TARİHİ KENTLER ZAMANI DOĞRU
DEĞERLENDİRMELİ
sunuş

Tarihi Kentler Birliği
ve Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı

Değerli yol arkadaşlarım; bu “yol arkadaş-

İçinde olduğumuz çağ bilişim ve teknoloji

lığı” hitabımı iki türlü de düşünmenizi iste-

çağı olabilir ama aynı zamanda ekoloji çağı

rim; hem ortak geleceğimize giderken

da. Doğamızı koruyarak; yeşil kentler, nefes

biriktirdiğimiz düşünceler, fikirdaşlıklar,

alan şehirler yaratmamız gerekiyor. Bisiklet

geliştirdiğimiz politikalar, gündemimize aldı-

yollarından tutun, halkımızın kaliteli, sağlıklı

ğımız koruma çalışmaları... Hem de Anadolu

zaman geçirebileceği; çocuk dostu, yaşlı

ve yurt dışı incelemelerimizde gerçekten

dostu, engelli dostu kentler yaratmamız gere-

arşınladığımız yollarda ettiğimiz arkadaşlık-

kiyor. Bunun örneklerini artık büyükşehirleri-

lar, duygu ve düşünce paylaşımları...

mizde görmek mümkün. İllerimiz,
beldelerimizde de aynı planlamalar yapılmalı.

“Arkadaş”, “dost” olma hali TKB’nin ruhunu

Bu entegrasyonu sağlarken birliğimize de

yaptıktan sonra doğru uygulayabilmek. Sayın

en iyi yansıtan özelliklerinin başında geliyor;

görev düşüyor. Bazı konuları TKB toplantıla-

Edirne Belediye Başkanının Tunca Nehrinde

dayanışma burada başlıyor. Birbirimizi doğru

rında gündeme getirmeye başladık. Anadolu

yapılacak rekreasyon projesinin bir karışında

anlayabildiğimiz sürece doğru işbirlikleri

yüzyıllardır muhteşem doğasıyla, bitki örtüsü

bile beton kullanılmayacak demesi, umut

geliştirebiliriz. Bu nedenle ön yargılarımızın

ve hayvan çeşitliliğiyle bilinir. Kültürel ve

vericiydi. Bu örnekler bize gösteriyor ki

olmadığı birlik ortamımızı ve birlikte geçirdi-

doğal mirasının birlikte korunması; çocukla-

zamanı doğru değerlendirdiğimizde kentleri-

ğimiz zamanı doğru değerlendirmemiz

rımızın temiz ve yeşil çevrelerde yetişmesi en

mizde hem koruma çalışmaları hem de vizyon

gerekiyor.

büyük dileğimiz.

projeleri eş zamanlı yürüyebiliyor. Konya ve

Konya’da, Edirne’de, Balkanlarda yaptığımız

Bu nedenle Konya Buluşmasında, büyükşehir

Edirne Başkanlarımızı tebrik ediyorum.
toplantılarda, inceleme gezilerinde paylaştığı-

belediyesinin sunumunda yer verdiği, yeniden

Bulgaristan ve Romanya gezimizde ise hepi-

mız her şey, hızla akıp giden zamana karşı ne

düzenlenmiş uzun vadeli koruma planları

miz tarifsiz duygular yaşadık. Özellikle Bük-

çok işler yaptığımızın bir göstergesi. Bu

önemliydi. Konya’nın kırsalıyla, arkeolojik

reş Türk Şehitliğindeki ziyaretimiz ve kısa

zamanı daha da iyi değerlendirmeliyiz. Bir

alanlarıyla, rekreasyon alanlarıyla bütün şehri

törenimiz, savaşlarda hayatını kaybedenler

yandan teknoloji çağına ayak uydurmaya

nasıl ele aldığını uzmanlarından dinledik.

için okuduğumuz dualar hepimizi etkiledi;

çalışırken, bir yandan da bin yılların biriki-

düşündürdü. Ata yadigârlarımızı ziyaret ettik

mini, tarihin bize yüklediği sorumlulukla

Biliyorsunuz Edirne Osmanlı’ya başkentlik

ve bu iki ülkenin gelişim sürecini her boyu-

nasıl geleceğe aktaracağımızı planlamaya

etmiş bir şehrimiz; aynı zamanda içinden su

tuyla rehberlerimizden dinledik.

çalışıyoruz. Bu devrin bize sunduğu olanak-

geçen kentlerimizden. Tarih ve doğanın iç içe

ları kullanırken lütfen doğru ellerde olduğuna

olduğu Edirne, Trakya, Marmara ve Balkan-

Yaptıklarımızı geleceğe not düştüğümüz

dikkat edin. Tarihi kentlerimizi teknolojinin

larla bağını güçlendirmeye çalışıyor ve sınır

Yerel Kimlik Dergimizin bu sayısında bu

esiri etmeden ama fayda sağlayacak şekilde,

kenti olmasını bir avantaja çevirmek için stra-

sunuşta bahsettiğim kavramların yer aldığını

uzmanların önerileriyle planlamalıyız.

tejik planlamalar yapıyor. Önemli olan planı

göreceksiniz. Saygılarımla...
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Ulusal koruma politikaların güçlenmesi, gele-

düzeyde ve uzmanların planlama yaklaşımla-

Merkezinin çok yakında kurulacağı müjde-

cek hedeflerinin belirlenmesi ve ülke çapında

rıyla birlikte arıyor. Stratejik planlamalar, yol

sini aldık. Belediye Başkanından; Tunca,

bir planlama yapılmasının yolu, Tarihi Kent-

haritaları, kültürel rotalar, kaynakların geliş-

Meriç ve Arda nehirlerinin bir kentin tarihini

ler Birliğinin üyeleriyle birlikte geliştirdiği

tirmesi ve paylaşımı; tarımdan turizme, üre-

nasıl etkilediğini ve geleceğini nasıl şekillen-

vizyon ve uygulamadan gelen deneyimleriyle

tim ve hizmet sektörlerinin kesişme yollarına

direceğini anlattığı sunumunda projeleriyle

oluşmaya başladı.

kadar pek çok unsur yerel yönetimlerin tüm

birlikte gördük.

birimlerinde dikkate alıyor.
Ölçek fark etmeden, farklı alanlarda kurulan

Ardından çıkılan Bulgaristan ve Romanya

işbirlikleri hem ülke çapında hem de uluslar-

Yılın ilk aylarında yapılan Konya Buluşması,

teknik inceleme gezisi ise ortak kültürleri-

arası boyutta başarılı sonuçlara ulaşıyor.

Edirne Semineri ve Balkan İnceleme gezileri

mizi, toplumlar arasındaki bağı görmemizi;

Tarihi kentlerin, yerel kaynakları kullanarak

bu yaklaşımları örnekleriyle birlikte görme

aynı zamanda bu iki ülkenin tarihi ve modern

hayata geçirdiği koruma programları kendi

olanağı sağladı.

kentlerindeki koruma ve yenilenme çabala-

sınırlarını aşarak komşu kent ve sınır ötesi

rına tanıklık etmemizi sağladı.

coğrafyalarda örnek alınacak düzeye yük-

Selçuklu başkentlerinden Konya’nın, bu

seldi. Doğru “işbirliği” yaklaşımlarının geliş-

tarihi kenti nasıl ele aldığını; üniversiteler,

TKB toplantılarının yapıldığı kentlerde, ortak

tirilmesi; bir kentin sadece tarihi yapılardan,

mimarlar, arkeologlar, sanat tarihçileri, resto-

hedefler için farklı alanlarda yapılan çalışma-

meydanlardan, çarşılardan oluşmadığını; o

ratörler gibi pek çok bilim insanı ve uzmanla

ları izledik. Yerel işbirliklerinde artan düze-

kentin ruhunu yansıtan geleneksel yaşamın-

koruma süreçlerini nasıl yürüttüklerini TKB

yin getirdiği başarılı sonuçları, Yerel Kimlik

dan, kır-kent, havza-bölge ve sınır ötesi

Konya Buluşmasında gördük; uygulamaları

Dergisinin bu sayısında haberler, inceleme ve

devam eden kültürel etkileşime kadar her

yerinde inceledik.

değerlendirme yazılarında bulabilirsiniz...

yönüyle dikkate alarak hazırlanması gerektiği
bilincini de beraberinde getiriyor.

Trakya’nın lokomotif kentlerinden; büyük
usta Mimar Sinan’ın UNESCO Dünya Miras

Tarihi Kentler Birliği üyeleri, üstünde yaşa-

Listesine girdiği Selimiye’sinin bulunduğu

dıkları topraklara “bütün” olarak bakmaya

Edirne’de ise bu kez yüzümüzü Balkan coğ-

başladı. Dağları, nehirleri, ormanları ve doğa-

rafyasına çevirdik. Hem Edirne’nin hem Bur-

nın içinde yüzyıllardır varlığını sürdüren

sa’nın sınır ötesi geliştirdiği işbirliklerini

yaşamın, oluşan modern kentlerle kopmadan

dinledik. Mimar Sinan’ın anısına saygı için

bağını güçlendirmenin yollarını, akademik

hazırlanan Mimar Sinan Parkı ve Araştırma
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Kentimin Öyküsü:
Payas eğitim programı tamamlandı

Kentsel
Koruma
Eğitimleri
Başlıyor!
TKB üye belediyelerimizin

Doğup büyüdüğümüz kentleri

koruma alanında çalışan ekip-

ne kadar tanıyoruz, biliyoruz?

lerine yönelik ÇEKÜL Aka-

Onlarla ne kadar ilgileniyo-

demi tarafından hazırlanan

ruz, bağ kuruyoruz? İşte

Kentsel Koruma Eğitimleri

ÇEKÜL Bilgi Ağacı eğitim-

2016 Güz Dönemi programı

leri bu “tanış olma” halinin

yayınlandı. Eğitimlerde bütün-

gerçekleşmesi, çocukların

cül koruma, kent müzeleri

kentlerine karşı hissettiği

yaklaşımları, restorasyon

sorumluluk duygusunun

işleri, tarihi yapılarda onarım

anlam kazanması ve pekiş-

ilkeleri, sürdürülebilir plan-

mesi için eğitim içerikleri

lama, ekoloji, kültürel koruma

hazırlıyor. Bu amaçla hazırla-

çalışmaları ve korumaya yöne-

nan ve 10 hafta süren Kenti-

lik kentsel canlandırma gibi

min Öyküsü: Payas eğitimleri

pek çok konu kapsamlı olarak

9 Haziran’da Sokollu Meh-

işleniyor. www.tarihikentler-

met Paşa Külliyesinde ger-

birligi.org sitesinden ya da

çekleşen sergi ile

0 212 323 31 32 nolu

tamamlandı. Sergide, eğitim

telofonu arayarak detaylı bilgi

programı çerçevesinde yara-

alabilirsiniz.

tıcı çalışmalara katılan öğrencilerin ürünleri, Payas
halkıyla buluştu. Payas Belediye Başkanı Bekir Altan bir
konuşma yaparak, eğitimlere
gönüllü destek olan öğretmenlere teşekkürlerini iletti.
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Prof. Dr. Halil İnalcık
aramızdan ayrıldı...

Dünyanın değerli bilim insanlarından biri
olan Prof. Dr. Halil İnalcık, pek çok bilgiyi ve tecrübeyi bizlere aktararak 100
yaşında yaşama veda etti. ÇEKÜL Vakfı
ve Tarihi Kentler Birliğinin çalışma yürüttüğü kentlere bilimsel desteğini hep gösterdi. Tarihi kentlerde yürütülen koruma
çalışmalarına danışmanlık yaptı, tecrübe
ve bilgisini paylaştı. Çalışma yürüttüğü
tarihi kentler başarılı projeler üretti. Yerel
yönetimlerin, bilim insanlarıyla gerçekleştirdiği işbirliklerine önemli bir örnek
oldu. Tüm yakınlarına sabır dileriz.

2016 yılı yavru
Leylek halkalamaları
yapıldı
Aydın bölgesi 2016 yılı yavru leylek halka-

Ani Harabeleri
Dünya Miras Listesinde

lamaları, T.C. Orman ve Su İşleri Bakanlığı Doğa Koruma Milli Parklar Genel
Müdürlüğü ve İzmir Ege Üniversitesi Fen
Fakültesi Biyoloji Bölümü arasında imza-

Kars Ani Harabeleri, bu yıl Türkiye’nin

sayısı 16’ya yükseldi. Tarih öncesi dönemler-

lanan bir çalışma protokolü kapsamında,

dönem başkanlığına ve ev sahipliği yaptığı

den itibaren çeşitli kültürlere ev sahipliği

Ege Üniversitesi - EKODOSD işbirliğiyle,

UNESCO Dünya Miras Komitesi 40. topla-

yapan ve Ortaçağda önemli bir ticaret yolu

Aydın AYDEM ’in araç ve personel des-

sında, Dünya Miras Listesine kaydedildi.

olan İpek Yolunun Kafkaslardan Anadolu’ya

teği sağlanarak yapıldı. Önceki yıllarda

2012 yılından itibaren UNESCO Dünya

ilk giriş noktasında kurulmuş olan Ani, bu

sadece Söke bölgesinde yapılan halkalama

Miras Geçici Listesinde yer alan Ani’nin de

dönemde büyük bir gelişme göstererek böl-

çalışmalarına bu yıl Koçarlı, İncirliova ve

UNESCO Dünya Miras Listesine kaydı ile

genin politik, kültürel ve ekonomik merkezi

Germencik Köyleri de dâhil edildi. Leylek

Türkiye’nin listedeki kültürel varlıkların

konumuna yükselmişti.

yavrularının ağırlıkları, gaga boyları, tarsus
(kanat) uzunlukları ölçülerek kayıtları
tutuldu. Cinsiyet tayini ve bilimsel araştırmalarda kullanılmak üzere her yavrudan
tüy örnekleri alındı. 2011 yılından bu yana
yapılan çalışmalarda, leylek popülasyonunun bölgede zaman içinde azaldığını söyleyen uzmanlar bunun en önemli
etkenlerinden birinin; yağışların azalmasıyla sıcaklıkların erken başlaması ve
kuraklık artışına bağlıyor. Uzmanlar; küresel iklim değişikliğiyle karşı karşıya olan
Dünya’da sulak alanların ve doğal bitki
örtüsünün korunması, karbon ve metan
gazı salınımlarının azaltılması, genel ve
yerel iklim politikalarında öncelikli
çalışma hedefleri arasında yer almalıdır
diyor. Geçtiğimiz yıl başlayan çalışmaların
ilk verileri, İtalya’nın Roma kentinde 23.
düzenlenecek Uluslararası ISEE (İnternational Society of Environmental Epidemiology) kongresinde bildiri olarak sunulacak.

7

KONYA’DA YENİ YAKLAŞIMLAR ve UYGULAMALAR
TKB’nin kurucu üyelerinden Selçuklu başkenti Konya, 15 yıldır “koruma”
gündemini yakından takip ediyor; yeni yaklaşımlar geliştiriyor. Kentte
koruma bilincinin gelişmesiyle, Selçuklu eserleri görünür olmaya başladı,
müzelere verilen önem arttı, koruma odaklı planlamalar uygulamaya geçti.

KONYA BULUŞMASINDA ÇOK YÖNLÜ
GELİŞMELER AKTARILDI
Tarihi Kentler Birliğinin yılda 2 defa düzenlediği
Buluşmalardan ilki, kuruluşundan buyana üyesi olan Konya
Büyükşehir Belediyesinin ev sahipliğinde yapıldı.
????????????????

A

nadolu Selçuklu devleti-

Metin Sözen Büyük Ödülünü alan

nin başkentliğini yapmış

“II.Kılıçarslan Köşkü Arkeolojik Kazı Alanı

Konya’daki TKB Buluş-

ve Kentsel Tasarım Projesi” ÇEKÜL Vakfı

ması 2016 yılının

Yüksek Danışma Kurulu üyesi restoratör

1. Olağan Meclis Toplan-

mimar Metin Keskin tarafından anlatıldı.

tısıyla başladı. TKB ve ÇEKÜL heyeti ilk

Konya Müze Müdürü Yusuf Benli ise yürü-

gün Konya Valisi Muammer Erol ve Büyük-

tülen kazı çalışmalarının aşamaları hakkında

şehir Belediye Başkanı Tahir Akyürek’i

bilgi verdi. Yapılan alan incelmesinin ardın-

makamında ziyaret ederek, kentte yapılan son

dan başlayan 2. oturumda, üretilen proje ve

koruma çalışmaları hakkında bilgi aldı. Heyet

kazı çalışmaları değerlendirildi.

aynı zamanda yapılan çalışmaları toplantı
öncesinde inceledi.

Buluşmanın resmi açılışı ise çalıştayın ardından gala yemeğinde yapıldı. Konya Büyük-
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TKB Konya Buluşmasının ilk etkinliği 6

şehir Belediye Başkanı Tahir Akyürek, TKB

Mayıs Perşembe günü yapılan “Alaaddin

Danışma Kurulu ve ÇEKÜL Vakfı Başkanı

Tepesi Koruma ve Canlandırma Çalıştayı”

Prof. Dr. Metin Sözen ve Konya Valisi

oldu. Çalıştaya akademisyenler, araştırmacı-

Muammer Erol yaptıkları konuşmalarda,

lar, ÇEKÜL ve TKB heyeti katıldı. Geçen yıl

TKB’nin kuruluşundan bu yana Türkiye’de

TKB Özendirme Yarışmasında Prof. Dr.

yaşanan değişiminin olumlu sonuçlarına dik-

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

Tahir Akyürek
Konya Büyükşehir
Belediye Başkanı
Konya’nın 9 bin yıllık
bir geçmişi var. Ve
tarih derinleştikçe sorumluluklarımız da
artar. Üzerinde yaşadığımız coğrafya kuşakları, şehirleri, kimlikleri her şeyi etkiler.
Ama maalesef ki bunun çok farkında olamadık. Şehirlerimiz kimliksizleşti. Tarihi kentlerimiz bile birbirine benzemeye başladı.
Konya’da ise tarihi çarşımızı korumayı
başardık. Konya çarşısında 2697 işyerinin
restorasyonunu gerçekleştirdik. Konya tarihi
önemini korumaya devam ediyor. Kültürel
miras, birlik ve beraberliği sağlamada rol
oynuyor. Tarihi Kentler Birliği yöneticileri
de bu sorumlulukla hareket ediyor.
Prof. Dr. Metin
Sözen
ÇEKÜL Vakfı ve
TKB Danışma
kat çekerek, bu süreçte Konya’nın öne-

Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı

mine ve yaptığı çalışmalara değindi.

