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TKB’NİN YÖNTEM ve ÖNERİLERİ 
UYGULAMAYA GEÇİYOR

sunuş

Tarihi Kentler Birliği 
ve Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı

Değerli dostlar; Geçmişten Geleceğe Yerel
Kimlik dergimizin 50. sayısına ulaştık. 17 yıl-

dır sürdürdüğümüz mücadelemizin sesi oldu.

Sadece üyelerimiz değil, koruma alanındaki

pek çok emekçi, tarihi kentlerde yapılan

koruma çalışmalarını sıcağı sıcağına buradan

takip etti.

Yüzlerce haber, makale, inceleme, duyuru

dergimizin sayfalarında yer buldu. Koruma

kavramlarını, gündemimizi, hedeflerimizi

hem basılı hem dijital ortamlarda sizlerle

paylaşmamıza aracı oldu. Doğru ve tarafsız

bilginin yayıldığı, sorun değil çözüm odaklı

yayıncılık ilkesiyle; alanında uzman yol

arkadaşlarımızın, bilim insanlarının, TKB

Danışma Kurulu üyelerimizin bilimsel bilgi

ve tecrübelerinin paylaşıldığı, ortak bir

zeminde bizi buluşturdu.

Derginin kuruluşunda emeği geçen başta

Prof. Dr. Metin Sözen, Oktay Ekinci, Hasan

Özgen, Mithat Kırayoğlu, Avniye Tansuğ;

derginin bir “kimlik” kazanmasını sağlayan

eski yazı işleri müdürümüz Handan Dedeha-

yır; tasarım konusunda her zaman desteği-

mize koşan Erkal Yavi ve Ali Akdamar’a ve

derginin yayına hazırlanması için emek veren

tüm ÇEKÜL Ailesine teşekkürlerimi suna-

rım. Tarihi Kentler Birliğinin gelişim sürecini

izleyebileceğimiz ve geleceğe aktaracağımız

bir “belge” hazırladıkları için tüm emeği

geçenleri tebrik ederim. 

2017 yılında gündemimiz yoğun başladı. Saf-

ranbolu’nun ardından Kırklareli Belediyesi,

Sivas Belediyesi ve Tepebaşı Belediyesinin ev

sahipliğinde dolu dolu geçen üç toplantı ger-

çekleştirdik. Marmara Bölgesinin stratejik

önemi, içinden su geçen Sivas’ın derelerine

yaptığı yatırımlar, Eskişehir’in arkeolojik ve

endüstri mirası bu toplantılarda uzman görüş-

leriyle ele alındı.

Bu üç önemli toplantıdan bazı tespitlerimi

paylaşmak istiyorum; Tarihi Kentler Birliği

rüştünü ispatlamış, güvenilir bir kurum

olmuştur. Çünkü toplantılarda konuştuğumuz

ve dergimizin de sayfalarına yansıyan bilgiler,

yöntem ve öneriler uygulamaya geçmiştir.

Aynı havzayı paylaşan kentlerin etkileşimi

arttı; sürdürülebilir işlevlendirme modelleri

görmeye başladık. Çevre ve kültürün birlikte

korunacağı planlamalar yapılıyor. Pek çok

üniversite tarihi kentlerimizde araştırma yapı-

yor, çalıştaylar düzenleniyor. Kültür-sanat-

gezi dergilerinde, sizlerin yeniden yaşatmaya

başladığı kentler anlatılıyor. Bu değişimin

kahramanları sizlersiniz! 

YAPEX Restorasyon Fuarı yaklaşıyor. Her

yıl büyük heyecanla beklediğimiz Özen-

dirme Yarışmasının ödül törenini biliyorsu-

nuz fuar kapsamında düzenliyoruz.

Yarışmaya başvuru sayısı bu yıl neredeyse

ikiye katlandı! Sayının artması; ne büyük

emekler vererek, bu kısa zamanda ne kadar

çok çalıştığınızın bir göstergesidir. Ve bu

çalışkanlık da bize ne kadar çok kültür mira-

sımızın ayağa kalktığını anlatır! 

Tebrik ediyorum. Yürekten, sevgiyle 

kucaklıyorum!
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Boyası, sıvası dökülmüş eski evler; kaldırım-

ları kırılmış tarihi mahalleler; terk edilmiş

konaklar; yıkılmış, toprağın altında kalmış

hamamlar, sinagoglar, camiler... Gözünüzde

canlanan bu tablo pek çok yer için artık ne

kadar uzak geliyor değil mi? Geçmişten
Geleceğe Yerel Kimlik dergisinin 50 sayısını

incelerseniz, kullandığımız fotoğraflardaki

değişimden bile, eski kent dokularının can-

lanma sürecini takip edebilirsiniz.

50. sayıda, yine tarihe bir not düşmek için

geçmişten bugüne dergi kapaklarından oluşan

bir poster hazırladık. Yıllardır yapılan semi-

nerler, buluşmalar, haberler, incelemelerden

bazıları kapak tasarımlarında yer aldı. Yerel

yönetimlerin kültürel mirası koruma çabala-

rını aktardığımız, umutlarımızı tazeleyen

haberleri sizlerle paylaşmak, doğru bilginin

yayıldığını, sizler tarafından paylaşıldığını

görmek dergi ekibi olarak bizleri de mutlu

ediyor, yaptığımız işe inancımızı tazeliyor.

Tüm okurlarımıza ilgileri için teşekkür ederiz.

Yılın 2. dergisinde 3 dosya konumuz var:

Kırklareli Bölge Toplantısı, Sivas Buluşması

ve Eskişehir Bölge Toplantısı.  

“Mutlu insanlar şehri” diye tanımladı ev sahibi

Kırklareli Belediye Başkanı Mehmet Siyam

Kesimoğlu emek verdiği kenti… Kırklare-

li’nin tarihi Yayla Mahallesine gittiğimizde bu

tanımın hakkını veren bir kentle karşılaştık. 

Doğanın ve kültürün buluştuğu ve korunduğu

kent Sivas ise bir TKB Buluşmasına ev sahip-

liği yaptı. Belediye Başkanı Sami Aydın’ın

uzun yıllardır süreklilik kazandırmaya çalış-

tığı koruma anlayışı ve sosyal belediyecilik

anlayışının kentliler üzerindeki etkileri, temiz

ve sağlıklı bir çevrenin yarattığı değişimi

Sivas’ta gözlemledik. Aksu Deresinin mekruh

bir halden canlı bir rekreasyon alanına nasıl

dönüştüğüne tanıklık ettik. 

Tarihi Kentler Birliğinin kurulduğundan bu

yana ana başlıklarından biri olan endüstri

mirasının korunması; Tepebaşı Belediye

Başkanı Ahmet Ataç’ın ev sahipliği yaptığı

Eskişehir Bölge Toplantısında irdelendi.

Birebir örnekler üzerinden koruma çalışma-

ları ve model olan işlevlendirme süreçleri

paylaşıldı. Frig Vadisindeki Eskişehir’in

köklü kültürel ve tarihi birikiminin, üniver-

sitenin de çabalarıyla tüm kenti nasıl etkile-

diğini, kültür üretiminin ne kadar canlı

olduğunu inceleme fırsatı yakaladık. 

Bu gözlemlerin detaylarına dergimizin 50.

sayısında yer verdik. Altınova, Edirne, Bozü-

yük, Uzunköprü’den yeni gelişmeleri de

ayrıca bilginize sunuyoruz.  

ÇEKÜL’ün kuruluş yıllarından bu yana

yürüttüğü “Kendini Koruyan Kentler”

programı, artık bir kavrama dönüştü. Hem

kültürel farklılıklarıyla birlikte kent kimli-

ğini yaşatan hem de kentlilerin sosyal ve

fiziksel çevre ihtiyaçlarını bütüncül olarak

kapsayan bu kavram, koruma sözlüğü-

müzde yerini aldı.

“Kendini Koruyan Kentler” programının alt

yapısı yeniden güncellendi ve bu tanıma eri-

şecek yeni planlamalar yapabilmesi için

ÇEKÜL uzmanlarının desteğiyle yerel yöne-

timlerde uygulanmaya başladı. Bu güncel

haberi de sizinle paylaşmak istedik. 

İyi okumalar dileriz. 

50. SAYIYA ULAŞTIK

editörden

ÇEKÜL Vakfı Yayın Koordinatörü
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Marmara 

Üniversitesinde

kültür rüzgârı
Marmara Üniversitesinin bu yıl

ikinci kez düzenlediği Ulusal

ve Uluslararası Katılımlı Kültür

ve Sanat Günleri, 2-5 Mayıs

tarihlerinde gerçekleştirildi.

Konferans, panel, söyleşi, spor

aktiviteleri, halk oyunları gös-

terileri, konserler ile “Kültürler

Mozaiği Çarşısı” etkinliğine ev

sahipliği yapan etkinlik, öğren-

cilerin yoğun ilgisiyle karşı-

laştı. “Kültür mozaiği”

kavramını odağına alan “Kül-

türler Mozaiği Çarşısı”, farklı

kültürleri biraraya getirerek

kentlerin ve kültürlerin tanıtıl-

masını sağladı. “Kültürler

Mozaiği Çarşısı”na 7 bölgeden

8 kent katıldı: Diyarbakır,

Gaziantep, Giresun, Kahraman-

maraş, Kütahya, Sındırgı, Tepe-

başı ve Elazığ. Marmara

Üniversitesi, önümüzdeki yıl

da aynı etkinliği düzenlemeyi

düşünüyor. 

Prof. Dr. Metin Sözen’e Mardin’den ödül 
Ev sahipliğini Mardin Valiliği, Mardin Artuklu Üniversitesi ve MARSEV’in üstlen-

diği, Mardin’in tanıtım ve gelişmesine katkıda bulunan kişi ve kuruluşları ödüllendir-

mek amacıyla verilen Mardin Tanıtım ve Onur Ödülleri, üçüncü kez sahiplerini buldu.

