TEKRAR ETTİĞİMİZ KAVRAMLAR SOMUT
SONUÇLARA ULAŞIYOR
sunuş

Tarihi Kentler Birliği
ve Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı

Çok değerli arkadaşlarım; 2016 yılının ilk

arşivi dijital ortama nasıl aktardığımızı anla-

aylarına oldukça yoğun başladık. Takip ettiği-

tan bir inceleme yazısı bulacaksınız. Belge-

miz Türkiye ve dünya gündemi; ülkemizin

lemenin önemini artık hepimiz biliyoruz.

kültürel mirasında her geçen gün kayıtlara

Yeniden işlevlendirmeler söz konusu oldu-

geçen yeni eserler; miras envanterimizin gün

ğunda sizler de bu denli önemli araştırma

yüzüne çıkıyor olması bizlerin sorumluluk

merkezleri kurmaya başladınız. Tarihi Kent-

alanlarını da arttırıyor.

ler Birliğinin bilgiyi paylaşma sorumluluğunu destekleyen örnek çalışmalar görmek

Özellikle yeni üye olan arkadaşlarım daha

bizleri gururlandırıyor.

yolun çok başında. Kentlerimizin kültürel
miras envanterlerini artık ivedilikle tamam-

Bu yıla iki önemli toplantı ile başladık.

lamamız gerekiyor. Kültürel varlıklarımızı

Yılın ilk toplantısı olan Marmara Bölge

bilmeden, onlar arasındaki tarihsel süreç-

Toplantımıza Sarıyer Belediyesi ev sahip-

leri, hikâyeleri, yaşamın izlerini öğrenme-

liği yaptı. Aynı zamanda TKB’nin encümen

den koruma-yaşatma dengesini doğru

üyesi olan Sayın Belediye Başkanı Şükrü

Samsun’da ise yılın ikinci toplantısını,

kurmamız oldukça zor. Çalışma arkadaşları-

Genç, hem doğal hem kültürel miras anla-

Samsun Seminerini gerçekleştirdik. Başkanı

mızın, teknik kadroların doğru ve verimli

mında zengin İstanbul’un incisi Boğazın

olduğum ve Türkiye Cumhuriyetinin tarihi

çalışması, bilim insanlarının, araştırmacıla-

tarihini bizlere anlattı. Ayrıca Sarıyer Bele-

sürecinde önemli bir yeri olan “ilk adım”

rın da bu bilgilerden istifade edebilmesi için

diyesinin sınırları içinde yer alan merkezi-

kentimizde, Karadeniz Bölgesinden gelen

her yapının, her sokağın, çarşıların, mahal-

miz Şerifler Yalısının restorasyonuna

tüm konuklarımız ve TKB üyelerinin katılı-

lelerimizin izlerini, tarihlerini, planlarını

verdiği destek için Sayın Genç’e teşekkürü

mıyla UNESCO’ya katılım süreçleri ve

ortaya koymalıyız.

bir borç biliriz.

Antep örneği sunumları hepimizin yolunu
aydınlatan bilgilerle doluydu.

ÇEKÜL Vakfının Bilgi-Belge Merkezinde

Sarıyer gibi İstanbul’un tarihi kentlerinden

yıllardır arşivlenen yayınlar, sizlerin gönder-

Eyüp ve Fatih Belediye Başkanlarımızınız

Her toplantıda dinlediğimiz örnekler; 16.

diği envanterler ya da kent kitapları büyük

sunumları da bizlere Marmara Havzasının

yılına giren Tarihi Kentler Birliğinin başarı-

bir kütüphaneye dönüştü. Kitapların yanı

odağında İstanbul’un bir kültür ve tarih kenti

sındaki devamlılığı, tekrar ettiği kavramların

sıra kartpostallar, proje bilgileri, fotoğraflar,

olduğunu bir kez daha hatırlattı. Bu doğa

ne kadar yerinde olduğunu gösteriyor. Bu

afişler, dialar gibi bütün Anadolu’dan

ve kültür havzasının en önemli kentlerinden

somut sonuçların mutluluğu ile koruma-

ÇEKÜL’e ulaşan belgeler “Anadolu Kent

Bursa ve Edirne’deki koruma mücadelesinin

yaşatma-işlevlendirme dengesi ve doğal

Arşivi”adı altında Tarihi Kentler Birliğinin

yaşamın her alanında devam etmesi, sürekli-

mirasın korunması konularını bu yıl ve önü-

desteğiyle dijital ortama aktarıldı. Dergi-

lik yakalaması ve bunların sonuçları da yine

müzdeki yıllarda daha güçlü vurgulamaya

mizde sizlerin emeği ile oluşan bu değerli

toplantımızın gündemindeydi.

devam edeceğiz.
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UZMAN KADROLAR BAŞARIYA GÖTÜRÜYOR
editörden

ÇEKÜL Vakfı Yayın Koordinatörü

Bir umudun yolculuğunu yaşıyoruz...

Bazen de Gaziantep örneğinde olduğu gibi

O nedenle Prof. Dr. Metin Sözen’in “Doğal

Ve umudumuzun bu yolda gerçekleştiğini

uluslararası boyutta bir koruma-yaşatma

ve Kültürel Mirasın Korunmasında Yerel

görüyoruz. Çok değil 15-20 yıl kadar geriye

başarısına imza atılıyor.

Gücün Önceliği” başlıklı incelemesine yılın

baktığımızda “koruma bilinci” hikâyesini

ilk sayısında yer verdik. Bu incelemede

başlatan, temel ilkelerini belirleyen ÇEKÜL

İşte bu başarı, Samsun Seminerinde Antep’in

ve TKB kurucuları, şimdi geldiğimiz bu

UNESCO’nun Yaratıcı Şehirler Ağına seçil-

noktayı o zamandan düşünmüş ve planla-

mesini özetleyen bir sunumla paylaşıldı.

Tarihi Kentler Birliği bir okul... Bu okulun

mıştı. Hiç bir şey aniden ve kendiliğinden

Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin,

emek verdiği her alanda umuda yolculuğu-

olmadı. Bu yoğun emeklerin karşılığı yerel

Antep mutfağı ile UNESCO’ya girmek için

muz biraz daha güçleniyor. Bu sayfalarda

yönetimlerin, kadrolaşma hareketlerine ve

hangi yöntemleri kullandıklarını, nasıl emek

yer verdiğimiz tüm sunumlar, yazılan tüm

eğitimlerine gösterdikleri özenle arttı; her

gösterdiklerini ve listede kalabilmek için

incelemeler bu okulun kavramsal bakışını

geçen gün güçlendi.

kısa ve uzun vadeli planlarını anlattı. Örnek

ortaya koyuyor.

TKB’nin eğitim anlayışını bulmak mümkün.

alınabilecek bu sunum, dergimizin Samsun
UNESCO Dünya Miras Listesine girme

Semineri dosyasında yerini aldı.

İyi okumalar dileriz...

çabalarımız ve sonuçları da işte bu umut
yolculuğunda hep birlikte deneyimlediği-

Fatma Şahin sunumunda bu başarının en

miz, “birliktelik” ve “eğitim” ilkelerinin

önemli kriterlerinden birini “ekip oluştur-

süreklilik kazanmasındaki başarısını destek-

mak” olarak tanımladı. İşte bu “uzman kad-

ler nitelikte.

rolaşma” sürecindeki başarı örneklerini ise
İstanbul Sarıyer’de yapılan Marmara Bölge

Somut miras kadar somut olmayan kültürel

Toplantısında dinledik. Sarıyer, Fatih, Eyüp,

mirası gündeminde tutan Tarihi Kentler Bir-

Bursa ve Edirne’nin başarılı teknik kadrola-

liği; kent yaşamının ve kültür üretiminin en

rının uygulamalarını belediye başkanları

temel öğesi olan yaşam kültürünün korunma

gururla anlattı ve ekiplerine teşekkür etti.

yöntemlerini Seminer ve Buluşmalarında

Tarihi Yarımada, Cumalıkızık ve Selimiye

örneklerle üyeleriyle paylaşıyor. Bazen bir

gibi alanlarla UNESCO listesinde yer alan

mahalle, bazen bir çarşı dokusunun korun-

bu kentlerin de yine “birliktelik” ve “eği-

ması; bu yaşam alanı içinde devam eden kül-

tim”, en temelde olması için özen gösterdik-

türlerin de sürekliliğini sağlayabiliyor.

leri iki kavram olarak karşımıza çıktı.
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Mardin’in insan
hazinelerinden
Nasra Şımmes
hayatını kaybetti

ren bir hazinedir. Bu hazinenin

Kavaklı Rum
Kilisesi Doğa Tarihi
Müzesi olarak
restore edildi

aktarıcılarından Mardinli basma

Burdur’da, Ankara’daki, Maden

ustası/sanatçısı Nasra Şımmes

Tetkik Arama Doğa Tarihi Müze-

Nisan ayında hayatını kaybetti;

sinden sonra Türkiye’nin ikinci

Mardin’ in yaşam kültürünü

Doğa Tarihi Müzesi açıldı.

yaşatan bir insan hazinesi daha

Kavaklı Kilisesi, 1924’teki nüfus

aramızdan ayrıldı. Babasından

mübadelesine kadar Ortodoks

kalma ahşap kalıplarla, kök

Rumlar tarafından ziyaret edili-

boyalarla patiska bezlere motif-

yordu. 1977 yılında kültür varlığı

ler çizip, boyayan Şımmes’ın

olarak tescillendi, 2011’de ise

yaptığı eserler sadece Türki-

müze çalışmalarına başlandı.

ye’de değil dünyanın dört bir

Kilisenin süslemeleri ile içindeki

yanındaki Süryani Ortodoks

ikonlar ve kaybolmuş figürlerin

Kiliselerinde kullanılıyor. Şim-

tekrar ortaya çıkarılma çalışma-

mes, İncil'den tasvirlerle süslü

ları restoratörler tarafından yürü-

rengarenk soyut desenler, kilise

tüldü. Müzede 1.8 milyon yıllık

perdesi, masa örtüsü, duvar

güney fili fosilleri, bölgede yaşa-

süsü olarak basmacılığı bir Sür-

yan diğer canlıların fosilleri ve

yani geleneği olarak bugüne

kayaçlar sergilenmeye başlandı.

Kültürel miras, bir toplumun
üyelerine ortak geçmişlerini
anlatan, aralarındaki dayanışma
ve birlik duygularını güçlendi-

kadar yaşatmayı başarmıştı.
Somut olmayan kültürel miras
değerlerimizin kuşaklararası
aktarımının devam etmesi için
yerel yönetimlerin sağladığı
imkânların önemini bu vesile
ile bir kez daha hatırladık. Üretmeye devam eden ustalarımıza
ve Nasra Şımmes’in anısına
saygıyla...
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ÇEKÜL Vakfı ve doğa dostları
92 Ormanında baharı karşıladı
ÇEKÜL Vakfının 1992 yılında 22 bin İstanbullu-

türlerinin “beni bul” oyunuyla daha yakından

nun desteğiyle oluşturduğu Kavacık’taki 92 Orma-

tanınması sağlandı. Deli bakla, karabaş otu, funda,

nında, aralarında sinema oyuncuları Meltem

ayva, laden, turnagagası, marangoz arı, bakır kele-

Cumbul ve Sermet Yeşil’in de olduğu yüzlerce

beği ve daha pek çok türün birlikte yaşadığı 92

doğa dostu baharın renklerini kucakladı. Etkinlikte

Ormanı, ÇEKÜL Vakfının doğa eğitimlerine ev

ÇEKÜL Bilgi Ağacı uzmanlarının eşliğinde orman

sahipliği yapacak. Öğrenci ve yetişkinler için

canlılarının keşfedildiği oyunlar oynandı. Akıcı

hazırlanan eğitimlerde, kent içindeki orman varlı-

öğrenme çevre eğitimi yönteminin uygulandığı,

ğının önemine dikkat çekilerek doğa ve insanın

duyulara dayalı etkinliklerde ağaç ve diğer canlı

ayrılmaz bir bütün olduğuna vurgu yapılacak.

Çağdaş Türk
ressamı Sami
Baydar için anı evi
Çağdaş Türk resim sanatının en
önemli isimlerinden ressam/ Yazar
Sami Baydar’ın evinin Anı Evine
dönüştürülmek üzere onarım çalışmaları Merzifon Belediyesi öncülüğünde devam ediyor. Ömrünün
büyük kısmını Merzifon’da geçirmiş ve 2012 yılında kaybettiğimiz
Sami Baydar, gerek resimleri,
gerek şiirleri, gerekse de kişiliği
ile Türkiye sanatına son dönemde
en çok iz bırakan sanatçıların
başında geliyor. Sami Baydar’ın
doğup büyüdüğü, ömrünün büyük
kısmını içinde geçirdiği ve öldüğü
döneme kadar atölye olarak kullandığı evi, Merzifon Belediyesi
tarafından ÇEKÜL Vakfı ile ortak
yürütülen 4 Mahalle 1 Yaşam projesi kapsamında kamulaştırılarak,

Dünyanın en büyük dijital
harita koleksiyonu açıldı

anı müzesi olarak projelendirildi.
Dünyanın en büyük dijital harita

Sami Baydar’ın yaşadığı ve üretim

koleksiyonu erişime açıldı. David

yaptığı mekânı korurken, sanatçıyı

Rumsey'in çabalarıyla biriken

ilçe halkına da tanıtmayı amaçla-

koleksiyon 16. yüzyıldan günü-

yan proje ile ayrıca Merzifon’a

müze yapılmış 150 bini aşkın

yeni bir kültür merkezi kazandırı-

haritadan oluşuyor. Bunların bir

lacak. Evin Sami Baydar’ın yaşa-

kısmı herkesin incelemesi ve

mını ve eserlerini yansıtacak

indirmesi için sanal ortama akta-

şekilde gerçekleştirilen onarımı

rıldı. Arşivde eski Anadolu hari-

sonrasında, üst kat sanatçının

talarına da ulaşmak mümkün.

yaşadığı hali ile muhafaza edilir-

İncelemek için web sitesini ziya-

ken, alt katın eğitim atölyesi,

ret edebilirsiniz: http://www.

video ve sergi salonu olarak kulla-

davidrumsey.com/home

nılması planlanıyor.
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MARMARA BÖLGESİNDE DENEYİM PAYLAŞIMI
Havza kavramı, ÇEKÜL ve TKB’nin kültür havzaları yaklaşımıyla
boyut kazandı.Ortak kültürlerin biriktiği havzalarda bütüncül koruma
kavramı benimsendi. Sarıyer Belediyesi bu toplantıda Marmara
Havzasının belediyelerine ev sahepliği yaptı.

MARMARA BÖLGE TOPLANTISI
SARIYER’DE YAPILDI
Tarihi Kentler Birliğinin 2016 hedefleri Marmara Bölgesinden
belediyelerin deneyim paylaşımlarıyla birlikte gündeme geldi.

Tarihi Şerifler Yalısına
restorasyon desteği verdiği için
Şükrü Genç’e teşekkür edildi

“Kıyılar kentlerin
giriş kapısıdır.
Kültürler, farklı
medeniyetler
her zaman karaya
kıyılardan giriş
yapmıştır.”
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T

arihi Kentler Birliği Encümen

Seminer konuşmaları başlamadan önce Tarihi

üyelerinden Sarıyer Beledi-

Kentler Birliğinin Emirgan’daki merkezi olan

yesi, yılın ilk toplantısı olan

tarihi Şerifler Yalısının restorasyon sürecine

Marmara Bölge Toplantısının

verdiği destekten dolayı Sarıyer Belediye

ev sahipliğini yaptı. 30 Ocak

Başkanı Şükrü Genç’e TKB Başkanı Yusuf

2016 tarihinde yapılan toplantıda “2016 Hedef-

Ziya Yılmaz tarafından plaket taktim edilerek

leri Doğrultusunda Marmara Bölgesi TKB

tüm üyeler adına teşekkür edildi.

Üyeleri Deneyim Paylaşımları” başlığında
Fatih, Eyüp, Edirne ve Bursa Belediyeleri yıl-

2016 Hedefleri Doğrultusunda Marmara

lardır süren koruma çalışmalarını anlattı.

Bölgesi TKB Üyeleri Deneyim Paylaşımları

Toplantı Sarıyer Belediye Başkanı Şükrü

Şükrü Genç

Genç’in hoş geldiniz konuşmasıyla başladı.

Sarıyer Belediye Başkanı

Ardından sırasıyla; TKB Danışma Kurulu ve

Roma İmparatorluğu, Bizans İmparatorluğu,

ÇEKÜL Vakfı Başkanı Prof. Dr. Metin Sözen,

Latin İmparatorluğu ve son olarak 1453-1922

TKB ve Samsun Büyükşehir Belediye Baş-

yılları arasında Osmanlı İmparatorluğuna baş-

kanı Yusuf Ziya Yılmaz, İstanbul Büyükşehir

kentlik yapmış; tarihi, doğası ve birçok mede-

Belediye Başkan Danışmanı Tülin Ersöz,

niyete ait farklı kültürel katmanları ile

İstanbul Vali Yardımcısı İsmail Gültekin birer

dünyada sayılı kentlerden, dünyanın en eski

konuşma yaptı.

şehirlerinden birisidir İstanbul. Merkezi ve

Açılış konuşmalarından...
Tam metinlere www.tarihikentlerbirligi.org adresinden ulaşabilirsiniz.