Gültan Kışanak seçildi.

Tarihi İpek Yolu güzergâhındaki Kon-

Kurulu Başkanı
15 yıl sonra Tarihi Kentler Birliğinin Konya’da toplanmasının temel nedenlerinden

ya’nın günümüzde de aynı önemini koru-

Meclis divanı asil kâtip üyeliğine Niksar

biri; sayıları 30’a yaklaşan büyükşehirlerin,

duğu vurgulandı.

Belediye Başkanı Özdilek Özcan ve Vezir-

kentin bütününü nasıl ele almaya başladık-

köprü Belediye Başkanı İbrahim Sadık Edis

larını Konya örneğinde görmek. Mahalle

TKB Meclis Toplantısı

seçildi. Yedek kâtip üyeliğine Gümüşhacı-

olan yerleşimlerin aslında birer kılcal damar

TKB Konya Buluşması Cumartesi günü

köy Belediye Başkanı Zehra Özyol ve

olduğunu bilmeliyiz. Konya’da devam eden

meclis toplantısıyla başladı. TKB ve Sam-

Havsa Belediye Başkanı Oğuz Tekin seçildi.

projeleri yıllardır izliyoruz. Konya doku-

sun Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf

sunu, kimliğini korumaya çalışıyor. Çarşı-

Ziya Yılmaz’ın oturum başkanlığını yaptığı

Birlik Encümenine ise Kayseri Büyükşehir

sına sahip çıkmaya çalışıyor. Kentler için

meclis toplantısında, Birlik Yönetimi

Belediye Başkanı Mustafa Çelik, Şanlıurfa

“marka” kelimesini kullanmaktan kaçıyo-

seçildi; yeni üyeler kabul edildi ve 2015 yılı

Büyükşehir Belediye Başkanı Nihat

rum; onur kırıcı buluyorum. Çünkü kent bir

faaliyet raporu okundu.

Çiftçi, Bartın Belediye Başkanı Cemal

marka değildir; bir kimliktir. Size “kentinizi

Akın, Kütahya Belediye Başkanı Kamil

marka yapacağız” diye gelenlerin yanlışla-

Yusuf Ziya Yılmaz’ın Birlik Başkanlığı bir

Saraçoğlu, Çanakkale Belediye Başkanı

rını yüzlerine vurmanızı istiyoruz. Biz

dönem daha onaylanırken, Başkan 1. Vekil-

Ülgür Gökhan, Sarıyer Belediye Başkanı

ayakta oldukça kimlikli olmanın ne oldu-

liğine Konya Büyükşehir Belediye Başkanı

Şükrü Genç ile Battalgazi Belediye

ğunu anlatmaya çalışacağız.

Tahir Akyürek, Başkan 2. Vekilliğine ise

Başkanı Selahattin Gürkan seçildi.
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Mevlana Müzesi

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

Plan ve Bütçe Komisyonu kurulmasına
karar verilen genel kurulda, komisyon

Selçuklu Başkenti Konya’da Yeni
Yaklaşımlar ve Yeni Uygulamalar

üyeliğine Şahinbey Belediye Başkanı Meh-

Muammer Erol
Konya Valisi
Tarihi Kentler Birliği

met Tahmazoğlu, Beyşehir Belediye Baş-

Nurullah Osmanlı

üyeleri olarak, tarihi-

kanı Murat Özaltun, Polatlı Belediye

Konya Büyükşehir

mizin, kültürümüzün

Başkanı Mürsel Yıldızkaya, Sur Belediye

Belediyesi İmar ve

keşfedilmesi, kurtarılması, ayağa kaldırıl-

Başkanı Azize Değer Kutlu ve Çaycuma

Şehircilik Daire Bşk.

ması, yaşatılması ve kentlerimizin yaşanır

Meclis toplantısının

hale gelmesi için çok önemli ve hayati işler

Belediye Başkanı Bülent Kantarcı seçildi.

ardından Konya Büyükşehir Belediyesi

yaptığınızı, fonksiyonlar icra ettiğinizi bili-

Başvurusu kabul edilen belediyelerle birlikte

İmar ve Şehircilik Daire Başkanı Nurullah

yoruz. Sizden daha fazlasını bekliyoruz.

TKB’nin 412 olan üye sayısı 433’e yükseldi:

Osmanlı 5 bölümden oluşan detaylı bir

Çünkü keşfedilecek, kurtarılacak, ayağa

Tufanbeyli, Karesi, Bayırköy, Bozüyük,

sunum yaptı. Konya’nın tarihi gelişim

kaldırılacak daha pek çok kültürel değeri-

Bingöl, Merkezefendi, Belen, Hanönü,

sürecini özetleyerek konuşmasına başladı.

miz var. Konya Buluşmasının kentlerimizin

Keskin, Babaeski, Akören, Altıntaş,

Osmanlı, Mevlana Kültür Vadisi Kentsel

daha yaşanılabilir hale gelmesi, tarihimizin

Aslanapa, Pötürge, Artuklu, Bozköy, Yıldız-

Dönüşüm ve Gelişim Projesi, 6360 Sayılı

ayağa kaldırılması ve yaşatılması konu-

tepe, Ayvacık, Tuşba, Devrek, Saltukova

Yasa Kapsamında İl Geneli Hizmet ve

sunda verimli geçmesini temenni ediyor,

belediyeleri birliğin yeni üyeleri oldu.

Planlama Yaklaşımı, İl Bütünü Planlama

saygılarımı sunuyorum.

Bedesten
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Gar Evleri

“Bedesten
Sağlıklaştırma
Projesi 95 bin
metrekarelik
alanda yürütüldü.”

Stratejisinin Bir Sonucu Olarak Kırsalda ve

Kent Meydanı ve Kültür Park Kentsel Tasa-

Merkez İlçelerde Turizmi Geliştirmek İçin

rım Projesi: Adliye Mahkemesi yapımı karşı-

Yapılan Koruma Odaklı Planlama ve Resto-

lığında devralınan eski Adliye bölgesini şehre

rasyon Çalışmaları başlıklarında detaylı bil-

kazandırmak için yapıldı. Çalışma kapsamında

giler verdi: “Mevlana Kültür Vadisi

meydanın yanı sıra tarihi dokuya uygun 13

Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Projesi kap-

Konya evinin yeniden inşası da yapıldı.

samında; 3.950.000 metrekare alanda tarihi
ve turistik mekânların güvenli, sağlıklı, yaşa-

Alaaddin Tepesi II. Kılıçarslan Köşkü

nabilir, kentle bütünleşmiş alanlara dönüş-

Koruma-Canlandırma ve Kentsel Tasarım

mesini planlıyoruz. Büyükşehir Belediyesi

Projesi: Konya’da, Sultan II. Kılıçarslan tara-

tarafından hayata geçirilen Bedesten Sağlık-

fından yaptırılan ve kent merkezindeki

laştırma Projesi ise; 95 bin metrekarelik

‘Alaaddin Tepesi’ adı verilen höyüğü çeviren

alanda yürütüldü. Bölgede bulunan 519 bina-

Selçuklu surlarının bir burcu üzerine oturtul-

dan 381’i tescilsiz, 138’i ise tescilli. Bölgede

muş Sultan II. Kılıçarslan Köşkünü, koruma

40 sokakta, cephe düzenlemesi ile birlikte

ve canlandırma projesiyle restore ederek

toplam 2.687 adet dükkânda düzenleme

turizme kazandırmayı hedefliyoruz.

yapıldı. Konya tarihi açısından önem taşıyan
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Kapu Camisi, Aziziye Camisi, Bulgur Dede

Proje kapsamında köşkün üzerindeki beton

Mescidi, Mecidiye Han, Ahmet Efendi

şemsiye kaldırılarak dolgu altında kalan kısım

Hamamı, Nakıp Hacı İbrahim Hanı gibi tes-

ortaya çıkarılacak. Burcun gerçek ölçülerine

cilli eserler de bulunuyor.

yakın görsel bir algı oluşturulacak. 3 milyon

Alaaddin Tepesi II. Kılıçarslan Köşkü

Alaaddin Tepesi II. Kılıçarslan Köşkü Projesi
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“II. Kılıçarslan
Köşkü Projesi
kapsamında, köşkün
üzerindeki beton
şemsiye kaldırılacak.”

Eşrefoğlu Camisi, Beyşehir

İnce Minareli Medrese (müze), Konya
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Alaaddin Tepesi II. Kılıçarslan Köşkü Projesi

745 bin TL’lik projede köşk kalıntısı cam yüzeyle

proje kapsamında yapılacak. Selçuklu, Meram,

korunacak. Köşkü saran arkeolojik kazı alanının

Karatay belediyelerimiz de koruma çalışmalarına

bir bölümünün üstü gezilebilir bir cam döşemeyle

devam ediyor. Yeni bir çevre düzeni planı yaptık.

kapatılmasıyla ziyaretçiler hem sur kalıntılarını,

Gelecek 30 yıllık projeksiyonda belirlenecek bir

hem de köşkü izleme imkânı bulacak. Alan, Sel-

planlama anlayışının makro politikaları belirleyen

çuklu arkeolojisi ve Alaaddin Tepesi bilgilen-

bir çerçeve içinde ele alınması ihtiyacını ve köyle-

dirme meydanı olarak da kullanılacak. Fuar alanı,

rin mahalle olmasına bağlı oluşan yeni düzenleme-

Alaaddin Cami ve II. Kılıçarslan Köşkünün

leri bu yeni plan ile bir bütünlüğe kavuşturacağız.

bulunduğu meydana alanın tarihsel geçmişine

Plan, 6360 sayılı yasa sonrasında Türkiye’de yerel

yönelik bilgi panoları konacak. Bu kapsamda Sel-

bir idare tarafından yapılan ilk çevre düzeni planı

çuklu dönemine ait 5 metre yüksekliğinde 6

olma özelliği taşıyor. Kilistra Antik Kenti ve Gök-

burçlu iç sur duvarları ortayı çıkarıldı. Tarihi

yurt Köyünde de koruma ve düzenleme çalışmala-

Kentler Birliğinin ‘Metin Sözen Koruma Büyük

rımız devam ediyor. Bölgenin korunarak turizme

Ödülü’nü de kazanan proje tamamlandığında yeni

kazandırılmasını hedefliyoruz.”

bir tarihi alanı oluşacak.
Nurullah Osmanlı ayrıca Meke Gölü ve Acı Göl
Gar Evleri Restorasyonu ve Çevre Düzenleme

nazım ve uygulama imar planı, Akşehir, Taşkent

Projesi: Alay Caddesi üzerinde, gar binası

ve Beyşehir, Çatalhöyük, Zengibar, Kubadabad,

yanında Alman evleri olarak bilinen 10 adet tarihi

Eflatunpınar, Fasıllar Kaya Anıtı, Sille Kaya

ev Büyükşehir Belediyesi tarafından restore edi-

Mağaraları, İvriz Kaya Mağaraları ve Derebucak

lerek şehre kazandırıldı. Koruma çalışmaları kap-

Çamlık Kaya Mağaraları koruma amaçlı imar

samında ayrıca Mengüç, Topraklık Caddesi,

planları hakkında da bilgiler verdi.

Mevlana Caddesi cephe iyileştirme ve restorasyon çalışmaları tamamlandı.

Selçuklu eserleri incelendi
Konya Buluşmasında Karatay Medresesi

Tarihi Osmanlı Buğday Pazarı Projesi: Sağlık-

(Çini Eserleri Müzesi), İnce Minare Medresesi

laştırma çalışması kapsamında 27 bin 850 metre-

(Taş ve Ahşap Eserler Müzesi), II. Kılıçarslan

karelik bir alanda Selçuklu mimarisiyle

Köşkü, Bedesten sağlıklaştırma projesi alanı, Azi-

Türkiye’nin ilk tarım müzesi, 129 dükkân ve farklı

ziye Camisi, Mevlana Müzesi incelendi. Beyşehir

büyüklüklerde salonlar yapılması planlanıyor. 800

Belediyesinin ev sahipliğinde Anadolu’daki ender

araçlık 2 katlı yer altı otoparkı ve meydan da bu

ahşap camilerden olan Eşrefoğlu Camisi görüldü.
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değerlendirme

KONYA
DENEYİMİNİN
DÜŞÜNDÜRDÜKLERİ

ÇEKÜL Vakfı ve TKB Danışma Kurulu Başkanı

1

çalıştaylarda ortaya çıkan önerilerle projelerin

Gaziantep toplantısının hedeflerini belirlemek

Alaaddin Tepesinin odak noktası olduğu “kültür

için de önemliydi. Çünkü ülkemizde büyükşe-

yolu ağı”nı incelediğimizde, kent içindeki kültür

hir belediyelerinin sayısının arttığı, olumlu-

varlıklarının nasıl bütünleştirildiğini gözlemle-

olumsuz noktaların görülmeye başlandığı bir

mek mümkün. Sahip Ata Külliyesi çevresindeki

döneme rastladı. Konya deneyimi işte tam bu

çalışmaların ardından Konya’nın sur ve kapıları-

noktada, “doğa-kültür öncelikli bir gündem”

nın bu ağa katılmasıyla Selçuklu cami, medrese

için önemli bir örnekti.

ve türbeleri de bütün içinde yerini alacak. Ala-

5 yılı geride bırakan Tarihi Kentler
Birliği, ilk büyük toplantısını

geliştirilmesi, tartışma ortamının sağlanması,

Konya Büyükşehir Belediyesinin

farklı görüşlere değer verilmesi de kent için bir

ev sahipliğinde gerçekleştirdi. Bu

kazanım diyebiliriz.

toplantı Eylül ayında yapılacak

addin Köşkünde süren kazılarla, iç kale surlarıBu deneyim; kentin merkezinden en küçük

nın ortaya çıkarılması, yeni işlevlerle

yerleşim birimine uzanan “bütüncül bakış”ın

donatılması, tarihi kent çekirdeğindeki geçmişi

gerekliliğini ortaya koydu. Konya Büyükşehir

belirleme gayreti, “kent içi arkeolojisi” alanında

Belediyesinde oluşturulan çalışma birimi, sağ-

önemli bir örnek olma yolunda. Hem tasarım

lıklı araştırmaya dayalı -öncelikleri belirlen-

hem de koruma yaklaşım ve teknikleri açısından

miş- çok yönlü bir planlamayla bütüne

baktığımızda, benzer kentler için önemli bir

ulaşmayı başarmış. Burada dikkati çeken diğer

deneyim paylaşımı yaratması kaçınılmaz.

bir nokta, proje uygulamalarında “düzeyi yük-

“Kale-çarşı-mahalle” dokusunun kısa zamanda

seltme” kaygısıydı. Büyükşehir Belediye Baş-

bütünüyle ele alınmasıyla kentte artan canlan-

kanı Tahir Akyürek’in her ölçekte yapılan

mayı ise inceleme gezisinde hep birlikte gördük.

planlamalarda gösterdiği titiz yaklaşımın

“Mevlana” gibi evrensel bir değerin varlığını

uygulamalara nasıl yansıdığını, sunumlarda ve

Konya sokaklarında hissettik; tarihi dokuda

inceleme gezisinde gözlemleme şansı yakala-

“yeşil alan dengesi”nin sağlanmış olduğu da

dık. Tüm kesimlerin biraraya gelerek yaptığı

gözlerden kaçmadı. Örneğin Kyoto kenti ile
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geliştirilen ilişkiler sonucunda yapılan Japon
Bahçesinin de kente bir artı değer kattığı çok
açık görülüyor.
ÇEKÜL’ün geliştirdiği “İpek Yolu-Kültür Yolu
Projesi” kapsamında gündemde olan kentlerden
biri Konya. Restore edilen Zazadin Han, Konya
çevresinde yoğun bulunan diğer han ve kervansarayların varlığı, İpek Yolu üstündeki Konya’nın tarihsel değerini bir kez daha bize
hatırlatıyor. Ayrıca Gevale Kalesindeki kazı
çalışmalarıyla kentin zenginlikleri günışığına
çıkmaya devam ediyor.
Konya çevresine baktığımızda Sille’nin geleneksel dokusunu koruma çabasındaki süreklilik
de ayrı bir gündem oluşturuyor. Büyükşehir,
konaklama yapılarına verdiği destekle Sille
yeni bir odak noktası olma yolunda ilerliyor.
Bursa ve Cumalıkızık örneğinde olduğu gibi,
Sille’nin UNESCO Dünya Mirası Listesine
girme çabalarının teşvik edilmesi, Konya bütünündeki koruma çalışmaların “itici gücü” olabilir. Sille’de bir müzenin açılması, Konya ilçeleri
için de özendirici olacaktır. Ayrıca Konya’daki
tarihi Hükümet Konağının kent müzesine
dönüştürmesi bu süreci hızlandırabilir.
Beyşehir Gezisi sırasında görülen Eşrefoğlu
Camisi gibi özgün eserlerin varlığı göstermektedir ki Konya artık her noktasında geleceğe
“zengin yüzünü yansıtacak” örnek bir aşamaya
gelmiş bulunmaktadır. Sunumlar, geziler, yayınlar ve örnek ev sahipliğinden dolayı üye belediyeler bambaşka bir Konya görme mutluluğunu
yaşadı. Zaman geçmeden bu deneyimlerin
yazıya dönüşmesi, hepimizin ortak dileğidir.