Ödüller bu yıl “Kültür, Sanat, Edebiyat ve Mimari”, “Tanıtım”, “Girişim” ve “Turizm

Emekçileri” olmak üzere 4 dalda verildi. ÇEKÜL Vakfı Başkanı Prof. Dr. Metin Sözen

sivil ve kamu kuruluşlarının oybirliğiyle “Kültür, Sanat, Edebiyat ve Mimari” dalında

ödüle değer bulundu. Ödül seçici kurulu geniş katılımıyla dikkat çekiyor: Mardin Vali-

liği, Mardin Belediyesi, Mardin Artuklu Üniversitesi, DİKA, MAREV, MARSEV,

MARTOD, KEDEV, MAKİDER, Mardin Kent Konseyi, Mardin Kültür Turizm ve

Tanıtım Derneği, Mardin Esnaf ve Sanatkarlar Odası, Mardin Ticaret ve Sanayi Odası,

Deyrulzafaran Manastırı Bakım, Onarım ve Yaşatma Derneği ile Mardin Sakatlar Der-

neği.  ÇEKÜL Vakfının ve Prof. Dr. Metin Sözen’in tarihi kent Mardin’deki çalışma-

ları yıllar öncesine dayanıyor. Vakfın Mardin’de sürdürdüğü çalışmalar “Midyat/

Kültürel Zenginliğin Korunması” (2007) ve “Savur/Geleneksel Kültür, Aile İlişkisinin

Sürdüğü Bir Yerleşim” (2008) isimli kitaplarla yayımlanmış; Metin Sözen’e 2006

yılında dönemin Belediye Başkanı Metin Pamukçu tarafından fahri hemşerilik beratı

verilmişti. ÇEKÜL Vakfının Mardin Valiliği ile işbirliği sonucu, 2013 yılında yayımla-

nan Mardin Kültür Envanteri isimli kapsamlı kitap da, Mardin özelinde sürdürülen

çalışmalardan biri olarak kent arşivleri arasındaki yerini almıştı. 



Mimar Sinan Anma Etkinlikleri gerçekleştirildi 
Mimar Sinan, ölümünün 429. yılında Edirne’de düzenlenen etkinliklerle anıldı. Edirne Beledi-

yesi, T.Ü. Mimarlık Fakültesi, Edirne Kent Konseyi, TMMOB, Makine Mühendisleri Odası

Edirne Şubesi, İnşaat Mühendisleri Edirne temsilciliği, EFOD ve Mimarlar Odası İstanbul

Büyükkent Şubesi Edirne Temsilciliği, ÇEKÜL Vakfı Edirne temsilcisi Mehmet Tan ve

ÇEKÜL gönüllülerinin katkılarıyla 6-9 Nisan 2017 tarihleri arasında gerçekleştirilen anma

etkinlikleri, Sinan’ın eserlerini tekrar gündeme getirdi. Anma kapsamında TMMOB Mimarlar

Odası Edirne Temsilciliğinde Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan’ın katılımıyla bir basın

toplantısı düzenlendi. Mimar Sinan’ın Edirne’nin en anlamlı simgelerinden biri olduğuna dik-

kat çeken Recep Gürkan, Belediyenin Mimar Sinan projelerinden biri olan ve Prof. Dr. Metin

Sözen’ın danışmanlığında çalışmaları devam eden Şaheser Miniapark hakkında da bilgi verdi.

Anma etkinlikleri T.Ü. Mimarlık Fakültesinde Prof. Dr. Ünal Öziş, Doç Dr. Ahmet Yaraş, İnş.

Müh. Ali Ulaş’ın katılımıyla gerçekleştirilen panel, fotoğraf sergisi, bisiklet turu ve Mimar

Sinan Su Yolları Gezisi ile devam etti. 
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Uzbek Konağı
ziyarete açıldı

“İstanbul’un Doğal 

Bitkileri” ÇEKÜL 

Yayınlarından çıktı
ÇEKÜL Vakfı, araştırmacılar ve doğa tut-

kunları için önemli bir kaynakça niteli-

ğindeki “İstanbul’un Doğal Bitkileri”

kitabını yayımladı. İstanbul Üniversitesi

Orman Botaniği Anabilim Dalı Başkanı

ve ÇEKÜL Yüksek Danışma Kurulu

Üyesi Prof. Dr. Ünal Akkemik’in imza-

sını taşıyan kitap, İstanbul’un bitki çeşit-

liliğini gözler önüne seriyor. 8 bin 500

yıllık tarihi bir kent olan İstanbul, yoğun

nüfus baskısıyla doğayı doğrudan etkili-

yor. Akkemik, coğrafyayı paylaştığımız

doğal hayata, kent içinde bulunan bitki-

lere ilgi gösterirken, ilgiye bilgi katmayı

da hedefliyor. Üç iklim ve flora kuşağının

kesişme noktasında bulunan İstanbul,

dikkat çeken bir bitki tür sayısına sahip.

İstanbul'da yaklaşık 2200 bitki türünün

varlığını saptayan Prof. Dr. Ünal Akke-

mik, kitabında 982 tanesine yer verdi.

Akkemik, bitki tanımını kolaylaştıran

fotoğraflarla desteklenen hacimli çalış-

masını çiçek renklerine göre 9 ayrı

bölümde kurguladı. Kitapta, İstanbul'da

yok olma tehlikesi altındaki türleri de

incelemeniz mümkün. Kitabı www.cekul-

dukkan.org adresinden edinebilirsiniz. 

Söke Belediyesinin sürdürdüğü koruma ve canlan-

dırma faaliyetlerinden biri olan Uzbek Konağının

restorasyonu, 15 yıllık bir çalışma sürecinin ardın-

dan tamamlandı. Rumlar ile Giritli Müslümanların

tarih ve kültürünün izlerini taşıyan kent, Uzbek

Konağı restorasyonuyla da iki kültürü biraraya geti-

riyor.  19. yüzyılın son çeyreğinde Sökeli Rum Kal-

yanco tarafından kızı ve damadına düğün hediyesi

olarak verilmek üzere Atinalı bir mimara yaptırılan

konak, 1923 tarihli mübadele anlaşmasının ardın-

dan Ahmet Hilali Uzbek’in kullanımına geçmiş.

Restorasyonun tamamlanmasının ardından Ayşegül

Güngören’in küratörlüğünde düzenlenen Girit

Objeleri Sergisine ev sahipliği yapan konakta hem

Rumlara hem de Giritli Müslümanlara ait objeler

bulunuyor.  2002 yılında Söke Belediyesi tarafın-

dan başlatılan proje, tarihi Rum evlerinin bulun-

duğu Söke’nin Kemalpaşa Mahallesinde sürdürülen

pek çok restorasyon çalışmasından sadece biri. 





MARMARA BÖLGESİNE KIRKLARELİ’DEN BAKMAK
Kırklareli, coğrafi konumuyla Marmara Bölgesinin ana 

güzergâhları üzerine düşünmeye, Trakya bütününde koruma ve 
canlandırma çalışmalarını değerlendirmeye stratejik olarak geniş 

imkânlar sunan bir kent. Tarihi Kentler Birliği, bu imkânları 28-29 Nisan
tarihlerinde gerçekleştirilen Kırklareli Bölge Toplantısında tartıştı.
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M
armara Bölgesin-

deki Tarihi Kentler

Birliğine üye kent-

lerin belediye baş-

kanları ve

korumadan sorumlu uzman ekipleri, sivil

örgütler, akademisyenler ve kentlileri

buluşturan Kırklareli Bölge Toplantısı,

Tarihi Kentler Birliğinin ikinci Bölge Top-

lantısı olarak 28-29 Nisan tarihlerinde ger-

çekleştirildi. Adı, zengin ekosistemi ile hem

Türkiye hem de Avrupa’nın en önemli

ormanları arasında anılan Istranca Orman-

ları; bölgenin turizme açılmış tek mağarası

olan ve yarasa çeşitliliğiyle bilinen Dup-

nisa; eski Rum evleri ve konaklarının

bulunduğu Yayla Mahallesi; tarihi,

Osmanlı-Rus Savaşlarına dayanan Seyfi-

oğlu Tabyası, arkeolojik sit alanları ve daha

pek çok kültür varlığıyla Kırklareli, toplan-

tının hem ev sahibi hem de çevre kentlerle

ilişkiyi kuran ana kavşağı olarak detaylı bir

şekilde ele alındı. 

TKB Kırklareli Bölge Toplantısı, 28

Nisan’da Kırklareli Belediye Başkanı Meh-

met Siyam Kesimoğlu, TKB Encümen Üyesi

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Mus-

tafa Çelik ile Kültür Bakanlığı Anıtlar ve

Müzeler Genel Müdürü Yalçın Kurt’un açılış

konuşmasıyla başladı. 

Marmara ve Trakya Bölgesini 

Birlikte Düşünmek

Katılımcılar, Kırklareli Bölge Toplantısının

ikinci gününde Kırklareli Ticaret Borsası

Konferans Salonunda biraraya gelerek “Mar-

mara ve Trakya Bölgesini Birlikte Düşün-

mek” başlıklı panelde, bölge kentlerinin

etkileşim alanları ve bölgenin temel öncelik-

leri üzerine fikir alışverişinde bulundu. Panel

konuşmalarından önce yönetmenliğini Hasan

Özgen’in yaptığı Tarihi Kentler Birliği belge-

sel filmi gösterildi. Film gösteriminin ardın-

dan ÇEKÜL YDK Üyesi, şehir plancısı A.

TARİHİ KENTLER 
KIRKLARELİ’DE BULUŞTU

TKB Bölge Toplantılarının ikincisi, 28-29 Nisan tarihlerinde 
Kırklareli Belediyesinin ev sahipliğinde yapıldı. Toplantıda, 

Marmara Bölgesinin önemli bir parçası olan Trakya 
kentlerindeki koruma çalışmaları anlatıldı ve Marmara bütününde 

uygulanabilecek genel stratejiler konuşuldu.
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Faruk Göksu “Marmara Trakya Bütününde

TKB’nin Stratejileri” başlıklı bir sunum

yaptı. Göksu, bölgeye ilişkin stratejik bir

çerçeve niteliği taşıyan sunumunda bölge

kentleri arasında kurulması gereken ittifak-

ların altını çizdi. 

Faruk Göksu’nun giriş niteliğindeki 

konuşmasını takiben “Marmara ve Trakya

Bölgesini Birlikte Düşünmek” başlıklı

panel gerçekleştirildi. Tarihi Kentler Birliği

ve Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı

Yusuf Ziya Yılmaz’ın yönetiminde; 

Kırklareli Belediye Başkanı Mehmet Siyam

Kesimoğlu, Kültür Bakanlığı Anıtlar ve

Müzeler Genel Müdürü Yalçın Kurt, Bursa

Büyükşehir Belediyesi Kültür Sanat Danış-

manı  Ahmet Erdönmez ile Edirne 

Belediye Başkanı Recep Gürkan’ın katılı-

mıyla düzenlenen panel, geniş bir dinleyici

kitlesi tarafından takip edildi. Panelin 

ardından Mehmet Siyam Kesimoğlu, katı-

lımcı belediye başkanlarına teşekkür plaket-

lerini taktim etti. 