Prof. Dr. Metin Sözen
ÇEKÜL Vakfı ve
TKB Danışma
Kurulu Başkanı
Ülkemizin en uç noktasına kadar çalışarak bu toprakların, üzerinde
yaşayan gerçek sahiplerinin olduğuna işaret
vermeye çalışıyoruz. Önünü görmeyenler
yolda takılır düşer. Toplumlar da biraz buna
benzer. Eğer ileriye planlı hedefler koymazsanız, herkesin paylaşacağı ortak bir gelecek
yaratamazsınız. Orada kültür yara alır. Binlerce yılda üretilmiş kültürleri bir günde eritemezsiniz ve o hakkı da kimse size vermez. Her
şeyin merkezi yönetimde toplandığı bir toplum
demokratikleşemez. TKB’nin başlattığı bu
hareket, kentlerin kimlik arayışlarına cevap ve
geleceğe ümit vermesinin ötesinde, merkezi ve
yerel yönetim dengesinin biran önce kurulmasını da hedefler. Bugün Sarıyer’de, İstanbul
Boğazının kalbindeyiz. Sarıyer’i düşünürken
Boğaz’ın İstanbul’un iklimine, yaşamına nasıl
etkileri olduğuna da düşünmeliyiz.
yerel yöneticiler olarak omuzlarımızdaki

çalışma var. Ancak, yetki ve mülkiyet

Yusuf Ziya Yılmaz

yük çok ağır. O yüzden de tarihe, tarihi

sorunu nedeniyle özellikle ilçe belediyeleri

TKB ve Samsun

kentlere ve özellikle İstanbul’a karşı sorum-

olarak Üsküdar, Beşiktaş, Beykoz ve Sarı-

Büyükşehir Bld. Bşk.

luluğumuz çok büyük.

yer’de mevcut mevzuat nedeniyle tarihi

Yılın ilk toplantısını

alanlara proje yapmak, uygulamak konu-

14.5 milyon nüfuslu

Sarıyer ise Boğaziçi’nde Rumeli Feneri Kale-

sunda zorlanıyoruz.

sinden, Rumeli Hisarı Kalesine kadar uzanan

İstanbul’da yapıyoruz. Göç baskısının en
yoğun yaşandığı bu kent aynı zamanda bir

bir kıyı kenti. Boğaziçi’nde silueti delinme-

İlçemizde farklı dönemlere ait Rumelihi-

dünya mirası. Marmara Havzası Türkiye’nin en

miş tek ilçe Sarıyer’dir. Tarihi çekirdekler ve

sarı, Garipçe, Rumelifeneri ve Kilyos kale-

çok titizlenmesi gereken yerlerden biri. Göçle,

anıtsal öğeler yoğun olarak Boğaziçi sahil

lerimiz var. Özellikle Garipçe ve

artan sanayileşme, kültür erozyonu, tahrip edi-

şeridi ve öngörünüm bölgesinde yer almakta-

Rumelifeneri kaleleri kullanılamaz halde

len doğası... Bu nedenle Marmara Bölgesi Tür-

dır. Ayrıca orman köylerimizde de tarihi tes-

çürümeye terk edilmiş durumda. Askeri-

kiye’nin de can damarlarından birisi. Burada

cilli sivil mimari eserler bulunmaktadır.

ye’ye tahsis edilmiş alanlar. Garipçe ve

biraz daha fazla çalışmamız gerekiyor. Trakya

Sarıyer’in Boğaz ve Karadeniz’e olan kıyı

Rumelifeneri kalesinin kültürel faaliyet-

kültürünün de ayrı bir öneme sahip olduğu

uzunluğu 47 km’dir. Kıyılar kentlerin giriş

lerde kullanılmak üzere belediyemize iliş-

Marmara Bölgesinde, somut ve somut olmayan

kapısıdır. Kültürler, farklı medeniyetler her

kin taleplerimiz olmuş, tahsis alınamadığı

kültürel mirasımız ve muhteşem doğası sanayi

zaman karaya kıyılardan giriş yapmıştır.

için restorasyon projesi yapılamamıştır.

baskısı altında. TKB’nin benimsediği partiler

Sarıyer Belediyesi olarak tarihi mirasımızın

Boğaziçi köylerimizden Büyükdere kentsel

korunması anlamında yaptığımız birçok

sit alanı ve sokak sağlıklaştırması projesini

üstü yaklaşımla süren çabamız, Anadolu’da
koruma bilincinin yükselmesine olanak tanıdı.
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Süleymaniye Camisi, Fatih

İstanbul Teknik Üniversitesi ile birlikle

Tarihi Yarımadada yer alan 300 adet anıt

Açılış konuşmalarından...

hazırladık. Proje cephe düzenlemeleri,

eserin restorasyonu tamamladık. 3.500 anıt

Tam metinlere www.tarihikentlerbirligi.org adresinden ulaşabilirsiniz.

sokak yenilemesi, trafik sirkülasyon planı,

eserin projeleri hazırlandı ve çalışmalar

meydan, park ve kıyı düzenlemeleri ve

devam ediyor. Ayrıca 1.100 sivil mimarlık

kent mobilyalarını içeren çok detaylı bir

örneğinin de projeleri hazırlandı. 100 sivil

Tülin Ersöz

projeydi. Ancak bugüne kadar bu proje de

mimarlık örneğin restorasyonu tamamlandı

Büyükşehir Belediyesi

hala onay alamamıştır. Köylerimiz özel-

ve Belediyemiz tarafından 202 adet anıt

Turizmden Sorumlu

likle Gümüşdere’de erken Cumhuriyet

eser niteliğindeki çeşmenin projeleri de

Başkan Danışmanı

Dönemine ait çok sayıda ahşap sivil

hazır. Bu yoğun çalışmaların hepsini burada

Bu sene belediyecilik

mimari eserler mevcut. Ancak bu bölgenin

aktarmam mümkün değil. Bu nedenle sunu-

hayatımda 40. yılımı yaşıyorum. Tarihi Kent-

imar planları bakanlıkta hala onay bekle-

mumda sadece bazılarına yer vereceğim.

ler Birliğinin çalışmalarını da çok yakından

mektedir.

takip ediyorum. Özellikle Anadolu’nun her
Sultanahmet Darülhadis

köşesinde TKB’nin emeği var. Ben Malatya-

Genel olarak ifade etmek gerekirse tarihi

Medresesi Restorasyonu Proje ve

lıyım; oradaki restorasyonlar da heyecanlan-

kentlerin korunması anlamında yerel yöne-

Uygulama Süreci: Belediyemizin uzman

dırıyor beni. Başta Metin Hocam olmak üzere

timler yaşamın içinde ve alana daha vakıf,

teknik ekipleri önce ele alınan bölgenin

emeği geçenlere teşekkür ederim. 8500 yıllık

ancak yerel yönetimler proje geliştirme

tarihini araştırarak işe başlıyor. Arkeolojik

tarihi olan bir kentte sizi ağırlamak çok güzel

konusunda yetki sorunu yaşamakta, özel-

araştırmalar, sanat tarihi ve teknik

bir şey. İstanbul’un kültürel mirası o kadar

likle mülkiyet ve tahsis sorununun çözü-

araştırmalar, yasal statüsü, mülkiyet

zengin ki özellikle dünya basınından gelen

münde ciddi sıkıntılarla karşılaşılmaktadır.

araştırması ve mevcut durum tespitleri

misafirlerimiz bu zenginliğin karşında şaş-

yapılıyor. Ardından planları, hava

kına dönüyor. Bizler de bu zengin kültür ve

Özellikle mülkiyeti hazineye ait olup da

fotoğrafları inceleniyor ve rölöve,

tarih coğrafyasını doğru bir şekilde tanıtmaya

senelerdir çürümeye terk edilmiş tarihi

restitüsyon, restorasyon projeleri

çalışıyoruz.

mirasın kültürel ve sosyal kullanımlara

detaylarıyla hazırlanıyor.

açılması için kesinlikle mülkiyetlerinin

İsmail Gültekin

belediyelere devredilmesi gerekiyor. Birli-

Medresede tüm taş yüzeylerde çevresel ve

İstanbul Vali

ğimizin bu konuyu dikkate alarak özellikle

iklimsel koşullar nedeniyle meydana gelen

Yardımcısı

Boğaziçi alanında mevzuat değişikliği

bozulmalar tespit edildi. Özgün yapı malze-

Son kazı çalışmalarının

çalışmaları yapmasını öneriyorum.

mesi ile birlikte gerekli tamamlamalar

da ortaya çıkardığı gibi

yapıldı. İstanbul Teknik Üniversitesi tarafın-

İstanbul, 8500 yıllık tarihe sahip kadim bir

Mustafa Demir

dan hazırlanan raporla güçlendirme ve ona-

medeniyeti temsil eder. İstanbul’da yüzyıllar-

Fatih Belediye Başkanı

rım çalışmaları tamamlandı. Kubbelerde,

dır kiliseler, sinagoglar ve camiler aynı gök

Fatih’te 10.400 tarihi eser bulunuyor.

özelliğini yitirmiş kurşunlar toplandı ve ona-

kubbenin altında ve bu kent ikliminde varlık-

332 cami, 40 kilise ve 12 sinagog ile

rımları tamamlandı. İç avluda bulunan ve

larını sürdürebilmektedir. Kültürel mirasa

Fatih farklı pek çok kültürün izlerini taşı-

örneğine az rastlanılan yekpare mermerden

sahip çıkmak ve tarihi eserlerimize hakkettiği

yan bir ilçe.

su hazneli şadırvanın, günümüze gelemeyen

değeri vermek hepimizin birincil görevi.

UNESCO Dünya Miras Listesinde

üst çatı örtüsü özgün kimliğini yaşatacak

Yaşamsal değerlerimizin sosyal, kültürel,

Fatih’ten 4 bölge bulunuyor:

şekilde yapıldı. Yer döşemelerine sonradan

sanatsal, ekonomik ve coğrafi açıdan tanıtan

1. Hipodrom, Ayasofya,

eklenmiş özgün olmayan ahşap kaplamalar,

ve sonraki nesillere aktaracak tarihi eserleri-

Aya İrini ve Küçük Ayasofya

itinalı bir şekilde sökülerek alttaki özgün

miz bizim için son derece önemlidir. Tarihi

Camisi = Arkeolojik Park

tuğla döşeme kaplamaları ortaya çıkarıldı.

kentler aynı zamanda sanat ve kültür bilinci-

2. Süleymaniye Koruma Alanı,
3. Zeyrek Camisi ve çevresini içine alan
Zeyrek Koruma Alanı,
4. Tarihi Surlar.

nin geliştirilmesini sağlamaktadır. Marmara
Cephe çalışmaları: Tarihi dokuda

Bölgesi Tarihi Kentler Birliği üyelerine katkı-

restorasyon çalışmaları devam ederken,

larından dolayı teşekkürler sunuyorum.

yeni yapıların da dış cepheleriyle dokuya
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Tarihi Kentler Birliği 15. yılını Şerifler Yalısında kesilen pasta ile kutladı.

“Hedefimiz,
UNESCO Dünya
Miras Listesine
girmek için
çıktığımız bu yolda
başarıya ulaşmak.”

uyum sağlaması için 611 cephenin yenileme

ması, mezarlıklar, tarihi doku, meydan gibi

uygulaması tamamlandı; 889 cephede ise

elle tutulur mirasın görünür olması ve tüm

çalışmalar devam ediyor. Nişanca-Yenikapı

bunları yaparken çağdaş koruma ve kullanma

arası, Fevzipaşa Caddesi, Eminönü, Atatürk

yaklaşımların benimsenmesi için Eyüp Tarihi

Bulvarı ve Mustafa Kemal Caddesi de çok

Merkez Alan Yönetim planını yapmaya başla-

yakında tarihi dokuya uyumlu cephelerine

dık. İki yarışma düzenledik. Bunlardan bir

kavuşacak.

tanesi; ilçemize nitelikli bir kentsel alan özelliği kazandırmak ve kentsel tasarım senaryo-

Remzi Aydın

ları geliştirmek için fikir projesi yarışması.

Eyüp Belediye Başkanı

İkinci yarışma ise; Eyüp Tarihi Merkez

Eyüp, dünyanın önemli manevi merkezlerin-

Kurumsal Kimlik ve ilişkili görsel ögelerinin

den biridir. Cami, medrese, hamam, çeşme,

tasarlanması yarışması. Yarışmaların sonuç-

tekke, su kemerleri ve sivil mimarlık örnek-

ları değerlendirme aşamasında. Hedefimiz,

leri başta olmak üzere yüzlerce Osmanlı eseri

UNESCO Dünya Miras Listesine girmek için

bulunmaktadır. Tarihle iç içe yaşayan sosyal

çıktığımız bu yolda başarıya ulaşmak.

hayatın varlığı da Eyüp’ü farklı kılan özelliklerinden biridir. 1990’lı yıllardan itibaren baş-

Recep Gürkan

layan koruma çalışmaları, Eyüp’ün

Edirne Belediye Başkanı

değerlerini yeniden yaşayan mekânlara dön-

Trakya geneline 676 adet sit alanı mevcut. Bu

üştürmenin önünü açmıştır.

sit alanlarının 192’si Edirne, 301’i Kırklareli,
183’ü de Tekirdağ il sınırları içinde yer alır.
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Bilim insanlarıyla yaptığımız çalışmada tarihi

Edirne’de Arkeolojik ve Doğal Sit alanı ile

ilçenin Haliç ile bağlantısının yeniden kurul-

Doğal, Tarihi ve Kentsel Sit Alanı dışında tüm

sit alanları bulunur. Trakya geneline 2581
taşınmaz kültür varlığı mevcut. Bu sit alanları-

Hıdırlık Tabyası, Edirne

nın 1484’ü Edirne, 420’ı Kırklareli, 677’si de
Tekirdağ il sınırlarında yer alır. İlçeler dâhil
1484 adet taşınmaz kültür varlığının 1100
tanesi Edirne merkezindedir: 341 anıt eser, 700
sivil mimarlık, 50 resmi yapı ve 9 köprü.
Mimar Sinan’ın 80 yaşında inşa ettiği ve “Ustalık Eserim” diye nitelendirdiği Selimiye Camisi,
Türk-İslâm mimarisinin olduğu kadar dünya
mimarisinin de başyapıtlarından biri. Cami kentin en görülebilir noktasındadır. Çok uzak noktalarından minareleri ve kütlesiyle göze çarpar.
UNESCO Dünya Miras Komitesinin 19-29
Haziran 2011 tarihleri arasında Paris’te gerçekleştirdiği 35. Dönem Toplantısında “Edirne Selimiye Camisi Külliyesi” kültürel varlık olarak
UNESCO Dünya Kültürel Miras Listesine
alındı. Kültür varlığının çevresi ile bir bütün
olarak ele alınmasını UNESCO şart koşar; biz
de çalışmalarımızı bu yönde sürdürüyoruz.
2009’da “Selimiye Camisi Çevresi Ulusal Kentsel Tasarım Proje Yarışması” düzenledik. 2010
yılında Edirne Belediyesine teslim edilen projeler, Prof. Dr. Zeynep Ahunbay başkanlığında
Prof. Dr. İlgi Yüce Aşkun, Prof. Dr. Nevzat
İlhan, Prof. Dr. Yegân Kâhya Sayar, Dr. Turgay
Ateş, Dr. Oktan Nalbantoğlu ve Yeşim Hatırlı’dan oluşan bir jüri tarafından değerlendirildi.
Yarışma sonucunda tasarımını Mimar Beril Serbes’in yapmış olduğu Selimiye Camisi çevresine ait avan proje birinci olarak seçildi.
Proje kapsamında Selimiye Camisi Külliyesi
ile Eski Cami arasındaki alanda yer alan
Yemiş Kapanında kazı çalışmaları başladı.
Kazılar Müze Müdürlüğü tarafından yürütülüyor; finansmanını ise Belediyemiz karşılıyor.
Kazı için başlangıcından günümüze dek toplam 1.602.346,00 TL harcama yapıldı. Kazıların başlamasıyla birlikte tasarım projesi de
revize edildi.
Ayrıca Caminin etrafında sokak sağlıklaştırma
çalışmalarına devam ediyoruz. Tunca Nehrine
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Süleymaniye Camisi, Fatih
Fotoğraf: Niyazi Uğur Genca

paralel uzanan eski Elektrik Fabrikasının restoras-

ediyor. Prof. Dr. Metin Sözen’in emeği büyük;

yonu da devam ediyor. Sivil mimari örneklerinin

bizleri hiç yalnız bırakmadı. Göreve başladığı-

yaşamaya devam etmesi için uzun yıllara yayılan

mızda geçmiş yıllarda neler yapılmış, kimlerle

çalışmalar var. Hafızağa Konağı da restorasyonu

yapılmış önce bunları derledik. Onların birimlerini

biten örneklerden biri; kent müzesi olarak işlev

örnek aldık; bizden önce görev yapan başkanları-

kazanması için çalışmalarımız devam ediyor.

mızla birlikte yol almaya devam ettik. TKB

Tarihi Kırkpınar Güreşlerinin rekreasyon alnında

kurucu başkanlarından Bursa’nın da eski belediye

da düzenleme çalışmaları sürüyor. Hıdırellez ve

başkanlarından Erdoğan Bilenser ve diğer emeği

Kakava şenliklerinin de yapıldığı bu alan Edirne

geçenlerin fikirleri bizler için önemli. Onların da

yaşamının en hareketli olduğu bölgelerden biri.

desteğini almaya devam ediyoruz. TKB toplantılarında hep vurgulanan “ortak akıl” yaklaşımıyla
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Recep Altepe

çalışmalarımızı yürütüyoruz. Üniversiteler,

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı

uzmanlar, araştırmacılar, sivil örgütler, meslek

Bursa’da koruma çalışmaları 1980’li yıllarda baş-

odaları ve Bursalılarla toplantılar yapıyoruz; önce-

ladı. Bu büyük mirasın ayağa kalkması için Bursa

liklerimizi nasıl kullanmamız gerektiğini ölçmek

bütün ilçe köyleriyle birlikte çalışmaya devam

için anketler ve araştırmalar eşliğinde ilerliyoruz.