Kentin ismi mitoloji hikâyelerinde yer alan İkonion kelimesinden
dönüşerek, Selçuklu döneminden günümüze “Konya” olarak gelmiş.
Tarih öncesi dönemlere ulaşan yerleşimin her katmanında,
farklı uygarlıkların izlerini görmek mümkün.
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Konya’nın kalbi
Bedestende atıyor
Kahve, baharat, gümüş, altın, çeyiz eşyası,
akla ne gelirse bu geniş ve güzel alanda satılıyor. Yerli esnaf ve ahilik geleneğinin ruhunu,
bugüne taşıyan bir alan bu çarşı. Konyalılar
ve Konya’ya gelen turistler, aradıkları ne
varsa bedestende bulabiliyor; bir tutam güzel
kokulu bir ot, bir bakır eşya, bugünün insanına seslenen ürünler... Alışverişten başka bu
güzel dokuyu bir çay-kahve içimlik hissetmek isteyenler de geliyor Konya’nın bedestenine. Kânuni devrinde müftü ve kadıasker
olan Mevlâna Kadri Çelebi tarafından

İpek Yolundaki durak:
Zazadin Han

1538’de, klasik tipte dokuz üniteli olarak
yaptırılan Konya Bedesteni, 519 bina ve 26
bin 897 dükkandan oluşuyor. Yapılan restorasyon çalışması, en geniş alanı kapsayan
örnekler arasında yer alıyor.

Bereketin simgesi:
Konya Ovası
Konya, geniş yüzölçümünün
büyük bölümünü oluşturan ovasıyla sayısız doğal zenginliği
barındırıyor. Konya Ovasındaki

Ticarette olduğu kadar, iletişim ve kültür alışverişinde de
insanlık tarihinin en önemli yapıtaşlarından biri oldu İpek
Yolu. Anadolu, İpek Yolunun Avrupa’ya uzandığı ve
tarihe yön verecek etkileşimlere kapı açtığı, stratejik açıdan çok önemli bir parçası oldu. Selçuklu, Beylikler ve
Osmanlı dönemlerinde güvenli kervansaraylar, İpek Yolunun kervanlarını ağırladı ve bir sonraki durağa ulaşmala-

zengin ürün yelpazesi; günümüzde

rını sağladı. Bu kervansaraylardan, Konya Aksaray

göllerin kuruması ve yeni obrukla-

yolundaki Zazadin Han, Konya’nın tanıklık ettiği köklü

rın oluşumu nedeniyle tehlike

tarih ve büyük mirasın önemli bir parçası olarak kabul

altında olsa da, bereketin simgesi

ediliyor. İşte bu nedenle kentten yolu geçenler, geçmişte

olmayı sürdürür. Yerel değerleri

kervansaraylarda solukla-

yansıtan köyleri ve uçsuz bucaksız

narak binlerce kilometre

Çatalhöyük

toprakları, bölgenin ören yerlerine

yol aşan yolcuların konak-

Konya’nın Çumra ilçesindeki

geçerken, Anadolu’nun mevsim

Çatalhöyük, insanın gelişiminde ilk

mevsim değişen renklerine tanıklık

duraklardan; Anadolu’da tarihten

edebilirsiniz.

bağlanıyor. Ovayı kesen yollardan

ladığı bu hanlardan biri
olan Zazadin’e uğramadan
geçmez. Konya-Aksaray
yolunun 25. kilometre-

derin bir kesitin gün ışığına çıktığı

sinde Tömek bucağındaki

noktalardan biri. Çatalhöyük Neoli-

han, Sultan Alaeddin Key-

tik Kentinin yerleşim katmanla-

kubat dönemi, Hicri 633-

rında, yerleşik hayatın ilk izlerini

Miladi 1236 yılında,

keşfedebilirsiniz. 1961 yılında baş-

Selçuklu Emirlerinden

layan ilk kazılar kısa sürmüş ancak

Vezir Sadettin Köpek Bin

1993 yılından bu yana kesintisiz

Muhammed tarafından yaptırıldı. Selçuklular, Beylikler

devamlığı sağlanmıştır. Tarihin

ve Osmanlının Anadolu kültürüne yaptıkları aydınlık ve

kapılarını aralayan bu önemli yerle-

yaratıcı katkıların bir parçası olan bu durak noktaların-

şim 2012 yılından itibaren

dan, bugün 100’den fazlasının onarıldığını ve yeniden

UNESCO Dünya Miras Listesinde.

işlevlendirildiğini biliyoruz.
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KİMLİKLİ BİR KENT İÇİN KORUMA ve YAŞATMA
Arkeolojik mirasın yoğun olduğu Konuralp’te başlayan koruma
çalışmaları ÇEKÜL uzmanlarının desteğiyle devam ediyor.

Ç

EKÜL Vakfında yapılan
Çarşamba Kent Toplantıları,
8 Haziran’da “Düzce/Konuralp’in kültür varlıkları ve
koruma çalışmalarının görü-

şülmesi” konu başlığıyla, Prof. Dr. Metin
Sözen ve ÇEKÜL uzmanlarının ev sahipliğinde gerçekleşti. Toplantıya Düzce’den
geniş bir heyet katıldı: Düzce Valisi Ali
Fidan, Düzce Belediye Başkanı Mehmet
Keleş, Düzce Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. İlhan Genç, TOBB Düzce İl
Kadın Girişimciler Kurul Başkan Yasemin
Karslıoğlu, TOBB Düzce İl Kadın Girişimciler Kurulu Başkan Yardımcısı Melek
Çağatay, Mimar/TOBB Düzce İl Kadın
Girişimciler Kurulu Üyesi Dr. Ayşegül
Kaya, Düzce Konuralp Müze Müdürü Celal
Özdemir, Düzce Üniversitesi Arkeoloji
Bölüm Başkanı Yrd. Doç. Dr. Nurperi
Ayengin, Düzce Bld. Proje Biriminden Ebru
Batum, Arkeolog Buse Erdinç, Arkeolog
Güldemet Yıldız Dursun ve Harita Mühendisi Mesude Özcan.
Bellek ve kimlik
Genel bir tanıtımla birlikte bölgedeki tarihi –
kültürel varlıklar ve gündem konuları,
“Yapılacaklar, Kararlar, Öneriler” başlıklarıyla ele alındı. Katılımcılar, uzmanlıkları ve
bölgeyi yakından tanımalarıyla yoğun bilgi
alışverişinde bulundu. Tarihi ve kültürel varlıkların korunması ve ileriye yönelik tasarılar
ortak bir bakış altında masaya yatırıldı.
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Toplantıda Düzce’deki arkeolojik kalıntılara

lar, heykeller, adak yazıtları, şehir yasasının

TOBB Düzce İl Kadın Girişimciler Kurulu

dikkat çekildi: Osmancık Tepe, Yukarı Avla-

yazılı olduğu yazıtlar ve mezar stelleri bulu-

da, Konuralp’in UNESCO 2011 Tarihî

yan, Aşağı Avlayan, Cumayeri –Yenitepe

nuyor. Antik kente ait eserlerin korunmasını

Kentsel Peyzaja İlişkin Tavsiye Kararı uya-

köyü, Ören köyü ve Subaşı köyündeki arkeo-

sağlamak ve sergilemek amacıyla 1977

rınca ele alınması gerektiğini belirtti. Bu

lojik kalıntılar bunlardan bazılarıydı. Konu-

yılında inşaatına başlanan müze binası 1992

tavsiye kararının, tarihsel alanların fiziksel

ralp, antik dönemlerde sırasıyla Kieros,

yılında tamamlandı. Konuralp Müzesinde

formlarındaki karşılıklı ilişkileri, doğal özel-

Prusias, Prusias ad Hypium adlarıyla anıl-

1825 adet arkeolojik, 456 adet etnografik ve

likleri ve yerleşimlerini, kendi sosyal, kültü-

mıştı. Kieros, Üsküpü, Kasaba olarak da anıl-

3837 adet sikke olmak üzere, toplam 6118

rel ve ekonomik değerlerini göz önünde

masının ardından, M.S. 1323 yılında Orhan

adet eser bulunuyor.

bulundurarak, kendi kentsel bağlamlarında

Gazinin komutanlarından Konur Alp Bey

tarihsel alanları ayırt ederek, koruyacak ve

tarafından Osmanlı topraklarına katıldı ve bu

Koruma amaçlı çalışmalar

yönetecek bir peyzaj yaklaşımı önerdiği

adla anılmaya başlandı.

Değerlendirmelerle birlikte, arkeolojik kalın-

anımsatıldı. ÇEKÜL uzman ekibi tüm anla-

tıların korunmasına yönelik tasarı ve uygula-

tılan çalışmaları yakından takip edecek,

Toplantıda Konuralp’taki kalıntılar ve Konu-

malar da toplantıda konuşuldu.

gerekli durumlarda alan incelemelerine katı-

ralp Müzesi üzerine bazı saptamalar payla-

Yoğun ve düzensiz yapılaşmanın antik kente

larak görüşlerini aktaracak.

şıldı. Günümüzde sur duvarları, Akçakoca

zarar verdiği ve bu zararı önlemek amacıyla

yolu kenarında, antik köprünün bulunduğu

koruma amaçlı imar planı yapılmaya başlan-

yerin karşısından başlayarak Hamam soka-

dığı belirtildi. Koruma amaçlı imar planının

ğına kadar devam ediyor. Evlerin bahçele-

% 80’e yakın bölümü tamamlanmakla bir-

rinde kalan surların bir kısmı bugün evlerin

likte, 3 ay içinde tamamının bitirilmesi plan-

temeli veya bahçe duvarları içinde kalıyor.

lanıyor. Kentteki 41 adet tescilli yapının

Mevcut sur kalıntılarının yaklaşık 200 metre

kamulaştırma çalışmaları da devam ediyor.

kadarı korunmuş durumda bulunuyor. Su

Kentin 2014’te basılan doğa ve kültür envan-

kemerlerinden günümüze ise 11 ayak kalmış

terinin, güncellenerek ileride tekrar basılması

durumda.

planlanıyor.

Düzce-Konuralp Müzesinde bulunan ve

Düzce’de kesme taştan inşa edilecek bir yapı-

1950’li yıllarda İstanbul Arkeoloji Müzeleri

nın kent müzesine çevrilmesi gündemdeydi

arkeologlarınca gerçekleştirilen bir kazıda

ve toplantıda konu ayrıntılarıyla ele alındı.

açığa çıkarılan mozaikler, Roma Dönemine

Ayrıca, Düzce Araştırmaları Merkezinin

ait bir villa urbana yapısının iki odasındaki

kurulmuş olduğu ve geçmiş yıllarda iki sem-

zemine ait. Müze bahçesinde sergilenen farklı

pozyum düzenlemiş olduğu anımsatıldı.

Roma dönemlerine ait büyük mimari parçalar,

Akçakoca’ya yapılması planlanan kent

M.S. 1. yüzyıla tarihlenen büyük lahit, sütun-

müzesi de toplantıda ele alındı.
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ANA TEMA
“KÜLTÜR MİRASI ve İŞLEVLENDİRME”
YAPEX Restorasyon Fuarında bu yıl, kültürel varlıklarda doğru
işlevlendirmenin gerekliliği vurgulanacak. Fuar, TKB üyesi
belediyelerin katılımıyla 16-19 Kasım tarihlerinde gerçekleşecek.

B

u yıl 24.’sü düzenlenecek

kapsamında yapılacak. Yarışmanın ödül töreni

YAPEX Restorasyon

tarihi 17 Kasım olarak belirlendi. Sonuçlar fuar

Fuarı, 6 yıldır ÇEKÜL ve

öncesinde belli olacak. Tüm katılımcıların pro-

Akdeniz Tanıtımın işbirli-

jelerine yer verilen Yarışma Kataloğu da yine

ğinde “Kültür Mirası” üst

fuar kapsamında ödül alan belediye temsilcile-

başlığında yapılıyor. Tarihi Kentler Birliği-

rine tören sırasında sunulacak.

nin de desteklediği fuarın bu yılki konusu
“Kültür Mirası ve İşlevlendirme” olarak

ÇEKÜL Akademi uzmanları

belirlendi. Fuar, 16-19 Kasım tarihleri ara-

ve öğrencileriyle fuarda

sında Antalya Expo Center’da, TKB üyesi

Türkiye’nin kültürel miras alanında uzman-

belediyelerin “işlevlendirme” temalı stant-

laşmış ilk ve tek sivil eğitim kurumu ÇEKÜL

ları ile yine paylaşım dolu geçecek.

Akademi, “Alan Yönetiminde Dünyadan
Örnekler ve Vaka Çalışması” atölyesi ile,

Koruma projeleri

Alan Yönetimi Eğitiminin son modülünü

YAPEX Fuarında sergilenecek

YAPEX’te yapacak. Fuara katılan belediyele-

Tarihi Kentler Birliğinin Özendirme Yarışması

rin temsilcileri ve ziyaretçiler, ön kayıt yaptı-

Ödül Töreni ve Sergisi her yıl olduğu gibi fuar

rarak son modülü izleyebilecek.

TKB Özendirme Yarışması Sergisi, YAPEX Fuarı

Gaziantep Metin Sözen Eğitim ve Kültür Merkezi

Kültür Mirası ve İşlevlendirme Paneli
Farklı kesimleri biraraya getiren fuarda,
en önemli etkinliklerden biri ise her yıl
seçilen temada, uygulama örneklerinin
ve tecrübelerin anlatıldığı panel. Bu
yılın panel konusu “Kültür Mirası ve
İşlevlendirme” olacak.
Ülkemizin kentsel, kültürel ve doğal
mirasını korumak, yaşatmak ve doğru
işlevlendirmek için projeler yürüten
Tarihi Kentler Birliği üyesi belediyeler,
sunum ve etkinlikler aracılığıyla restorasyon gündemine her yıl önemli bir katkı
sağlıyor. Belediyeler fuara katılan sektör
uzmanları, restoratörler, yatırımcılar, yükleniciler ve endüstri kuruluşları ile de bu
çerçevede koruma vizyonları ve proje
uygulamalarını paylaşma olanağı bulacak.
ÇEKÜL Vakfı Başkanı Prof. Dr. Metin
Sözen, fuarın yurtiçi ve yurtdışında
değişik kesimlerden gelen yerel yöneticilerin ve üreticilerin duyarlılığını artırmayı
hedeflediğini belirterek, “Ulusal,
uluslararası boyutta hızla gelişen teknolojiler ve geleneksel malzemelerdeki niteliği artırıcı girişimlerin üretimini yapan
kesimler, bu fuarda buluşacak; kültürel
varlıkların doğru işlevlendirilmesi için
yeni işbirlikleri arayacaklardır” dedi.
Sözen, bu çerçevede her yeni buluşmanın
kültürel mirasın korunması ve
işlevlendirmesinde ne denli önemli
olacağına dikkat çekti.
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EDİRNE’DE BÖLGESEL İŞBİRLİKLERİ
Anadolu’yu Balkanlara bağlayan Trakya, uzun yıllardır
TKB ve ÇEKÜL’ün gündeminde. Tekirdağ ve Uzunköprü’de yapılan
bölgesel buluşmalar; kültür öncelikli yol haritaları gibi farklı
başlıklarda yapılan toplantılar, Trakya bütününde kentlerin işbirliklerini
güçlendirdi; sınır ötesi çalışmaların niteliğini arttırdı.

BALKANLARI BULUŞTURAN EDİRNE
Trakya Kültür Öncelikli Yol Haritası Işığında Rotalara
Bağlı Bölgesel İşbirliği başlıklı Edirne Seminerinde ulusal
ve uluslararası ilişkiler değerlendirildi.

Selimiye Camisi Kubbesi

T

arihi Kentler Birliğinin

ÇEKÜL Vakfı ve TKB Danışma Kurulu Baş-

“Trakya Kültür Öncelikli

kanı Prof. Dr. Metin Sözen, TKB ve Samsun

Yol Haritası Işığında Rota-

Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Ziya Yıl-

lara Bağlı Bölgesel İşbir-

maz ile Edirne Valisi Dr. Mehmet Tekinars-

liği” başlıklı Semineri,

lan’ın konuşmaları izledi.

27-28 Mayıs tarihlerinde Edirne’de gerçekleştirildi. İki günlük seminer programının

Doğum gününde

ardından, TKB üyesi belediyelerin başkan

Prof. Dr. Metin Sözen'e altın kemer

ve temsilcilerinden oluşan topluluk, Bulga-

ÇEKÜL Vakfı Başkanı Metin Sözen’i Margi

ristan ve Romanya’yı kapsayan beş günlük

Otelde ilk günün sonunda verilen yemekte

inceleme gezisi yaptı.

hoş bir sürpriz bekliyordu; o gün Sözen’in
doğum günüydü ve onuruna pasta kesildi.
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TKB toplantısına ev sahipliği yapan Edirne’de

Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan,

güzel bir günde bir araya gelen TKB üyesi

Sözen’e Kırkpınar Güreşlerinin sembolü olan

başkanlar, kentte gerçekleştirilen uygulamaları

altın kemer hediye etti. Kemeri Sözen’e

inceleme ve seçilen konu başlıklarında yapılan

sunarken “50 yıldır yılmadan tarihi ve

sunumlarla fikir alışverişi olanağı buldu.

kültürel değerleri korumak için çalışan

Margi Otel Tuna Salonunda başlayan semine-

ve vaz geçmeyen Sevgili Hocamız, kutup

rin açılışını ev sahibi Edirne Belediye Başkanı

yıldızımız Metin Sözen bu kemeri hak

Recep Gürkan yaptı. Gürkan’ın konuşmasını,

etmiyor da kim ediyor?” dedi.