A. Faruk Göksu

ÇEKÜL YDK Üyesi,
şehir plancısı

Kentler arası ittifak-

lar, Trakya açısından

özellikle önemli. Bölgelerin bir gelişme

stratejisine ihtiyacı var. Trakya Bölgesinin

stratejisine Avrasya, Marmara ve Trakya

ölçeklerinden bakmamız gerekiyor. Bölge-

Mehmet Siyam

Kesimoğlu 

Kırklareli Belediye
Başkanı 

TKB, bugüne kolay

gelmedi; emek, sevgi, sabır ve ÇEKÜL Vakfı

Başkanı Metin Sözen’in vizyonu var bu yol-

culukta. Kentimizdeki bu buluşmayı, arka

plandaki emeği, sevgiyi ve yaratıcılığı bilerek

düzenliyoruz. Ancak belirtmek isterim ki,

andığımız önemli kıstasların dışında bir de

insan etkisinden söz etmeli. Kırklareli, “mutlu

insanlar şehri” olarak bilinir. Demokrasi kül-

türünün kökleştiği bir kent burası; insanlar

burada yaşamımıza tüm renkleriyle zenginlik

katıyor. Bunu tekrar hatırlatarak kentin, Bölge

Toplantısı süresince sevgi ve bilgisini paylaş-

maktan mutluluk duyacağını belirtmek iste-

rim. Biz, birikimimizi ve tecrübemizi, ortak

aklı kullanarak kente hizmet etmek üzere yola

çıktık. TKB Bölge Toplantısının bu amaca

büyük katkı sağlayacağına inanıyorum.

Mustafa Çelik 

TKB Encümen Üyesi ve
Kayseri Büyükşehir
Belediye Başkanı 

Geçmişi binlerce yıl

öncesine dayanan Anadolu kültür mirası yerel

yönetimler için önemli bir alt metindir. Her

birimizin yönettiği kent, eşsiz nitelikte…

Sözgelimi Kayseri’de 6 bin yıllık medeniye-

tin izlerini görmek mümkün. Kayseri Cumhu-

riyet Meydanında durup, 360 derecelik bir

dönüşle kenti izlerseniz bu büyük kültür

mirasıyla yüz yüze gelirsiniz. Bu mirası tanı-

mak ve korumak öncelikli görevimiz. Tekrar

söylemek gerekir ki Tarihi Kentler Birliği bu

nedenle büyük bir okul. Her birimiz TKB’nin

ve Prof. Dr. Metin Sözen’in izinden giderek

kentlerimiz için çalışıyor ve çalışmalarımızı

hep daha ileriye taşımaya gayret ediyoruz.

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

Tarihi Yayla Mahallesi
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nin bir geçiş coğrafyası olduğunu unutma-

yarak, kapasite yönetimini yeniden dikkate

almalı ve kentler arası etkileşimleri tartış-

malıyız. Yaklaşımdaki anahtar kavram,

denge olmalı. Bu coğrafyanın ekonomik-

ekolojik dengesini sağlayamazsak gelişimi

ıskalarız. Marmara Bölgesi, küresel ölçekte

bir geçiş koridorudur. Uluslararası yatırım-

lar bu bölgede yoğunlaşmış. Bu nedenle

kentsel stratejilerimizi idari bölgelerle,

havza eşikleriyle değil; farklı bölgeleme

eşikleriyle bulmalıyız. Ekonomik ve ekolo-

jik eşikler de bu bölgenin en önemli eşik-

leri. Artık bölgeler karakteristik alt

bölgelere ayrılıyor ve kentlerin kalkınma-

sını bölge bazında alınan stratejik kararlar

sağlıyor. Bu çerçeveden bakıldığında söz-

gelimi Kırklareli’de alınan karar bölgeyi;

bölgede alınan karar Kırklareli’ni doğrudan

etkileyebiliyor.

Bugün dünya dayanıklı kentleri konuşuyor.

Çünkü kentlerin günümüzdeki en önemli

sorunu, uluslararası göç ve ekonomik kırıl-

ganlıklar. Kentlerin, dışarıdan gelen bu

baskıya karşı nasıl dayanıklı olabileceğine

dair stratejiler geliştiriliyor. Şu anda “daya-

nıklı kent ve bölge” kavramı, öncelikli tar-

tışma konusu olarak beliriyor dünyada. Bir

diğer konu da “ekonomik üçgenler”.

Bugün kentler ancak birbirleriyle ilişki

içinde ekonomik olarak gelişebiliyor.

“Akıllı büyüme”, bir diğer program; artık

tematik koridor ve odaklar oluşturuluyor;

kentlerimizi bu program çerçevesinde nasıl

kurgulayabileceğimizi, “kentsel ittifaklar”

kavramıyla birlikte düşünmemiz gerekiyor

ki “kentsel ittifak” kavramı bizler için yeni

değil; toplantılarda sıklıkla gündemimize

gelen bir kavram. Kentsel koalisyonlar

oluşturmak, öncelikli yaklaşımımız olmalı. 

Marmara Bölgesi, 20’nin üzerindeki kent

sayısıyla çok geniş bir alana yayılıyor. Bu

kentlerin nasıl ittifaklar kurabileceğine

yakından bakmakta fayda var. Trakya 

Yalçın Kurt 

Kültür Bakanlığı 
Anıtlar ve Müzeler
Genel Müdürü 

Türkiye, inanılmaz bir

zenginliğe sahip. Biz, ülkemizin dağında

taşında, her köşesinde bulunan kültür varlık-

larına sahip çıkmaya çalışıyoruz. Bu zengin-

lik, geçmişe kıyasla çok daha kapsamlı,

derinlikli bir yaklaşımla korunmaya çalışılı-

yor. Bize düşen, stratejik planlarımızı konuş-

mak ve koordinasyonu sağlamaktır. Tarihi

Kentler Birliğinin toplantıları bu bağlamda

özellikle anlamlı çünkü istişare ediyor, adeta

birbirimizle yarışır gibi kentlerimizi koruma-

nın yollarını arıyoruz. Biliyoruz ki, eksikleri-

mizi ancak böyle tespit edebiliriz.

Kırklareli’deki bu toplantı, belirleyeceğimiz

çalışma başlıkları açısından, inanıyorum ki

çok elverişli geçecek.

Açılış konuşmalarından...
Tam metinlere www.tarihikentlerbirligi.org adresinden ulaşabilirsiniz.
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Bölgesini konuşurken yaklaşımı üç bilezik ile

belirleyebiliriz; 

Altın Bilezik: Bugün bölgeyi etkileyen en

önemli yatırım, Kuzey-Güney Marmara bağ-

lantı yolu. Körfez geçişi bitti; Çanakkale

Boğazı geçişi de tamamlandığında altın bile-

zik içindeki kentleri 4 saat içinde aşabilir hale

geleceğiz. Bu bir ulaşım ringidir ancak doğru

hesaplanmazsa bu ringin çarpan etkisi bazı

kentleri olumsuz etkileyebilir. 

Mavi Bilezik: Marmara Bölgesindeki kentle-

rin birbirleriyle ilişkilerini kurmak için bir

başka stratejiye daha ihtiyaç var; çünkü biz

kıyıyı, deniz ve nehirlerin imkânlarını iyi

yönetemiyoruz. 

Yeşil Bilezik: Son olarak burası ekolojik zen-

ginliği olan bir coğrafya. Bölgedeki ekolojik

değerleri bir çember içine alırsanız, yeşil bile-

zik dediğimiz bir diğer stratejik plana ulaşabi-

lirsiniz. 

Bu üç temel strateji Marmara Bölgesindeki

kentler tarafından tartışılmalı. Gelecek senaryo-

ları ancak bu tartışmalar ışığında yazılırsa böl-

gesel kalkınmanın imkânları yaratılmış olur.

Konuşmamı temel ilkelere değinerek bitirmek

istiyorum. Bugünün koşullarında yeni bölge

haritalarına, yeni bileziklere, yeni akslara ihti-

yaç duyuyoruz. Neleri tartışmalıyız? 

• Organizasyon ve roller bütün dünyada

değişiyor. Eski kurumların yerine özel-

likle sivil toplum örgütleriyle platform-

ların etkin olduğu yeni kurumlar ortaya

çıkıyor. Bu nedenle belediyeler ve bele-

diye başkanları, kendilerini yenilemeli. 

• Yeni finansman araçları yaratmalıyız.

Mavi ve yeşil dediğimiz yeni ekonomi-

leri, bilim-tasarım ve teknoloji gibi

yeni temalarla düşünmeliyiz. 

• Katılımı çeşitlendirmeli, kamu-özel-

sivil-yerel işbirliğinin gereğini yerine

getirmeliyiz. 

• Öncelikli ortak stratejiler belirlemeli-

yiz. Sürdürülebilir planlarda ortaklaş-

malıyız.Var olan planları biraraya

getirmeliyiz. 

• Mekânsal gelişim stratejilerini gözden

geçirerek, klasik imar planı anlayışını

terk etmeliyiz.

• Dünya ile ortaklaşacağımız bir bilgi

sistemi kurmalıyız. 

• Kentleri, kılgı dediğimiz pratikle

yönetebileceğimizi düşündük.

Kılgı ve kuram arasındaki ilişkiyi

tekrar oluşturmalı, eylem araçlarını

ortaya koymalıyız. 

• İletişim stratejisini önemseyerek, dene-

yimlerimizi aktarmayı öğrenmeliyiz. 

“Marmara Bölgesi 
için oluşturulacak 

senaryolarda ‘üç bilezik’
yaklaşımı dikkate 

alınırsa, geleceğe ilişkin
doğru bir yaklaşım 
belirlemiş oluruz.”

Seyfioğlu Tabyaları



15

Mehmet Siyam

Kesimoğlu 

Kırklareli 
Belediye Başkanı  

1870 yılında belediye

olan Kırklareli’de sürdürülen çalışmalar ile

kente kimliğini kazandıran kültür mirası değer-

lerini anlatırken, günümüzden 8 bin 200 yıl

öncesine dayanan arkeolojik kazı çalışmalarını

aktarmakta fayda var. Çünkü bu kazılar ile

Trakya Bölgesindeki yaşam hakkında önemli

bilgilere erişmiş bulunuyoruz. Aşağı Pınar

Höyüğü kazıları 1993 yılından beri Prof. Dr.

Mehmet Özdoğan’ın başkanlığında sürdürülü-

yor. Kazılarda ortaya çıkarılan buluntular müze-

mizde sergileniyor; kazı alanında da

buluntuların imitasyonlarını sergiliyoruz. Yakla-

şık 24 yıldır devam eden bu çalışma, kentimizin

ve bölgemizin tarihine güçlü bir ışık tutuyor.

Kırklareli merkezinde 5 tescilli cami bulunuyor.

Restorasyonu planlanan 10 tarihi çeşme de kısa

zamanda işler hale getirilecek. Kent sınırlarımız

içinde sadece Osmanlı dönemine ait mezarlar

var; bu mezar alanlarının çevre düzenlemesi ve

ışıklandırmasını yaparak hak ettiği değere ulaş-

ması için çalışıyoruz. Kentimizin özelliği, inanç

hoşgörüsüne sahip olmasıdır. Yaklaşık 300 yıl-

lık bir geçmişi olduğu bilinen Yahudi mezarlı-

ğını da ziyarete açmak niyetindeyiz. 