Tüm bu çalışmaları uzman ekiplerimizle yürü-

birlikte çalıştık. Şeffaf olduk. Yaptığımız

tüyoruz. Koruma alanında kadrolaşma çok

bütün çalışmaları kamuoyu ile paylaştık, kül-

önemli. Alanında uzman personelinizin olması

türel mirasın korunması için neler yaptığımızı

gerekiyor. Ancak o zaman başarılı sonuçlara

anlattık. Kitaplar, dergiler, bültenler çıkarttık.

ulaşabilirsiniz. Koruma çalışmalarına şehrin

Belgeseller, filmler çektik. Restore edilen

kale ve çarşılarından başladık. Çünkü Metin

mekanları halkın rahat ve çekinmeden kullan-

Hocamın da dediği gibi çarşı canlı olursa kent-

ması için düzenlemeler yaptık. Şimdi başta

ler yaşamaya devam eder. Zaman içinde yıkıl-

İznik olmak üzere bütün ilçe ve köylerimizde

mış, hatta üstünden yol geçmiş Bursa Surlarını

koruma çalışmaları hız kesmeden uzmanların

ve kapılarını ortaya çıkararak işe başladık.

elinde devam ediyor.

Şimdi ise sur içinde olan ancak yerinde başka
bir yapı olan Osmanlı Bey Sarayını ortaya

Tarihi Kentler Birliğinin merkezi Şerifler

çıkarmak istiyoruz.

Yalısı incelendi
Sarıyer Belediyesinin ev sahipliğinde yapılan

Bursa biliyorsunuz tarihi İpek Yolunun son

TKB Marmara Bölge Toplantısı, sunumların

önemli durak ve üretim yerlerinden biri. Bu

ardından Şerifler Yalısı ziyaretiyle devam etti.

nedenle önce Hanlar Bölgesinde restorasyon-

Prof. Dr. Metin Sözen Yalının tarihçesi hak-

lar yaptık. Ardından tarihi çarşıların cephele-

kında konuklara bilgi verirken, Sarıyer Bele-

rini yeniledik, dokusunu bozmadan üst

diyesinin desteğiyle yapılan restorasyon

örtülerini yaptık. Şimdi gece-gündüz devam

çalışmaları ve ÇEKÜL Akademinin ders alan-

eden bir yaşam var. Hamamları restore ettik

ları incelendi; Akademi uzmanlarından bilgi-

ve yeniden işlevlendirdik. Sivil mimari örnek-

ler alındı. Tarihi Kentler Birliğinin 15. yaşı da

lerimizi de ayağa kaldırmaya devam ediyoruz.

Yalıda kesilen bir pasta eşliğinde kutlandı.

Burada asıl vurgulamak istediğim şu: Karşımıza engeller çıktı ama hep nasıl çözeceğimize odaklandık. Esnafla, mahalleliyle

Bursa
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değerlendirme

HAVZA
BOYUTUNDA
KORUMA
KARARLARI
ALINDI
ÇEKÜL Vakfı
Yayın Koordinatörü

S

Fatih Belediyesinin ve Eyüp Belediyesinin

çabalar Marmara Bölge Toplantısında tüm

ladı. 15 yıllık birikimin sonuçlarından biri de

açıklığı ile ortaya çıktı. Sarıyer Belediye Baş-

bu toplantıda gördüğümüz sunum teknikleri-

kanı Şükrü Genç, Tarihi Kentler Birliğinin

nin başkanlar tarafından geliştirilmesiydi.

arıyer toplantısı, TKB’nin bir
okul olduğunu kanıtlar nitelik-

geliştirdiği, hedefleri belli programın, önemli

teydi. Bölgedeki TKB üyesi

bir kısmının uygulamaya geçmiş olması ve

belediyelerin farklı başlıklarda

bunu kendi heyecanlarını da katarak sunma-

fakat ortak hedefte sürdürdüğü

ları katılımcıların da ilgiyle dinlemesini sağ-

geliştirdiği kavramlara bağlı olarak hazırladığı sunumda, tasarım ve uygulamaların tarihi

Osmanlı Döneminin önemli kentlerinden

kent dokularındaki önemine değindi. Bazı

Bursa, Edirne ve İstanbul ilk defa TKB top-

bürokratik sorunlar nedeniyle yavaşlayan

lantısında birarada ortak sunum yaptı. Doğal

koruma çalışmalarının önünü açmak için tes-

ve arkeolojik mirası da göz önünde tutarak,

pitlerde ve önerilerde bulundu.

zorluklarla yüklü bu büyük kentlerin, geleceklerini kültür öncelikli bir yaklaşımla planla-

İstanbul Teknik Üniversitesi ve diğer üniversite-

maları dikkat çekiciydi.

lerden bilim insanlarıyla oluşturulan heyetin,
Boğaziçi’nin oluşumunu anlatan bir müzenin

Tarihi Kentler Birliğinin kuruluş kenti

üretimi için çalıştığını, uluslararası boyutlarda

Bursa’nın başarısının sadece Türkiye sınırları

bilgi ve teknolojik donanımlarla bu doğal oluşu-

içinde kalmadığını, uluslararası boyuta taşın-

mun anlatılacağı müjdesini verdi.

dığını bu toplantıda bir kez daha görmüş
olduk. Araştırma, tasarım ve işlevlendirmenin

Fatih, Eyüp, Edirne ve Bursa başkanlarının

süreklilik kazanmasını sağlayan Bursa, kent

konuşmaları, bilgi, içerik, anlatım ve sunum

bütününde ve köylerinde yaptığı uygulama-

şekli bakımından ufuk açar nitelikteydi; konu-

larla örnek olmayı başardı. 300’e yakın

ları ne kadar içselleştirdiklerini ortaya koydu.

yayınla bu başarısını her kesimle paylaştı.

İstanbul’da tarihi yarımada bütünü içinde

Hanlar Bölgesi ve Cumalıkızık ile UNESCO
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Dünya Mirası Listesine girerek başarısını taçlandırdı. Mimar Sinan’ın onur duyduğumuz
eseri Selimiye’nin de bunu izlemesi, tarihi
kentlerimizin artık her boyutta düşünmeye
başladığının göstergesiydi.
TKB ve ÇEKÜL’ün tartışarak çizdiği ileri
hedefler ve yöntemlerinin ulaştığı başarı
Marmara Bölge Toplantısında ilk defa bu
kadar güçlü vurgulandı. TKB üyelerinin
“üreterek tanıtmayı” hedef aldıklarında, ulaştıkları nokta sunumlarına yansıdı. Bunu 5
kentin uygulama örnekleri üzerinden gördük.
Sonuç olarak; kent-havza-bölge-ülke bütününde doğal-kültürel varlıkları yaşatmak için
bölge kentlerinin verimli sonuçlara ulaşmaya
başladığı toplantıda yeterince vurgulandı.
TKB Başkanı Yusuf Ziya Yılmaz’ın havza ve
bölgelerde yapılan araştırmaların sürdürülmesi gerektiğini, doğal mirasın da en az kültürel miras kadar önemli olduğunu söylemesi
umutlarımızı tazeledi. Kültürel rotalar kapsamında çıkacak yeni başlıklarla, tarım ve kültür havzası olan Marmara’nın korunarak,
tahrip edilmeden yaşatılması bölge kentlerinin ana hedefi olarak belirlendi.

Sarıyer Belediyesi, İstanbul’daki doğal mirasının tam kalbinde.
İstanbul Boğazının kentin biyolojik ve kültürel çeşitliliğinde ne kadar
etkili olduğunu biliyoruz. Sarıyer tüm güzelliğini bu muhteşem doğanın
etrafında şekillenen kültürel ve tarihsel zenginliğinden alıyor.
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İstanbul Boğazının
oluşumu müze olacak
Yunan mitolojisinde İstanbul Boğazının hikâyesi, Nehir tanrısı İnakhos’un kızı İo’ya, Zeus’un âşık
olmasıyla başlar. Olaylar gelişir ve
İo, Zeus tarafından bir ineğe çevrilir. Hikâye bu ya İo, bir at sineğinden kaçmak için koşarken “inek
geçidi” anlamına gelen Bosphorus
yani İstanbul Boğazı oluşur. 29,9
kilometre uzunluğundaki İstanbul
Boğazının mitolojik öyküsü, jeolojik oluşumu, yüzyıllardır süregelen

TKB’nin tarihi merkezi
Şerifler Yalısı

ve değişen biyolojik çeşitliliği, kıyılarındaki yaşam kültürü ve bugünkü
Sarıyer, Belediye tarafından hazır-

Emirgan’da sahil yolu üzerinde bulunan Şerifler

lanan müze projesiyle anlatılacak.

Yalısı, Boğaziçi’nde 18. yüzyılda gelişen sivil

Bilim insanları, araştırmacılar ve

mimarlığın temsilcisi olarak bugün hâlâ ayakta kal-

müze sergileme uzmanlarının yer

mış ender yalılardan. Rumeli yakasının en eski ve iç

aldığı bir heyet, Sarıyer Belediyesi-

süslemeleri bakımından en dikkate değer yalısı ola-

nin çatısı altında çalışmaya devam

rak da bilinir. 1782’de yapıldığı tahmin edilen yapı-

ediyor. İstanbul’un incisi Boğaz,

dan bugüne yalnızca selâmlık divanhane kalmıştır.

sadece manzarasıyla önemli değil,

Osmanlı Barok döneminin özelliklerini yansıtan

varlığıyla pek çok canlı türünün

ahşap yapı, 1850-1860 arasında tamamen değişik-

yaşam kaynağı olduğu için de İstan-

liğe uğramıştır. Bugünkü selâmlığa 1900’lü yıllarda

bul’u İstanbul yapan doğal ve tarihi

bir asma galeri ile bağlanmış bulunan 900 metre-

bir değer. Sarıyer Belediyesinin de

kare genişliğindeki 3 katlı büyük harem dairesi de

bu nedenle tüm canlı türlerine karşı
sorumluluğu yüksek. Sardalyeler,

Sembol yapılardan biri:
Rumeli Hisarı

yunuslar, karabataklar, erguvanlar,

1940’larda sahil yolunun genişletilmesi sırasında
yıkılmıştır. 1970’li yıllarda o zamanki mülk sahibi
tarafından Kültür Bakanlığına devredilen yapı, titiz

meşeler, kestaneler ve Sarıyerlilerin

Bir yerin korunması için yapılmış, yüksek duvarlı

ve kapsamlı bir restorasyondan sonra bugünkü

sağlıklı bir çevrede yaşam hakkının

ve kuleli kale olan Hisar, İstanbul’da Rumeli

halini almıştır. Şerifler Yalısı 2007’den itibaren

devam etmesi için müze için yapıla-

Hisarı ve Anadolu Hisarı isimleriyle bilinir.

cak detaylı envanter çalışmalarının

Rumeli Hisarı, Sarıyer’in önemli sembol yapıların-

yararı tartışılmaz.

dan biridir. Meşhur yaz konserlerinin yapıldığı
Hisar son yıllarda, yapıya zarar verdiği gerekçesiyle sessizliğe bürünmüştür. Fatih Sultan Mehmet

TKB ve ÇEKÜL Vakfının ortak kullanımına tahsis
edildi. TKB, sorumluluk alanlarına yakışır bir
şekilde Yalının kullanım ilkelerini belirledi, onarım
ve bakım işlemlerini düzenli olarak yürüttü. TKB
Encümen üyesi olan Sarıyer Belediye Başkanı

tarafından İstanbul'un fethinden önce Boğazın

Şükrü Genç ise en son yapılan restorasyon çalışma-

kuzeyinden gelebilecek saldırıları engellemek

sını üstlendi. Tarihi merkez, Prof. Dr. Metin

amacıyla Anadolu Hisarının karşısına yapılmıştır.
Rumeli Hisarı ve çevresi, İstanbul Boğazının varlı-

Sözen’in kontrolünde bakım ve onarımdan geçti.
ÇEKÜL Akademinin Kentsel Koruma Eğitimleri de

ğından nasibini almış; özellikle bahar aylarında

2009’dan bu yana Şerifler Yalısında düzenleniyor.

etrafı saran erguvan kokuları, kuş sesleri ve göz-

Yalının bahçesi İstanbul’un ağaçları ve bitki çeşitli-

lerde bayram neşesi yaratan renk cümbüşüyle izlemeye doyamayacağınız bir mirasın parçası.

liğini yansıttığı için ÇEKÜL Bilgi Ağacının doğa
eğitimlerine de ev sahipliği yapıyor.
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BOZKÖY YERALTI ŞEHİRLERİ
KORUMA ÇALIŞMALARI
BAŞLIYOR

G

aziantep’le
başlayan Kayseri Ağırnas ile
devam eden
tarihi yeraltı

yerleşimlerinin korunması çalışmaları Niğde Bozköy ile yeniden gündemde. Konuyla ilgili olarak

Türkiye’nin zengin yeraltı şehirleri
son yıllarda Gaziantep, Kayseri başta olmak
üzere gündemde. Farklı bölgelerde devam eden
araştırmalara bu kez de Bozköy eklendi.

Bozköy Belediye Başkanı Yalçın
Tekeli, Azatlı Belediye Başkanı
Şahin Polat, Yıldıztepe Belediye
Başkanı Metin Akgümüş ve Bozköy Belediyesinden Hakan Aktaş
ÇEKÜL Çarşamba Toplantılarının
konuğuydu. TKB üyeliği, mayıs
ayında yapılan meclis toplantısı ile
kabul edilen Bozköy Belediyesi,
kentteki çalışmalarını da hızlandırdı. Toplantıda ÇEKÜL uzmanlarına yaptıkları sunumda yeraltı
şehirleriyle ilgili bilgi verdiler.
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Milattan sonraki ilk yüzyıllarda

başvuru yapıldı ve bölgede

yerleşimin olduğu bu bölgede

detaylı temizlik çalışması yapıl-

birçok yeraltı şehri bulunuyor.

ması için karar çıktı. Temizlik

OBRUK Mağara Araştırma

sonrasında Koruma Kurulu da

Grubu tarafından ilk tespitler

rölöve yapımına başlayacak.

yapıldı. Ayrıca müze uzmanları

TKB üyeliğine yeni başvuran

ve arkeologların araştırmaları da

aynı bölgede bulunan Yıldıztepe

devam ediyor. 102 bin metrekare-

Belediyesi sınırları dahilinde

lik alan kaplayan yeraltı şehirleri

de yeraltı şehirlerini olduğu

içinde kilise ve şapel kalıntıları

biliniyor.

ile savunma amaçlı yapıların
izleri bulunuyor. Dere yatağında

Belediyelerin yaptıkları sunumun

yer aldığı ve erozyon bölgesinde

ardından ÇEKÜL uzmanlarıyla

olduğu için doğal tahribata uğra-

bir değerlendirme yapıldı. Yeraltı

yan bölgede bazı bölümler de

şehirlerinin bulunduğu vadide ilk

defineciler tarafından yağmalan-

aşamada temizlik ve sondaj kazısı,

mış durumda.

daha sonra yol çalışması ve aydın-

Önce envanteri
yapılan
mağaraların
rölöveleri de
Koruma
Kurullarına
onay için
gönderiliyor.

latma yapılması; bu çalışmalar
Çok fazla dolgu tespit edilen yer-

için de bölgedeki kaya ve taş

altı şehirlerinde temizlik yapıl-

dokusuna uygun bir malzeme kul-

ması için Kültür Bakanlığına

lanılması önerildi.
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inceleme

YEREL YÖNETİMLER,
KÜRESEL İKLİM
DEĞİŞİKLİĞİ
ve
ÇEKÜL AKADEMİ

ÇEKÜL Vakfı Genel Müdürü

B

çevresel değişimlerin ana belirleyicisi

tek bir alan dahi artık yok. Dünyanın

sine sebep olabilir. Merkez tarafından

bir ucunda yapılan dünyanın diğer

yapılan çalışmalara göre bu eşiklerden

ucunu etkiliyor. Bilim insanları, bu

dört tanesi hali hazırda geçilmiştir: Biyo-

durumu “Gezegenin Eşikleri” kavra-

lojik çeşitlilik kaybı, iklim değişikliği,

mıyla açıklıyor.

arazi kullanımı ve azot döngüsü. Yeni

ulunduğumuz çağ
İnsan Çağı. Gezegeni-

olduğunu gösteren bilimsel araştırmalara

mizi insanların şekil-

dayanmaktadır. Bu sınırların aşılması

lendirdiği bir çağ.

gezegenimizde yaşamın geri dönülmez

İnsanın etkilemediği

bir şekilde hasar görmesine ve değişme-

kimyasallar ve atmosferik aeresol (parGezegenin eşikleri dünyanın dengesini

çacık) yüklenmesi eşikleri yeterince veri

sağlayan çevresel süreçleri tanımlamak

olmaması sebebiyle henüz değerlendiril-

ve gezegenin durumunu ortaya koymak

memiştir. Gezegenin eşikleriyle ilgili

için Stockholm Dayanıklılık Merkezi

sonuçlar, yerel yönetimleri küresel iklim

(Stockholm Resilience Centre) ve

değişikliğine karşı mücadelede en

Avustralya Ulusal Üniversitesinden

önemli aktörler haline getiriyor.