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

Recep Gürkan
Edirne Belediye Bşk.
“Edirne, Türkiye’nin
Balkanlara, Balkanların
da Türkiye’ye açılan
Ortak vizyon, bereketli havzalar,

Kalkınma”, “Kalkınma İçin Gelişme” ve

kapısı; bir geçişten ziyade bir paylaşım coğraf-

su ve gelişim

“Gelişme İçin Bütünleşme”. Ölçekler arası

yası. Edirne’de kamu kurumlarıyla, sivil top-

TKB Edirne Semineri ikinci gününde

planlama ya da sektörler arası işbirliği,

lum örgütleriyle, meslek odalarıyla güçlü bir

Edirne Ticaret Odası Konferans Salonunda

duruma göre nasıl ele alınacağı değişse de

birliktelik yakaladık. Tüm Edirnelilere teşek-

sürdü. Sabah ilk sırada söz alan A. Faruk

kalkınma için gelişmede bu üç kavramın

kür ederim. Bu yolda ilerlerken TKB ve

Göksu “Trakya’da Ortak Yaklaşım

altının doldurulması gerektiğine değindi.

ÇEKÜL Vakfının hedefleri doğrultusunda

ve Gelecek Hedefleri” başlıklı sunumuyla

Bu genel bakışın altı doldurulurken ve

hareket etmek için çaba gösterdik. Biz, kültür

bir “üst bakışı” paylaştı.

Trakya bölgesinin gelişim stratejisi belirle-

değerlerini geleceğin bir emaneti olarak görü-

nirken, yeni bakış açıları öne çıkıyordu.

yoruz ve gelecek kuşaklara daha sağlam bırak-

Ardahan örneğiyle söze giren Göksu, Arda-

mak istiyoruz. Edirne’ye gelen turistin yüzde

han için hazırlanan projenin Kafkasya coğ-

75’i Selimiye için geliyor. Selimiye’yi daha da

rafyası içinde ele alındığını anlattı. Edirne’ye

iyi durumda geleceğe bırakmak en büyük

A.Faruk Göksu

sözü getirdiğinde bu bağlamda başlıkları tek

hedefimiz. Bu yolda kol kola olduğumuz

ÇEKÜL Vakfı YDK

tek ele aldı. Göksu, “Türkiye’yi anlatırken

bütün paydaşlarımıza, TKB’nin bütün üyele-

üyesi, şehir plancı

Edirne’den Ardahan’a kadar deriz... Orta-

rine bir kez daha şükranlarımı sunuyorum”

Trakya’ya dair baş-

sında da Samsun var. Samsun da sınır kenti;

lıkların yanı sıra

niye, Karadeniz’e açılıyor.” Sözünü geçir-

Prof. Dr. Metin Sözen

TKB’nin hassas gündemini de üç ana kav-

diği bu üç kentte de “sınırlar ötesi işbirlikle-

ÇEKÜL Vakfı ve TKB

ramı birbiriyle doğru biçimde ilişkilendire-

rine göre gelişim stratejilerinin hazırlanması

Danışma Kurulu Bşk.

rek özetledi Göksu: “Koruma İçin

gerektiğine inanıyorum” dedi.

“Bu kent incelikler

Trakya’da Ortak Yaklaşım
ve Gelecek Hedefleri

kentidir. Bu kentte dünyanın her yerinden bir parça vardır. Edirne
Belediye Başkanımız ilçeleri de içine alan bir
anlayışla, kısa sürede hedeflerini uygulamaya
başladı. Edirne’nin 2 yıl sonra Balkanlarda
merkez olduğunu göreceğiz. Trakya Bölgesinde ise ortak akılda bizi biraraya getiren,
gelecek hedeflerimize doğru sağlam adımlarla
ilerlediğimiz bir kent olacak. Türkiye’nin
kendi kültür mirasını bütünüyle ele alması
gerekiyor; kültür öncelikli yol haritasının artık
tamamlanması gerekiyor. Edirne, sınırların
ötesine aklın ve birikimin sonuçlarını geleceğe
taşıyacak kadar büyük bir kent. Türkiye’nin
her karışında barıştan yanayız. Savaşın iğrençliğine karşı kültür vardır diyoruz yıllardır.
Prof. Dr. Metin Sözen’in doğum günü kutlaması

TKB, bütün bunları kendisine düşen şekilde
gündeme getirmiş ve tartışmıştır.”
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“Trakya kentleri
Marmara ile
sağlıklı
etkileşim kurmalı.
O zaman Akdeniz
havzalarına
uzanabilirler.”

Trakya Bölgesi gelişim stratejisi

gede ulaşım sağlanacak. Hangi kentler

“Ölçekler arası etkileşim çok iyi kurgula-

rekabet içinde olacak? Yalova, İstan-

nırsa, Edirne’ye yenilik, tasarım, bilişim,

bul’un kenti mi olacak, yoksa farklı bir

teknoloji gibi yeni kavramlar; yeni yüzyıl

kimlikle mi varlığını sürdürecek? Bu

açısından da bakmamız gerekiyor. Geçiş

diğer kentleri nasıl etkileyecek? Tüm bun-

(Stratejik Konum), Yön (Mekânsal Geli-

ları şimdiden düşünmeliyiz. Kentler İstan-

şim), Etkileşim (Katma Değer), Bağlantı

bul’un çöplüğü olmak istemiyorsa, kentler

(Stratejik Köprüler) ve Kapasite (Kaynak

arası ittifaklar oluşturmalı, belediye baş-

Yönetimi) başlıklı 5 stratejik tema ile

kanları işbirliği yapmalı. İşbirliklerinin

Marmara ve Trakya bütününe bakmalıyız.

kurulması gereken bir döneme giriyoruz.

Trakya kentleri, Marmara’yla sağlıklı

Trakya’da kentlerin özgün senaryolarının

etkileşim kurmalı. Ancak o zaman Akde-

yazması gerekiyor. Edirne gibi diğer

niz havzalarına uzanabilir ve havzaların

Trakya kentleri de kendine özgü değerle-

korunması bu strateji çerçevesinde yapıla-

rini iyi tanımalı. Edirne’yi düşünürken

bilir. Su hiç unutmamamız gereken bir

Enez'i görmezden gelemezsiniz. Tarihi

öge. Ergene ve Meriç’in kirlenmesi bu

dokudaki bütünleşme, akademik açıdan

gelişme stratejisinin en önemli sorunu.

incelenmeli ve özel projelerle kente yara-

Geçmişten gelen değerler bugünün değer-

tıcı bir kimlik kazandırmalı.

leriyle nasıl birleşir bunu düşünmemiz
gerekiyor. Merkezi yönetimlerin Trakya

Bir çok ayrıntıyı barındıran yol haritaları-

için aldığı bazı yatırım kararları var.

nın, vizyon projelerinin bir hayal proje gibi

Olumlu olduğu kadar olumsuz etkileri de

düşünmeyin. Kentlerimiz artık birbirine

olacaktır; o nedenle şimdiden tartışmamız

benzemeye başladı; her kent kendi farkını

gerekiyor.

ortaya koymalı. Kültüre, coğrafyasına,
yaşam biçimine uygun gelecek senaryola-

Marmara kentlerinin etkileşimi

30

Marmara Bölgesindeki ulaşım ağları güç-

rını şimdiden hazırlamalı. Örneğin Edirne

leniyor. İzmit Körfezi ve Çanakkale

gibi kentlerin “bahçe kent”, “kültür kent”

Boğazı geçişleriyle toplam 4 saatte Böl-

olması gerekiyor.

Marmara yatırım ağları

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

Elektrik fabrikası, Edirne

Yusuf Ziya Yılmaz
TKB ve Samsun
Büyükşehir Belediye
Başkanı
“Kadim ve serhat
şehir Edirne’de olmaktan ne denli memnun
olduğunu söylemeliyim. Samsun, Diyarbakır, İzmir, Konya... Bütün tarihi kentlerimizi
bölgesel bir anlayışla ele alıyoruz. Büyük
kentlerdeki tarihi yapılar gibi kırsalda da
muhteşem kültür ve tarih ürünlerimiz var.
Atatürk, 19 Mayıs 1919’da Samsun’a, iki
gün sonra da daha güvenli olan Havza’ya
gitti. Atatürk’ün Samsun’dan Amasya’ya
uzandığı yolunu Samsun’da bilen çok az
kişi çıkar. Bu tarihi güzergâhı ortaya çıkar-

Balkanlar’da Kültürel Mirasın

Gazi Mestan Türbesi, Kaçanaik’teki Sinan

mak için çalışıyoruz. Bu toplantıda da kül-

Korunması ve Bursa Örneği

Paşa Camisi ve Prizren Köprüsü, Mamuşa

tür öncelikli yol haritaları ve kültür

Belediyesi Hizmet Binası restorasyonla-

rotalarına dikkat çekeceğiz.”

Aziz Elbas

rına teknik destek ve bütçe desteği verdik.

Bursa Kültür ve

Priştina Belediyesiyle Kardeş Şehir Proto-

Dr. Mehmet

Sosyal İşler Daire

kolü imzaladık ve birlikte kültürel etkin-

Tekinarslan

Başkanı

likler düzenlemeye başladık. Üç dilde

Edirne Valisi

Osmanlı İmparator-

“Sultan Murad Hüdavendigar ve Balkan-

“TKB tarafından,

luğu Balkanlar’da 30 bin civarında

larda Osmanlı - Türk Medeniyeti İzleri”

huzurlu ve medeni bir

mimari eser bıraktı. Özellikle Üsküp,

başlıklı kitap da yayımladık. Hizmet ve

yaşam sürmek isteyenlerin yürümek isteye-

Prizren, Saray Bosna, Mostar, Filibe ve

üretim sektörüne kalifiye eleman yetiştir-

ceği istikrarlı bir yol açıldı. Ülkemizin pek

Tiran’da bu eserlerin yoğun olduğunu

mek için yerinde eğitimler düzenledik.

çok köşesindeki belediye başkanı, siyasi
tutum farkı gözetmeksizin, kültürel mirası

görüyoruz. Bursa Büyükşehir Belediye
olarak Balkanlarla olan akrabalık ilişkile-

Makedonya’da Tarihi Üsküp Valilik

gelecek kuşaklara aktarmaya başladı. Elbir-

rimizi kültürel olarak nasıl geliştirebilece-

Konağı Restorasyon Projesini yürüttük ve

liği ve gönül birliği içinde çalışan herkese

ğimizi düşündüğümüzde ve bu bağı nasıl

eğitim merkezi olması için destek verdik.

tekrar teşekkür ederim. Yerel yönetimlerin

güçlendiririz diye sorduğumuzda, aslında

Rufai Tekkesi, Üsküp Fatihi Paşa Yiğit

100 yıl sonra insanlar ne düşünecek ve

eğitimden, kültürel etkinliklere kadar

Bey Türbesi, Arasta Camisi, Gazi Baba

ben bin yıl öncesinden gelen eserleri gele-

geniş bir yelpaze açıldı önümüzde. Balkan

Türbesi, Gazi İsa Bey Camisi Haziresi

ceğe nasıl aktaracağım diye düşünmesi

Savaşlarındaki zorlu göç yolunu bitirip

düzenleme ve restorasyonu, Alaca (İshak

gerekiyor. TKB’nin oluşturduğu bu yapıcı

Bursa’ya ulaşan göçmen sayısı 80.000’i

Paşa) Camisi, Kebir Mehmet Çelebi

paylaşım platformu yapılan tüm çalışmalara

aşmıştır. Bu yolda yaşanan acıların etkisi

Camisi, İshak Bey Türbesi, Hatuncuk

ışık tutuyor. Edirne Selimiye’yle birlikte

hala içimizde hissediyoruz. Balkanlarda

Camisinin restore edilmesinde hem proje

bine yakın eseri bağrında bulunduruyor.

bırakıp geldiğimiz ecdadımızın emanetle-

hem de bütçe desteği verdik. Tüm bu tek-

Bu nedenle misafirlerimizi bu tarihi

rini korumak için ilk çalışmalarımıza

nik projeler devam ederken, yaşam kültü-

kentte en iyi şekilde ağırlamak isteriz.

Kosova’daki Sultan 1. Murad’ı anma

rünün ve son tarih tanıklarının kayıt altına

Edirne bu hedeflerle kültürünü geleceğe

programına destek olarak ve katılarak baş-

alınması için sözlü tarih çalışmaları yaptık.

taşıyacak.”

ladık. Ardından koruma çalışmaları için

Bulgaristan’da ise Karaağaç Camisi, Eğrek
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Köyü Camisi, Dedeler Köyü Camisi, Kırca-

kentte Osmanlıya Başkentlik yapmış ve Bal-

ali’deki Yoğurtçular Köyü, Rudozen Bölge-

kanların izlerini taşıyor. Kentler arası işbirlik-

sindeki Çepentsi, Varna’daki Sonave

lerinin güçleneceğini, kültür köprülerinin

(Sandıklı Köyü) ve Sloveykova (Damlalık),

kurulduğunu görmek bizleri mutlu ediyor.

Yeni Büyük Köy Camileri restore edildi. Provadya Meydanındaki Yusuf Bey Camisi de ilk

Edirne’de Doğal ve Tarihi Mirasın

günkü orijinal hali ile yeniden ibadete açıldı.

Korunmasında Yeni Atılımlar

Kırcaali Süleyman Ağa Camisi, Filibe İmaret

ve Gelecek Hedefleri

Camisi de restorasyon desteği sağladığımız

“Mimar Sinan’a
yakışır bir park
yapacağız.
Sinan’ın 99 eserinin
maketi bu parkta
yer alacak.”

kültürel miras değerleri arasında yerini aldı.

Recep Gürkan

Bunun dışında köy okulların onarımı, park ve

Edirne Belediye

meydan düzenlemeleri de halkların sağlıklı

Başkanı

bir çevrede yaşamaları için Bursa Büyükşehir

Edirne’nin yeni para-

Belediyesinin destekleriyle tamamlandı.

digmalar yaratması ve
gelişme yolunda ilerlemesinde Faruk Göksu,

Bosna’da Sarajevo Bakırbaba Camisi Rekons-

TKB ve ÇEKÜL’ün yaptığı çalışmalar önemli

trüksiyonu ve Hazire Düzenlemesi, Bosna

bir yer tutuyor. Bize sunulmuş olan yeni felse-

Şehitliği Bilgi Sistemi, Ayvazdede Şenlikleri,

feler, rotalar, Edirne’de çarpan etkisi yaparak

Starigrad Kardeşlik Protokolü gibi projelerle

hızla yol almamızı sağladı. Bu önerileri, yakla-

ilişkilerimizi geliştirmeye devam ediyoruz.

şımları iyi yakaladığımızı ve değerlendirdiği-

Bursa Büyükşehir Belediyesi Balkanlardaki

miz düşünüyorum. Bazı kentlerde fotoğraf

mirasımıza sahip çıkmaya devam edecek. O

çektirdiğinizde o kentin adını yazmanıza gerek

nedenle Edirne toplantısı oldukça önemli. İki

olmuyor, Edirne de bunlardan biri. Başkanlık
görevine seçildiğimden beri benimsediğim üç
temel düşüncem var: Mirasçı değil, değerleri
emanet alan kişileriz ve tüketmeden, harcamadan sadece koruyarak-yaşatarak geleceğe
aktarmaktan sorumluyuz. İkincisi: “Ben akıllıyım, ama hiçbirimiz, hepimiz kadar akıllı değiliz”. Bu nedenle işbirlikleri, bilimsel bilginin
kullanılması, uzman görüşleri, kentlilerin ne
istediği hepsi çok önemli. Üçüncüsü ise: Bir
belediye başkanı iki şeyi asla söylememeli;
kimseye “bana ne” ve “sana ne” dememeli.
Edirne’deki anıt eserlerimizin sayısı 341, 700
adet ise sivil mimarlık örneğimiz var. Tüm
bunların arasında bir “inci” gibi duran Selimiye’nin sorumluluğu ise çok büyük. Dünyanın
her yerinden ziyaretçimiz geliyor. Dünya
Miras Listesindeki Selimiye ve çevresinin
siluetinin bozulmaması bizim için çok önemli.