’93 Harbi ile Kurtuluş Savaşından kalan tabya-

ların restorasyonunun da kent için önemli bir

kazanım olacağını düşünüyoruz. Tabyalar özel-

likle tarihe olan sorumluluğumuz nedeniyle

gündemimizde bulunuyor. Kırklareli tarihinde

önemli bir yeri olan bir diğer kültür varlığımız

ise, Gar Binası. Tarihi Kırklareli Gar Binası ve

alanının Belediyeye devredilmesi için girişimle-

rimiz devam ediyor. Bir tarih, gözümüzün

önünde yok olmasın diye çalışıyoruz. Gar Bina-

sını aslına uygun bir şekilde restore ederek, çev-

resiyle birlikte bir vahaya dönüştürmek

niyetindeyiz. 

Bir diğer çalışmamız da üzüm bağlarıyla ilgili.

Bulgar hâkimiyetinde olduğumuz dönemdeki

ismimiz, Lozengrad, yani üzüm şehri. 19. yüz-

yıl başında Kırklareli’den Fransa’ya 5 yıl

süreyle şarap gönderilmiş. Aynı dönemde Müs-

lüman kentli de Hardaliye üretmiş; bugün, Har-

daliye’yi tekrar hatırlatmaya çalışıyoruz. Bir

kültür etkinliği olarak bağbozumu şenliklerini

Tarihi Yayla Mahallesi



16

Tarihi Yayla Mahallesi
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tekrar gündemimize alarak, üreticiyi destekle-

meyi ve bu kültürü yaşatmayı hedefledik. 

Son olarak, Kırklareli doğal değerler açısın-

dan zengin bir kent. Doğal mirasımızın korun-

ması bizler için önemli. Özellikle İgneada’da

yapılması planlanan termik ve nükleer santral

projelerine karşıyız; yapılmaması için tüm

yöre halkıyla birlikte çalışıyoruz.

Yalçın Kurt 

Kültür Bakanlığı 
Anıtlar ve Müzeler
Genel Müdürü

Türkiye’de kayıtlı 

17 bin arkeolojik ve doğal sit alanı; 

yaklaşık 103 bin taşınmaz kültür varlığı var. 

Zengin kültür varlıklarının bulunduğu kentle-

rimizden biri de Kırklareli. İl genelinde 442

sit alanı, 500 taşınmaz kültür varlığı bulunu-

yor. Bunlardan 151 sit alanı ve 195 kültür 

varlığı merkezde yer alıyor. Özellikle Kırkla-

reli’deki tabyaların restore edilerek ziyarete

açılması gündeme alınmalı. 81 ilde envanter

çalışmaları yapılıyor ama önemli olan nasıl

değerlendirileceği. Sivil mimarlık örneklerin-

den han, hamam, çeşme ve diğer taşınmaz

kültür varlıklarının ayağa kaldırılması, kulla-

nıma açık hale getirilmesi gerekiyor. Kültür

ve Turizm Bakanlığının hem proje hem de

restorasyon için hibe yardımları var; şu anda

Kırklareli’de 5 yapıya proje ve uygulama des-

teği veriyoruz. Bu talepler belediyeler aracılı-

ğıyla geldiğinde, yani organize bir başvuru

söz konusu olduğunda işleyiş de daha hızlı ve

sorunsuz ilerliyor.  Kırklareli için yaklaşık 1

milyon 800 bin TL’lik bir emlak katkı payı-

mız var. Kent, önceliklerine göre bir plan yap-

malı. Yasaya göre emlak katkı gelirlerinden

gelen yüzde 10 dilimindeki pay, yine kentin

kültür varlıklarına harcanacak. Başka teşvik-

ler de var; toplantılarda bu desteklerden özel-

likle söz ediyorum. KUDEB’lerin kurulmasını

bu nedenle özellikle önemsiyoruz. Tarihi

Kentler Birliği ve ÇEKÜL Vakfının çizdiği

yol haritasının devam etmesi gerekiyor. El ele,

gönül gönüle hareket ederek, Anadolu’nun

kültür varlığını ayağa kaldırmak, bize zengin-

lik olarak dönecektir. 

Ahmet Erdönmez

Bursa Büyükşehir 
Belediyesi Kültür ve
Sanat Danışmanı 

Bursa’dan 6 padişah

geçti; bu izlerin görünebileceği tarihi akslar

oluşturduk. Surların restorasyonu yaptık ve

kent içinde görünür olmalarını sağladık.

Tarihi çarşı ve hanlar bölgesini de bütüncül

bir yaklaşımla ele alarak çarşının canlanma-

sını sağladık. Tüm bu çalışmalarımız olumlu

sonuç verdi ve yoğun emeklerle hazırlanan

alan yönetim planıyla UNESCO Dünya Miras

Listesine girmeyi başardık. 

Bu alanda helikopterle yaptığımız bir basın

gezisi sırasında İznik Gölündeki kalıntıları

fark ettik. Uludağ Üniversitesiyle yürütülen

çalışmalarda kalıntıların 1500 yıllık bir şapele

ait olduğu ortaya çıktı. Müzeler Genel Müdür-

lüğünün öncülüğünde sürdürülen su altı

arkeolojik çalışmaları sonuçlandığında, şapeli

su altı müzesi olarak turizme kazandırmayı

planlıyoruz.  Büyükşehir Belediyesi olarak

özellikle diğer yarımız olan Balkanlarla ilişki-

lerimizi sıcak tutuyoruz. Balkan kentlerinde

restorasyon, işlevlendirme, çevre düzenlemesi

ve kültürel etkinlikler gibi pek çok çalışma

yapıyoruz. Edirne ve Kırklareli’nin kurduğu

uluslararası bağlantıları da yakında takip edi-

yoruz. Tarihi Kentler Birliğinin hedefleri doğ-

rultusunda ve Faruk Göksu’nun önerdiği

stratejiler ile ilişkiler ağımızı güçlendirmemiz

gerektiğine inanıyoruz.  

“İğneada’da yapılması
planlanan termik 
ve nükleer santral 

projelerine karşıyız;
yapılmaması için 

bölge halkıyla birlikte
çalışıyoruz.” 
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Recep Gürkan 

Edirne Belediye
Başkanı 

Tarihçiler Edirne

için Bursa’nın oğlu,

İstanbul’un babası der. Doğru bir tanımla-

madır bu. Edirne, imparatorluğun kurul-

duğu kenttir. Dolayısıyla tarihi

zenginliğinin arkasında bir emperyal baş-

kenti olmasının etkisi yadsınamaz. 

324 sit alanının yer aldığı Edirne’de, 1284

taşınmaz kültür varlığı bulunuyor. Edirne,

Mimar Sinan’ın ustalık eserim dediği Seli-

miye Camisi ve Külliyesine ev sahipliği

yapıyor. Selimiye Camisi ve çevresi, 2011

yılında UNESCO Dünya Kültür Miras

Listesine girdi. Ayrıca Kırkpınar Güreşleri

2010 yılında somut olmayan kültür mirası

kapsamında Listeye girmişti. UNESCO

Listesinde yer alan ebru sanatını ise İstan-

bul’la paylaşıyoruz. Son iki yılda 1293

metre uzunluğuyla dünyanın en uzun taş

köprüsü olan Uzunköprü ve II. Beyazıt’ın

1488 tarihinde kente kazandırdığı II.

Beyazıt Külliyesi ve Şifahane de aday lis-

tesinde bulunuyor. Kentimizdeki 30 tabya-

nın en önemlisi olan ve Kültür ve Turizm

Bakanlığının desteğiyle restore edilen

Hıdırlık Tabyası yakın tarihte Balkan

Tarihi Müzesi olarak kente kazandırılacak. 

Kentimizin en yüksek noktası olan Hıdır

Baba Tepesinde, 40 dönümlük bir alanda

Sinan’ın Türkiye ve dünyadaki toplam 99

eserinin 1/25 ölçekli parkını yapıyoruz.

Şaheser isimli bu parkta Edirne Belediyesi

Uluslararası Mimar Sinan Araştırmaları

Merkezi de yer alacak. Parkın merkezine

konumlanacak Selimiye Camisi maketinin

önünde durup başınızı kaldırdığınızda da

Selimiye’nin kendisini görebileceksiniz;

özellikle kurguladığımız bir aks bu.

Sinan’ı geleceğe taşıyacak çalışmalara

devam edeceğiz.

“Edirne ve Kırklareli’nin kurduğu 
uluslararası bağlantıları yakından izlemek, bölgeyi 

bütüncül bir yaklaşımla değerlendirmek, 
TKB’nin çalışma ve etkinlik 

alanını genişletebilecek bir etki yaratacaktır.”

Longoz Ormanları, İğneada
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Prof. Dr. Metin Sözen

ÇEKÜL Vakfı ve Tarihi
Kentler Birliği Danışma
Kurulu Başkanı  

Türkiye uzun yıllarını,

yanlış kaynak kullanımı ve uzmanların yetişme-

sine olanak tanımayan, yerelde teknik personel

zafiyetini büyüten bir kısır döngü ile harcadı.

Ancak bu toplantıda görüyoruz ki kentlerine ve

bölgelerine sahip olanların konuşmaya başla-

ması, bir dönüm noktasıdır. Her biri farklı mes-

lek gruplarından gelen belediye başkanlarımız,

koruma çalışmalarına gönül vererek yönetiyor

kentlerini. Bu nedenle özellikle şimdi, ülkeyi

yönetenlerden bazı isteklerimiz olmalı. Önce-

likle, yerelin geliştirdiği projeleri anlamlı bir

şekilde okuyabilecek bir Ankara istiyoruz. Yere-

lin ihtiyaçlarından doğmuş, yerelin sınırlı ola-

naklarına rağmen projeye dönüşmüş çalışmaların

değer görmesini istiyoruz.

Merkezden tayin edilmiş yöneticiler ve onların,

kentlere biçtikleri rolleri gördük. Ama burada bir

yanlışlık var. Şu anda belediye başkanlarımızın

ne yaptığını biliyoruz; artık bu kısır döngünün

bittiği yerdeyiz; yeni dinamiklere ihtiyacımız var.

Akıllı insanlar, akıllı insanlarla el sıkıştıkları

zaman ortaya akıllı sonuçlar çıkar. Bu toplantı-

nın sonucu şu: Türkiye ilk defa yerelden evren-

sele uzanan, yaşadığı yere benzeyen insanların

eli ile yüzünü yıkamakta, pasını çıkartmakta ve

kendisi olmaktadır. Bu çok önemli bir değişim-

dir ve çok iyi saptanması gerekmektedir. Yapılan

çalışmaların, verilen emeğin belgelenmesi,

kayda geçirilmesi gerekiyor. 

Son olarak müze demek; eğitime saygı göster-

mek, çocuklarımızın yakın çevreleriyle, kentle-

riyle ilişki kurmasına olanak vermek demek. O

nedenle küçük büyük tüm yerleşimlerde o kentle

bağ kurabileceğimiz müzeler kurulmaya devam

etmeli. Tarihi Çarşılar Federasyonuyla birlikte

yürüttüğümüz envanter çalışmalarında inanılmaz

belgelerle karşılaştık. Çarşılar, gelecek yıllarda

kentlerin en canlı noktasını oluşturacak; bunu,

bütün dünyaya duyuruyoruz. Kasım ayında 

gerçekleştirilecek olan Antalya’daki YAPEX

Restorasyon Fuarında yansımalarını hep 

birlikte göreceğiz. 