(Australian National University) bir
grup bilim insanı tarafından ortaya atı-

Küresel iklim değişikliğinin hayatımıza

lan bir kavram. Gezegenimizde yaşa-

olan etkilerini aslında yaşamaya başla-

mın sürmesini sağlayan dokuz ana

dık. İnsan ve tüm canlıların hayatta kal-

sistem belirlenmiş ve her bir sistem için

ması için temiz suya, temiz havaya ve

güvenli sınırlar tespit edilmiştir. Bu

temiz tarıma ihtiyacı var. Hortumlar, sel,

eşikler şunlardır: İklim değişikliği,

kuraklık vb. gibi atmosferik olaylar da

biyolojik çeşitlilik kaybı, azot ve fosfor

bu olumsuz değişimin bir parçası. Dün-

döngülerinin bozulması, okyanus asit-

yada uzun süredir iklim değişikliğinin

lenmesi, arazi kullanımındaki değişim-

etkileri tartışılıyor. Uluslararası proto-

ler, tatlı su kullanımı ve küresel

kollerle bu etkinin minimum seviyeye

hidrolojik döngü, ozon tabakasının

çekilmesi için ülkeler iç tüzüklerinde

incelmesi, kimyasal kirlenme ve atmos-

değişiklikler yapıyor. Bu başlıklardan en

ferdeki aerosol (parçacık) yükü.

önemlisi ise enerji verimliliği odaklı
çevre dostu tasarım anlayışı. Mimariden
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Bu sınırlar, özellikle Sanayi Devrimin-

mühendisliğe her alanda yenilikçi tasa-

den bu yana insan etkinliklerinin, küresel

rımlarla şu an ve ileride yaşanacak ve

“Sınırların aşılması
gezegenimizde
yaşamın geri dönülmez
bir şekilde hasar
görmesine ve değişmesine
sebep olabilir.”

5
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“Kentlerin,
doğal ekosistemde
yer alan bir
yaşam alanı ve
yaşayan bir
organizma
olarak görülmesi
gerekli.”

26

hayatı tehdit edecek unsurlara çözüm

ve taleplerle kontrolsüz gelişen kentleri

bulunması için bilim insanları çalışmala-

taşıyan büyük entegre sistemlerin sürdü-

rına yoğunluk verdi, vermekte. Hızlı

rülebilirliği ve kontrolü de zorlaşmakta.

şehirleşmenin ve aşırı nüfus artışının

Küçük veya büyük ölçekteki kentlerin

yarattığı talebin karşılanması ile doğal

küresel ihtiyaçlarına cevap verecek sür-

kaynakların kullanımı arasında ciddi bir

dürülebilir çözümler ise kent yönetimle-

korelasyon söz konusu. Mega kentler için

rinin karar mekanizmalarında saklı.

önerilen entegre çözümler kısa vadede
ihtiyaçları karşılıyor, fakat uzun vadede

Geleceği şekillendirmek adı altında alı-

hayati önem arz eden, su, toprak, hava

nan her karar ileride kendi içinde başka

gibi unsurları barındıran doğal kaynakla-

çevre sorunlarını da getirmekte. Özellikle

rın yok olmasına sebep oluyor. Üstelik

kültür ve doğa mirası açısından hâlâ zen-

artık devasa kentleri taşıyan doğal kay-

gin olan Anadolu ve Trakya kentlerinin

naklar da baskı altında. Sürekli büyüyen

yönetim kadrolarının gelecekte yaşana-

cak sorunları önceden görüp, plan ve projelerine bütüncül koruma anlayışı içinde yön vermeleri büyük önem arz etmekte.
Kentler kadar kentlerin içinde oluştuğu doğal
çevreyi de tekrar ele almak gerekiyor. Kentlerin enerji, ulaşım, su, tarım, atık depolama,
vb. gibi ihtiyaçlarının karşılanması sürdürülebilir bir şekilde planlanmazsa, kentin
yaşam damarları olan doğal kaynaklardaki
tahribat yaşamı tehdit edebilecek noktaya
gelebilir. Kentlerin, doğal ekosistemde yer
alan bir yaşam alanı ve yaşayan bir organizma olarak görülmesi gerekir.
Bu açıdan doğayla eş değil, doğanın içinde ve
ona bağlı, hatta bağımlı bir sistem olduğu
anlayışını benimsemeliyiz.
Birbiriyle tüm boyutlarda ilişki içinde olan
kentler sadece ekonomik açıdan hizmet veren
kurumlar, yapılar, ticari alanlar, sanayi, büyük
yatırımlar ve küresel piyasalardan oluşmuyor.
Kaybedilirse geri getirilemeyecek olan doğal
kaynaklar; temiz su, toprak ve hava, biyoçeşitlilik barındıran ormanlar, binlerce yıldır
ayakta duran kültürel ve arkeolojik miras,
kuşaklar boyu aktarılan somut olmayan kültür
mirası ve niceleri... Bunca zenginliğin kaynağı olan kentleri ve içinde barındıkları
orman, su kaynakları ve biyoçeşitliliği de
bütüncül koruma anlayışıyla ele almak ve
sürdürülebilirlik prensibini planlamaların
merkezine koymak gerekiyor.
Bütüncül korumanın doğayı, kültürü ve
insanı bir arada ele alması dünyanın şu anda
karşı karşıya kaldığı sorunlara en etkili
çözümü üretmemizi de sağlamaktadır. Yaşayarak-öğrenerek-deneyim paylaşarak edindiğimiz bu birikim, kale-çarşı-mahalle ve
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kent-havza-bölge ulusal ölçekteki

Bu sorumluluğu taşıyan yerel yönetimlerin

korunma mücadelemizde ve ortak sorun-

çalışmalarının kıymeti her gün daha da

lara birlikte çözüm üretmemizde referans

önem kazanıyor. Tarihi Kentleri Birliği

noktamız olmaktadır. Bu birikim, ancak ve

üyesi belediyelerin kültür mirası konu-

ancak ortak sorunlara farklı bakış açıları

sunda son 15 yılda edindiği birikim doğal

getirerek ürettiğimiz çözümlerle işlev

mirasın korunması konusunda da oluş-

kazanacaktır. Bütüncül koruma anlayışında

maya başladı. Gittikçe ivme kazanan has-

doğa-kültür-insan bir bütündür. Bu bakış

sasiyetin kentlerin geleceğini belirleyen

açısının ne kadar önemli olduğu aslında

karar mekanizmaları tarafından benimsen-

kent yönetimlerinin taşıdığı sorumlulukla

mesiyle yerel koruma politikalarında eğiti-

izah edilebilir. Kent adına verilen her karar

min temel bir araç olarak görülmesi

o bölgede yaşayan tüm canlıları ve hatta

sağlandı.

gelecekte yaşayacak olan tüm insan ve
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canlı topluluklarının kaderini de belirle-

Bütüncül koruma anlayışının oluşmasıyla

mekte. Bütüncül koruma anlayışında bu

yerel yönetimlerin koruma ekiplerinin

hassas nokta her ölçekteki plan ve strateji-

kapasitelerin geliştirilmesi gerekliliği

lerin hazırlanmasındaki temeli oluştur-

büyük bir ihtiyaca dönüştü. Ekipler tara-

makta: yaşama karşı olan

fından kentlerin ve etki alanlarının bütün-

sorumluluğumuz.

cül bir şekilde ele alınmasıyla kısa vadede

çözüm üretmek yerine, sürdürülebilir ve

ÇEKÜL Akademi

nitelik değeri yüksek çözüm önerileri

Türkiye’nin bütüncül korumada ve kentsel

geliştirmek mümkün olacaktır. 15. yılını

korumada uzmanlaşmış ilk ve tek eğitim

kutlayan Tarihi Kentler Birliğinin yarattığı

kurumu olan ÇEKÜL Akademinin hedef kit-

güçlü örgütlenme ağı, bilgiyi ve deneyimi

lesi yerel yönetimler ve korumadan sorumlu

paylaşan, yaşayan bir sistem haline gel-

‘kamu-yerel-sivil-özel’ tüm kesimler olarak

mesi, yerel yönetimlerin koruma kadroları-

belirlendi. Vaka analizleri, iyi örnekler, pratik

nın kapasitelerinin ve etki alanlarının

uygulamalar ve alan ziyaretleri aracılığıyla

geliştirilmesi planlama süreçlerinin kalite-

aktarılan eğitim, seminer ve atölye çalışma-

sinin artırtılmasını ve bilgi alışverişinin

ları değerli uzmanlar tarafından bütüncül bir

verimli bir hale gelmesini sağlayacaktır.

bakış açısı ile aktarılmaktadır. Yerel yönetim

Sadece iç iletişimi güçlendirmekle kalma-

kadrolarının uzman teknik ekiplerine yönelik

yıp, teknik uzmanlıkların niteliksel geli-

hazırladığı ihtiyaç analizleri doğrultusunda,

şimi, yerel yönetimlerinin küresel

ÇEKÜL Akademi, bu yıl itibariyle eğitimci

sorunlara çözüm üretmesini sağlayacaktır.

kadrosunu geliştirmiş ve 2015 yılı itibariyle

Karşı karşıya olduğumuz küresel sorunlara

yeni eğitim programlarına başlamıştır. Doğal

ancak ve ancak yerelde ve yerele özgü

Mirasın Korunması, Doğa Dostu Kentler ve

çözümler bulmak zorundayız.

Sürdürülebilir Kent Yönetimi eğitim başlıkla-

“Teknik
uzmanlıkların
niteliksel
gelişimi, yerel
yönetimlerin
küresel sorunlara
çözüm üretmesini
sağlayacaktır.”
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rının yanı sıra Akademi öncülüğünde
yürütülen Alan Yönetimi Eğitim Programı, alan yönetim planı hazırlama süreci

“Doğal Mirasın
Korunması, Doğa
Dostu Kentler
ve Sürdürülebilir
Kent Yönetimi
ÇEKÜL
Akademinin yeni
başlıklarıdır.”

ile ilgili ilkeleri, uygulamaları, sonuçları
ve sorunları ortaya çıkarmaya yönelik
profesyonel bir gelişim programıdır.
ÇEKÜL Akademi
Eğitimleri Bölgesel Katılım 2016
Önümüzdeki dönemde TKB üyesi belediyelerin ÇEKÜL Akademi eğitimlerinden
daha çok yararlanmalarını sağlamak ve
eğitim alan uzmanlar açısından bölgeler
arası dengeyi oluşturabilmek için eğitim
başlığı altında kent-bölge-hava ölçeğinde
örgütlenmeye ve ortak sorunlara birlikte
çözüm üretmeye devam edeceğiz.
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2016 programı için:
http://www.tarihikentlerbirligi.org/
tkb-kulturel-ve-kentsel-korumaegitimleri-2016-1/
Küresel iklim değişliğiyle ilgili
detaylı bilgi için:
WWF Yaşayan Gezegen Raporu-2010.
(Yapılan bilimsel araştırmaların
sonuçları, canlı türlerinin yok olma
hızının, yeni türlerin ortaya çıkış hızından 10000 kat daha hızlı olduğunu
göstermektedir. Yine bu araştırma
sonuçlarında, tropik bölgelerdeki kuş
türlerinin yaklaşık dörtte birinin yok
olduğunu, tüm memeli türlerinin yaklaşık beşte birinin ve sürüngen türlerinin
ise yaklaşık % 21’inin yok olma
tehlikesiyle karşı karşıya olduğunu
göstermektedir.)
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DEVREK’E UZMAN DESTEĞİ
Devrek’teki koruma-yaşatma çalışmalarının niteliklerinin
artması için uzmanların desteği alınıyor.

Ç

EKÜL Çarşamba toplantıları-

55.000 nüfusa sahip, Devrek Çayının ikiye

Ahmet Ağa Camisi ve Merkez Yeni Camisi

nın Mart ayı konuklarından

böldüğü Devrek’in % 70’i ormanlarla kaplı

(İbrahim Ağa Camisi) bu eserler arasında.

biri TKB’ye üyelik için yeni

ve bazı köylerde koruma altına alınan meşe

başvuru yapan Devrek Beledi-

koruları bulunuyor. Roma ve Bizans dönem-

Kent merkezindeki Millet Bahçesi, Cumhuri-

yesi temsilcileriydi. Devrek

lerine ait buluntular, MÖ 5.000’lere ait

yet’in ilanı ve ilk yıllarında önemli olaylara

Belediyesi Kültür Müdürü Recep Civelek ve

olduğu tahmin edilen kalıntılar, 14 adet sit

sahne olmuş bir alan. Millet Bahçesinin karşı-

ÇEKÜL Zonguldak Temsilcisi Raif Tokel

alanı tespit edilen kentte, 13 adet tescilli yapı,

sında bulunan tarihi evin kamulaştırılarak

kentin kültür varlıkları ve koruma çalışmaları

5 adet tarihi demirci, 1 adet kalaycı dükkânı

kent müzesine, yine Devrek Cezaevinin de

konusunda sunum yaptılar.

ve tarihi camiler yer alıyor. Tekke Camisi,

tescil edilerek müzeye dönüştürülmesi gün-

demde. 13 adet tarihi simit fırınının
olduğu sokağın sağlıklaştırılması, aynı
sokakta yer alan 1930’lara ait çeşmenin
de tescil edilmesi planlanıyor.
Kentte kadınlar kooperatifinin kurulması,
seyir terasları yapılması, kent merkezindeki meydanın trafiğe kapatılarak yayalara açılması ve düzenlenmesi
planlanıyor. Çeşitli projeler için
BAKKA’ya (Batı Karadeniz Kalkınma
Ajansı) başvurularak destek alınacak.
ÇEKÜL uzmanlarınca yapılan değerlendirmede, ahşap ağırlıklı yapıların restore
edilmesine öncelik verilmesi, somut
olmayan kültür miras ile ilgili çalışmalar
yapılması ve kentin arkeolojik sit envanterinin çıkarılması önerildi.

UNESCO’YA KATILIM SÜREÇLERİNDE
ÖRNEK YAKLAŞIMLAR
Samsun Seminerinde, Karadeniz kentleriyle birlikte ülkenin
dört köşesinden gelen temsilciler; UNESCO’ya katılım süreçleri,
eğitimde yeni yaklaşımlar ve somut olmayan kültürel mirasın
bu süreçlere nasıl katıldığı hakkında bilgi edindi.

SAMSUN SEMİNERİNDE
YENİ HEDEFLER GÜNDEME GELDİ
“UNESCO’ya Katılım Süreci ve Başarı Öyküleri” konulu
panel yaklaşık 600 katılımcı tarafından izlendi.

T

arihi Kentler Birliği Sam-

guladığı “TKB bir okul” söylemi, bu

sun Semineri 1-2 Nisan

toplantılarda vücut buluyor.

tarihlerinde, Samsun
Büyükşehir Belediyesinin

Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı ve

ev sahipliğinde yapıldı.

Tarihi Kentler Birliği Başkanı Yusuf Ziya Yıl-

Seminerin ana konusu olan “UNESCO’ya

maz’ın titiz ev sahipliğindeki Seminer, panel

Katılım Süreci ve Başarı Öyküleri”

sunumlarından önce 1 Nisan Cuma akşamı

konulu panel yaklaşık 600 katılımcı tarafın-

açılış konuşmaları ve Olgunlaşma Enstitüsü-

dan izlendi.

nün Selçuklu ve Osmanlı kıyafetlerinden oluşan koleksiyonunun defilesiyle başladı.

Tarihi Kentler Birliğinin 15 yıllık süreçte

Mustafa Kemal Atatürk’ün Kurtuluş Savaşı

temellerini oluşturduğu eğitim yaklaşımı,

mücadelesini başlattığı Samsun’da ilgiyle

düzenlediği toplantıların vazgeçilmez

izlenen defilenin sonunda çıkan Türk Bay-

ilkelerinden biri. Her toplantının içeriği,

raklı kıyafet büyük alkış topladı.

başarılı örnek çalışmaların üyelerle ve diğer
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katılımcılarla paylaşılması üzerinden hazırla-

UNESCO’ya Katılım

nıyor. Buna ek olarak konusunda uzman

Süreci ve Başarı Öyküleri

isimler uygulamaya dönük yöntemleri,

Samsun Semineri 2 Nisan Cumartesi günü

teknik detayları anlatıyor. Prof. Dr. Metin

“UNESCO’ya Katılım Süreci ve Başarı

Sözen’in ve Danışma Kurulu üyelerinin vur-

Öyküleri” başlığındaki panel ile devam etti.

Açılış konuşmalarından...
Tam metinlere www.tarihikentlerbirligi.org adresinden ulaşabilirsiniz.

Fatma Şahin

ayında UNESCO / Yaratıcı Şehirler Ağına

Yusuf Ziya Yılmaz

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı

bir başvuru dosyası hazırlamıştık ancak

Samsun Büyükşehir

olumsuz sonuçlanmıştı. Bununla ilgili

Belediye Başkanı

Gaziantep’te yaklaşık 10 yıldır başarıyla

eksiklerimizi tespit edip çalışmaları hızlan-

ve Tarihi Kentler

aralıksız devam eden koruma-yaşatma-

dırdık. İlk olarak sadece bu konuda çalışa-

Birliği Başkanı

işlevlendirme çalışmalarını anlatarak sunu-

cak bir ekip kurduk. Oldukça zorlu olan

Sadece somut olan kültürel mirasımızı değil

muna başlayan Fatma Şahin, bu başarıda

başvuru dosyası tamamlayarak 14 Temmuz

somut olmayan kültürel mirasımızı da koru-

süreklilik ve ekip çalışmasının önemine

2015’de UNESCO’ya ilettik ve ciddi bir

maya çalışıyoruz. Yerel yönetimler arasında

değindi. Ardından gastronomisiyle

lobi faaliyeti yürütmeye başladık. Yaratıcı

hızla gündeme gelen bu konuda örnek

UNESCO / Yaratıcı Şehirler Ağına seçilen

Şehirler Ağının beklentilerini analiz ettik.