Tarihi Kırkpınar Güreşleri

Bunun için kat yüksekliklerini belirleyeceğimiz kararlar üzerinde çalışıyoruz. Selimiye
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Adalet Kasrı, Edirne

Hıdırlık Tabyası, Edirne
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adacıklar, göletler, koşu yolları, restoranlar,
kafeler, fuar ve konser alanları gibi sosyal
donatılar yer alacak. Projenin en büyük özelliği
bir metrekaresinde bile beton kullanılmayacak
olması. Edirne’nin kültürel dokusu kadar doğal
dokusu da bizim için önemli. Doğaya ve halkımıza saygılı bir proje geliştirdik.
Koruma çalışmaları yürütürken aslında tüm
tarihi kentlerimizde benzer sorunlar yaşıyoruz. Tescilli ev sahibi olan halkımız tadilat
yapacak gücü yok. Özellikle dış cephelerindeki dokularının korunabilmesi için de yeni
çözümler üretmeye çalışıyoruz.
Yola hazırlık...
Sunumların bitmesinin ardından, TKB üyeleri, Meriç kıyısında öğlen yemeği için hareSelimiye Camisi, Edirne

Külliyesi alanında belediyemizin çabalarıyla

kete geçti. Yemekteki sohbetlerin ana

yürütülen kazı çalışmaları sırasında Mimar

konusu, Edirne Seminerinin değerlendirme-

Sinan’ın suyolunu bulduk. Suyolunun korun-

siyle birlikte, ardından çıkacakları Balkanlar

ması için çalışmalarımız devam ediyor. Ayrıca

inceleme gezisi oldu.

yıllar önce ÇEKÜL’ün teşvikleriyle başlayan
Hafızağa Kent Müzemize de yakında kavuşa-

Yemek öncesi Başkanın herkese bir sürprizi

cağız. Eski Elektrik Santralin restorasyonu

vardı. Farklı yaş gruplarından pehlivanlar,

tamamlanmak üzere. Burası halkın kullanı-

çayır ağasının manilerini tamamlamasıyla

mına açılacak; kapsamlı bir kültür merkezi

kısa bir güreş tuttular. Edirne’ye gelip de

olacak. Edirne sokak dokusunun korunması

yağlı güreş izlememek olmazdı.

ve sağlıklı bir çevreye kavuşması için restoras-
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yon ve düzenleme projelerimiz de devam edi-

Açık havada yenen yemeğin ardından eşyala-

yor. Kırkpınar Alanı Rekreasyon Projesi,

rın sabah erkenden yüklendiği otobüsler,

Edirne için 2 büyük projemiz var. Bunlardan

konukları kent meydanında bekliyordu. Önce

en önemlisi büyük usta Mimar Sinan’a yakışır

Selimiye gezildi, meydandaki arkeolojik kazı

bir şekilde “Mimar Sinan Eserleri Parkı”nı

alanının yanından geçip Selimiye’ye ulaşmak

oluşturmak. Hıdırlık Tabyasının yakınındaki

bir tür ayrıcalıktı. Konuklar, binlerce yıl önce-

bir tepede yer alacak bu parkta, Sinan’ın 99

sinden Osmanlı’ya, Koca Sinan’a uzanan

eserinin 1/25 ölçekli maketleri sergilenecek.

tarihsel bir kesitin içindeydi.

ÇEKÜL’ün Sinan’a Saygı Projesinin deste-

En güzeli de, sahip olunan ve keşfedilip, pay-

ğiyle de Mimar Sinan Araştırmaları Merkezi

laşılıp, korunmayı bekleyen binlerce değer

kuracağız. Prof. Dr. Metin Sözen’in danış-

için “ne yapabiliriz” sorularına somut yanıtlar

manlığında bu projeyi yürütüyoruz.

ve projeler üretiliyordu. Üretilmekle kalmı-

2. projemiz ise Tunca Nehri Rekreasyon Pro-

yor, uygulanıyordu ve önümüzdeki on yılların

jesi. Burada bisiklet yolları, plajlar, su sporları,

yol haritaları hazırlanıyordu.

Edirne Büyük Sinagogu
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değerlendirme

EDİRNE’DE
KORUMANIN
BOYUTU
ÇEŞİTLENİYOR

ÇEKÜL Vakfı Trakya Bölge Koordinatörü

T

ürkiye’mizin farklı coğrafyala-

Yapılan konuşma ve sunumlarda Prof. Dr. Metin

rından Tarihi Kentler Birliği

Sözen hocamın deyimi olan ve aynı zamanda

üyesi 160 belediye başkanının

Uzunköprü ilçemizde düzenlenen TKB Semineri-

katılımı ile gerçekleştirilen

nin başlığını oluşturan ‘‘Uygarlığın Aktığı Coğ-

Edirne Seminerinde yapılan

rafya’’ kavramını Trakya Bölge Ölçeğinde

konuşmalarda ve sunumlarda yerel yöneticilerin

değerlendirmek gerekir. Üç nehirli bir şehir olan

ülke gündeminin kuşatıcı ve sürükleyici orta-

Edirne merkezli yaklaşım ile “su” öğesinde

mından etkilenmeksizin önceliklerinin kültür

somuta indirgenebilen akma eyleminin kültürel

temeline dayalı olduğunu bir kez daha gördük.

anlamda Balkanlar’dan Trakya’ya, Trakya’dan

Sorunların doğru analiz edildiği, inceleme ve

Balkanlar’a karşılıklı ve sürekli gerçekleştiği,

değerlendirmeye dayalı olması gerekliliği,

kesiştiği ve bileştiği bir nokta olan Edirne’nin

Ülke-Bölge-Havza-Kent planlama hiyerarşisi

farklı değerlendirme ve ölçütlere gereksinimi

süreçlerine uygun fonksiyonel tanımlamaların

olduğu açıktır.

birbirleri ile yarışan değil paylaşan kentlerin
hayata geçirilmesinde büyük önem gösterdiği

Konuşmacılardan şehir plancısı ÇEKÜL Vakfı

Edirne Seminerinde vurgulandı.

Y.D.K üyesi Faruk Göksu’nun da belirttiği gibi
‘‘... küresel ve bölgesel gelişme kapasitelerini

Küresel dayatmaların kazanımlara dönüştürül-

denge içinde tutarak ortak geleceğin ortak kurgu-

mesi, zaman ve işgücü kayıplarının önüne geçil-

lanması, yine Avrasya çerçevesi içinde küresel

mesinde en doğru yöntem olduğu tüm

ulaşım ve strateji planları açısından ele alınmalı.

katılımcıların ortaklaştığı bir çözüm olarak kabul

Türkiye ve Trakya küresel payını almalı. Balkan

gördü. Hatta Edirne özelinde olduğu gibi diğer

coğrafyasına bakılırken ise işbirliklerinde sınır-

sınır kentlerimizde de siyasi sınırların tarihsel

ların kaldırılmalı; ‘sınırsız sınırlar’ kavramının

geçmişe dayalı ortak kültürel-yaşamsal değerle-

öne çıkmalı.” İşte tam da bu bakış açısına paralel

rin öne çıkarılması, bölge-havza planlama süreç-

olarak TKB Edirne Semineri ardından gerçekleş-

lerinde uluslararası boyutun belirleyiciliği de

tirilen iki Balkan ülkesi Bulgaristan ve Romanya

önemle vurgulandı.

inceleme gezisinin, bölgenin tarihsel ve kültürel
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açıdan iç içe geçtiğini, belgesel film yapımcısı
ve ÇEKÜL Yüksek Danışma Kurulu üyesi
Hasan Özgen’in deyimi ile “Balkan Mahallesi” olduğunu hep birlikte gördük. Sokak
dokuları, mimari yapıları, ortak sözcükleri,
yaşamsal alışkanlıklarının ne kadar ortaklaştığını yerinde deneyimledik.
1950’li yıllardan günümüze Edirne’ye olan
ilgisi ve sevgisinin yakından tanığı olduğum
Prof. Dr. Metin Sözen hocamın emek ve gayretlerinin yerelde en yoğun uygulamaya dönüştüğü dönem 2000-2004 yıllarıdır. Çok erken
yaşta yaşama bu kentte veda eden Vali Fahri
Yücel bu zaman diliminde yerel kaynakları
yerinde ve çok verimli kullanarak, Makedonya Kulesi ve Hıdır Tabya kurtarma kazıları, Maarif Caddesi üzerinde bulunan tescilli
yapıların kamulaştırılması ve restorasyonları,
Meriç Köprübaşı Karakol Binası, Hafız Ağa
Konağı ve Karaağaç semtinde bulunan nadir
konut örneklerinden Dr. Bahattin Öğütmen
Konağının kamulaştırılması ve restorasyonu
ayrıca İNTERREG-III Avrupa Birliği
Projesi kapsamında Ekmekçizade Ahmet
Paşa Kervansarayının restorasyonu gibi tam
altmış üç kalem farklı uygulamanın hayata
geçmesini sağlamıştır.
Uzun bir suskunluk döneminden sonra bugünlerde yıllardır ilgi bekleyen ve Türkiye’nin ilk
jeneratör yapılarından olan Elektrik Fabrikasının restorasyonu, sokak iyileştirme projeleri,
Mimar Sinan’ın seçkin eserlerinin minyatür
maketlerinin yer aldığı park düzenlemesi,
Mimar Sinan Araştırma Merkezinin kurulması
gibi çalışmaların yapılıyor olmasıyla; kaybedilen zamanın telafisi için ciddi uğraş ve
enerji sarf eden Edirne Belediye Başkanımız
Recep Gürkan’ın çabalarının boyutlanıp çeşitleneceği ve başarılı uygulamalarla somutlanacağı inancımızı pekiştiriyor.

Kentin yaşam kültürünü şekillendiren nehirler edebiyattan
türkülere sanat üretiminin her dalına konu olmuş. Edirne’de en çok
dikkat çeken tarihi dönem ise Mimar Sinan ile birlikte
Osmanlı kültürünün izleri...
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Tarih öncesi anıtlar:
Dolmenler
Edirne’nin insanlığa ait mirasları arasında
Neolitik dönem, Trak dönemi kalıntıları da

Suyun
şekillendirdiği kültür

yer alıyor. Bölgenin arkeolojik değerleri
arasındaki dolmenler ile menhirler, halk
dilindeki “kapaklıkaya”, “Deliklitaş”
ve “perikızı” gibi isimlerle de karşınıza

Füruzan’ın “Edirne’nin Köprüleri” öyküsünde

çıkabilir. Edirne’nin ilçesi Lalapaşa’da

şöyle der: “Orada her şeye, ağaçlara, sulara, insan-

1960’lardan başlayarak aralıklarla yapılan

lara yer vardı”... Edirne’yi en güzel anlatan betim-

araştırmalarda ortaya çıkarılan dolmenlere

lemelerden biridir bu... Kent, yaşam kültürünün

rastlamanız mümkün. Trakya dolmenleri

belirleyici öğelerinden suyu kullanırken, en estetik

genel olarak Son Tunç Çağı-İlk Demir Çağı

ve kullanışlı yapılarla, her dönemin yaratıcı beceri-

geçiş dönemine, MÖ. 1400-900 yılları ara-

sine örnekler oluştura gelmiştir. Bunun temelinde

sına tarihlenir. Yunanistan’a, Bulgaristan’a

kentin iki nehrinin, Tunca ve Meriç’in varlıkları

uzanan bölgedeki yüzlerce dolmenin bir

yatar. Bulgaristan topraklarında, Kocabalkan'ın orta

bölümü, Lalapaşa’dakilerden oluşur. Yan

kesiminden ve Korucadağ'dan inen kaynak kolları-

yana dizilmiş yassı taş ve kapak gibi üstüne

nın Kızanlık Ovasında birleşmesiyle oluşan Tunca

yerleştirilmiş büyük yassı taştan oluşan bu

ve Bulgaristan'ın güneybatısında; Rila Dağlarının
kuzey yamaçlarından doğan Meriç, varlıklarıyla

tarih öncesi anıtların yapılma amacı ise
ölü gömme ritüelini gerçekleştirmek.

Saray’dan tarihi köprülere uzanan tarihi dokunun
esin kaynağı, temeli olmuştur. Kıyılarında Edirne’nin tarihsel mirasının izlerine rastlar, soluklanır

Kent belleğinin
en iyi örneklerinden:
Hafızağa Konağı

ve Balkanları derinden hissedersiniz. Edirne’yi

Sivil yapılar, kentlerin en önemli

ziyarete gelen herkes, bu iki nehrin kıyısında ken-

bellek yapılarıdır. Mimarisi, eşya

dini, doğayı, tarihi keşfetmeye zaman bulabilir.

kullanımı, odaların fonksiyonları,
avluları bir kentin neredeyse tüm
ruhunu, özgünlüğünü yansıtır.
Hafızağa Konağı, Edirne belleğini
en iyi yansıtan konaklardan biri.
Selimiye Camisinin çevresindeki
tarihi dokunun bir parçası olan ahşap

Osmanlının yönetim merkezi: Sarayiçi

karkastan oluşan yapı, İttihat ve

Prof. Dr. Metin Sözen’in belirttiği gibi “Saray, köşk ve kasırları yalnız sanat ve

Terakki Cemiyetinin gizli toplantıla-

mimarlık değerleriyle değil, dönemlerinin çözülmesi gereken

rına ev sahipliği yapmış. Vali Fahri

sorunlarının odaklandığı yer olarak da görmek gereklidir”.

Yücel döneminde Prof. Dr. Metin

Edirne Sarayiçi, Tunca’nın getirdiği etkileyici doğal doku-

Sözen’in danışmanlığında restore

suyla da öne çıkan, bir yandan da Osmanlı başkentlerin-

edilen konak, kent tarihi müzesi ola-

den Edirne’de yönetim merkezi görevini de üstlenen

rak işlevlendirildi ve UNESCO Alan

yapıların yer aldığı özel bir alandır. Saray-ı Cedid-i

Yönetim Başkanlığına ofisi olarak

Amire, Saray-ı Atik ve Adalet Kasrı, burada yer alır.

kullanıldı. Penceresinden Selimiye

Edirne’nin başkent oluşu ve ilk sarayın yapılmasının

Camisinin görüldüğü Konak, şimdi-

ardından, alan yeni yapılar ve düzenlemelerle yayılmış,

lerde Belediyenin çabalarıyla daha

zamanla da halk tarafından Sarayiçi olarak anılmaya başlanmış-

kapsamlı bir kent müzesine ev

tır. Kırkpınar Güreşleri de Sarayiçi’nde tarihi er meydanında yapılır.

sahipliği yapmaya hazırlanıyor.
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DİĞER YARIMIZ BALKANLAR
Tüm tarihi süreçlerde yaşananların hissettirdikleriyle, Edirne Seminerinin
ardından çıkılan Bulgaristan ve Romanya gezisi, TKB üyelerine
tarifsiz duygular yaşattı. Savaşların göçe zorladığı toplumlar, şehitlikler,
panorama müzeleri; iç içe geçmiş hikâyeler, kelimeler, türküler...

BULGARİSTAN VE ROMANYA TKB
ÜYELERİNİ MİSAFİR ETTİ
Bulgaristan ve Romanya'da Osmanlı eserleri incelendi.
Filibe, Nessebar gibi UNESCO Dünya Miras Listesi alanları görüldü.

Filibe

T

arihi Kentler Birliği
Buluşma, Seminer ve
Bölge Toplantılarının yanı
sıra, yılda bir kez de yurt
dışı teknik inceleme gezisi

düzenliyor. 2012 yılında Balkan ülkelerinden Bosna Hersek, Hırvatistan, Karadağ ve
Makedonya incelemesinden sonra bu kez
Bulgaristan ve Romanya teknik gezi için
seçildi. TKB üyesi farklı ölçeklerdeki kentlerden belediye başkanları, ÇEKÜL uzmanları, Tarihi Kentler Birliği Danışma Kurulu
Üyeleriyle birlikte toplam 152 kişi 28 Mayıs,
1 Haziran tarihleri arasında, kültürel miras
odağında geziyi gerçekleştirdi.
Edirne’den otobüslerle başlayan yolculukta
katılımcılar 2 farklı rota izledi. 1. grup
Avrupa’nın en eski yerleşim merkezlerinden
olan Nessebar’dan başlarken, 2. grubun ilk
durağı Cuma Camisinin olduğu Filibe oldu.
Tarihi Kentler Birliği Başkanı Yusuf Ziya
Yılmaz’ın ve ÇEKÜL Vakfı Başkanı Prof.
Dr. Metin Sözen’in olduğu heyetin Filibe’deki (Plovdiv) akşam yemeğine Belediye Başkan Yardımcısı Georgi Tityukov
eşlik etti. Heyet, Filibe’de yürütülen
koruma çalışmaları hakkında bilgi aldı.
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Bachkovo Manastırı

Filibe’de 500 yıldan fazla süren Osmanlı
hâkimiyetinin izlerinin en yoğun görüldüğü bölge sivil mimari örneklerinin
korunduğu, bir Osmanlı mahallesi olan
eski kent merkezi. Tipik Osmanlı evleri-

Filibe

nin olduğu mahallede Roma ve Bizans
yapıları da bulunuyor. 7 tepe üstüne inşa
edilmiş eski kentteki tepelerden bir
Nebet Tepe. Eski kent kalıntılarını incelerken kent dokusunu da kuş bakışı izleyebiliyorsunuz bu tepeden. Eski kent
aynı zamanda UNESCO Dünya Mirası
Listesinde. Cuma Camisi Meydanındaki
30 bin seyirci kapasiteli Roma Stadyumu, Bulgar mimarisinin incelendiği
Knyaz Aleksandar Caddesi, Meryem
Katedrali, antik tiyatro, etnografya
müzesi TKB heyetinin ziyaret ettiği yerler arasındaydı.
Bulgaristan’ın ikinci büyük manastırı
olan Bachkovo Manastırı, Filibe’den
Sofya’ya yola koyulan TKB heyetinin
2. durağı oldu. Rodop Dağının Batısında
yer alan yeşillikler içindeki manastırın
taş mimarisi ve el yazmaları incelendi.
Bulgaristan’ın en yoğun turist ağırlayan
manastırın çevresinde geleneksel ürünlerin satıldığı küçük tezgâhlar bulunuyor.
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Eski çağlarda Trak kabilelerinin yaşadığı

Rumi takvime göre 1293 (1877-1878)

Başkent Sofya, Alexander Nevski Kated-

yılına denk geldiği için 93 Harbi olarak

rali ile TKB heyetini karşıladı. Katedral

bilinen Osmanlı-Rus Savaşından etkile-

52 metre yüksekliğinde ve 3170 metre-

nen kentlerden biri de Plevne’dir. Gazi

kare alana inşa edilmiş. 1882 yılında

Osman Paşanın Plevne savunması

yapımına başlanmış ve 1912 yılında açı-

Osmanlı tarihinde önemli bir yer tutar.

lışı yapılmış. 14. yüzyılda Osmanlı hâki-

Şehirde savaşla ilgili 200’den fazla eser

miyetine giren Sofya’da iki önemli

olduğu biliniyor. Bunlardan biri olan

Osmanlı yapısı da ziyaret edildi: Mimar

Panorama Müzesi TKB heyeti tarafından

Sinan eserleri olan Kadı Seyfullah Camisi

ziyaret edildi; savaş, Bulgaristan tarihi

ve günümüzde Kilise olarak kullanılan

açısından dinlendi.