Yusuf Ziya Yılmaz

Tarihi Kentler Birliği 
ve Samsun Büyükşehir 
Belediye Başkanı  

İnsanlık tarihinin bellek

merkezi olduğunu söylediğimiz kentlerin, korun-

ması ve koruma çalışmalarında ilerlemesi gibi

bir görevimiz var. Panelde başkanlarımızın

sunumlarıyla kentlerinde yaptıkları önemli resto-

rasyon, işlevlendirme, sokak sağlıklaştırma

çalışmalarını dinledik. Bu kadar önemli işleri

yapmak, okyanusu geçmeye benzer. İşte biz,

okyanusu geçerken sanki derede boğuluyoruz.

Yarım kalmış inşaatlar ve bakımsız evler kentle-

rin girişinde karşımıza çıktığı vakit, derede

boğulmuş oluyoruz. Sıvasız, boyasız, salkım

saçak binalar, kentlerimizi katlediyor. Kenti-

mize, ülkemize bunu yapamayız. Bu kapanış

konuşmasındaki önerim; kentlerimize döndüğü-

müzde, çevremize bir de bu gözle bakalım;

bakımsız binaları bir an evvel kentlerimize yakı-

şır hale getirelim. 

Değerlendirme konuşmaları

Seyfioğlu Tabyası
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T
arihi Kentler Birliğinin Bölge Top-

lantıları bu yıl çok farklı boyutlara

ulaşmış bulunuyor. Mart ayında

tüm Karadeniz Bölgesini içeren

Safranbolu Toplantısının ardından

Kırklareli Bölge Toplantısı, üç temel alanda ortak

başlıklar altında güçlendirmeyi hedefliyordu.

Uzun çalışmaların ışığında, ulaşılan verilerin bir

stratejik plana bağlanması sürecinin sonucu Kırk-

lareli Toplantısı bir bakıma sorumlukların payla-

şılması niteliğindeydi. Marmara-Trakya

bütünlüğü kadar, Balkan ülkeleriyle nasıl “kültür

ağı” oluşturabileceğimizin açıklığa kavuşturul-

ması da gündemin önemli bir noktasıydı. Bunu bir

bakıma doğal yapıda da görmüştük.

Ülkeleri birbirine bağlayan su kaynakları, orman

dokusunun kendine özgü kenetlenmiş yapısı, artık

gecikmeden ortak projelere gitmemizi kaçınılmaz

kılıyordu. Doğada denge bozukluğu “yaşam şansı-

mızı” kısıtladığı kadar, uluslararası ölçüleri de zor-

luyor; ister istemez uluslararası sorunlara dönüşme

olasılığını karşımıza çıkarıyor, geleceğimizi de

zorluyordu. Bu noktada çok dikkatli olmamız gere-

kiyordu. Örneğin, Ergene Nehrinde büyüyen çevre

sorununun boyutlanması, zamanında önlem alın-

masıyla çözülebilirdi. Bunun uluslararası sularda

karşımıza çıkması, dönüşü olmayan bir yola girdi-

ğimiz konusunda bir uyarıydı.

TKB ve ÇEKÜL Vakfının çabalarının A. Faruk

Göksu’nun sunumunda, “ortak bir dile ve sorumlu-

luğa” dönüşmesi, toplantının temel hedeflerinden

biri oldu. Doğa ve kültür önceliğiyle bölgeye yeni-

den bakmanın gerekliliği, tüm konuşmalar ve tartış-

malarda da belirgin bir şekilde ortaya çıktı.

Derinlikli tarihin ilk evresinden günümüze akıp

gelen tüm değerlerin bir bölümünü Kırklareli’de de

somut olarak algılamak, katılımcılar açısından

önemli bir deneyimdi. Özellikle bu süreçte birleşti-

rici bir dizi başlığın gündeme taşınması, bölgede

açılım sağlayacak nitelikteydi. Doğal, tarihsel ve

kültürel değerlere artık bütüncül bakmak, temel

hedeflerden biri olmalıydı. 

Örneğin, bölgede bir dönem egemen olan Trakların

sınır ötesi bir bütünlüğe ihtiyaç göstermesi, tarihe

bakışımızı yönlendirecek nitelikteydi. Aynı çizgide

Bursa-Edirne gibi Osmanlı başkentlerini de birlikte

düşünmek zorundaydık. Yalnız Mimar Sinan’ın

yapıtlarını Marmara-Trakya ve Balkanlar’da izle-

mek, geçmişe farklı bakmayı gerekli kılmaktaydı.

Diğer yandan Osmanlı askeri yapıları için de aynı

yaklaşım söz konusuydu. Edirne’de son olarak

değerlendirme

BİRİKİMLİ BİR
COĞRAFYAYI

BİRLİKTE
DÜŞÜNMEK

ÇEKÜL Vakfı ve TKB Danışma Kurulu Başkanı
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Hıdırlık Tabyasının onarılması-işlevlendirilmesi,

Kırklareli’de hepimizin onarılmasını istediği tab-

yaların da artık gündeme getirilmesini gerektiri-

yordu. Tüm örneklerin gecikmeden envanterinin

çıkarılması, ortak programa alınması, ülkemiz için

büyük bir kazanım olacak. Bunun zamanının gel-

diği, Kültür Bakanlığı Anıtlar ve Müzeler Genel

Müdürü Yalçın Kurt tarafından da vurgulandı.

Hıdırlık Tabyası bir örnek olmak üzere diğer 

tabyalara da işlev vermek, savaş anılarıyla dolu

halkımızın barış özlemini de pekiştirecekti. 

Bu bir iyi niyet örneği değildi; Balkanlar’daki

yaşamımızı anımsamak, tarihimizi doğru okumak,

“yaşatırsak yaşayacak” dedirtmek için hepimizin

sorumluluk taşıdığı bir konuydu. Savaş-barış, 

yok olmak-yaşatmak ikileminde yaşatmaktan 

yana olmamız, ayrıca ortak kaderimizdir. 

Kırklareli’nin içten ev sahipliğinde yeni düşünce-

lerle yeni başlıklara ulaşmak, bunu uygulamaya

dönüştürmek, yerel-ulusal-uluslararası yeni 

birliktelikleri güçlendirmek hepimizin ortak 

gündemi gibi gözüküyor. Kırklareli Bölge 

Toplantısı bir kez daha bize bunları anımsattı...

Toplantının bütününe baktığımız zaman, açılış

konuşmalarından değerlendirme, kapanış konuş-

malarına kadar süren açıklama ve tartışmalar, bir-

birini tamamlayan nitelikteydi. Ev sahibi Kırklareli

Belediye Başkanı Mehmet Siyam Kesimoğlu.

Kırklareli’deki tarih derinliğini tüm evreleriyle

sunarak ve başarılı uygulamaların altını çizerek

katılımcılara gezi süresince karşılaşacakları kalıcı

çabaları bütünüyle yansıtabildi. Kültür Bakanlığı

Anıtlar ve Müzeler Genel Müdürü Yalçın Kurt ise

Bakanlığın son girişimlerini ve bu bölgedeki “sür-

dürülen çabaları” sayısal değerlerle beraber topluca

sunarak gelecek hedeflere ışık tuttu. Daha önce de

belirtiğimiz gibi, Osmanlı’nin ilk başkenti Bur-

sa’da elde edilen büyük gelişmeyi, Ahmet Erdön-

mez, ülkemiz açısından da önemli bir deneyim

olarak vurguladı: 300’ü aşkın kalıcı yayın, birbirini

izleyen müzeler, ayrıntılara inilmiş yol haritasıyla

Bursa-Edirne bağlantısının ipuçları vardı konuşma-

sında. Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan,

Edirne’de son yıllardaki büyük gelişmeleri Mar-

mara-Trakya bütünü kadar, Balkan ülkeleriyle bir-

likte düşünmeyi kaçınılmaz bir yöntem olarak vur-

guladı. Ayrıca Mimar Sinan’ın Selimiye’siyle

UNESCO Dünya Mirasına girmenin önemi ve

somut olmayan kültürel mirasla pekiştirilecek

çalışmalar, bu toplantıdaki yöntemin doğruluğunun

anlaşılmasını sağladı.

Değerlendirme ve kapanış konuşmalarıyla ise,

önümüzdeki hedefleri kalıcı kılmanın tüm TKB

üye belediyeleri için kaçınılmaz bir süreklilik

olduğu düşüncesi vurgulandı. Bu arada, TKB Baş-

kanı Yusuf Ziya Yılmaz artık kentlerin “görsel

bütünlüğe ulaşmasının”, yanlışlardan arındırılması-

nın zamanının geldiğini, bu yolda Samsun’daki

girişimlerinin bir örnek olarak düşünülmesini tüm

üyelerden beklediklerini ifade ederek, bu güne

kadar gelen TKB üye belediyelerinin başarılarının

bir mutluluk olduğunu belirtti.

Tarihi Yayla Mahallesinden pencere detayı
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Kırklareli, Anadolu'dan Balkanlar'a geçişte yüzyıllarca stratejik bir
önemde olmuş. Farklı kültürlerin izlerini taşıyor; Karadeniz sahil şeridi 

ve Istranca Dağlarıyla doğal bir sınıra sahip; Hıdrellez ve Kakava 
şenlikleriyle Türkiye ve Avrupa'dan turistlerin yoğun ilgisiyle karşılaşıyor... 
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İstanbul Üniversitesi

Prehistorya Anabilim

Dalı, 1993 yılında

Alman Arkeoloji Ensti-

tüsü ve İstanbul Teknik

Üniversitesi başta

olmak üzere, çeşitli

kurumlardan uzmanla-

rın katılımıyla bir ekip

oluşturarak, bölgede

arkeolojik kazı çalış-

malarını başlattı.

Bugün Pınar Mahalle-

sinde oluşturulan bir

sergi alanıyla Kırkla-

reli arkeolojik kazı

çalışmalarını izlemek

mümkün. Buluntuların

kopyaları, yöre halkı-

nın “iğmeli ev” olarak

adlandırdığı, iki ağacın

birbirine çatılmasıyla

oluşturulan ters “v”

şeklindeki çatkıların art

arda dizilerek birbirine

bağlanmasıyla oluştu-

rulmuş evlerde sergile-

niyor. Aşağı Pınar

kazısının 2. ve 3.

tabaka yapılarıyla da

benzeşen bu mimari

gelenek, Aşağı Pınar

Açık Hava Müzesinde

belgelenmiş. Açık

Hava Müzesi ile kentin

tarihini arkeoloji reh-

berliğinde, mimari yapı

örnekleriyle öğrenmek

mümkün. 