çalışmalar yapılmaya başlandı. Yaşayan

Gaziantep’in bu süreçteki yolculuğunu ve

İlgili sivil toplum örgütleri, üniversiteler,

İnsan Hazineleri Listesinden, Karagöz

izlenen politikaları anlattı: “Gaziantep, bili-

merkez ilçe belediyeleri, Kalkınma Ajansı

(Gölge Oyunu), Kırkpınar Yağlı

yorsunuz yoğun bir koruma sürecinin

ve gastronomi alanında yetkin kişilerden

Güreşlerine kadar farklı değerlerimiz

içinde. Projeler arka arkaya hayata geçiyor.

oluşan bir komisyon kurulması ve sürecin

UNESCO listesine alındı. Yarın düzenlene-

Ekiplerimiz gece-gündüz çalışmalarını sür-

sekreteryasının Dış İlişkiler Dairesi Baş-

cek seminerde bu konuda önemli sunumlar

dürüyor. Bir yandan sokak sağlıklaştırma-

kanlığınca yürütülmesini sağladık. Gastro-

yapılacak. Üyelerimizden bu alanda projeler

ları, restorasyonlar devam ederken bir

nomi alanında 10 yıllık bir plan hazırladık.

bekliyoruz. Kültür üretimini doğadan ayrı

yandan da somut olmayan kültürel mirası-

Paris UNESCO Yaratıcı Şehirler Ağı takımı

düşünemeyiz. O nedenle doğal miras alanla-

mızın korunması için uğraşıyoruz. Antep

ile teknik toplantılar yaptık ve Paris’te far-

rımızın korunması da önceliklerimizden.

mutfağı gastronomi turizmi için çeşidi, lez-

kındalık etkinlikleri düzenledik. Örneğin

Kızılırmak Deltasını görmenizi çok isterim.

zeti bol bir rota sunuyor. İç ve dış turizmde

UNESCO Genel Direktörü Irına Bokova’yı

300’ün üzerinde kuş türü bu alanda doğal

de konuşulmaya başlayan ve yaşam kültü-

ve Türkiye Milli Komisyon Başkanı Prof.

yaşamını sürdürüyor. Bir sonraki toplantı-

rümüzün en önemli öğelerinden biri olan

Dr. Öcal Oğuz’u heyeti ziyaret ettik. Paris

mızda doğal miras alanlarımızı gündeme

Antep mutfağı için ilk kez 2014 Mart

UNESCO genel merkezinde yapılan top-

getirmek istiyoruz.

Kızılırmak Deltasındaki Leylek Ormanı, Samsun
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Açılış konuşmalarından...
Tam metinlere www.tarihikentlerbirligi.org adresinden ulaşabilirsiniz.

lantı sonrası verilen resepsiyonda Antep

Ayrıca bir yol haritası hazırladık: Gaziantep

Ahmet Eşref

mutfağından seçilen yemeklerin sunumu

Mutfak Sanatları Enstitüsü ile birlikte hare-

Fakıbaba

yaptık ve katılımcılara ikram ederek gastro-

ket edeceğiz. UNESCO Gastronomi Şehri

TKB Encümeni eski

nomi alanında yaptığımız başvurunun öne-

Danışmanlık Birimi büyükşehir belediyemi-

üyesi / Milletvekili

mine dikkat çektik. Uluslararası Berlin

zin bünyesinde çalışmalarını sürdürecek.

Turizm Fuarına katılarak yine yaşam kül-

Yemek kültürümüzün zenginleşmesinde

lar ben de belediye başkanlığı yaptım. Sizlerin

türü değerlerimizin tanıtılmasını sağladık.

İpek Yolu güzergâhında olmamızın da etki-

hangi zorlukları aşarak kentlerine sahip çık-

JAPONYA Tokyo Fuarı, Macaristan Tür-

lerinin olduğunu düşünüyoruz. Bu nedenle

maya çalıştığınızı çok iyi anlıyorum ve bu

kiye Tanıtım Günleri, Londra Fuarı gibi

araştırmalar yaparak diğer İpek Yolu kentle-

çabanızdan dolayı tebrik ediyorum. Şimdi

Antep’i tanıtabileceğimiz uluslararası etkin-

riyle işbirlikleri geliştireceğiz. Artisan Üre-

milletvekili oldum. Biz milletvekilleri meclis

likleri uzman ekibimizle birlikte takip ettik.

tim Atölyeleri ile birlikte çalışmalar

toplantılarında elimizi kaldırıp indiriyoruz.

Biliyorsunuz uzun yıl-

yürüteceğiz ve Gaziantep Lezzet Rotasını

Ama belediye başkanı o şehrin yaşlısına, gen-

Tüm bunları öncesinde planlayarak, ekiple-

turizme kazandıracağız. Bunun dışında fes-

cine, ağacına, hayvanına dokunuyor. Bulundu-

rimizin eş zamanlı çalışmasını sağladık ve

tivaller, yarışmalar gibi etkinliklerle Antep

ğunuz görev çok kıymetli. Yerelde kalkınma

gastronomi dalında UNESCO / Yaratıcı

mutfağının detaylarını paylaşıp, yeni yemek

ve sahiplenme yoksa başarı da yoktur. Sadece

Şehirler Ağına kabul edildik. İstanbul Çıra-

reçeteleri ile genç gastronomi ve mutfak

kültürel mirasın korunması değil, insanların,

ğan Sarayında bir basın toplantısı yaparak

sanatları uzmanlarını buluşturacağız.”

doğanın, yaşam değerlerimizin de nasıl korun-

bu mutluluğumuzu Türkiye ve dünya ile

ması gerektiğini burada öğreniyoruz. Daha

paylaştık. Ancak şunu unutmamak lazım;

Namık Kemal Döleneken

sonra görüyorsunuz ki öğrendikleriniz kentle-

önemli olan UNESCO’ya seçilmek değil

ÇEKÜL Vakfı Alan Yönetimi uzmanı,

rinize yansımış ve insanların da yüzü gülmeye

bundan sonraki sürecin doğru ilerlemesi.

şehir plancı

başlamış. TKB’nin kurulmasında emeği geçen

Örneğin Türkiye genelindeki turizm rehber-

UNESCO süreçlerinin olmazsa olmazı “alan

başta Metin Sözen Hocamız, ÇEKÜL Vakfı-

lerine Gaziantep Rehberler Odası işbirli-

yönetimi” planlaması alanında uzun yıllardır

nın çok değerli çalışma arkadaşları ve Tarihi

ğiyle seminerler ve hizmet veren personele

çalışma yürüten; Edirne Selimiye Camisinin

Kentler Birliğinin bu zamana kadarki başkan-

yönelik ‘Sürdürülebilir Profesyonel Gastro-

ve Diyarbakır Surlarının Dünya Mirası Liste-

larına yürekten teşekkür ederim. Onlardan

nomi Eğitimleri’ vermeye başladık.

sine girmesine katkı sunan Namık Kemal

çok şey öğrendim ve sizlerin de öğreneceğine
ben şahsen yürekten inanıyorum.
İbrahim Şahin
Samsun Valisi
Samsun, Orta Karadeniz’in dört ulaşım
yolunu bünyesinde
barındıran tek ili; aynı zamanda Karadeniz Bölgesinin en büyük ili. 1 milyon 270 bin nüfusumuz var. Samsun dünyada cerrahi aletlerin
üretildiği 3 kentten biri. Samsun’un mutlak
surette sıçramasına neden olacak çok önemli
bir sektör. Doğal miras alanlarımızdan Kızılırmak Deltasındaki Kuş Cenneti de çok önemli.
Bunun için mutlaka burayı korumamız gerekiyor. Büyükşehir Belediyesi başkanımız ve
ekibi burada çok güzel işler yapıyor. Av yasağı
konusunda da titiz uygulamalar yürütülüyor.
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“Alan yönetimi
eğitimi alan uzmanların
geçici listede
bekleyen dosyaları
artık daha
eksiksiz teslim
edeceklerini biliyoruz.”

Döleneken, UNESCO’daki alanlarının değer-

Yaşayan İnsan Hazineleri Ulusal Envante-

lendirmesini yaparak konuşmasına başladı.

rinde de usta-çırak ilişkisi ile öğrenme, bilgi

Türkiye’den 13 kültürel miras alanının,

ve beceri üstünlüğü, ender bulunan bilgi, işe

2 karma alanın listede yer aldığını; doğal

adanmışlık, sanatın toplumla buluşmasında

miras alanında ise henüz listeye giremediği-

yenilikler, çırak yetiştirme kriterleri gözetile-

mizi söyledi. Bunun yanı sıra geçici listede

rek yapılan değerlendirmede Türkiye’den 20

bekleyen 60 alanımız bulunuyor. Küresel Jeo-

kişi bulunuyor.

parklar Ağında Kula Volkanik Jeoparkı; İnsan
ve Biyosfer Programında ise Doğu Karadeniz

Döleneken konuşmasına Antep örneği ile

Bölgesinde Karçal Dağlarının eteklerindeki

devam etti: “Kentler arasında uluslararası

Camili Biyosfer Rezerv Alanı listeye girmiş

işbirliğini geliştirmek amacıyla oluşturulan

durumda.

Yaratıcı Kentler Ağının dünyadan 116 üyesi
var. Türkiye’den Gaziantep gastronomi ala-

UNESCO İnsanlığın Somut Olmayan Kültü-

nında bu listeye girmeyi başardı. Süreçteki

rel Mirasının Temsili Listesinde; Meddahlık,

önemli bir detayı sizlerle paylaşmak istiyo-

Mevlevi Sema Töreni, Âşıklık Geleneği,

rum. UNESCO Genel Direktörü Irina

Karagöz, Nevruz, Geleneksel Sohbet Toplan-

Bokova, Antep seçildikten sonra Başkan

tıları, Kırkpınar Yağlı Güreş Festivali, Alevi-

Şahin’e bir tebrik mektubu gönderdi. Kentin

Bektaşi Ayini, Semah, Tören Keşkeği

üyeliğini teyit etmek ve şehrin her dört yılda

Geleneği, Mesir Macunu Festivali, Türk Kah-

bir sunması gereken üyelik denetleme raporu

vesi Kültürü ve Geleneği, Ebru: Türk Kâğıt

ile raporu takiben tabi olacağı üyelik değer-

Süsleme Sanatı yer alıyor.

lendirme süreci hakkında bilgilendirme yapmak amacıyla bu mektubu yazdığını belirtti:
‘Gaziantep’in ağa üyelik sürecinde vermiş
olduğu bu taahhütlerin tamamını yerine getireceğine ve ağın ortak faaliyetlerine etkin bir
şekilde katılım sağlayacağına olan inancım
tamdır. Şehrinizin yenilikçi ruhuna ve ağa
katılımları hususunda daha fazla teşvik edilmesi gereken, gelişmekte olan ülkelerin
şehirleriyle olan dayanışma anlayışına güvenebileceğimden son derece eminim.’
Bu sözlerden çıkarmamız gereken en temel
nokta Antep’in işi asıl şimdi başlıyor. Listeye
girmek için yerine getirilen kriterlerin yerini
daha güçlü bir sahiplenme alacak. Burada
önemli olan süreklilik ve gastronomi alanında
UENSCO tarafından artık tescillenen Antep
mutfağı her anlamda göz önünde ve hep
devam eden bir değerlendirme sürecinde ola-
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Şahinkaya Kanyonu, Vezirköprü
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koruma mücadelemizde ve ortak sorunlara
Zeugma Müzesi, Gaziantep

birlikte çözüm üretmemizde referans noktamız oluyor. Bütüncül korumanın doğayı kültürü ve insanı birarada ele alması dünyanın şu
anda karşı karşıya kaldığı sorunlara en etkili
çözümü üretmemizi sağlıyor.
Bu birikim, ancak ve ancak ortak sorunlara
farklı bakış açıları getirerek ürettiğimiz
çözümlerle işlev kazanabilir. Kalenin doğayı,
çarşının kültürü, mahallenin ise insanı temsil
ettiğini düşündüğümüzde, kaleyi korumak
için çarşıyı canlı tutmak, mahalleyi yaşatmak
için örgütlenmeyi sağlamak gerekir.
2015 yılında 15. yılını kutlayan Tarihi Kentler
Birliğinin yarattığı güçlü örgütlenme ağı, bilgiyi ve deneyimi paylaşan, yaşayan bir sistem
cak. Hem Dünya Miras Listesine, hem de

haline geldi. 2009 yılında kurulan ÇEKÜL

diğer ağlara girebilmek için uzman kadrolarla

Akademi ise Türkiye’nin bütüncül ve kentsel

çalışarak, yerel işbirliklerini önemsemek; sivil

korumada uzmanlaşmış ilk ve tek eğitim

örgütlerin, bilim insanlarının desteğini almak

kurumu olma özelliğini taşıyor. ÇEKÜL Aka-

çok önemli. ÇEKÜL Akademinin yeni eğitim-

deminin hedef kitlesi; yerel yönetimler ve

lerinden biri ‘Alan Yönetim Eğitimleri’. TKB

korumadan sorumlu kamu-yerel-sivil-özel

bir okul; Akademi de bu okulun teknik bölü-

kesimler. Vaka analizleri, iyi örnekler, pratik

münü destekleyen ve alanda deneyimli

uygulamalar ve alan ziyaretleri aracılığıyla

uzmanlarla çalışan bir eğitim merkezi. İlk

uzmanlar tarafından bütüncül bir bakışla eği-

dönem eğitimlerimiz başarıyla tamamlandı.

tim içeriklerimizi aktarıyoruz. Kültürel ve

Eğitimi alan belediyelerdeki uzmanlarımız,

doğal miras koruma, kentsel koruma, gele-

geçici listede bekleyen alanların dosyalarını

neksel yaşam kültürü, mimari ve arkeoloji,

daha eksiksiz teslim edileceğini artık biliyo-

koruma mevzuatı, sosyal bilimler, ekoloji,

ruz. TKB ve ÇEKÜL bu konudaki birikimini

sürdürülebilirlik, yönetim becerileri, proje

seminer ve ÇEKÜL Akademi eğitimlerinde

yönetimi, alan yönetimi ana eğitim konuları-

paylaşıyor; lütfen sizlerde bu eğitimlerden

mız arasında.

geçen personellerinizin ihtiyaçlarını belirleyin
ve dosya hazırlık süreçlerinde destek olun.”

Zaman içinde gelişen ihtiyaçlarla Akademi
eğitimlerini 3 ana bölümde topladık:

Sevil Yeşim Dizdaroğlu
ÇEKÜL Vakfı Genel Müdürü
“ÇEKÜL Vakfının 25 yıldır koruma çalışmalarında benimsediği bütüncül koruma anlayışının önemi, kaçınılmaz olarak günümüzde
daha da artı. Yaşayarak-öğrenerek-deneyim
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1. İstanbul’da düzenlenen Bahar ve Güz
dönemleri Kentsel Koruma Eğitimleri,
2. Farklı bölgelerdeki kentlerde
düzenlenen Alanda Eğitimler,
3. İlk kez 2015 yılında düzenlenen Alan
Yönetimi Eğitimi Programı (AYEP

paylaşarak edindiğimiz bu birikim, kale-çarşı-

ÇEKÜL Akademi öncülüğünde yürütülen

mahalle ve kent-havza-bölge-ulusal ölçekteki

Alan Yönetimi Eğitim Programı, alan yöne-

tim planı hazırlama süreci ile ilgili ilkeleri,

rinden daha çok yararlanmalarını sağlamak

uygulamaları, sonuçları ve sorunları ortaya

ve eğitim alan uzmanlar açısından bölgeler

çıkarmaya yönelik profesyonel bir gelişim

arası dengeyi oluşturabilmek öncelikli hedefi-

programı olma özelliğini taşıyor. Bu eğitimi

miz olacak. Koruma mücadelemizde bütün-

alan uzmanlar özellikle UNESCO süreçlerini

cül yaklaşımın en önemli parçası olan eğitim

daha yetkin yürütebiliyor.

başlılığı altında kent-bölge-hava ölçeğinde
örgütlenmeye ve ortak sorunlara birlikte

2010 - 2015 yılları arasında düzenlediğimiz

çözüm üretmeye devam edeceğiz.”

129 eğitime 2118 uzman katıldı. % 33
mimar, % 10 şehir plancısı, % 10 inşaat

Samsun çevresiyle birlikte incelendi

mühendisi, % 8 arkeolog, % 6 sanat tarihçi,

TKB Samsun Seminerinin en önemli bölümle-

% 33 diğer (tekniker, proje uzmanı) olarak

rinden biri de kent içinde ve çevresinde yapılan

sıralayabiliriz.

teknik inceleme gezi oldu. Kültürel mirası
kadar doğal mirası da yoğun olan Samsun ve

Bölgesel dağılıma bakıldığında, en çok katılı-

çevresinde özellikle Kızılırmak Deltasında

mın Marmara, Batı ve Orta Karadeniz Bölge-

yürütülen çalışmalar ilgiyle izlendi. Tekkeköy,

lerinden, en az katılımın ise Doğu,

Alaçam, Vezirköprü ilçeleri de katılımcılar,

Güneydoğu Anadolu ve Doğu Karadeniz’den

ÇEKÜL ve TKB heyetlerinin gezi rotasın-

olduğunu görüyoruz. Eğitimlere katılımın

daydı. Ayrıca Samsun Büyükşehir Belediyesi-

bölgesel dağılımını eşitlemek üzere çalışma-

nin destekleriyle düzenlenen İnşaat Fuarı

larımız devam ediyor. Önümüzdeki dönemde

kapsamında belediyelerin açtığı standlar da

TKB üyesi belediyelerin Akademi eğitimle-

incelendi.