Kara Cami. Sofya dini yapılarının ve
tarihi sokaklarının yanı sıra aynı zamanda

Bükreş Türk Şehitliğine ziyaret: Kısa

bir kültür ve sanat şehri. Üniversiteleri,

bir Rusçuk gezisinin ardından Roman-

sanat merkezleri, tiyatroları dünyanın pek

ya’nın başkenti Bükreş’teki ilk durak

çok yerinden meraklısını kente çekiyor.

Türk Şehitliği oldu. Tarihi Kentler Bir-

Bachkovo Manastırı
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Bükreş Türk Şehitliği

liği Başkanı Yusuf Ziya Yılmaz’ın

Bükreş Büyükelçisi Osman Koray Ertaş

duyarlı yaklaşımıyla hazırlanan çelenk,

eşlik etti. Geleneksel dans gösterisi

Tarihi Kentler Birliği heyetinde yer alan

izlendi ve hanın çevresinde tarihi

belediye başkanları, TKB Danışma

dokuyu inceledi. Çavuşesku döneminde

Kurulu üyeleri, ÇEKÜL YDK üyeleri ve

yapılan dünyanın en büyük sivil yöne-

Prof. Dr. Metin Sözen’in katıldığı bir

tim binası olarak rekorlar kitabına geçen

tören ile şehitlerin anısına bırakıldı.

Parlamento Binası incelendi.

Saygı duruşu, İstiklal Marşı ve ardından
edilen dualar ile 1.Dünya Savaşında

Romanya’nın Tuna Nehri ile Karadeniz

hayatını kaybeden Türk askerleri say-

arasındaki Dobruca Bölgesinde yer alan

gıyla anıldı ve duygusal anlar yaşandı;

Köstence, Karadeniz kıyısının önemli

517 şehidin isimlerinin yazdığı anıt

liman kentlerinden biri. Köstence’nin

mezarlar ziyaret edildi.

tarihi meydanına 1823 yılında Aziz Meh-

Günümüzde restoran olarak kullanılan

diye Camisinin hikâyesi ise 1. Dünya

Bükreş'teki
Türk Askerleri
şehitliği
ziyaret edildi.

met Paşa tarafından yaptırılan MahmuBükreş’teki tarihi Manuk Bey Hanı’nda

Savaşında yeniden şekilleniyor. Yıkılmış

(Hanul Lui Manuc) Romanya’nın yöre-

olan cami, Romanya için savaşan Müslü-

sel lezzetlerinin tadına bakan heyete,

man Türkler ve Tatarları ödüllendirmek
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Yolculuk sırasında
yapılan otobüs
forumlarında, kent
gezilerinde yapılan
tespitler paylaşıldı.
TKB Danışma
Kurulu üyeleri
başkanlara bilgiler
verdi.
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için eski caminin temelleri üzerine

TKB heyeti için UNESCO Dünya

yeniden inşa ediliyor ve 1912 yılında

Miras Listesinde olması bakımından

ibadete açılıyor. TKB heyeti; şimdiki

önemliydi. Kentteki koruma çalış-

adıyla Kral Camisini, meydanı,

maları, turizm alt yapısı, geleneksel

arkeoloji müzesini, Köstence sokak-

üretimler ve sunum şekilleri, aydın-

larının tarihi dokusunu inceleyerek

latma, trafik düzeni gibi pek çok açı-

rotasını Varna’ya çevirdi. Yol üstün-

dan kent incelendi. Olumlu, olumsuz

deki, Romanya’nın tatil beldesi olan

yapılan tespitler not defterlerinde

Mangalia’da yer alan ve Mimar

yerini aldı. Yoğun geçen yolculuğun

Sinan tarafından II. Selim’in kızı

en güzel paylaşımları uzun süren

adına yapılmış Esmahan Sultan

otobüs yolculuklarında yaşandı.

Camisi ziyaret edildi. 6 üniversitenin

TKB üyeleri deneyim ve tespitlerini

bulunduğu ve yabancı öğrencilerin

otobüs forumlarında dile getirdi.

de tercih ettiği, Bulgaristan’ın

TKB Danışma Kurulu üyeleri, Bal-

Sofya’dan sonra 2. büyük şehri olan

kan coğrafyası, tarihi, mimari ve

Varna’nın tarihi dokusu görüldü.

koruma yaklaşımlar hakkında bele-

Sonraki durak olan Nessebar ise

diye başkanlarına detaylı bilgi verdi.

Mahmudiye Camisi, Köstence
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Otobüs forumu

demir yollarının yapılmasına kadar, devlet
üretme çiftliklerinin kurulmasından bitkisel

Mithat Kırayoğlu
ÇEKÜL Vakfı Başkan Yardımcısı
TKB Danışma Kurulu Üyesi

“Kimlikli
bir ülke olmanın
temel koşulunda
en önemli
aktör sizlersiniz.”

gen araştırmalarının yapılması ve tarımın rasyonelize edilmesine kadar; bugüne göre devrimci ve önder nitelikte pek çok deneme

Balkan topraklarındaki Osmanlı’nın zorunlu

yapmıştır Osmanlı. Dolayısıyla Rusçuk mima-

iskân politikası, bir taraftan Avrupa coğrafya-

risinde tam da o dönemin üslubu olan

sını fethederken diğer taraftan Anadolu birliğini

neo-klasik, barok, rokoko tarzı yapıları yoğun

sağlamayı amaçlıyordu. İskân politikasına eşlik

biçimde gördük. Türkiye’de eğer ÇEKÜL’ün

eden bir de imar faaliyeti vardı. Mimar Sinan

gayretleri, Tarihi Kentler Birliğinin önemli

gibi büyük mimarlar ve yapı ustaları, ordunun

çalışmaları olmasaydı, bizler de Türk mahallesi

hemen arkasından fethedilen bölgelere gelerek,

görmek için mecburen Filibe’ye gidecektik.

bu gezide gördüğünüz külliyeleri, camileri,

Kimlikli bir ülke olmanın temel koşulunda en

medreseleri, hanları, hamamları yaparak müthiş

önemli aktör sizlersiniz. Bütün kentlerimizin ne

imar faaliyeti yürüttü. Bu şehirler sadece

yoğun işler yaptığını takip ediyoruz. Gayretleri-

mahalleleriyle, anıt eserleriyle değil çarşılarıyla

nizin devam etmesini ve bütüncül bir koruma

da yaşamaya devam ediyor. Ayrıca Ahilik

anlayışı haline gelmesini can-ı gönülden

teşkilatının gelenekleri çarşıların da korunma-

temenni ediyorum.

sını sağlamıştır. Özellikle Filibe, Osmanlının
izlerini görebileceğiniz korunmuş kentlerin en

Prof. Dr. Ruşen Keleş

iyi örneklerinden biridir. Osmanlı kurduğu adil

TKB Danışma Kurulu Üyesi

düzen ve vadettiği güvenli yaşam sayesinde

Bulgaristan ve Romanya gezimizde, Osmanlı-

beş asır boyunca bu toprakları yönetmiş ve

Selçuklu uygarlıklarından bize intikal eden

dünya kültür mirasına armağan etmiştir. Bugün

eserlerin öneminden haklı olarak söz ediyoruz.

gördüğümüz kentlerden biri olan Rusçuk’un

Ama bu eserler aslında yalnız bizim değildir;

önemi şudur: Rusçuk Osmanlı modernleşmesi-

uluslararası sözleşmelerde insanlığın ortak

nin denendiği, araştırıldığı, uygulandığı en

mirası kavramı uzun süredir gündemde. Victor

önemli laboratuvardır. Finans yönetiminden,

Hugo yaşadığı yüzyıllarda şunu söylemiş:
‘Anıtlar sahiplerinin, güzellikleri ise insanların
ortak malıdır’. Bu anlayışla, UNESCO ve
başka uluslararası kuruluşlar, kültür değerlerinin sadece var olduğu topraklara ait olmadığı
konusunda görüş birliğinde. Bu nedenle bu
evrensel kültür değerlerinin ranta ve yapılaşmaya açılmaması konusunu büyük titizlik göstererek ele almalıyız. Kültür değerlerini, tabiat
varlıklarından ayrı olarak değerlendirmenin de
yapay bir girişim olduğunu düşünüyorum.
Ne yazık ki çok yakından bildiğiniz gibi kültür
ve tabiat varlıklarını koruma kurulları 2010
yılında birbirinden ayrıldı ve tabiat alanlarının
ranta açılmasının önü açıldı. Bu nedenle
TKB üyesi yerel yönetimlerin kültür ve tabiat
varlıklarını birlikte korumaya özen göstermesi
önemli bir sorumluluk. Balkan gezimizde de
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gördük ki komünizm döneminde kültür ve
tabiat varlıklarının korunması açısından
önemli bir bilinç yaratılmış. Suriye gezimizde
Palmira antik kentini de görmüştük; ne yazık
ki orada barış koşulları kalmadığı için tahrip
edildi. Yok etme, tahrip etme davranışının,
kültür ve vatandaşlık bilincinin eksikliğiyle
çok yakın ilgisi olduğunu düşünüyorum.
Vatandaşlık bilinci de ancak eğitimle gelişebilir. Balkan gezimizdeki bu otobüs forumunun
TKB’nin bakış açısının anlaşılması açısından
faydalı olduğunu düşünüyorum.
Fikret Toksöz
TKB Danışma Kurulu Üyesi

Sezer Cihan

Bulgaristan ve Romanya inceleme gezimizde

TKB Genel Sekreteri

gördük ki bazı bölgelerde Türkçe isimler

Tarihi Kentler Birliği Genel Sekreterliğine

muhafaza edilmiş; yeni isimleri olsa bile eski

2011 yılında başladım. Aynı zamanda

isimler tabelalarda yerini almış. Türkiye’de

11 yıldır tarihi ve kültürel mirasın korunması

farklı medeniyetlerin izlerini taşıyan pek çok

alanında çalışıyorum. Uygulamanın içinden

yerde isim değişikliğine gidiyoruz ya da eski

geliyorum. O nedenle yıllardır yerel yönetim-

isimleri korumuyoruz. Bu süreci iyi değerlen-

lerde yapılan projeleri yakından takip ediyo-

dirmek gerekiyor. Kentin içindeki bazı yerlere,

rum. Bu tecrübelerimde şunu gördüm: Bir

antik isimleri yansıtmakta fayda görüyorum,

başkan bir projeye ve ekibine inanıyorsa başa-

her şeyi müzelerde saklamamak gerekiyor.

rılı olmaması mümkün değil. Tüm imkânlar,

Belediye başkanlarımız artık dünya günde-

kaynaklar bunun için organize edilebilir. Ama

mindeki koruma hareketini konuşuyor ve yeni

önemli olan doğru verilerin sağlanmış olması;

yaklaşımları takip ediyor, tartışıyor. Bu gezile-

yani kültür varlıkları envanterinin oluşturul-

rin en önemli özelliklerinden biri de bu. Oto-

ması. Diğer ikinci konu ise zaman planlaması;

büs yolcuğu yapmamız kentler arasındaki

buna proje yönetimi diyoruz. TKB’nin eğitim

bağlantıları da görmemizi sağladı. Örneğin

başlıklarından biri de bu. Teknik kadroların

komünist rejimde yapılan pek çok fabrika

ÇEKÜL Akademi eğitimlerini takip etmesi için

binası görüyoruz; terkedilmiş, boşaltılmış.

duyurular ulaştırılıyor. Ayrıca Kasım ayında

Ama gözü rahatsız edecek ölçekte değil hiç

Antalya’da yapılacak olan YAPEX Restoras-

biri. Şunu diyebiliriz; ölçek estetikten önce

yon Fuarını TKB olarak destekliyoruz. Resto-

gelir. Kentsel koruma ölçekle başlar. Önemse-

rasyonda malzeme çeşitliliğinin artması ve

memiz gereken bir başka konu ise sosyolojik

sektör firmalarıyla bir araya gelerek işbirlikleri

açıdan kırsal yaşamın değerlendirilmesi. Pek

kurabilmemiz açısından önemli bir fuar bu.

çok belediye artık “salname”lerden faydalan-

Özendirme Yarışmamızın ödül töreni de bu

maya başladı. Bu bilgilerin zaman içinde etki-

fuar kapsamında yapılacak. Balkanlardaki tec-

lediği yaşam kültürü öğeleri de ele alınarak

rübelerimizi de orada yeniden paylaşma

yeni envanterler hazırlanmalı. Otobüs yolculu-

imkânı bulabiliriz. Çünkü “işlevlendirme”

ğumuz sırasında tüm bunları konuşuyor olma-

konusunu panelde ve standlarımızda işleyece-

mız TKB’nin “okul” sürecinin her koşulda

ğiz. Kentlerimizdeki ve yurtdışındaki

devam edeceğinin de açık bir göstergesidir.

örnekleri YAPEX’de değerlendirebiliriz.

“Evrensel
kültür değerlerinin
ranta açılmamasını büyük titizlik
göstererek ele
almalıyız.”
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inceleme

TARİH
ETEĞİMİZDEN
ÇEKTİKÇE...

Ü

lkemizin dört bir yanın-

Bu coğrafyadaki yaşanmış olaylar ile

dan Belediye Başkanları

ilgili farklı değerlendirmeler olabilir,

ile bu yıl hedefimiz Bul-

ancak 500 yılı aşkın bir ortak tarihe

garistan ve Romanya idi.

sahip olduğumuz değişik milletlerin

Edirne’den Van’a, Sam-

tarihini nasıl bizsiz yazmak olanaksız

sun’dan Antalya’ya 52 ilden gelen bele-

ise bizim tarihimizi de onlarsız yazmak

diye başkanları ve ÇEKÜL uzmanlarıyla

olanaksızdır. İnsanların kişisel duygu

toplam 152 kişi, 28 Mayıs-1 Haziran

ve düşünceleri ile değişmeyecek, değiş-

tarihleri arasında geleneksel tarihi

tirilemeyecek tarihi bir gerçeklik bu.

yerinde inceleme etkinliği için yollar-

Tarih bu gerçekten kaçmak isteyenlere

daydık. Büyükşehir, il, ilçe ve beldeler-

bile bir şekilde bu doğruyu belletir.

den gelen başkanlarımız hem tarihin

ÇEKÜL YDK Üyesi, şehir plancı

ayak izlerini sürdüler, hem de koruma

Bir dönem Edirne Valiliği de yapmış

örneklerini inceleme fırsatı buldular.

olan Kültür ve Turizm Bakanlığı Müs-

Ayrıca beş gün boyunca birbirimizi

teşar Yardımcısı Sayın Mustafa Büyük

tanıma, kaynaşma ve deneylerimizi

ve yanındaki bürokratların Bulgaris-

paylaşma olanağı da oldu.

tan’ı ilk kez ziyaret ettiklerinde eşlik
etmiştim. Her gittiğimiz kentte gördük-
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Yukarıdaki yazı başlığı bir alıntı, ancak

leri her önemli anıt, hatta birçok anıtsal

bir asır önce sınırlarımızın ötesinde

yapının, Osmanlı karşıtı bir olay ile

kalan bu topraklarla olan ortak geçmişi,

ilgili olduğunu görmüşlerdi. En

kültürel ve sosyal bağları çok iyi anlatır.

sonunda Sofya’da ünlü Aleksandr

Yirmi yıl kadar önce Bosna-Hersek’te

Nevski Katedrali’ne geldiğimizde kita-

acımasız savaş sürerken, Türkiye de tüm

beyi okuyan bir bürokrat dostumuz bu

olanakları ile Boşnaklara destek olmaya

yapı da “bizim anımıza” dedi. Çünkü o

çalışıyordu. Dönemin Cumhurbaşkanı

ünlü yapı Osmanlı-Rus savaşında onla-

Demirel bu konuda bir basın toplantısı

rın cephesinde ölenlerin anısına yapıl-

yapıyordu. Bir yabancı gazeteci sordu:

mıştı. Yorumun lehte ya da aleyhte

Sayın Cumhurbaşkanı Siz Bosna-Hersek

yapılması ortak bir tarihimiz olduğu

ile komşu değilsiniz, ayrıca orada yaşa-

gerçeğindeki kaçınılmazlığı değiştirmi-

yanlar da Türk değil, bu kadar yakın

yordu. Bu ortak kültürün üretildiği top-

ilginin nedeni nedir? Demirel başını kal-

raklarda gezmenin sorumluluğunu hiç

dırdı, gazeteciye uzun uzun baktı ve:

unutmadan attık adımlarımızı ve her

“Tarih eteğimizden çekiyor” dedi.

varlığı bu gözle bakıp değerlendirdik.

“Değişik milletlerin
tarihini nasıl
bizsiz yazmak
olanaksız
ise bizim tarihimizi
de onlarsız
yazmak olanaksızdır.”
1

2

3

4

6

7

5

1. Nessebar
2. Nessebar
3. Filibe
4. Bükreş
5. Cuma Camisi, Filibe
6. Köstence
7. Nessebar
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Zaman tünelinde tarihin izlerini sürerken,

dokularını ve geleneksel mimari örneklerini,

o güne kadar bir masal gibi okuyup dinlediği-

Filibe Cuma, Sofya Banyabaşı, Köstence

miz olayların geçtiği yerleri ve izlerini

Hünkar ve Kral Camilerini, Osman Paşa’nın

bir bir gözlemleyip sindirdik.