Aşağı Pınar Açık Hava Müzesi

Demirköy Fatih Dökümhanesi
İstanbul’un fethi sırasında kullanılan top ve güllelerinin bir

bölümü Demirköy Fatih Dökümhanesinde imal edilmiş.

Kısmen korunarak ulaşmış olan Dökümhanede 2001’den

bu yana kazı çalışmaları devam ediyor. Osmanlı Dev-

leti’nin önemli sanayi tesislerinden biri olan Dökümhane,

yaklaşık 10 bin metrekarelik bir alan kaplıyor. Osmanlı

ordularının harp malzemeleri; gemi, top, silah ve yapı mal-

zemelerinin üretildiği bu tesisin önemli bir diğer özelliği de,

gerekli olan enerjinin o dönem, su ile sağlanmış olması.  

Kırklareli Tren İstasyonu 
1873 yılında Avusturyalılar tarafından yaptırılan İstasyon Garı ve tren hattı, uzun tarihinde

hem savaşlara ve toplu göçlere hem de kentin günlük hayatının renklerine tanıklık etmiş.

Bugün işlevsiz olan tren hattı ve Gar Binası, istasyon çalışanlarının aileleri tarafından aktarı-

lan hikâyelerde ve kentlilerin anılarında canlılığını koruyor. Arasta esnafının haftalık alışveri-

şini yapmak üzere İstanbul Kapalıçarşı’ya gidişinde Gar sakinliğini koruyor olsa bile,

dönüşler büyük bir harekete ve kalabalığa sahne olurmuş. Keza asker uğurlamalarında da

kalabalıklar istasyon meydanında toplanırmış. Şimdi, tarihi Gar Binasına bakan bir park var;

kentliler gezmek; çocuklar oynamak için istasyon meydanına geliyor. Kırklareli Tren İstas-

yonu ve Gar Binası, kentin hüzünlü ama canlı bir dokusu olarak duruyor yerinde. 

Tarihin Merkezi
Yayla Mahallesi
Kırklareli’nin üzerine kurulduğu iki

tepeden birinde bulunan Yayla Mahal-

lesi, kentin en eski yerleşim merkezi

olarak biliniyor. Mahallede, ıhlamur

ağaçlarının altındaki meydanı çevrele-

yen sokaklar boyunca tarihi Kırklareli

Evleri sıralanıyor. 19. ve 20. yüzyıl baş-

larına tarihlenen yapıların bir kısmı

Türkler tarafından döneme özgü cephe

süslemeleri kullanılarak; bir kısmı da

Rum ustalar tarafından Neo-klasik

üslupla yapılmış. Kentsel Sit Alanı ola-

rak tescillenerek korumaya alınan

mahallede, yine koruma altında bulunan

18 sivil mimarlık örneği bulunuyor.

2005 yılında geçirdiği yangından sonra

kullanılmaz duruma gelen ve restoras-

yon çalışmaları süren Tevfik Fikret İlk-

öğretim Okulu (Eski Aya Sarande

Kilisesi), Vakıflar Öğrenci Yurdu (Eski

Adliye Binası), eski Yetimhane Binası

(Darüleytam); Yayla Mahallesinin

önemli yapıları arasında yer alıyor.   
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EDİRNE’DE GEÇMİŞLE BUGÜN BULUŞTU

Edirne Kent Belleği Müzesi, kentlilerin aidiyet 
bağlarını güçlendirmek ve kent bilincine sahip hemşeriler 

yetiştirmek amacıyla ziyarete açıldı.

E
dirne’de bir sivil mimarlık

örneği olan Hafızağa Konağı,

adını döneminin siyasi figürle-

rinden Hafız Ağa’dan almış. İtti-

hat ve Terakki Cemiyetinin gizli

toplantılarına ev sahipliği yapmış olan konağın

restorasyonu ÇEKÜL Vakfı tarafından gerçekleş-

tirildi. Bir dönem Edirne eski valisi Fahri

Yücel’in anısına Edirne Fahri Yücel Kent Müzesi

olarak hizmet veren Hafızağa Konağı, müzenin

kapanmasıyla atıl durumdaydı. 2015’ten bu yana

Edirne Belediyesinin mülkiyetinde olan ve Mayıs

ayında açılış töreni yapılan müze, kent belleğinin

en önemli taşıyıcılarından biri. 

MÖ. 4 binli yıllarda Trakya’ya ismini veren

Traklar tarafından kurulan Edirne, Anadolu ve

Avrupa arasındaki geçiş noktasında konumlan-

dığı için tarihi boyunca farklı kültürlerin ve

dinlerin biraraya geldiği bir kent oldu. Birçok

medeniyetten izler taşıyan Edirne, gerek anıt-

sal yapıları gerekse sivil mimari örnekleriyle

kültür mirası rotasının Anadolu’daki önemli

duraklarından biri.  
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Trakya Kalkınma Ajansının 2015 yılı “Küçük

Ölçekli Altyapı Mali Destek Programı” kapsa-

mında Edirne Belediyesi tarafından hazırlanan

“Tarihi Değerleri İle Yaşayan ve Yaşatılan

Edirne” başlıklı proje başarılı bulununca, tarihi

Hafızağa Konağının Edirne Kent Belleği

Müzesi olarak düzenlenmesi çalışmaları başla-

tılmıştı. Bir açık hava müzesi niteliğinde olan

Edirne, iki yıl süren bu çalışmanın ardından

Kent Müzesine kavuştu. Edirne Kent 

Belleği Müzesi, kentin kuruluşundan bugüne,

kentin tarihi, coğrafi, kültürel, sosyal, ekono-

mik, ticari ve turistik yapısına dair bilgiler

sunan obje, eser ve dokümanları biraraya 

getiriyor. Edirne’nin gelişim hikâyesinde önem

taşıyan kişi ve olayları; kentin kırılma dönem-

lerine ilişkin araştırmaları ve bu araştırmalar

yoluyla elde edilen belgeleri sergi ve sunum

alanlarında kentlilerin ilgisine sunan Edirne

Belediyesi bu yolla tarihi tazeliyor, kent 

belleğini genç kuşaklara aktarıyor. Edirnelileri

kendi değerleriyle yeniden buluşturmayı

hedefleyen Edirne Kent Belleği Müzesi kentin

tarihsel serüvenini canlı tutma, sözlü kültür

belgelerini bugüne taşıma sorumluluğuyla

hareket ederek sözlü tarihe ilişkin çalışmaları

da bünyesine katmış. Müzeye dair bir diğer

ayrıntı da, eğitim çalışmalarına verdiği 

öncelik. Müze çocuklara yönelik hazırlanan

atölye çalışmalarıyla en genç Edirnelilere de

hemşerilik bilincini aktarmayı çalışırken, 

diğer yandan da bir sürekli uğraş olarak 

“kentime nasıl katkıda bulunabilirim?” soru-

sunu gündemde tutmayı amaçlıyor; ziyaretçile-

rinin müzeyi gezdikten sonra bu soruyu

sormasını hedefliyor. 



A
ltınova Belediyesinin,

ilçenin tarihi ve kültürel

yapıları/bölgeleri üzerine

gündemine aldığı çalışma-

lar, TKB’nin Eskişehir

Bölge Toplantısı akabinde Altınova Belediye-

sinde yapılan toplantıda görüşüldü. Belediye

Başkanı Dr. Metin Oral ve uzman ekibiyle

Altınova Belediyesinde biraraya gelen ÇEKÜL

heyeti, Altınova tanıtım filmini izledi; Dr.

Metin Oral ve Mimar Sinan Güzel Sanatlar

Üniversitesi Öğretim Üyesi Yard. Doç. Dr.

Selçuk Seçkin’in sunumlarıyla bölgenin kültü-

rel ve tarihi mirası hakkında bilgi aldı. 

Çobankale Kalesi, Helenapolis Antik Kenti, Dil-

burnu Deniz Feneri, Herzekzade Ahmet Paşa

Hamamı, Hersek Gölevi ve Hersek Lagününü

çalışma programına alan Altınova Belediyesi,

çalışma alanında yaptığı doğal ve kültürel

değerler analizini aktardı. Kocaeli, Bursa, Çift-

likköy ve İzmit Körfeziyle çevrili olan Altınova,

hem ulaşım kavşağına konumlanmış olması

hem zengin tarım arazileri ve bitki çeşitliliği

hem de bahar aylarında Avrupa ve Afrika’dan

göç eden kuşlara ev sahipliği yapması nedeniyle

önemli bir kent.  Altınova’nın tarihinde önemli

bir yeri olan Çobankale Kalesi, antik dönemde

İstanbul, İznik ve İzmit’i birbirine bağlayan ve

İznik’ten başlayarak Altınova Hersek Mahalle-

sinde denize ulaşan yol üzerindeki stratejik

nokta üzerine kurulmuş. 11. yüzyıl ile 14. yüz-

yıla kadar olan süreçte inşa edildiği düşünülen

Kale, 3. Derece Arkeolojik Sit Alanı iken arkeo-

lojik potansiyeli göz önünde bulundurularak

Kocaeli Kültür Varlıkları Koruma Bölge Kurul

üyeleri tarafından 2. Derecede Arkeolojik Sit

Alanı olarak ilan edildi. Çobankale Kalesinde

2010 yılından itibaren kazı ve bitki temizliği

çalışmaları sürdürülüyor. 

Kentte bugün hâlâ kullanılmakta olan Dilburnu

Deniz Feneri; 1. Konstantin’in annesi Azize

Helena’nın doğum yeri Helenapolis Antik
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ALTINOVA 
ARKEOLOJİK MİRASINI KEŞFEDİYOR

Altınova Belediyesi uzun bir ön çalışmanın sonunda, kendi 
tarihine doğru yolculuğa çıkmaya hazır. Ulaşım kavşağında bulunan,

verimli tarım arazileri üzerine kurulmuş kent, kuş katarlarının göç
güzergâhında önemli bir nokta olmasıyla dikkat çekiyor. 



Kenti; 16. yüzyıl Osmanlı mimarisinin tipik

özelliklerini taşıyan Hersekzade Ahmet Paşa

Hamamı; Mustafa Kemal Atatürk’ü ağırlayan

Hersek Gölevi restorasyon çalışmaları devam

eden önemli yapılar arasında yer alıyor. 

Başta su kuşları olmak üzere, bahar aylarında

göç eden yüz binlerce kuşun göç yolu üzerinde

bulunan Altınova, kuş gözlemcilerinin de ziya-

ret ettiği başlıca kentlerden biri. Kuşların bes-

lenme ve dinlenme mekânı olan Hersek

Lagünü, Marmara Denizinin güneyinde bulunan

az sayıdaki lagün sisteminden biri olması nede-

niyle de önemli. Lagün kış aylarında donmadığı

için, başta ördekler olmak üzere pek çok kuş

türünü görmek mümkün. Altınova Belediyesi-

nin projelerinden bir diğeri de, bu bölgede kuş

gözlemcileri için özel gözlemevleri yapmak,

kuşları ve kuş gözlemcilerini buluşturmak.