“ÇEKÜL
Akademi
eğitimlerine
bugüne kadar
2118
uzman katıldı.”
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değerlendirme

KARADENİZ’E
SAMSUN’DAN
BAKMAK...

ÇEKÜL Vakfı
Anadolu Araştırmaları Koordinatörü

S

Sarıyer toplantısının ardından

gözlemleri ve önerileriyle Vezirköprü’nün kısa

“Tarihi Kentler Birliğinin Gel-

sürede hem doğal hem kültürel mirası için

diği Noktada Bölgesel Dağılım,

yapacağı koruma çalışmaları başarıya ulaşa-

Eğitim Yaklaşımı ve Yeni Bir

cak. Bu aşamada Samsun Büyükşehir Beledi-

Açılım Olarak Somut Olmayan

yesinin yakın ilgisi, kentin farklı kültürel

Kültür Mirası” başlığı ile yapılan Samsun

mekânlara kavuşmasını da tetikler nitelikte.

Seminerinde; Türkiye’nin her bölgesinden
katılan TKB üyeleri, Karadeniz Bölgesinin

Vezirköprü tüm bu desteklerle, doğa ve kültür

sayısız değerlerini, özgün özelliklerini ince-

öncelikli rotalarına kavuşabilir. Bu açıdan

leme şansı buldu.

Tarihi Kentler Birliği ve ÇEKÜL’ün sürekli
altını çizdiği kentin bellek merkezi olması için

Toplantı öncesi ÇEKÜL Danışma Kurulu

birikimine uygun kent müzesine ve ihtisas

üyeleri, büyükşehirlere bütüncül bakabilmek

müzelerine kavuşması gerekir.

için Samsun’un ilçelerinden Vezirköprü, Tekkeköy ve Alaçam’ı ziyaret ederek, farklı baş-

Alaçam ise mübadele sürecinin izlerini taşıyan

lıkların varlığını saptadı. Daha önce Çarşamba

bir yerleşme. Birbirinden ilginç geleneksel

Kent Toplantılarında Samsun ve çevresi bir-

konutlar ve sokak dokusunun görünür kılın-

likte ele alınmıştı. Uzmanların yaptığı bu

ması yolunda yerel yönetimin ve Samsun

inceleme gezisinde, toplantılarda belirlenen

Büyükşehir Belediyesinin çabaları, doğru

hedefler yerinde değerlendirildi.

işlevlendirme süreçleriyle tamamlanırsa Alaçam kültür öncelikli, yaşayan bir merkeze

Yerel Kimlik dergisinde ve TKB’nin diğer

dönüşebilir.

yayın organlarında zaman zaman gündeme
getirilen bu yerleşmelerden öne çıkan Vezir-

Tasarlanan koruma planı doğrultusunda, işlev-

köprü, çok zengin bir anıtsal mimari birikime

len- dirilecek kültür varlıklarının sürekliliği

sahip. Geleneksel dokusunu büyük oranda

iyi bir model olacaktır. Daha şimdiden farklı

koruduğundan, değerli uzmanların yerindeki

niteliklerdeki geleneksel konutlardan bazıları-
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nın yerel yönetimlerce kamulaştırma ve
uygun işlevlendirme çalışmalarının başlaması
umut vericidir.
Tekkeköy ise doğası ve geniş bir alana yayınlan arkeolojik varlığı ile öne çıkıyor. Bu varlıklar, ayrıntılı yeni bir envantere ihtiyaç
duyulduğunu da bize hatırlatıyor.
Samsun Büyükşehir Belediyesinin, sahildeki
kamusal alan kullanımını arttırmak üzerine
yaptığı düzenlemelerdeki iradesi, bu sahil
bandının her dönemde önemli bir liman
olduğu bilincinin devam etmesiyle bağlantılı
olduğunu gösteriyor. Samsun Kalesinin
ayakta kalmış birimlerinin ortaya çıkarılması,
anıtsal yapıların kazılar ve eldeki verilerle
bütünleştirilerek tarihi dokunun belirgin hale
gelmesini hedefleyen yeni tasarımların hazırlanması sevindiricidir. Samsun Kent Müzesinin Avrupa Müze Akademisi tarafından
ödüllendirilmesi, bu doğru yaklaşımların
sonucunda gerçekleşmiştir.
Tüm bu çabaları doğal miras alanında boyutlandıracak Kızılırmak Deltasının çok yönlü
zenginliği ve korunması için yürütülen çalışmalar umut vericidir. Samsun ve ilçelerindeki doğru hedeflerin başarıya ulaşmasında
güçlü uzman kadroların etkisi büyüktür. Aynı
zamanda TKB Başkanı olan Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Ziya Yılmaz’ın
birleştirici yaklaşımı, Karadeniz Bölgesinin
doğa ve kültür öncelikli yeni fırsatlar yaratmasında etkili olacaktır.

Anadolu’nun tarihi ve kültürel derinliği, gittiğimiz
her inceleme gezisinde bizleri şaşırtmaya devam ediyor.
Karadeniz Bölgesinde de yeni gün ışına çıkan pek çok bilgi var.
Samsun’un ilçeleri bu derin tarihin izlerini taşıyor...
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Vezirköprü
ekibinin başarısı
görülmeye değer
Dergimizin bu sayısında vurgulamaya
çalıştığımız uzman kadroların önemi,
Vezirköprü’de yapılan incelemelerde
de bir kez daha ortaya kondu. Samsun Toplantısı öncesinde Vezirköprü
Başkan ve ekibiyle yapılan toplantıda
kentin doğa ve kültür öncelikli gelecek planı detaylarıyla anlatıldı. Doğal

Karadeniz Bölgesindeki en eski yerleşim
Tekkeköy Mağaralarının; Antalya Karain Mağarası, Marmara Yarımburgaz Adası mağarasından

alanlarda ve kent kimliğini yansıtan

sonra en eski yerleşim yeri olduğu uzmanlar tarafından ortaya kondu. Yapılan araştırmalar kentin

mimari değerlerde yürütülen koruma

tarih öncesi Paleolitik dönemden itibaren yerleşim merkezi olarak kullanıldığını söylüyor. Tekke-

planlamalarının başında 1500 metre

köy’ün hemen güneyinde yer alan bu yerleşim M.Ö. 60.000 – 10.000’lere dayanıyor. Kazılardan

uzunluğundaki Şahinkaya Kanyonu

çıkan buluntuların imitasyonları ise Tekkeköy Arkeoloji Müze Evinde ziyaretçilere açılmış. Beledi-

geliyor. Kanyonda koruma çalışmalarıyla birlikte, çevre düzenleme çalış-

yenin çabalarıyla düzenlemesi yapılan “Tekkeköy Arkeolojik Vadisi”nde atlı gezi, yaya ve bisiklet
parkurları bulunuyor. Vadinin arkeolojik değeri kadar doğal miras değeri de yüksek. Atatürk Anı

maları da devam ediyor. Çeşitli doğa

Evi ise, Tekkeköy’ün bir mübadil yerleşkesi olduğunu söyleyen en anlamlı bellek merkezi. Ata-

sporlarının yapıldığı kanyonda

türk’ün Selanik’teki evinin birebir aynısı olan Ev aynı zamanda Samsun’da en çok ziyaretçi alan

düzenlenen festivaller, doğa sporları
tutkunlarını biraraya getiriyor.
ÇEKÜL ve TKB uzmanlarının,

müze özelliğini koruyor. Karadeniz Bölgesinin tek tarihi yel değirmeni de yine Tekkeköy’ün
Çırakman Mahallesinde. 19. yüzyılda Rumlar tarafından yapılan değirmen aslına uygun olarak
Belediye tarafından restore edilerek yeniden işlevlendirilmiş.

düzenleme ve parkur alanlarının
doğal hayata zarar vermeden yürütülmesini önerdikleri çalışmalar, Belediyenin uzman kadrosunun kontrolünde

Alaçam’ın sınırında bir cennet:
Kızılırmak Deltası

ilerliyor. Karadeniz’in yemyeşil

zamanda Alaçam’ı da ziyaret etti.

doğasını gelecek kuşaklara aktarabil-

Büyükşehir Belediyesinin destekle-

mek için yerel yönetimlere büyük

riyle yürütülen sokak sağlıklaştırma

sorumlulukları düşüyor. TKB üyesi

çalışmaları, yeniden işlevlendirilmesi

olmak da bu sorumluluğu arttırıyor.

planlanan konaklar ve Alaçam müba-

Bu nedenle belediyeler doğal ve kül-

dele müzesi gezildi. Kentin Deltaya

türel mirasın korunması için hassas

sınır olması, yaylaları ve sivil mimari

yaklaşımlar geliştirmek için çaba gös-

Kızılırmak Deltası, daha çok bilinen

örneklerinin yoğunluğu, hazırlanan

teriyor.

adıyla Bafra Ovası; Kızılırmak’ın

koruma-yaşatma projelerinde bütüncül

denize döküldüğü alanda alüvyon

yaklaşımın geliştirmesini kaçınılmaz

birikmesiyle oluşmuş bir doğal alan.

kılıyor. Yerel yönetimlerin ve sivil

Farklı canlı türlerinin yaşam alanı olan

örgütlerin doğaya duyarlı yaklaşımla-

56 bin hektarlık Delta koruma altında.

rıyla Alaçam, adını aldığı “çam” ağaç-

Delta alanında; deniz, göl, nehir,

ları ve canlı türlerine saygılı bir

bataklık, sazlık, orman, kumul, çayır,

koruma politikası izleyeceğe benziyor.

mera ve tarım alanı habitatları birarada bulunuyor. Biyoçeşitliliği zengin
Deltada inceleme yapan ÇEKÜL ve
Tarihi Kentler Birliği uzmanları aynı
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KORUMA BİLİNCİ
GENÇLER ARASINDA YAYILIYOR
Prof. Dr. Metin Sözen Eğitim ve Kültür Merkezi tarafından hazırlanan
Kültürel Miras Eğitimleri bu yıl da başarıyla tamamlandı.
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aziantep Prof. Dr. Metin

G

uzmanları tarafından planlanan “Kültür,

Sözen Eğitim ve Kültür

Kültürel Miras ve Koruma” eğitimleri, res-

Merkezinde ÇEKÜL

torasyonu geçtiğimiz yıllarda biten ve kül-

temsilciliği tarafından

tür merkezi olarak işlevlendirilen Ömer

yürütülen Kültürel Miras

Ersoy Kültür Merkezinde yapıldı. ÇEKÜL

Eğitim Programı bu yıl da devam etti. 2008

Gaziantep temsilcisi, mimar Zafer Oku-

yılından bu yana devam eden programa bu

ducu, “kültür, kültürel miras ve koruma”

yıl Gaziantep Anadolu Lisesi ve Yeşilevler

kavramlarını öğrencilerle paylaşarak “ken-

İMKB Anadolu Lisesi 9. ve 10. sınıf öğren-

tin dokusu ve mimarisi” hakkında bilgiler

cilerinden 50 öğrenci ve gönüllü öğretmen-

verdi. KUDEB uzmanları ise “koruma”

ler katıldı. ÇEKÜL ve Büyükşehir KUDEB

sürecini ve Antep’in yeniden kendi kimli-

ğini kazanma sürecini özetledi. Kültür Yolu
üzerindeki Bey Mahallesi, Oyuncak Müzesi,
Ali İhsan Göğüş Müzesi, Gaziantep Araştırmaları Merkezi, Atatürk Anı Müzesi, Metin Sözen
Eğitim ve Kültür Merkezi ve Bayazhan Kent
Müzesi gibi Antep’in mimarisini ve yaşam
kültürünü yansıtan yapılar öğrenci ve öğretmenlerle birlikte incelendi. Ayrıca “tarih ve
arkeoloji”, “geleneksel yaşam kültürü” konuları
da eğitim başlıkları arasındaydı.
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inceleme

DOĞAL
ve KÜLTÜREL
MİRASIN
KORUNMASINDA
YEREL GÜCÜN
ÖNCELİĞİ

ÇEKÜL Vakfı ve TKB Danışma Kurulu Başkanı

2

0. Yüzyılı bir çıkış nok-

Bu süreci ülkemiz arayışlar içinde geçir-

tası olarak alırsak, Tür-

miş, “kentsel dokulara bütüncül yakla-

kiye’nin geçen bu kısa

şımı egemen kılmak” için bulunduğu

süre içinde doğal-kültü-

coğrafyanın gerçeklerine uygun yeni

rel mirasa bakış açısında

yöntemlere yönelmiştir. Kısa süredeki

çok önemli değişim ve dönüşümler

yasal düzenlemeler içinde özellikle orta

yaşandığı görülür. Bu değişim-dönü-

ölçekteki yerleşmelerde başarı arayışı,

şümün ilk belirtilerinde, Avrupa Kon-

yeni kavramlar ışığında yerel önlemlerle

seyi’nin 1975 yılında “Geçmişimiz

yeni bir bilinç yaratma girişimi, uzun

İçin Bir Gelecek” başlığıyla başlattığı

süren çabalarla sağlıklı sonuçlara biraz

girişimin de payı vardır. Ülkenin her

olsun ulaşmayı başarmıştır. Bugün

noktasından büyük kentlere ve Avrupa

UNESCO Dünya Mirası Listesine giren

ülkelerine göçün yaşandığı bu 20.

ülkemizdeki örneklerin geçmişi irdelen-

yüzyılın 2. yarısı, bir bakıma kültürel

diğinde, her kesimin uzun erimli katkıla-

miras için de dönüm noktasıdır. Kır-

rının önemli payı olduğu görülür. Bu,

sal kesimden başlayarak değişik kül-

ayrıca süreklilik kavramının gerekliliği-

türel varlıklarıyla yüklü “kentlerin

nin somut bir işaretidir. Mutlu sonuçlar

büyük bir erozyona uğraması,” alınan

benzer ölçekteki yerleşimleri tetiklemiş,

yasal önlemleri aşan olumsuz bir

Safranbolu başta olmak üzere Beypazarı

değişimi birlikte getirmiştir. Bunun

ve birçok kentte yeni uygulamalar, ülke

yanısıra, sağlıksız büyüme ve sanayi

bütününe yayılmıştır.

alanlarına yanlış yer seçimi, kentsel
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bütünlükte büyük yaralar açmış, doğ-

Burada temel kavram, “birliktelik-sürek-

ruyu bulmanın bedelini büyütmüştür.

lilik” üzerine kurulmuş, merkezi-yerel

Herkesin bildiği gibi bu gerçek karşı-

yönetim bağlantısı yerelden ülke bütü-

sında Türkiye, özellikle İstanbul,

nüne yaygınlık kazanmıştır. Birliktelikli

taşınması güç bir değer kaybına uğra-

süreklilikle “kamu-yerel-sivil-özel

mıştır. UNESCO başta olmak üzere

kesimlerin” dağınıklığı ağır da olsa

uluslararası kuruluşların yeni kavram-

giderilmeye çalışılmış, sorumluluğun-

ları ve önlemleri ışığında yapılan

bilinçlendirmenin ortak bir çaba gerek-

düzenlemeler ise, yeterince içselleş-

tirdiği sürekli değişik yollar denenerek

tirme olanağına kavuşamadan süreç

yaşama geçmesi, olumlu örneklerle

hızını yitirmeden sürmüş, ilgili

açıklanmaya çalışılmıştır. Geçen zaman

kurum-kuruluşların gücü baskıyı

içinde halkın, varlığını kimlikli kılan

önlemeye yetmemiştir.

değerlerle yeniden buluşması, nitelikli

“Ülkemiz, kentsel
dokulara bütüncül
yaklaşımı
egemen kılmak
için bulunduğu
coğrafyanın gerçeklerine
uygun yeni
yöntemlere yönelmiştir.”
1

2

3

4

6

7

5

1. Alacahöyük, Çorum
2-3. Efes Antik Kenti, İzmir
4. Divriği Darüşşifası, Sivas
5. Diyarbakır Surları
6. Divriği Ulu Cami, Sivas
7. Kırmızı Bazilika, Bergama
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korumanın ayrıcalık yaratması, umutsuzluğun

miras-eğitim-örgütlenme-tanıtım” ana başlık-

azalmasını, yapılabilirliğin çoğalmasına yol

ları, gündemin temel başlıklarına dönüşmüş-

açmaya başlamıştır. Ayrıca yerel dinamiklerin

tür. Somut-soyut tüm miras için geçerli olan

her şeyi başkalarından, merkezi güçlerden

bu başlıklar, ancak bütünüyle düşünüldü-

beklemesi, başarının farklı yollarla da sağla-

ğünde değer kazanabilir ve bir ileri hedefe

nabileceği bir çizgiye ulaşması, eninde

yönelebilir.

sonunda dönüşümü birlikte getirmiştir.
Türkiye çeşitliliğe dayanan doğal-kültürel
Olumlu gelişmelerle birlikte göçle temel

mirasıyla, her dönemde kültürel zenginliğe

değerlerden kopma, sürekli bir başka güçlük

ulaşabilmiş bir özel coğrafya olarak, “topra-

yaratmış, bu durum hızı kesilmeden sürmüş-

ğın altını ve üstünü birlikte korudukça,”

tür. Yoğun hareketli süreklilik, özellikle İstan-

UNESCO’nun tüm dünyadan beklediği

bul için dinmeyen bir yara olmuştur. Örneğin

sorumluluğu da yerine getirmiş, kalıcı değer-

buna karşın Tarihi Kentler Birliği üyesi İstan-

leri yaşatmış olacaktır. Son yıllarda artan

bul’daki ilçe belediyeleri, diğer kurumlarla

savaşlar, bugünlerde belki sürüp gelen göçler-

birlikte anıtsal yapılardan sokak dokularının

den daha fazla doğal-kültürel varlıkları, biri-

iyileştirilmesi yeni işlevlerle donatılmasına,

kimleri zedelemektedir. Özellikle ülkemiz

çevre düzenlemelerinden sosyal-kültürel

için başlamış olan olumlu çabaları da bir

işlevlere uzanan bir yaklaşımı egemen kılmış-

oranda zorlamaktadır. Bu gerçekleri dikkate

tır. Başta söylediğimiz gibi, 21. yüzyılın

alarak, Türkiye’deki bu yeni kimlik arayışla-

başındaki iyileşmeler, 5 temel başlığın gerek-

rının ulaştığı olumlu sonuçları hızla değişen

liliğini ortaya koymuştur. “Doğal-kültürel

koşullar içinde değerlendirmek gerekir. Yasalarda iyileştirmeler, kültürel varlıklara yeni
kaynak arayışları -her düzeyde-her yaşta eği-