Plevne Müdafaasının izlerini gördük. Bir
yaz günü Tuna’dan kafilerle geçtik, Rus-

Öyle bir coğrafya düşünün ki, kültürün en

çuk’ta Levent Tabyada yemek yedik ve

temel öğesi olan dillerde yerleşmiş ortak

kenti seyrettik. Bükreş’teki Türk Şehitliği

kelimeler Bulgarca’da altı, Romence’de

çok etkileyiciydi gerçekten.

iki bin dolayında olsun. Çorbaya çorba,
dolaba dolap, köfteye köfte diyebileceğiniz

TKB kültürün, sınırları aşan özelliğinin

ülkelerin sadece ikisi. Karşıyaka, Küçük

üzerinde yıllardır duruyor. Yıllardır sürekli-

Paris, Nöbet Tepe, Çifte Hamam sözlerini

lik içinde; Güney’de, ne yazık ki zor

duyduğunuzda şaşırmayın onlar hala

günler yaşayan Suriye’de, Kuzeyde hemen

mahalle ve yer isimleri.

karşımızda Karadeniz kıyısında yer alan
Kırım’da, İspanya’nın güneyinde

Gezi süresince Filibe ve Nesebar gibi

Endülüs’te, Adriyatik boylarında Bosna-

UNESCO Dünya Miras listelerinde yer alan

Hersek, Makedonya ve Hırvatistan’da hep

ve bütüncül koruma altında bulunan kent

kültür ve tarihin sınırlarla sınırlanamayan
özelliklerini yerinde inceledik.
Bu kez seçtiğimiz bölge aynı imparatorlu-

Tuna Nehri

ğun çatısı altında diğer örneklerden
daha uzun süre birlikte yaşadığımız topraklardı. Bulgaristan’ın tümünü ve Romanya’nın Tuna boylarını farklı bir duygu ile
gezdik, inceledik.
Doğayla başlayalım; Rodop ve Balkan Dağları bizleri hiç yalnız bırakmadı gezimizde.
Bazen yanımız sıra uzandılar, bazen bizi
bağırlarına basıp üstlerinden aşırdılar. Onlar
ki her dönemde insanoğlu ile iç içe olmuşlar, haklarında efsaneler anlatılmış, destanlar söylenmiş. Dilden dile anlatılır ki:
Trakların Mitolojik Kralı Haimos ile eşi
Rodope tanrılara başkaldırırlar. Halklarının
Zeus ve eşi Hera yerine kendilerine tapmasını isterler. Bu tanrı Zeus’u çok kızdırır,
Kral Haimon ve eşi Rodope’yi birer sıra
dağa çevirir. Birbirini görebilecek kadar
yakın, ancak asla buluşamayacak kadar da
uzakta iki dağ sırası: Balkanlar ve Rodoplar.
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Nessebar

Bachkovo Manastırı, Filibe
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Balkanlar amansız kışları yaşar, Haimos’un

“Bir yaz günü Tuna’dan geçtik kafilerle“

babası Poyraz’dan aldığı sert ve soğuk

diye yazmış ünlü şair Yahya Kemal Beyatlı

rüzgarları savurur çevreye.

Akıncılar adlı şiirinde. “Meriç akar, sular
çağlar” diye türküler söylemişiz tarihimiz

Yine efsanelerde Balkanların eriyen karları

boyunca. Meriç Türkiye’nin en yüksek debi-

Meriç Ovasında Rodoplardan gelen akarsu-

sine sahip nehri. O söylediğimiz türküleri

lar ile birleşir, hasret giderirler. Ve Rodoplar

gerçeğe uygulayıp, Meriç Köprülerinden

o suları serin gölgesiyle güneşten korur.

geçtik ard arda. Tuna Nehri ise Avrupa’nın

Çocuklarımıza adını koyduğumuz, soyadla-

Volga’dan sonra en uzun nehri. Ve Yahya

rımızda sıkça rastladığımız Meriç, Arda ve

Kemal’in dediği gibi bir yaz günü kalabalık

Tunca’nın birleştiği noktada Edirne’de baş-

grubumuzla geçtik Tuna’nın “Barış

ladık gezimize. Taş köprü mimarisinin en

Köprüsü”nden. Adı Barış Köprüsü,

güzel örneklerinin bir gerdanlık gibi süsle-

2. Dünya Savaşı sonrasında Rusçuk ile

diği nehirleri aşıp yolumuza devam ettik.

Giurgu arasında yapılmış. O dönemde
2. Balkan savaşı sonrasında Romanya’ya

Bu coğrafya’da dağ demek orman demektir;
Karadeniz sahillerimizi anımsatan yeşillikler
denizinde dolaştık dağları aşarken, meşeler,

Nessebar

kayınlar, çamlar yeşilin her tonunu sundu
bizlere. Dağlarda gördüğümüz ağaçlar şehirlere girerken tür değiştirdi. Ihlamur kokularıyla karşıladı bizi kentler, at kestanelerinin
gölgesinde yürüdük kaldırımlarda.
Balkanların derin, dik yamaçlı boğazlarından ordular bile kolay geçemez. Bunların
en zorlusu olan Şipka Geçidinin derin
karanlık yolları bugün bile ürkütür yolcuları.
Tarih boyunca Plevne düşmedikçe o geçide
girmeye cesaret edemez hiçbir ordu.
Onun içindir ki Osman Paşa ve Plevne
savunması bu denli önemli yer tutar tarihimizde. Yenilgiyle bitmesine karşın “Tuna
nehri akmam diyor” dizelerini hepimiz bellediysek, Osman Paşa esir düştüğü Ruslar
tarafından bile saygı gördüyse Balkanların
kapısında gösterdiği direnç nedeniyledir.
Nitekim Plevne düşünce Ruslar İstanbul
kapılarına dayanır.
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Cuma Camisi ve antik stadyum, Filibe
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verilen Dobruca’nın büyük bölümü 1940

Bize yabancı olan bir kavramla tanışırsınız

yılında Almanların baskısıyla Bulgarlara

orada; nehir boyundaki liman şehirleri.

bırakılınca iki ülke arasında dostane olma-

Evet Tuna Avrupa’nın en önemli taşımacı-

yan bir hava doğmuş olduğunu biliyoruz.

lık yoludur. Amsterdam’da bindiğiniz bir

2. Dünya Savaşı sonrasında iki ülke de

gemi ile Ren Nehri boyunca ilerleyip

doğu blokunda yer alınca Sovyetler Birliği

Almanya içlerine geldiğinizde Main-Tuna

bu köprünün yapımına destek olmuş ve

Kanalı sizi Tuna Nehrine eriştirir. Ve on

adını da bir temenni olarak böyle belirle-

ülke topraklarından geçip Karadeniz’e ora-

mişler belli ki.

dan da Türkiye’ye ulaşabilirsiniz.

Ve Romanya demek Tuna demek bir

Romanya’nın bölge ülkelerinden en

anlamda. Güneybatı sınırında Romanya ile

önemli farkı Latin Alfabesi kullanması.

buluşan bu görkemli nehir batıdan doğuya

İtalyanca ile ortak kökten gelen dilleri Slav

akar uzun süre. Silistre - Kalaraj arasından

denizinde bir Latin adasıyız övünmesini

geçtikten sonra yönünü birden kuzeye

getirmiş onlara. Romenlerin ikinci övünme

çevirir ve tüm Romanya’yı boydan boya

payı çıkardıkları konu Osmanlı dönemin-

geçerek kuzeydoğuda Ukrayna sınırında

deki yönetim şekilleri. Biz hiç Paşalık

Dünyanın sayılı deltalarından birini oluştu-

olmadık, hep kendimizi yönettik diye anla-

rarak Karadeniz’e kavuşur. Tulcea Deltası

tırlar. Osmanlı İmparatorluğu Romanya

UNESCO Dünya Miras Listesinde doğal

dışındaki yerleşimlere yönetici olarak

varlık olarak tescil edilmiştir. Bu nedenle

Osmanlı tebaasından yöneticiler atarken,

Romanya’nın büyük bir bölümü göz alabil-

Eflak ve Boğdan’da onların prensleri için-

diğine uzanan ve ufuk çizgisiyle buluşan

den seçip İstanbul’da eğittikleri prenslerin

bir ovadır. Tuna boyunda bir şehre vardığı-

yönetmesini kabul etmişler ve bu da onlar

nızda bir anda şaşkınlığa uğrarsınız;

için hala bir övünme nedeni olur. Bir kaç

Afrikalılar, Uzak Doğulular, Latinler,

söz daha Romanya ve bizim ortak kültürü-

Avrupalılar dolaşır sokaklarında.

müze ilişkin, yemek konusunda. Romenle-

rin milli yemeği “sarmale” diye adlandırdık-

Aslında bu kadar kısa sürede görebilecekle-

ları “lahana sarması”. Adının Türkçeden

rimizin çok azını görebildik doğal olarak.

geldiğini duyunca gerçekten çok şaşırırlar.

Ancak Tarihin kokusunu aldık, geçmişin

Bizde kaçamak, kaygana da denen mısır unu

lezzetinden tattık, anıları tazeledik, efsane-

bulamacı “mamaliga” Romenlerin en yaygın

leri hissettik. Tüm coğrafyaya yayılmış bu

tükettikleri gıdalardan. Bizim de bazı bölge-

köklü, zengin, kültür mirasının ortaklaşa

lerimizde aynı kelime yaygın bir şekilde

yaşatılması, yarınlara tüm zenginliğiyle

kullanılmaya devam ediyor.

aktarılmasının önemini bir kez daha anladık.

Nessebar

“Tuna Avrupa’nın
en önemli
taşımacılık yoludur.
Amsterdam’dan
bindiğiniz
bir gemi sizi Tuna
Nehrine eriştirir.”

Filibe
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SOFYA’DA SİNAN’IN MİRASI
Büyük usta Mimar Sinan’ın eserlerinden iki tanesi de
Bulgaristan’ın başkenti Sofya’da bulunuyor.
Levent Geçkalan
ÇEKÜL Vakfı Anadolu Araştırmaları

M

ayıs ayında Edirne’de

Bosnalı (Sofu) Mehmet Paşa Camisi (Sveti

düzenlenen TKB semi-

Sedmochislenici Kilisesi):

nerinin ardından,

Sufi eğilimleri nedeniyle “Sofu” veya “Hacı”

Bulgaristan ve Roman-

lâkabı ile anılan Mehmet Paşanın vakfiyesine

ya’yı kapsayan beş

göre Sofya'daki bu cami, medrese, kütüphane,

günlük inceleme gezisi yapıldı. Bu gezinin bir

imaret, bimarhane, hamam ve kervansaraydan

ayağını da Bulgaristan’ın Sofya kentiydi. 1380'li

meydana gelen bir külliye olarak düzenlenmişti.

yılların başında Sofya’nın Osmanlı idaresine gir-

Cami 1547-1548 yıllarında yapılmıştır. Mimar

mesiyle birlikte, şehirde birçok yapı inşa edildi.

Sinan eserlerinin listesini veren tezkilerde (Tez-

16. yüzyıla damgasını vuran Mimar Sinan’ın

kiretü'l Bünyan, Tezkiretü'l Ebniye, Tuhfet-ül-

kent kimliği ve belleğinin oluşmasında büyük

Mi'mârin) sadece cami zikredilmektedir.

rolü vardı. Kimi eserleri kaybolsa da iki eseri yıllara meydan okuyor.

Sofya şehir merkezindeki bir park içinde yer
alan bu cami, kısmen siyahımsı granitten inşa
edilmesi sebebiyle Kara Cami adıyla da bilinmekle birlikte, Evliya Çelebi, bu yapıyı Koca
Derviş Mehmet Paşa Camii adıyla zikretmektedir. Evliya Çelebi’nin kaleme aldığıSeyahatname’de yer alan bir pasaj, caminin kubbe boyutu
ve oranlarıyla Evliya Çelebi’yi bile etkilemiş
olduğunu gösterir: “... aydınlık bir ibadetgâhdır.
Selâtin camii gibi bir yüksek kubbesi var. İçi ve
dışı gayet sanatlıdır. Gayet geniş avlusu var,
çevresi tamamen sütunlar üzerinde ibret verici
mavi kurşunlu kubbeler ile örtülmüştür, ama
yüksek minaresi gerçekten çok düzgündür. Bu
nur dolu cami Süleyman Han'ın Koca Mimar
Sinan'ı yapısıdır ki vezir camilerinde bu ibadetgâhda ustalığını göstermiştir.”
Yapı sekiz sivri kemer ve mukarnaslı tromplar
üzerinde yükselen tek kubbeli bir yapı olarak
inşa edilmiştir. Çok büyük ölçüde kare planlı
bir yapı olup, ibadet mekânını yüksek bir
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kubbe örter. 18,30 metrelik kubbesiyle,

Yapının büyük oranda değiştirilmesine rağ-

batı köşesinde, tek şerefeli ve tamamen tuğ-

Sinan’ın Edirne’nin ötesinde tasarladığı en

men gerek anıtsal kubbesi, gerek yapı içeri-

ladan yapılmış bir minaresi vardır. Kadı

büyük tek kubbeli cami olarak bilinmektedir.

sindeki mimari detaylar, Sinan’ın izlerini

Seyfullah Efendi, caminin sağ tarafına

Yapının önünde üç gözlü bir son cemaat yeri

hala hissettirmektedir.

kütüphane olarak kullanılan bir bölüm ilave

ile sağında minare yer alır.

ettirmiştir. Yapıya sade bir kapı aracılığıyla
Kadı Seyfullah Efendi Camisi:

girilmektedir. Harimin üzerini örten kub-

Uzun bir süre Osmanlı halkının ibadethane

Günümüzde Sofya’da Osmanlı dönemine ait

beye geçiş tromplarla sağlanmakta olup,

olarak kullandığı caminin kaderi, 1878

dört eser kalmakla birlikte, bunlar içerisinde

kubbe 16 köşeli kasnak üzerine oturmakta

yılında Bulgaristan’ın özerkliğini kazanması-

Banyabaşı Camisi, fonksiyonunu sürdüren

ve dıştan sekiz payanda kemeriyle destek-

nın ardından değişti. Osmanlı-Rus Savaşı

tek yapıdır. Sinan eserlerinin listesini veren

lenmektedir. Mukarnas örgülü sade bir mih-

(1878)’dan sonra ibadete kapatılan yapı, 20

tezkirelerde yapının adı zikredilme de, gerek

rap nişi ve bir minberi vardır. Girişin

yıl kadar cephane deposu olarak kullanıldı.

Sinan döneminde inşa edilmiş olması,

üzerinde ise ahşap sütunlarla taşınan kadın-

Daha sonra yapı kiliseye çevrilmeye çalışıl-

gerekse mimari ayrıntıları sebebiyle yapıyı

lar mahfili yer alır.

mış, kiliseye çevrilmesi meselesi Osmanlı

Sinan eseri sayabiliriz. Molla Efendi, Kadı

İmparatorluğu ile Bulgaristan arasında büyük

Seyfullah Efendi, Molla Efendi, Banyabaşı

1879 yılındaki savaş sırasında Bulgarlar tara-

tartışmalara yol açmıştı. Yapının kiliseye

adlarıyla da anılan eser, Sofya kadısı Seyful-

fından tahrip edilmiş ve minare alemi yıktırıl-

çevrilmemesi konusundaki çabalarına rağ-

lah Efendi tarafından, 1567 yıllında yaptırıl-

mıştır. 1890’da caminin ve yanı başındaki

men, Sultan II Abdülhamit başarılı olama-

mıştır. Evliya Çelebi, Seyahatnamesi’nde

tarihi hamamın, yeni bir hamam yapmak ama-

mıştı. Çeşitli kaynaklar, imparatorluğun

camiden şu şekilde bahseder: “Banabaşı adlı

cıyla, yıkımına kararı verilmişti. Osmanlı

sınırları dışında kalan ve kiliseye çevrilecek

kalabalık yerde olduğundan sabah ve akşam

Devleti’nin yoğun çalışmaları neticesinde

olan bu yapının artık bir camiye benzeme-

cemaattan hali değildir. Dört köşe duvar

cami yıkılmaktan kurtarılsa da ne yazık ki

mesi için, II. Abdülhamit’in bizzat, tadilat

üzerinde yüksek bir kubbedir ama hayli

hamam yıkılmıştır. Daha sonra cami, 1915-

masraflarını ödediğini belirtir. 1903’te mina-

büyük camidir ve tamamen kurşun örtülü-

1917 yılları arasında Osmanlı’nın sağladığı
paralarla tamir ettirilmiştir.

resi, önündeki beş gözlü son cemaat yeri ve

dür. Büyük evliyalardan bir vaizi var. Bunun

revaklı avlusu yıkılmış, dış cepheleri taş

da minaresi gayet sanatlıdır ki Sofya şehri

duvarlarla kaplanmış, kubbe kasnağında

içinde benzersizdir.”