Yapılan sayımlar, Hersek Kuş Gölü Cennetini

ziyaret eden 190’ı aşkın kuş türü olduğunu gös-

teriyor. Altınova, bitki çeşitliliği de dünyanın

önde gelen kentleri arasında bulunuyor. Bele-

diye, tıp bitkilerini biraraya getirerek antik kent

sınırları içinde bir sergileme ve gezme mekânı

düzenliyor. ÇEKÜL heyeti, Altınova Belediye-

sinin sunumunda öne çıkarılması gereken nokta-

ları belirleyerek önerilerini sundu; Belediye

uzman ekibiyle tekrar buluşma kararı aldı. 
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YILIN İLK BULUŞMASI SİVAS’TA
“Sivas’ın Doğal-Kültürel Mirasının Korunmasına Yönelik Son 

Gelişmeler” başlığıyla 12-14 Mayıs tarihlerinde yapılan 
Sivas Buluşmasında, kentin ve çevresinin tarihi, coğrafi konumundan 

doğan sorumluluğu değerlendirildi.
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Ü
ç vadi, üç su, üç yol, üç

kültür arasında kurul-

muş olan Sivas; İç Ana-

dolu, Karadeniz ve

Doğu Anadolu Bölge-

leri arasındaki kavşakta, coğrafi ve tarihi

değeri yüksek bir konumda yer alıyor.

Kent, bu konumundan doğan sorumlulukla

koruma ve yaşatma çalışmalarını gündemi-

nin öncelikli başlıkları arasında ele almaya;

Tarihi Kentler Birliği ve ÇEKÜL Vakfının

göz önünde tuttuğu bütüncül yaklaşımla

değerlendirmeye, Buluşmanın yarattığı

iklimde tekrar fırsat buldu. 

“Sivas’ın Doğal-Kültürel Mirasının Korun-

masına Yönelik Son Gelişmeler” başlıklı

yılın ilk toplantısı 12-14 Mayıs tarihlerinde

Sivas’ta yapıldı. Cuma akşamı açılış

yemeği ile başlayan Buluşma, Cumartesi

günü Meclis Toplantısı, panel, Müze Özen-

dirme Yarışması Ödül Töreni ve kent gezisi

ile devam etti. Pazar günü ise UNESCO

Dünya Miras Listesinde yer alan ve resto-

rasyonu devam eden Divriği Ulu Cami ve

Darüşşifası incelendi. TKB Sivas Buluşma-

sını 400’ü aşkın katılımcı takip etti.  

ÇEKÜL Vakfı ve TKB heyeti Cuma günü

Sivas Valisi Davut Gül ve Sivas Belediye

Başkanı Sami Aydın’ı makamında ziyaret

ederek programa başladı. Ziyaretlerde

kentte yapılan son çalışmalar hakkında bilgi

alan heyet, ardından yeni proje alanlarını

inceledi. Valilik ve Belediyenin eş zamanlı

ve koordineli yürüttüğü koruma ve kentsel

tasarım projelerinin 1,5 yıl içinde sonuç

vereceği bilgisi heyetle paylaşıldı ve görüş-

leri alındı. ÇEKÜL Vakfı uzmanlarının

DOĞAL ve KÜLTÜREL MİRASIN 
İZİNDE SİVAS

TKB üye belediyelerden 400’ü aşkın katılımcının izlediği 
Sivas Buluşması, kentin merkezinden başlayarak UNESCO Dünya

Miras Listesine giren Divriği Ulu Cami ve Darüşşifasına uzanan geniş
ve canlı bir alan üzerinde, yoğun bir program içeriğiyle yapıldı.   
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Kendini Koruyan Kentler programı kapsa-

mında alan çalışması yapması ve TKB’nin

de hibe programlarıyla projeleri destekle-

mesi alınan ortak kararlar oldu. 

Buluşma; aynı günün akşamı verilen gala

yemeğinde, Sivas tanıtım filmi gösterimi ve

hoş geldiniz konuşmalarıyla başladı.

TKB’nin üye sayısı 451’e ulaştı   

Sivas Belediyesinin ev sahipliğinde yapılan

TKB Buluşmasının 2. günü, Fidan Yazıcı-

oğlu Kültür Merkezinde, TKB Meclis Top-

lantısıyla başladı. Encümen, Plan ve Bütçe

Komisyonları seçildi. Üyelik başvuruları

kabul edilen belediyeler ise şöyle: Balıkesir

Büyükşehir Belediyesi, Rize, Söğütlü, Efe-

ler, Of, Yeniçağa ve Kuyucak Belediyeleri. 

Sivas’ın Mirasının Korunmasına 
Yönelik Son Gelişmeler
Yusuf Ziya Yılmaz’ın oturum başkanlığında

yapılan panelde Sivas İl Kültür ve Turizm

Müdürü Kadir Pürlü ile Sivas Belediye

Başkanı Sami Aydın birer konuşma yaptı.

İlk sözü alan Kadir Pürlü, kentin somut ve

somut olmayan kültür mirasıyla ilgili çalış-

maları özetledi, uzun soluklu bir yapılan-

manın ipuçlarını verdi. Sivas Belediye

Başkanı Sami Aydın ise koruma ve kentsel

tasarım çalışmalarından söz etti. 

Kadir Pürlü

Sivas İl Kültür ve
Turizm Müdürü 

Kültür alanında uzun

yıllardır çalışıyoruz.

Sivas Halk Kültürünü Derleme Projesi 2005

yılında başlayan ve devam eden uzun

soluklu bir çalışma; merkezde 142, Ulaş’ta

37, Altınyayla’da 14 ve Şarkışla’da 33

olmak üzere 226 köyde derleme çalışmaları

gerçekleştirdik. Proje sonunda elde ettiğimiz

doküman Halk Kültürü Arşivine kazandı-

rıldı. Somut olmayan kültürel mirasını tüm

başlıklarıyla çalışıyoruz. Dokuma örnekleri,

Sivas’ta özellikle tanınıyor, biliyorsunuz.

Dokuma ürünlerine ilişkin çalışmaları

yayımlamayı hedefledik ki 10 ciltlik bir

hacme ulaşacak elimizdeki veriler. Günlük

yaşamı, günlük yaşamın kaybolan değerle-

rini kayıt altına alıyoruz. Topladığımız bul-

guları, Sivas’ta oluşturulacak bir açık hava

müzesinde sergilemeye hazırlanıyoruz. Ben-

zer şekilde halk mimarisi, halk oyunları,

şenlikler, yemek kültürü gibi bütünüyle ken-

tlilerin elinden çıkmış olan kültürel değer-

leri, ilçe bazında araştırarak sürdürdük. 

Sami Aydın   

Sivas Belediye Başkanı

81 ilimizin hangisini

gezerseniz gezin,

orada hepimizi etkile-

yen pek çok hikâyenin olduğunu ve örnek

çalışmaların yapıldığını görürsünüz. Sivas da

Anadolu tarihinde her zaman önemli bir

medeniyet merkezi olagelmiş. Özellikle Sel-

çuklu döneminin izlerini barındıran bir kent-

teyiz. Kent, doğudan batıya, güneyden

kuzeye önemli bir konumda olması nede-

niyle Selçuklu ve Osmanlı’da merkez konu-

munda olmuş. Cumhuriyetimiz için de Sivas

çok önemli. TKB bizleri parti ayrımı gözet-

meksizin biraraya getiren, kaynaştıran,

güzellikleri paylaştıran bir organizasyon.

Nasıl ki ülkemizde birlik ve beraberliğe ihti-

yacımız varsa, yerel yönetimler olarak da

kaynaşmaya, tanışmaya, ihtiyacımız var. 

Davut Gül 

Sivas Valisi 

Bir şehrin başına

gelebilecek en güzel

iki şey; birincisi

Tarihi Kentler Birliğine üye olunması, ikin-

cisi de Tarihi Kentler Birliği Meclis Toplan-

tısının o kentte yapılması. Biz Sivas olarak

her ikisine de sahip olduğumuz için çok

şanslıyız. Tarihi Kentler Birliğinin Metin

Sözen Hocamızın rehberliğinde 17 yıldır

yaptığı her çalışmayı takip ediyoruz.

Sivas’ta olabildiğince Tarihi Kentler Birli-

ğinden ve ÇEKÜL’den istifade etmeye gay-

ret ediyoruz. Sivas’a gelen ziyaretçilerimiz,

tarihi ve kültürel değerlerin ortaya çıktığını

görüyor ve bu gelişmeleri takdir ediyor.

Belediye Başkanımızı çalışmalarından

dolayı tebrik ediyorum. Sivas olarak sizlere

layık olduğunuz ev sahipliğini umarım bu

Buluşma süresince yapabiliriz.

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

Atatürk Kongre ve Etnografya Müzesi



Divriği Ulu Cami, Batı Kapısı
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Yanı sıra, somut kültürel mirası tespit ve

koruma çalışmaları da sürdürdük. Yine

2005 yılında başlattığımız çalışmada sanat

tarihi uzmanı ve ÇEKÜL Sivas Temsilcisi

Burhan Bilget ile 17 ilçe gezdik; yaklaşık

250 eseri tescil ettirdik, 149 eseri kurula

sunduk. Ancak üzülerek söylüyorum ki,

tescil çalışmaları sırasında kurtaramadığı-

mız, yıkılan yapılar oldu. 

Sivas’ın tarihi kültürünü çeşitli zaman

dilimlerinde kayıt altına almak, önemse-

diğimiz çalışmalardan biriydi. Bu kap-

samda düzenlediğimiz Kültür Şûrası,

ardından 2006 yılında yayımlanan Sivas

İl Gelişme Planı; 2013’de bizim hazırla-

dığımız Sivas’ta Kültür ve Turizm Geliş-

tirme Planlarından söz etmek mümkün.

Ayrıca 2012 yılında gerçekleştirdiğimiz

“Dünya Mirasının 40. yılında 40 Ülkeyle

UNESCO Sivas Buluşması”nı da özel-

likle anmak gerekir. Ulusal ve uluslar-

arası konukların katılımıyla düzenlenen

Buluşma, kentimizin kültür mirasının

görünür olmasını sağladı.  

Divriği Ulu Cami ve Darüşşifasının resto-

rasyon çalışmalarını gündemimize aldık.

UNESCO tarafından Dünya Kültür Mirası

Listesine alınan Divriği Ulu Cami ve

Darüşşifası restorasyonu kontrollü bir

şekilde sürdürülüyor. Aynı şekilde Divriği

Kalesi restorasyon çalışması da tamam-

landı. Çalışmalarımız; tespit, koruma,

envanter ve yanı sıra koruma amaçlı eğitim

programı ile devam ediyor.  