Divriği Ulu Cami duvar detayı

tim, geleneksel konutlardan sokaklara-mahallelere-kentlere-havzalara ülke bütününe
uzanan kültürel öncelikli yol haritaları, kültür
öncelikli rotalar ve yeni stratejilerle, bu bir
bakıma doğrudan halkın bilinçli katılımına
zemin hazırlama eylemidir. Böylesi bir kıpırdanma hareketi içinde yerel yönetimlerin
sorumluluk yüklenerek, yıllardır beklediğimiz
bir dönüşümün yaşanması, küçümsenmeyecek bir gelişmedir.
Bu değişik başlıklar ve ölçeklerdeki girişimler, “arkeolojik alanlara ilginin artması,” yerel
yönetimlerin sorumluluk yüklenmesi, her
kesimin katılmaya çalışması, kentlerde değişik başlıklardaki müzelerin hızla devreye girmesi, ülke ölçeğinde doğal-kültürel
varlıkların envanterinin yoğunlaşması, bu
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Efes Antik Kenti

Pamukkale, Denizli
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konudaki eğitimin tetiklenmesi, bunun bir

sağlamıştır. “Paylaşan ve dayanışan kentler”

yarışmaya dönüşmesi, Türkiye kadar tüm

başlığı altındaki ülkeyi bir bütün olarak

dünyanın da yakından ilgilenmelerini gerekti-

görme anlayışı ise, 500’e yakın doğal ve

recek nitelikte değişimlerdir. Düne kadar Tür-

tarihsel kimliği olan TKB üyesi kentler ara-

kiye’deki UNESCO Dünya Mirası listesine

sında yeni ilişkiler ağının oluşmasına neden

giren yerlerin sınırlılığı dikkate alınırsa, son

olmuştur.

yıllarda yerel yönetimlerin yoğun başvuruları,
çok şeyin değiştiğinin bir işaretidir. İlgili

Yerel odaklı geliştirilen program ve hedefler

bakanlıklar, çeşitli kurumlar, üniversiteler,

doğaldır ki İstanbul’da da yansımasını bula-

sivil toplum örgütleri ve özellikle Tarihi Kent-

caktır. Bu doğrultuda uluslararası bir buluşma

ler Birliği ve ÇEKÜL Vakfı, yerel yönetimle-

olanağı olarak İstanbul, kültürel kimlik ve

rin uzmanlarına, yetkililerine yönelik

kültürel miras konusunda sürekli bir gündeme

yaptıkları eğitimlerin başlıklarını ve içerikle-

sahiptir. Anıtsal yapılardan dokulara ulaşan ve

rini de bu doğrultuda yoğunlaştırmış ve yay-

müzelerle geniş çevrelere açılan girişimler, şu

gınlaştırmıştır. Büyük bir sayıya ulaşan

anda İstanbul’u, Anadolu-Trakya bütünü

istekler de gelişmelerin bütünü içinde, kültü-

içinde farklı sorumluluklara yöneltmektedir.

rel miras eğitiminin ağırlık kazandığının bir

Kentte yapılan kazılar kentin varlığını daha

işaretidir.
Tarihi Kentler Birliği, üyelerine hem doğal-

Efes Antik Kenti

kültürel hem de eğitim-örgütlenme-tanıtım
alanında yeni bir anlayışı egemen kılmaktadır.
Sonuçların bir oranda başarıya dönüşmüş
olması, emeğin boşa gitmediğinin işaretidir.
Daha şimdiden TKB’nin “her kentte bir kent
müzesi ve arşivini” kurma çağrısı, 100’ün
üzerindeki TKB üyesi kentlerde yansımasını
bulmuş, bir bölümü ise sürekli geliştirdiği
programlarıyla devingen bir ortam yaratmıştır. İpekyolu Belediye Başkanları Forumu
2015 Bursa toplantısında alınan kararla Kent
Müzeleri girişimi yaygınlaşmış, uluslararası
bir boyuta da taşınmıştır. Yalnız kent müzeleriyle kalınmayarak tüm üye belediyelere ihtisas müzelerine yönelen girişimlere destek
verilerek müzeler yelpazesi genişletilmiştir.
Ayrıca arkeolojik dönemlerden başlayarak
günümüze endüstri mirasının ulaşabilen
örneklerinin envanteri yapılarak, uygun işlevler verilmesi yolunda ilginç sonuçlara ulaşılmış, farklı denemeler gelecek için ipuçları

55

Divriği Ulu Cami

ayrıntılı öğrenmemize yol açtığı kadar tarih

tam UNESCO Dünya Miras Listesine katılma

derinliğini de artırmaktadır. Yoğun mirasın

çabaları içindeyken, bu büyük göçle yükselen

çevre ve siluet değerinin korunması, göçün

sıcak ortam dinebilecek mi? Çünkü çok şeyin

hızını kırarak sahiplik duygusunun güçlendi-

öncelikleri değişmiş bulunuyor. Bu zor

rilmesi, başlatılan yeni kültürel dönüşümün

ortamda Diyarbakır’ın Dünya Miras Listesine

de ağırlığını korumasını birlikte getirmekte-

girmesi, böylesi bir “iradenin ve çabanın”

dir. Burada ulusal-uluslararası ortak bir

somut bir örneğidir. Şimdilik kültür varlıkla-

hedefte buluşulması için “yeni bir gündeme”

rını koruma hedeflerini bu kentler sürdürmeye

ihtiyaç vardır. Bu gündemde UNESCO’nun

çalışmaktadırlar. Ancak bu göç olgusu o böl-

geliştirdiği, hepimizin gönülden katıldığı

gelerden İstanbul’a Avrupa’ya uzanan küresel

temel ilkeler acaba hızla değişen koşullar

bir soruna dönüşmüştür. Türkiye’nin kültürel

içinde nasıl gerçeklik kazanacaktır? Küresel

varlıklarını korumadaki yeni stratejilerini ve

dünyada tüm coğrafyalara baktığımızda, kül-

başarısını bu ortam yine de belirli oranda zor-

türel mirasla yüklü bölgeler için nasıl bir

lamıştır. Bu, duraklama anlamına gelme-

denge kurabiliriz? Değerleri altüst eden

mekte, ancak etkileri büyük dalgalanmalarla

değişme ve zor koşulların getirdiği sonuçları

önceliklerinin değişmesine neden olmaktadır.

önleyebilir miyiz? Ana girdi olarak UNESCO’nun eşitlik ilkesini zedelemeden, Türkiye

Yine de değişen koşullarda Türkiye bu coğ-

bu sorulara cevap alabileceğimiz önemli coğ-

rafya içinde geleceğe miras bırakacak değer-

rafyalardan biri olabilir mi?

lerle yeni ve kalıcı yöntemler arayacaktır.
Örneğin Güneydoğu Anadolu’nun önemli
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Sürekli değindiğimiz 2000 yılı sonrası umut

kenti Gaziantep, kalesinden çarşı ve mahalle-

verici yereldeki iyileşmeler doğrultusunda her

lerine, arkeolojik alanlarına kazandırdığı yeni

bölgede görünür değişimler, Suriye’deki göç

değerlerle görünür bir başarıya ulaşırken,

sorunlarıyla birlikte bütüncül koruma yolun-

“şimdi göçmen iskanıyla uğraşmak” zorunda

daki Antakya, Gaziantep, Mardin, Şanlıurfa

kalmıştır. Her şeye rağmen yine de öncelikle-

başta olmak üzere görünür biçimde birçok

rini korumak istemektedir. Düne kadar sınırlı

kenti etkilemektedir. Kentler bir ölçü olarak

sayıdaki müzesinden ihtisas müzeleriyle bir-

likte 17 müzeye ulaşmış, Zeugma kazılarıyla

da içermekte, bunların yanısıra çoğalan

uluslararası bir müzeyi bütüne katmayı başar-

yayınlar, sivil toplum örgütleri ve bilim çev-

mıştır. Bu yerel öncelikli yeni bir gündemin

releri ile merkezi hükümetin yerel temsilcileri

kök saldığının işaretidir.

ve belediyelerle, geniş bir yayın politikasını
içermektedir. Hep dönüp dolaşıp söylemek

Osmanlı başkenti Bursa, aynı yerel odaklı

istediğimiz bu gelişmelerin içinde İstanbul

çabalarla dünya miras listesine girmiş, ülke

değerlendirilmelidir. İstanbul’un artan nüfu-

sınırlarını ötesine Balkanlara katkı vererek

sunun yarattığı konut baskısı Trakya’da Tekir-

kültürün bütünlüğünü kanıtlamaya çalışmak-

dağ’a, Anadolu’da İzmit’e ulaşmış, İstanbul

tadır. Köy ölçeğinde ise, Bursa/Cumalıkızık

yeniden değerlendirildiğinde ulusal-uluslar-

Köyü ile “Köyler Yaşamalıdır” başlığı

arası bir değerlendirme içinde herkesin biri-

altında başlatılan girişimi yaygınlaştırmakta-

kim ve katkılarıyla dünyanın vazgeçemediği

dır. Daha önce Safranbolu’nun yakınındaki

bir büyüklüğü koruma gerekliliğini gündeme

Yörük Köyü, Doğu Anadolu’da Kemali-

getirmiştir. İstanbul, yerel birlikteliğinden

ye’nin Apçağa Köyü, her kentteki özgün

uluslararası dayanışmaya uzanan bir gün-

niteliğini koruyan köylerle, yereldeki uyanı-

demde yaşamı sürekli kılabilir. Tarihi dokuyla

şın örneklerini vermekte, kırsal yaşamı diri

yeni gelişen alanlar arasında bağ kurabilir.

tutmayı, bir oranda göç konusunda dönüşü

Yersiz eleştirilerden çok, kalıcı desteklerle bu

sağlamayı hedeflemektedir. Tüm yerleşme-

kentin sorunlarına cevap verebiliriz. Çünkü

lerde köyler, kasabalar, kentler her noktada

savaşların, göçlerin yanlışlarını yalnız İstan-

gündem içine çekilmektedir. Bu “değişim

bul değil küresel dünya bile karşılayamaz.

fiziki ortamda da” izlenebilir.

Anlamlı olan görünür yanlışların nereden

“Anlamlı olan
görünür yanlışların
nereden
kaynaklandığı değil,
yanlışları
üreten ortamı
iyileştirmektir.”

kaynaklandığı değil, yanlışları üreten ortamı
Valiliklerin ve belediyelerin doğal ve kültürel

iyileştirmektir. Bu da “kültürel varlıklara yeni

miras envanterleri artık somut olmayan mirası

bir yaşam hakkı” tanımayı kaçınılmaz kılar.

Diyarbakır Surları
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ANADOLU KENT
ARŞİVİ DİJİTALLEŞTİRME SÜRECİ
ÇEKÜL Vakfı Bilgi-Belge Merkezi Koordinatörü

Ç

EKÜL Vakfı Bilgi ve Belge
Merkezinin 25 yıllık çabaları
ve Tarihi Kentler Birliğinin 10
yıldan bu yana verdiği katkı ve
emekler neticesinde hayat

bulan “Kent Arşivi”, ÇEKÜL Vakfı ve Tarihi

• Yıpranmış eserlerin geleceğe
taşınmasını sağlamak,
• Kültürel mirası tanıma ve öğrenme bilincini
geliştirmek,
• Geçmiş ve gelecek bağlantısının kurulmasına yardımcı olmak,

Kentler Birliğinin ortaklaşa hayata geçirdik-

• Farklı formatlarla çeşitli amaçlar

leri “Kent Arşivi Dijitalleştirme Projesi” ile

için kullanım olanağı sağlamak

dijital ortamda zaman ve mekân sınırı olmak-

amacıyla değer görülen belgelerin bilgisayar

sızın araştırmacıların erişimine açılmıştır.

ortamına taşınma çalışmalarıdır. Bu hedefleri

Proje kapsamında tecrübe ettiğimiz aşamaları

özetlediğimizde dijitalleştime; daha fazlasını

aktarmadan önce dijitalleştirme kavramına

görmek, öğrenmek ve yapmak bilinci olarak

değinecek olursak, dijitalleştirme diğer adıyla

anlam kazanacaktır.

sayısallaştırma işlemi;
Dijitalleştirme, öncelikle materyal seçimiyle
• Bir materyali aynı anda birden çok kullanıcıya ulaştırmak,
• Bilinmeyen ya da az bilinen koleksiyonları

Seçim, hangi materyalin dijital arşiv materyali
değeri taşıdığının ve dijital ortama aktarılacak

araştırmacıyla buluşturmak,

öneme sahip olup olmadığının uzman bakış

• Hızlı ve kolay erişime zemin

açısıyla değerlendirilmesi ve bu doğrultuda

hazırlamak,
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başlayan uzun soluklu bir çalışma periyodudur.

dijitalleştirilecek materyalin envanter çalışma-

Günümüzde dijitalleştirme, kurumların
amaçlarına yönelik karar vermeleri gereken bir eylemdir.

larının tamamlandığı süreçtir. Materyal seçi-

lıklı işleyen bir sistem anlamına gelmektedir.

mini, en kritik aşama olan teknik işlemler takip

Bu iki kritik kararı takiben izlenmesi gereken

etmektedir. Belirlenen formatlarda tarama ve

adımları şu şekilde sıralayabiliriz:

Günümüzde dijitalleştirme, kurumların amaç-

otomasyon sistemine aktarma işlemlerini

• Materyalin meta datasının (künye bilgisi)

larına yönelik karar vermeleri gereken bir

tırmacılara sunulmasıdır.

kurumlar kendi iç kaynaklarından olanaklar

hazırlanması: Belgeyi tanımlayan ve

eylemdir. Kullanımın yaygınlaşması, belge

yaratarak sürdürme ya da bu anlamda teknik

kolayca bulunmasını sağlayacak aşamadır.

aslının kültürel ve fiziki manâda korunması

destek hizmeti veren uzman kuruluşlardan destek almak seçenekleriyle sürdürmektedirler. Bu
süreç kurum içerisinde yürütülmek istenirse;
gerekli niteliklere sahip tarayıcılar, ışık sistemi,
çalışma ortamı ve uzman personelin sağlanması gerekmektedir. Kurumlar bu kararı kendi
iç politikaları çerçevesinde düşünerek ve

• Kurum personelinin konu

temel amaç ve esaslardır. Bu bağlamda üni-

hakkında bilinçlendirilmesi ve süreç hak-

versite, dernek, vakıf gibi özel araştırma

kında eğitimden geçirilmesi.

kurumlarına ek olarak belediyeler de belgele-

• Grafik yazılım kullanarak, taranmış olan

rinin aslının korunmasına yönelik olarak diji-

materyalin düzeltilmesi: Materyalin türüne

talleştirme projelerini hayata

göre rötuşların yapıldığı aşamadır.

geçirmektedirler. Özellikle belediyelerin İmar

• Dijital materyalin web sunum uyarlaması-

ve Şehircilik Müdürlükleri, belgelerini koru-

maddi anlamda doğru analiz ederek vermelidir.

nın hazırlanması: Taranan materyallerin

mak, yıpranmalarını önlemek ve çalışmalarını

Bu süreçte doğru karar verilmesi gereken bir

çeşitli format ve boyutlarda hazırlanması ve

sistematik hale getirmek adına dijitalleştirme

diğer konu da sağlıklı bir teknik alt yapı ve

kullanım formatının seçildiği aşamadır.

sürecine girmektedirler. Bu süreç kurum içi

doğru bir teknolojinin kullanılmasıdır. Aynı

• Dijital ana kopyanın emniyete alınması ve

zamanda teknolojinin devamlı yenilenen bir
döngü olduğu unutulmamalı ve gerekli teknik
alt yapı ile ilgili konunun uzmanlarından destek alınmalıdır. Güçlü bir teknik alt yapı, sağ-

özel bilgileri de içerdiğinden saklı tutulmakta,

yedeklenmesi: Tüm dijital formatların

yalnız amaca yönelik ve kurum içi kullanım-

yedeklerinin alındığı aşamadır.

lara izin verilmektedir. Bu sebeple; belediye-

• Materyalin dijital kütüphanede yayınlanması: Son aşama olan dijital belgenin araş-

lerin dijital arşivlerine uzaktan erişim,
araştırma merkezlerinin dijital arşivlerine
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erişmek kadar kolay olmamaktadır. Bununla

Türkiye’de dijitalleştirme projelerini başlat-

birlikte dijitalleştirme kararı alan belediye

mış ve hatta öncü olmuş kurum ve kuruluşlara

birimleri bunu duyurmalı, kullanılabilirlik

örnek olarak; İstanbul Üniversitesi Nadir Eser

hakkından ve politikasından kamuoyunu

Kütüphanesi, Marmara Üniversitesi Kütüpha-

haberdar etmeli ve bu tür çalışmalar için

nesi, IRCICA, Atatürk Kitaplığı, Milli Kütüp-

diğer belediyelere örnek teşkil etmelidirler.