Bizans mimarisini andıran dalgalı bir saçak

Son olarak 2007’de restore edilmiş ve
yapının içi Türkiye’den getirilen çinilerle

ve bunun altına bir dizi pencere açılmış, çan

Kentin en büyük caddesi olan Maria Lousia

kaplanmış, Kapı üzerinde bir zamanlar var

kulesinin eklenmesiyle birlikte cami, Bizans

Caddesi’nde yer alan cami, kesme küfeki

olan inşa kitabesi ne yazık ki kaybolsa da,

üslubunda bir kiliseye çevrilmiştir. Aynı yıl

taşı ve tuğla hatıllı olarak inşa edilmiştir.

günümüzde Türkçe-Bulgarca yazılmış bir

“Sv. Sedmoçislenitsi” (Yedi Azizler) Kilisesi

Kare planlı ve tek kubbeli caminin önünde

kitabe eklenmiştir. Bu kitabe de yapının

adıyla ibadete açılmıştır. Ne yazık ki, diğer

üç bölümlü ve üzeri üç adet kubbeyle örtülü

Mimar Sinan tarafından yapılmış olduğu

külliye birimleri de günümüze ulaşamamıştır.

bir son cemaat yeri bulunur. Yapının kuzey-

belirtilmektedir.
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KADİRLİ’DE YENİDEN:
ZANAAT, SANAT ve MİMARİ
ÇEKÜL Çarşamba toplantılarına,
Kent Müzesi projesiyle 2014 yılı Tarihi Kentler Birliği
Proje Ödülüne layık görülen Kadirli konuk oldu.

Ç
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EKÜL uzmanları ve Kadirli

Osmaniye'nin en büyük ilçesi olan kentte

Belediyesinden gelen misa-

üç müze yer alıyor. Bu müzelerden biri de

firler toplantıda, bölgede

2010’da kapatılmasının ardından belediyeye

planlanan ve gerçekleştirilen

devredilen Kadirli Eski Cezaevi. 2010 yılında

koruma çalışmalarının üze-

başlanan proje kapsamında cezaevi kent

rine konuştu; projeler masaya yatırıldı.

müzesine dönüştürüldü ve bu çalışma ile

Toplantıya Kadirli Belediyesinden Cevahir

belediye TKB 2014 Tarihi ve Kültürel Mirası

Zararsız (sanat tarihçisi), Adile Gülbaş (pey-

Koruma Proje ve Uygulamalarını Özendirme

zaj mimarı), Hakan Semercioğlu (proje koor-

Yarışması ödülünü kazandı. 2013 yılında

dinatörü), Müge Bazılı (çevre müh.),

"Geçmişten Günümüze Kadirli" başlıklı sem-

Mahmur Zararsız (teftiş denetleme), Bilal

pozyum düzenlendi ve sempozyum bildirileri

Buğra Kabaktepe (inşaat müh.), Oğuzhan

kitap olarak basıldı. Yapılan bir diğer

Saçıkara (inş. müh.) ve ÇEKÜL Vakfı Baş-

çalışma da “Belgelerle Osmanlı Döneminde

kanı Prof. Dr. Metin Sözen ile ÇEKÜL

Kadirli” başlığıyla, kent ile ilgili Osmanlıca

uzman ekibi katıldı.

belgelerin kent müzesinde sergilenmesi oldu.

Geçmişten günümüze Kadirli

Birbiriyle ilişkili birden çok proje

ahır, depo, köre (işlik ya da demirhane),

Yapılan çalışmalarda kent merkezine 15 km

Belediyenin koruma amaçlı projeler kapsa-

çardak, kümes, hela vb. birimleri de içinde
barındırırdı.

uzaklıktaki Kokar Kaplıcasında Roma ve

mında yürüttüğü Sanat Sokağı Projesi,

Bizans döneminden kalıntılar bulundu. Kara-

Muallim Bağı, Savrun Çayı ve Kapalı

tepe Aslantaş Milli Parkı, Kokar Kaplıcası,

Pazar Bölgesine dair bazı çalışmaları devam

Toplantıda ÇEKÜL uzmanları tarafından

Bağdaş Yaylası, Maksutoğlu Yaylası doğal

ediyor. Sanat Sokağı Projesi kapsamında

detaylarıyla incelenen projelere öneriler geliş-

miraslarının yanı sıra; Karatepe Aslantaş Açık-

unutulmaya yüz tutmuş zanaatların da bu

tirildi. Kadirli’nin çevresiyle de olan bağı,

hava Müzesi, Ala Camisi, Hamidiye Camisi,

sokakta yer alması planlanıyor. Restorasyon

bölgedeki önemi gündeme geldi. Kadirli’nin

Kendirli Konağı, Hasan Dede Türbesi, Aşılı

ve yeniden fonksiyon kazandırma projeleri

Osmaniye ile birlikte bütüncül bakış açısıyla

Kale, Değirmendere Kale, Kalealtı Kalesi, Kum

kapsamında bölgenin yerel mimari yapı t

ele alınması önerildi.

Kale gibi pek çok tarihi değeri de içinde barın-

ürlerinden biri olan Huğ(dal) evi mimarisi

dırması, ayrıca kent merkezinde yer alan

de yeniden canlandırılmaya çalışıyor.

3. Derece Arkeolojik sit alanında duvar kalıntı-

Huğ evleri, dağ ve ova köylerinde kullanılı-

ları, künk sıraları ve taban döşemelerinin bulun-

yordu. Duvarları daldan yapılan evlerin çatı-

ması kenti her köşesiyle benzersiz kılıyor.

ları berdi (saz otu) ile kaplanır, samanlık,
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kitap...

İnsan, Kimlik, Mekân Bağlamında
Zonguldak Sempozyumu Bildirileri:
16-18 Ekim 2014

Zonguldak
Kuşları

Zonguldak, Frigler, Persler, Bitinya

ve Uygulama Merkezi tarafından ger-

Krallığı, Roma İmparatorluğu,

çekleştirilen “İnsan, Kimlik, Mekân

Bizans, Anadolu Selçuklular ve

Bağlamında Zonguldak” başlıklı

Osmanlı İmparatorluğu döneminde

sempozyum kapsamında sunulan bil-

önemli bir iskân merkezi olmuştur.

dirilerden meydana gelmektedir.

Kent 1924 tarihinde Cumhuriyet son-

Kitapta yer alan 50 bildiri arkeoloji,

rası kurulan ilk il olma özelliğini

tarih-coğrafya, kültür edebiyat baş-

taşır. Bu kitap 16-18 Ekim 2014 tari-

lıkları altında düzenlenmiştir. Kitapta

hinde, Bülent Ecevit Üniversitesi

yer alan bildiriler arasında Zongul-

Dünyada yaklaşık 10.000 civa-

Fen Edebiyat Fakültesi Edebiyat,

dak’ta kültürel ve endüstriyel mirasın

rında yaşayan türe sahip kuşlar,

Tarih, Arkeoloji, Sosyoloji Bölümleri

korunması örneği olan Çanakçılar

Kuzey Kutbundan Güney Kut-

ile Karadeniz Stratejik Araştırmalar

Arkeoloji ve Etnografya Müzesi,

buna dünya üzerindeki tüm eko-

Kytoros (Kastamonu/Cide)’ta göç

sistemlerde yaşarlar. Türkiye

ve kolonizasyon, Zonguldak kömür

genelindeki kuş türleri sayısı

havzasının tarihi, Osmanlı sanayileş-

478 iken, Zonguldak’ta tespit

mesi ve modernleşmesinde kömürün

edilen kuş türü sayısı 301’dir.

yeri, Zonguldak’ın ilk gazetesi,

Başka bir deyişle, Türkiye’deki

Zonguldak’ın kent tarihi, Mükellefi-

kuş türlerinin yaklaşık üçte iki-

yet Kanunu ve edebiyattaki yansıma-

sini Zonguldak’ta görmek müm-

ları, Zonguldak’tan Almanya’ya göç

kün. Orman ve Su İşleri

gibi konular yer almakta.

Bakanlığı 10. Bölge Müdürlüğü
Zonguldak İl Şube Müdürlüğü ile
Bülent Ecevit Üniversitesi işbirliğinde yapılan araştırmalarda tespit edilen kuş türleri, Zonguldak
Kuşları adlı bu kitapta tanıtılıyor.

Bursa Geyve Han (Yorgancılar Çarşısı, Gelincik Çarşısı, Sipahi Çarşısı, Payigâh Hanı, Sandıkçılar Hanı)
Bursa, kültürel ve tarihi miras yönünden Türkiye’nin önemli kentlerinden biridir. Hanlar ve çarşılar da bu
kentin önemli kimlik parçasını oluşturur. Geyve Han ve çevresindeki çarşılar, Bursa Hanlar Bölgesinde yer
alan han ve çarşılar arasında en önemli yapılardandır. 15. yüzyılda, Çelebi Mehmet döneminde inşa edilen
Geyve Han, günümüzde genellikle çeşitli toptan tekstil ürünleri satan esnaf tarafından kullanılmaktadır.
2007 yılında Osmangazi Belediyesince kapsamlı şekilde restore edilen yapı, belediye tarafından yayına
dönüştürülmüş. Kitapta Geyve Hanın tarihçesi ve günümüzdeki durumu, etkileşim içerisinde olduğu
Yorgancılar Çarşısı, Gelincik Çarşısı, Sipahi Çarşısı, Payigâh Hanı, Sandıkçılar Hanı ve bu yapılarda
faaliyet gösteren esnaf ile yapılan sözlü tarih çalışmasına yer verilmiştir.
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Samsun Eğlence Tarihi
Çocukluğumuzun,

unutulmaya başlan-

meddah, Karagöz,

eski günlerin önemli

mıştır. Samsun

orta oyunu, at yarış-

parçasını oluşturur

Büyükşehir Belediyesi

ları, tiyatro, müzik,

eğlence ve oyunlar.

tarafından yayınlanan

sinema, önemli günler,

Günümüzün yoğun

kitap, Samsun’daki

kutlamalar, futbol,

iş temposu, modern-

toplumsal hayatın vaz-

hamam eğlenceleri,

leşme, kentleşme gibi

geçilmez bir parçası

bayram eğlenceleri,

olgular sebebiyle kim-

olan eğlencelere ışık

düğün adet ve eğlen-

liklerini kaybetmiş,

tutuyor. Samsun’da

celeri gibi belli başlı
konular, 1800’lü yıllardan günümüze
kadar dile işlenmiştir.
Bir Kentin Tarihi
Samsun, Samsun
Basın Tarihi, Samsun
Sağlık Tarihi, Samsun
Polis Tarihi, Samsun
Belediye Tarihi gibi
Samsun üzerine birçok kitabı bulunan
Baki Sarısakal’ın bu
kitabı, kent tarihine

Ermeni ve Rum Kültür
Varlıklarıyla Kayseri

ışık tutuyor.

Sırtı Dağ, Yüzü
Deniz: Mersin

Rum ve Ermeniler, kadim

mesi projesinin ilk ayağını

Mücadelede Mersin, kentsel geli-

Anadolu topraklarının kadim

oluşturuyor. İngilizce-Türkçe

şimi, evleri, edebiyatı, İçel Sanat

halklarındandır. 19. yüzyıl

olarak hazırlanan kitap çalış-

Kulübü gibi konular yer alıyor.

sonunda nüfusunun üçte birini

mayı, Kayseri'nin Ermeni

Akdeniz’in kıyısında bir körfez

Yapı Kredi Yayınları tarafından

gayrimüslimlerin oluşturduğu

ve Rumlardan kalan mimari

kenti olan Mersin’in tarihi çok eski

yayınlanan kitabı zevkle okuyaca-

Kayseri’de bugün çok az Rum

mirasın izini sürerek,

dönemlere kadar inmektedir.

ğınızı tahmin ediyoruz.

ve Ermeni kalmıştır. Bu iki

bölgenin bugünkü sosyokültü-

Bugünkü Mersin ilinin sınırlarının

halkla birlikte ne yazık ki

rel ve siyasi bağlamına

içinde kalan antik Kilikia toprakla-

onlara ait tarihi yapıların bir-

oturtmayı, Anadolu’daki

rında Hititlerden Asurlulara, Feni-

çoğu da kayboldu. Hrant Dink

gayrimüslim kültürel mirası-

kelilerden Helenlere kadar pek çok

Vakfı, hala direnen yapıların

nın varlığına dair farkındalık

uygarlık yaşamıştır. Mersin

korunarak, restore edilerek

yaratmayı amaçlıyor. İstatis-

19. yüzyıldan itibaren gelişmeye

geleceğe taşınması için

tiki bilgiler ve görsel malze-

başlaşmış ve Türkiye'nin en önemli

Ermeni ve Rum Kültür

meler aracılığıyla, Osmanlı

limanlarından biri haline gelmiştir.

Varlıklarıyla Kayseri isimli

dönemindeki Kayseri’nin

Sırtı Dağ, Yüzü Deniz: Mersin adlı

bir kitap hazırladı. Bu kitap

kentsel mimari kültürünün

kitapta konusunun uzmanları tara-

2014 yılından beri Hrant Dink

yanı sıra kırsal bölgesiyle

fından yazılmış yazılar yer alıyor.

Vakfı tarafından sürdürülen,

ilişkisini de ortaya koyuyor.

Kitapta Prehistorik Dönemden baş-

Türkiye genelindeki Ermeni,

Kitabı Hrant Dink

layarak kentin tarihsel geçmişi,

Rum, Süryani ve Yahudilerin

Vakfından ücretsiz olarak

kentin modernleşme tarihi, Milli

kültürel mirasının belgelen-

edinebilirsiniz.
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Tire Yahudileri: Resmi Evlilik
Kayıtları, Dini Evlilik Kayıtları,
Defin Kayıtları, Okul Kayıtları
5000 yıllık bir geçmişe sahip

madı. Araştırmacı Murat Sanus ve

olduğu tahmin edilen Tire, tarih

Edip Adanalı’nın hazırladığı ve

boyunca birçok uygarlığa ev

Tire Belediyesi tarafından İngi-

sahipliği yapmış. Bazı tarihi kay-

lizce-Türkçe olarak yayımlanan

naklar, Büyük İskender döne-

bu kitap, bir zamanlar Tire’de

Mysia Yolları

minde sürgün edilen Yahudiler’in

yaşayan bu eski halkı ve kültü-

bir bölümünün İzmir ve Tire’ye

rünü gün yüzüne çıkarıyor. Murat

Nilüfer Belediyesinin “Nilüfer Alternatif

yerleştiğini belirtmekle birlikte,

Sanus’un kurduğu ve bölgede

Turizm Destinasyonları Projesi”nin adı ile

14. ve 15. yüzyıllara ait bazı kita-

yaşayan Yahudi halkının, 1800’lü

hayata geçirdiği çalışmanın kitabı “Mysia Yol-

beler Tire Yahudileri’nden bahset-

yıllardan bugüne kadarki geçmi-

ları” adıyla yayımlandı. Proje, Misi’den Göl-

mekte. Ancak yıllar içinde

şini kayıt altına alan “Tireli Yahu-

yazı’ya uzanan geniş bir coğrafyada tarihi,

kentin ve Osmanlı coğrafyasının

diler” (www.tireyahudileri. com)

turistik ve doğal değerleriyle Nilüfer’in doğa

demografik yapısı değişti ve

adlı internet sitesinin basılı halini

turizmi potansiyelini ortaya çıkarmayı, kent

kentte Yahudiler’den hiçbir iz kal-

içermekte. Fotoğraflar, evlilik

turizminin çeşitlendirilmesini amaçlıyor.

kayıtları, karneler, soyağaçlarının

“Mysia Yolları”, antik dönemlerin önemli iki

yer aldığı kitap, Türkiye coğrafya-

yerleşimini patikalarla birbirine bağlarken aynı

sındaki Yahudi kültürüyle ilgili

zamanda çeşitli spor aktivitelerinin yapılabile-

önemli bilgiler içeriyor. Kitap,

ceği 35 doğa yürüyüşü, 4 atlı doğa yürüyüşü ve

150.000’i aşkın belge ve 1800’lü

6 bisiklet parkuru, kamp ve karavan alanları ve

yılların başından itibaren, Tire’de

yamaç paraşütü alanını içeriyor. Ayrıca gezgin-

yaşamış olan 7.500 dolayındaki

lere yürüyüş, atlı doğa yürüyüşü, dağ bisikleti,

Yahudi vatandaşımızın bilgilerin-

kamp, panoramik manzara seyri, kuş gözlemi,

den yola çıkılarak hazırlanmış.

doğa fotoğrafçılığı gibi çeşitli alternatifler

http://www.tireyahudileri.com/def

sunuyor. http://www.nilufer.bel.tr/dosya_yone-

ault.asp?eylem=page&paqe=1

ticisi/mysia.pdf linkinden kitaba erişebilirsiniz.

linkinden kitabı indirebilirsiniz.

Konya Kitabı XV “Kaybolmuş
ve Kaybolmaya Yüz Tutmuş Meslekler”
Konya Ticaret Odası ve KTO Karatay Üniversitesi kentin kültürel, tarihi ve ekonomik alanlarına yönelik
eserler üretmeye devam ediyor. Bunlardan biri de, Yeni İpek Yolu Dergisi. Dergi, belirli aralıklarla yayınladığı “Özel Sayı - Konya Kitabı” serisiyle, Prehistorik Çağa kadar uzanan geçmişiyle, Konya tarihine
ışık tutuyor. Serinin 15. kitabı, Konya Kitabı 15: Kaybolmuş ve Kaybolmaya Yüz Tutmuş Meslekler adı
ile yayımlandı. Konya’da semercilik, çömlekçilik, kürkçülük, külahçılık, arabacılık gibi unutulan meslekler yanında bakıcılık, keçecilik, kalaycılık, nalbantlık gibi tek ustası kalmış meslekler yer alıyor. Bu eser,
bunlar gibi 70 civarında mesleği gün yüzüne çıkarıyor. Tek cilt olarak planlansa da, kentin mesleki alandaki zengin birikimi nedeniyle iki cilt halinde yayınlanmış. KTO-Karatay Üniversitesi Güzel Sanatlar ve
Tasarım Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Kerim Çınar’ın editörlüğünde hazırlanan kitabın içinde alanında
uzman araştırmacıların hazırlamış olduğu makaleler yer alıyor.
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