›’n›n ve Elmal› Köprüsü ile Dokurcum Değirmeni’nin yenilenerek yaşat›lmas›.
Şahinbey Belediyesi ise bugünlerde Suyabatmaz Mahallesi, Ş›h Cami Çevresi ve Kozluca Sokağ›’n›n sokak
sağl›klaşt›rma projelerine yoğunluk vermiş durumda.
1914 y›l›nda inşa edilen ve 1990’l› y›llardan beri kullan›lmayan Bostanc› Okulu da Şahinbey Belediyesi
taraf›ndan restore edilecek. Restorasyon için TKB’nin
“200 Ortak 200 Eser” projesi kapsam›nda destek
al›nd›. Okul, kültür merkezi olarak işlevlendirilecek.
Gümrük Han da restore edilecek yap›lar aras›nda.
Şehitkâmil Belediyesi taraf›ndan yürütülen çal›şmalar
ise k›saca şöyle: Yaprak Mahallesi Kepkep Sokağ› sokak sağl›klaşt›rma projesi devam ediyor. Dülük Antik
Kenti’nin koruma alt›na al›nmas›n› hedefleyen belediye tan›t›m çal›şmalar›na yoğunluk verdi. Mitras Tap›nağ› için de yürüme platformu ve peyzaj düzenlemesi
yapt›. Dülükbaba kaz› çal›şmalar›n› yak›ndan takip
ederek, kaz› ekibine destek olmaya devam ediyor.
Toplant›da dile getirilen bu projeler Gaziantep’te koruma-yaşatma çal›şmalar›n›n h›z kesmeden devam
ettiğinin, çal›şmalar›n tüm kesimler taraf›ndan benimsendiğinin göstergesi. Yoğun ve herkes için verimli geçen bu toplant›n›n ertesi günü kentte detayl›
bir inceleme gezisi yap›ld›. Ard›ndan Anadolu Düşünce Grubu’nun “Kentlerin Ruhu” başl›kl› konfe-

rans› izlendi. Konferansta söz alan Prof. Dr. Metin
Sözen ve Dr. As›m Güzelbey kat›l›mc›lara mesajlar
verdi. Son günün gündeminde ise tüm taraflar›n kat›ld›ğ› “eşgüdüm” toplant›s› vard›. Toplant›da s›n›r
ötesini de kapsayan yeni hedefler belirlendi, sorunlara çözüm önerileri geliştirildi.

Yeni bulunan bir mağara

71

Çamurcu Sokağ›

Restore edilecek havra
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Antik Tiyatro girişi

Konuralp ilgi bekliyor
onuralp Düzce’nin beldelerinden biri. Bu
küçük kentin s›n›rlar› içinde önemli bir
zenginlik var: Tarihi milattan önce 3. yüzy›la
kadar uzanan Prusias ad Hyrium antik kenti. Melen
ve Tabak çaylar› yak›n›nda bir tepede kurulan antik
kent bugün kaderine terk edilmiş durumda.

K

Bir süre önce ÇEKÜL Vakf›’n› konuyla ilgili ziyaret
eden Konuralp Belediyesi, antik kentte gerekli
çal›şmalar› başlatabilmek için kaynak ar›yor.
Mimar-restoratör Nüvit Bayar’›n da aralar›nda
bulunduğu ÇEKÜL ekibiyle toplant› yapan belediye
temsilcileri, öncelikle antik tiyatro ve çevresinde
çal›şma yürütmek istiyor. Temizlik, çevre düzenlemesi ve sağlamlaşt›rma ile eşzamanl› olarak arkeolojik kaz›lar›n yeniden başlat›lmas› da hedefler
aras›nda yer al›yor.
Prusias ad Hyrium’dan günümüze kalan izler
aras›nda, yöre halk› taraf›ndan “k›rk basamak” diye
adland›r›lan antik tiyatronun yan› s›ra “alt› kap›”
olarak bilinen bir kap› ile üç kemerli, 10 metre yüksekliğinde bir Roma köprüsü de bulunuyor. Tabak
Çay› yatağ›ndaki Roma köprüsü toprakla kaplanma
tehlikesiyle karş› karş›ya…

Arkeolojik miras›n› gün›ş›ğ›na ç›karmak isteyen
Konuralp ilgi bekliyor. Çal›şmalar başlat›labilirse
Prusias ad Hyrium zamana direnebilecek, dönemiyle ilgili bilgiler verebilecek.

Antik Tiyatro