hane, Etnografya Müzesi, Anadolu

Birimler kendi içlerinde bu sisteme geçmeye

Medeniyetleri Müzesi, SALT Araştırma ve

başladıklarında, ağlarını genişleterek çalışma-

diğer birçok üniversite kütüphanesinin dijital-

larını hızlandıracaklarını ve kısa vadede çalış-

leştirme projeleri gösterilebilir. Bu kurumların

manın çıktılarına ulaştıklarını göreceklerdir.

yanı sıra dijitalleştirmeye değer koleksiyonlara sahip kurumlarda başlatılan yeni projeler

Geçmişten günümüze dijitalleştirme çalışma-

“25.871
materyal, farklı
formatlarda
taranarak
MİDAS
dijital arşivine
aktarılmıştır.”

her geçen gün artarak hayata geçmektedir.

larına genel ölçekte baktığımızda ise dünyadaki ilk girişim Amerikan Ulusal Kütüphanesi

Teknik donanımla örülü dijitalleştirme süreci

ile başlamıştır. Ayrıca Avrupa kültürel mira-

aynı zamanda birçok küçük problemi de

sına tek noktadan erişimi mümkün kılabilmek

içinde barındırmaktadır. Hazırlıklı olundu-

için geliştirilmiş Avrupa Dijital Kütüphanesi

ğunda ve sabırla yaklaşıldığında kolaylıkla

(Europeana), 27 Avrupa ülkesinden çeşitli

üstesinden gelinebilecek sorunları şu şekilde

türdeki materyalleri aynı platformdan kulla-

sıralayabiliriz:

nıma sunmaktadır. Türkiye de “AccessIT
Projesi” ile Türk kültür ve sanat eserlerinin
uluslararası ölçekte görünmesi ve araştırmacı-

• Kurumların arşive bakış açısı ve arşiv
bilincinin tam anlamıyla oturmamış olması,

sına ulaşması için Europeana’ya dâhil olmuş-

• Telif hakları sorunu,

tur. Bunun dışında Avustralya Gazeteleri

• Standart bir politikanın

Dijitalleştirme Programı ve Büyük Savaş
Arşivi gibi önemli ve dikkat çekici örnekler
de incelemeye değerdir.

belirlenmemiş olması,
• İşbirliği yapılan kurum ve projelerin
eksikliği,
• Benzer çalışmaların duyulmamış
olması, bilgi eksikliği,
• Konu hakkında danışılıp, öğrenilecek
bir kaynağın bulunmaması,
• Araştırma yapmak için belgelerin
az olması.
ÇEKÜL Vakfının dijitalleştirme projesi
yolunda ilerleyiş sürecine bakacak olursak;
başlangıçta hangi belgelerin dijitalleştirilmesi
gerektiği, önceliğin nelere ait olduğu ve
materyallerin telif hakkı problemi yaratıp
yaratmayacağı konuları çerçevesinde materyal seçimleri gerçekleşti. Bundan sonra proje
taslak haline getirilerek somutlaştırıldı. Bu
aşama amaç, kapsam, hedef kitle, süre ve
içeriğin belirlenmesiyle sağlandı. Kurum içerisinde gerekli profesyonel ekipman sağlamak
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yerine, Vakıf olarak tarama hizmetinin dışarıdan alınması tercih edildi ve materyal korumalı bir şekilde hazırlanarak anlaşmalı
kuruma sevk edildi. Bu aşamada çalışılan
kurumlar arası belgelerin ve yapılacak işin
mahremiyetini koruyan sözleşmelerin imzalanması göz ardı edilmemesi gereken önemli
bir noktadır. Tarama işlemleri gerçekleştirilmiş olan materyallerin dijital künyeleriyle
eşleştirmeleri yapıldıktan sonra, fiziki olarak
daha sağlıklı bir koruma alanına yerleştirilerek, teknik işlemler safhasına geçildi.
Afiş, slayt, fotoğraf ve projelerin boyut
büyüklüklerinden ve sayısal çokluğundan
ötürü dışarıdan bir kurumla tarama işlemleri
yapılmıştır. Makale, rapor ve ayrıbasımların
tarama işlemleri ise kurum içerisinde yürütülmüştür. Künye ve görsel eşleştirmeleri
tamamlandıktan sonra, otomasyon sistemi
üzerinde kullanım şartları, kurallar, formlar
gibi kurum amacına yönelik düzenlemeler
yapılmış ve online test olarak kurum içi kullanımına sunulmuştur. Kurum içi online testin
faydaları, eksik ya da hataların öncelikle
kurum içinde saptanması ve değerlendirilmesine fırsat sağlamasıdır. Gerekli düzeltme ve
düzenlemelerin ardından sistem araştırmacıların kullanımına açılmıştır.
ÇEKÜL Vakfı zamanın yıpratıcı koşullarına

dan ilişkili bir gerçek olduğu da gözden kaç-

ket vurmak, günümüz teknolojisine ayak

mamalıdır. ÇEKÜL Vakfı web sitesinden

uydurmak, arşivin kalıcılığını sağlamak ve

Bilgi-Belge Merkezimizi ziyaret ettiğinizde

daha fazla araştırmacıya aynı anda daha

katalog tarama kısmında karşınıza dijital

hızlı erişimi mümkün kılabilmek adına en

arşiv çıkacaktır. Genişletebileceğiniz anah-

önemli koleksiyonlarından Kent Arşivi’ni

tar kelime ve konu başlıklarınızı belirleye-

dijitalleştirme yoluna gitmiştir. ÇEKÜL

rek materyal türüne göre tarama

Vakfı Dijital Kent Arşivi; afiş, makale,

yaptığınızda, karşınıza belgeler listelenecek-

rapor, ayrıbasım, fotoğraf, slayt ve projeler-

tir. Listeden istenilen belgeler seçilerek,

den oluşan toplamda 25.871 adet materyalin

ayrıntılı kayda ulaşılabilir. Eğer arşiv mater-

farklı formatlarda taranarak MİDAS dijital

yali akademik kullanım veya baskı gibi özel

arşivine aktarılmasıyla hayata geçirilmiştir.

amaçlarla kullanılmak istenirse, sistemdeki

Ayrıca dijital arşivin kullanım kalitesinin

form doldurularak arşivden sorumlu perso-

tercih edilen otomasyon sistemiyle doğru-

nelle iletişime geçilmelidir.

Yararlanılan kaynakçalar:
Çakmak, Tolga, Yılmaz, Bülent. Türkiye’de
Kültürel Bellek Kurumlarındaki Dijitalleştirme Çalışmalarının Düşünce Özgürlüğü
Bağlamında Değerlendirilmesi. Bilgi Dünyası, 2012, 13(2), 418-436
Uysal, Hale(2011). AccessIT Projesi Dijitalleştirme Uzaktan Eğitim Programı. ODTÜ Kütüphanesi Hizmetiçi Eğitim Seminerleri, Ankara
Yılmaz, Bülent. Dijitalleştirme Konusunda
Türkiye’den Bir Proje Örneği: AccessIT.
Hacettepe Üniversitesi Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü, Ankara
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5. Hitit Festivali Komitesi:
Çorum Tarihi

Antalya: 15021603, Yönetenler, Yaşamlar,
Yaşanmışlıklar,
Yapılar

7-8 bin yıllık mirasın sahibi olan

birlikte kaleme alınmış Çorum Tarihi

Çorum, Anadolu’nun kadim kentle-

adlı bu kitap, araştırmacıların yeni-

rinden biri. Hatti ve Hitit uygarlığın-

den faydalanması için tıpkıbasım ola-

dan Cumhuriyete kadar uzanan

rak yeniden yayınlanmış. Kitapta

tarihiyle Çorum, önemli bir yere

neolitik dönemden 1980’lere kadar

sahip. Yayınladığı kitaplarla kent kül-

Çorum’un tarihi, esnafı, ekonomik ve

türüne önemli katkılar sunan Çorum

tarım yapısı, müzeleri, ulaşım, sağlık

Belediyesi, Çorum’un zengin tarihine

ve eğitim hizmetleri, madencilik ve

ışık tutuyor. 1986 yılında 5. Hitit Fes-

benzer konular hakkında bilgiler yer

tivali Komitesi ve ODTÜ hocalarıyla

almaktadır.

Akdeniz’in tarihi mekânlarına
sahiplik yapar Antalya kenti. Bu
mekânlar yanında tarihi kişilikleri
de önemlidir. Cemil Cahit Sönmez tarafından kaleme alınan
Aantalya: 1502-1603, Yönetenler,
Yaşamlar, Yaşanmışlıklar, Yapılar
adlı Kitap, 1502-1603 döneminde
Antalya’da yaşamış Osmanlı devlet adamlarının hayatları ve
Antalya’daki eserlerini merkez
alınmış. Kitap sadece Antalya’nın
değil, Osmanlı’nın tarihine de
ışık tutmaktadır.

EWAGLOS: Illustrated Glossary of Conservation
Terms for Wall Paintings and Architectural Surfaces
EwaGlos: European Illustrated Glossary for Consevation Terms of Wall Painting and Architectonic Surfaces
(Duvar Boyama ve Mimari Yüzeylerde Koruma Terimleri İçin Avrupa Resimli Sözlüğü), Karabük Üniversitesi, Hırvatistan, Fransa, Almanya, Malta, Romanya, İspanya ve Türkiye’nin içinde bulunduğu 7 farklı ülkeden 9 üniversite ile birlikte hazırlandı. Sözlük İngilizce, Bulgarca, Hırvatca, Fransızca, Almanca, Macarca,
İtalyanca, Lehçe, Romence, İspanyolca ve Türkçe olmak üzere 11 dilde oluşturulmuştur.

62

Tire Güme Dağı Çiçekli Bitkileri
Ülkemizde ekosistem

adlı kitap, kentin zen-

getirilmiş. Alanında

son dönemde farklı

gin çiçekli bitkilerine

uzman araştırmacıla-

tehditlerin etkisi

ışık tutuyor. Araziden

rın çalışması netice-

altında kalmışsa da

alınan bitki örnekleri

sinde 81 familyaya ait

Tire hâlâ, sahip

incelenerek elde edi-

363 takson resimlen-

olduğu bitki zenginliği

len bulgular ışığında

miş, taksonlar çiçek

açısından önemli bir

varlığı tespit edilen

renklerine göre grup-

yere sahip. Tire Güme

bitki türleri isimlendi-

landırılıp, her takso-

Dağı Çiçekli Bitkileri

rilerek kitap haline

nun familya, bilimsel
ve Türkçe isimleri,
çiçeklenme, yaşam
formu ve habitatı hakkında bilgi verilmiştir.
2011-2013 yılları arasında Ege Üniversitesi
Botanik Bahçesi ve
Herbaryum Uygulama
ve Araştırma Merkezi
ve Tire Belediyesinin
ortaklığı ile gerçekleştirilen bu çalışma, Tire
Belediyesi tarafından
yayınlanmıştır.

Rengarenk
Beşiktaş

Osmanlı Dönemi Nüfus
Defterlerinde Çorum Bölgesi
Aşiretleri

Dolmabahçe Sarayı, Tarihi Balık

Arşivlerimiz her ne kadar

bilgi, 2012’de yayınlanan

Pazarı, tarihi dokusunu koruyan

zengin olsa da gün yüzüne

Çorum merkez ve köylerini

Arnavutköy, yanaşık düzendeki

çıkarılmayı bekleyen birçok

içeren “Çorum Nüfus Defter-

Dinlerin kaynaştığı, tarih ile bugü-

konut yapısının hâkim olduğu

belge var. Yayınladığı kitap-

leri” adlı çalışmada veril-

nün buluştuğu bir kavşak, bir

Muradiye Mahallesi ve daha birçok

larla kent kültürüne önemli

mişti. Bu kitapta ise,

Boğaziçi cennetidir Beşiktaş.

ayrıntı, rengârenk Beşiktaş’ı keşfe

katkılar sunan Çorum Beledi-

arşivdeki Çorum Nüfus Def-

Beşiktaş Belediyesi tarafından

davet ediyor.

yesi, bu zengin vahadan bes-

terleri serisi içerisinden aşi-

hazırlanan Rengârenk Beşiktaş adlı

lenen bir kitapla karşımızda.

retlere ait defterler ve bu

kitap, ismiyle müsemma bir

Osmanlı Dönemi Nüfus Def-

defterlerdeki veriler içermek-

çalışma. Kitap Beşiktaş’ın tarihi

terlerinde Çorum Bölgesi

tedir. Hazırlanan bu verilerin

mekânlarını, eserlerini, semtlerini,

Aşiretleri adlı bu çalışma,

hem yapılacak araştırmalara

gece-gündüzünü, mavi boğazını,

Osmanlı Arşivleri Genel

hem de kültür hayatımıza
katkı sağlayacağı kesindir.

yemyeşil bahçelerini, siyah-beyaz

Müdürlüğü uzmanlarından

renklerine âşık Beşiktaş’ı rengâ-

Hacı Haldun Şahin tarafından

renk fotoğraflarla okuyucuya sunu-

hazırlanmış. Başbakanlık

yor. Kitabın sayfaları arasında

Devlet Arşivleri Genel

ilginç anekdotlar var: Pando Amca-

Müdürlüğü Osmanlı Arşivi

nın artık kapalı olan kahvaltı dük-

Daire Başkanlığı’nda bulu-

kânı, bir zamanlar Mimar Sarkis

nan Çorum Nüfus Defterleri

Balyan’a ait Galatasaray Adası,

serisiyle ilgili ilk ayrıntılı
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Sinan Atlası

Anadolu’da
Medeniyetin Hikâyesi

Mimar Sinan’ın kendine özgü

çağları da aşmayı başarmıştır.

mimari üslûbu, Balkanlar’dan

Sinan, bu başarısıyla yalnızca

Anadolu’ya uzanan ve üç kıtaya

Osmanlı İmparatorluğunun değil,

yayılan muazzam bir imparator-

dünyanın da hayran olduğu eser-

luğun toprakları üzerinde kalıcı

ler bırakmıştır. Prof. Dr. Suphi

izler bıraktı. Erciyes'in etekle-

Saatçi tarafından kaleme alınan

rinde, Kayseri'nin Ağırnas

ve Sinan'ın tüm eserlerinin bir

köyünde doğan Sinan Osmanlı

araya toplandığı Sinan Atlası,

coğrafyasının dört bir köşesinde

yaklaşık on yıllık bir çalışmanın

önemli eserler bıraktı. Sinan,

neticesinde hazırlanmıştır. Bu

tasarım ilkelerini katı kurallardan

kitap, Sinan üzerine yazılan

Binlerce yıllık birikime sahip kadim Anadolu,

ziyade malzeme, iklim, arazi ve

kitaplardan farklı olarak Sinan’ın

sayısız medeniyete ev sahipliği yapmış, çeşitli

ihtiyaç doğrultusunda şekillendir-

kaleme aldırdığı Tezkiretü'l Bün-

kavimler kendi tohumlarını bu topraklara

diğinden, sadece sınırları değil

yan ve Tezkiretü'l Ebniye’nin ret-

ekmiştir. Anadolu’da Medeniyetin Hikâyesi

rospektif bakış açısı çerçevesinde

adlı kitap, bu toprakların hikâyesini, tarihini,

hazırlanmıştır. Tezkiretü'l Bün-

siyasi, ekonomik, sosyal, kültürel ve sanatsal

yan ve Tezkiretü'l Ebniye’de

yönleriyle ele alıyor. Tarihi Kentler Birliği

belirtilen Sinan eserlerinin

(TKB) Danışma Kurulu üyesi Dr. Fikret Nesip

mimari özellikleri, inşa tarihi,

Üçcan'ın editörlüğünde hazırlanan kitapta

konumu ve mevcut durumu

Prof. Dr. Halil İnalcık, Prof. Dr. Metin Sözen,

fotoğraflar eşliğinde verilmiştir.

Necdet Sakaoğlu, Oktay Ekinci, Cenk Güray,
Atilla Özdemiroğlu gibi kendi alanında uzman
tarihçi, sosyolog, müzikolog, sanat tarihçisi,
arkeolog gibi araştırmacıların makalelerine
yer verilmiştir. Bu çalışma Anadolu kültürüne
bütüncül ve derinlikli bakışın önemli örneklerden birini teşkil etmektedir.

Küçük Menderes Havzası Doğu Bölümünde
Paleocoğrafya Araştırmaları
Küçük Menderes Havzası ve doğu bölümü en az son 8000 yıldır yerleşim için tercih edilen bir alan olmasına karşın, havza ve bölümle ilgili yeterince çalışma mevcut değildir. Bu kitap, Küçük Menderes havzası
için fiziki coğrafya alanında, bu ölçüde yapılmış ilk çalışma niteliğini taşımakla birlikte, Ödemiş ovasında yapılan ilk paleocoğrafya ve jeoarkeoloji çalışması olması bakımından da önemli bir yere sahiptir.
Bu kitapta Küçük Menderes Havzası doğu bölümünün fiziki coğrafya özelikleri anlatılarak Ödemiş ovası
paleo-coğrafya-jeoarkeoloji değerlendirmeleri yapılmakta ve tarih öncesi dönemden günümüze uzanan
insan-çevre ilişkilerine yer verilmektedir. ÇEKÜL Vakfı Birgi gönüllüsü ve Celal Bayar Üniversitesi
Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Serdar Vardar tarafından hazırlanan kitap, Ahmet Piriştina Kent Arşivi
Müzesi (APİKAM) tarafından yayınlanmıştır. Kitap ÇEKÜL Vakfının Küçük Menderes Havzasında sürdürdüğü koruma çalışmaları kapsamında yapılmış ve desteklenmiştir.
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