Yusuf Ziya Yılmaz

TKB ve Samsun
Büyükşehir Belediye
Başkanı 

Sadece somut mirasa

yönelik tarihi değerler değil, doğal miras ve

somut olmayan kültürel miras değerleriyle

de zengin bir ülkeyiz. Görevimizin ağırlı-

ğını ve kutsallığını yerel yöneticileri olarak

yüreğimizde hissediyoruz. Böylesine yoğun

bir tempoda Tarihi Kentler Birliğimizin

yapması gerekenleri tartıştığımız, bilgi alış-

verişinde bulunduğumuz bu birlikteliklerin

bize katkısı çok büyük. Yaklaşık bir yıldır

üzerinde çalıştığımız bir güzergâh var.

Samsun, Amasya, Sivas ve Erzurum hepini-

zin bildiği gibi, 19 Mayıs 1919’da Sam-

sun’da başlayan Kurtuluş Mücadelesinin

çıkış noktaları. Bu mücadelenin 100. yılını

kutlayacağız 2 yıl sonra. Önümüzdeki bu 2

yıl içinde “Kurtuluş Yolu” rotasını tamam-

lamak istiyoruz. Samsun’dan Amasya’ya

kadar Kurtuluş Yolu güzergâhını

1/25.000’lik harita üzerinde işledik ve

50’ye yakın tarihi yapıyı tescil ettirdik; ker-

vansaraylar, köprüler, menfezler, sanat

yapıları, namazgâhlar, hanlar gibi... Bu

güzergâhtaki çalışmalarımız sürecek.

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

Paşabahçe Parkı
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Sami Aydın

Sivas Belediye Başkanı

Sivas’ta tüm kurum-

lar birarada, koordi-

neli bir şekilde

çalışmalarımızı yürütüyoruz. Sivas’ın kent

merkezindeki sivil mimari eserlerini koru-

yarak yola çıkmıştık. Pek çok konağımız

restore edildi ve artık halka açık hizmet

veriyor. Sivas’ta Selçuklu eserlerinin ve

erken Cumhuriyet Dönemi eserlerin görüle-

bildiği bir meydanımız var. Ama bu eserler

algılanmıyordu.  Selçuklu Parkı projesiyle,

medreseler, cami, hamam kalıntısı, valilik,

kongre ve jandarma binaları bütün olarak

görülebiliyor. Katkıları için Metin Sözen’e

ve ekibine teşekkür ediyorum. Çünkü bu

bölgenin etrafı niteliksiz büfe, çay ocağı

gibi yapılarla çevriliydi. İçeride güvenlik

sorunları yaşıyorduk. Herkesin rahatça

girebildiği bir alan değildi. 

Proje bittikten sonra Sivaslılar bile ‘burada

cami mi vardı, hiç görmedik’ diye şaşırdı.

Çünkü eserleri görmek imkânsızdı. İstas-

yon Caddesine geldiğinizde artık büyük bir

meydan ve onu çevreleyen Selçuklu,

Osmanlı ve Cumhuriyet eserlerini görüyor-

sunuz. Zor bir çalışmaydı. İtirazlar aldık;

çünkü şehrin kalbi burası. Dirençle karşı-

laştık ama neticede bu meydan oraya çıktı.

Eski halinde rastgele dikilmiş ağaçlar vardı.

Onları zayi etmedik; taşıdık ve sadece

kuruyanları kestik. Ve bunu uzmanlardan

oluşturduğumuz bir komisyonla tespit ettik.

Şimdi ise yeni meydanlar açmak için proje-

ler hazırladık. Diğer eserlerin de görünür

olması ve kamusal alanların nitelik kazan-

ması için tasarım projeleri hazırladık.

Kamulaştırma yaparak bazı binaları ortadan

kaldırıyoruz. Meydan Camisi de böylece

ortaya çıkmış olacak. Ticaret koridorları ve

otoparklarla kentin atıl alanlarını canlandı-

racağız. 

Pek çok kentin içinden su geçer. Sivas’ta da

4 dere varmış. Bunlardan 3 tanesinin üstü

imar çalışmaları kapsamında kapatılmış.

Geriye kalan 1 dere de zamanla atık suların

boşaltıldığı, mezbelelik bir hal almıştı. 

“Sivas, büyük 
bir koruma ve envanter

çalışması yürütüyor.
Meydana açılan 

koridorlarla kentteki
tarihi yapılar hem 

görünür hale geliyor
hem de kentlinin 

kullanımına açılıyor.”

Aksu Deresinin eski hali
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Ve onun da üstü kapatılmak istendi. Ama

Aksu Projesiyle dereyi ıslah edeceğimizi söy-

ledik. Bize kimse inanmadı. Şimdi ise şehre

değer katan bir bölgeye dönüştü. Çevresiyle

birlikte halkın rahat oturabileceği, yürüyebile-

ceği, 4,5 km uzunluğunda bir düzenleme

çalışması yaptık. Az bir bölümü kaldı. Önü-

müze kamulaştırma engeli çıktı. Onu da en

kısa zamanda çözeceğiz ve Kızılırmak’a bağ-

layacağız. Ana hedefimiz Kızılırmak kenarını

bir rekreasyon alanına dönüştürmek. Bir proje

yarışması açtık ve çok güzel tasarımlar geldi.

DSİ ile birlikte çalışmalarımızı yürüteceğiz.

Uygulamalar yakında başlayacak. 8,5 km

uzunluğunda, tarihi Eğri ve Kesik Köprü ara-

sında kalan bir alan... 

Bunun dışında; yıllar içinde yıpranmış

mezarlık alanlarımızı yeniden düzenlemek

için tek tip mezar projesi hazırladık. Eski

mezarlıkta önce tepki aldık ve yeni mezarlık

alanında uygulamaya başladık. Halk tarafın-

dan sahip çıkıldığını gördüğümüzde ise eski

mezarlıkları da aynı şekilde düzenledik.         

Sosyal hizmet çalışmalarını yeniden düzenle-

dik. Sokaklarda zor şartlarda dağıtılan

yemekler, hem ihtiyacı olan insanların gerçek

ihtiyacını karşılamıyordu hem de insanlar 

hak etmedikleri bir düzende bu yardımı

almak zorunda kalıyordu. Hayat Ağacı isimli

bir sosyal market açtık. İhtiyaç sahiplerinin

ayda belli bir kotada alışveriş yapma hakkı

var. İster yemeklik malzeme, ister ayakkabı,

ister kırtasiye malzemesi neye ihtiyaçları

varsa ona sağlıklı koşullarda ve insani şart-

larda ulaşabiliyor. Bizim kriterimiz sadece

yoksulluk kriteri; ne din, ne ırk, ne yöre...

Şeffaf bir şekilde sosyal market çalışmamızı

yürütüyoruz.

Aksu Deresinin yeni hali
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Çifte Minareli Medrese duvar detayı
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Yusuf Ziya Yılmaz

Tarihi Kentler Birliği 
ve Samsun Büyükşehir
Belediye Başkanı  

Değerli arkadaşlar,

sadece büyük şehirlerde değil her ölçekteki

yerleşimde, son 10 yıl içinde büyük başarılar

ortaya koyuldu. Sivas Büyükşehir Belediyesi

Başkanının çabalarını az önceki sunumda din-

ledik. Kentsel dönüşümden, tarihi ve kültürel

mirası koruma çalışmalarına kadar farklı alan-

larda bütüncül projeler yürütülmüş. Bütün bun-

lara gelebilmeniz için önce altyapı sorununu

çözmeniz gerekiyor. Atık su arıtma tesisleri,

rehabilite edilmiş çöp üniteleri gibi sağlıklı bir

çevre yaratmak gerekiyor. Çünkü onlar asıl

yapmamız gereken işler. Ana sorumluluk alan-

larımız. Ancak onun üzerine koruma, kamusal

alan gibi çalışmaları inşa edebiliriz. Türkiye’de

büyük oranda bu sorunları çözmeye başladık.

Çevre yollarından kentlere girerken, o kentle

ilgili ilk algınız oluşuyor. Dikkat edin tüm bu

niteliksiz yapılar, kötü görüntüler kentlerimizin

çeperlerini sarmış durumda. Biz örnek olması

için bazı boyasız yapıları ev sahipleriyle anla-

şarak boyamaya başladık. Bu konuda Sam-

sun’da bir bilinç yaratmaya çalışıyoruz.

Umarım başarılı oluruz. Sizlerin de aynı hassa-

siyeti göstermesini bekliyorum.

Prof. Dr. Metin Sözen

ÇEKÜL Vakfı 
ve TKB Danışma 
Kurulu Başkanı 

Eğer bu topraklar

bizimse, biz bu toprakların hemşerisiysek;

hemşerilik görevimiz oturduğumuz yerden

başlayarak ülke geneline doğru büyümeli. Yıl-

lar içinde Sivas’ta ve bazı kentlerde beni yara-

layan çok şeyler oldu. Sürekli iyi fikrinin

devrildiğini gördüm. Birinin bıraktığını öbü-

rünün yapmamak üzere direndiğini gördüm. O

nedenle hemşerilik önemli; kentlerimizden

sorumluyuz. Yanlışı önlemek yerine seçilmiş-

lerin yanlışa düşmeye hakkı yok. 

Tarihi Kentler Birliğinin eğer gelecekte tarihi

yazılacaksa; kentleşme sürecinde var olanın

kaybolduğunu ve TKB’nin bu değerleri yeni-

den ortaya çıkarmak için emek verdiğinin

bilinmesi gerekir. Örneğin Bursa’da koruma

çalışmalarına başladığımızda görünmeyen bir

sürü tarihi yapının önünü-arkasını açarak o

kentin muazzam dokusunu ortaya çıkardık.

Görünmeyeni görünür hale getirdik. Kentleri-

mizi yerel yönetimler bilinçsiz uygulamalarla

kirletti; şimdi de bu yanlışlardan hep birlikte

dönmeye çalışıyoruz. Bu süreçte zayi olan bir

sürü şey var. O nedenle bugün artık yanlışa

düşmeye kimsenin hakkı yok! 

Bu topraklar bizim diye övünüyorsak; havası,

suyu bizimse, yarınki insanın bu havada suda

payı varsa, hiçbir belediye başkanın yanlış

yapmaya hakkı yok! İnandığınız projeleri

ortaya doğru koyarsanız, o işi yanlışsız yapa-

cağınıza ikna ederseniz, merkezi hükümet de

ona göre davranır. Bu söylediklerimi çok dik-

katli dinlemeyenler de var! Ama şunu bilme-

nizi istiyorum; kentinizi yürekten

sevmiyorsanız, seçilmeyin arkadaşlar! Eğer

bu yola baş koymayacaksanız aday olmayın!

Çünkü Demokrasi yanlışlara dur demekle baş-

lar; yerellik, ulusallık öyle başlar! Evrensel

politikalarda saygılı bir ülke olmanın yolu

doğruları söyleyince, sahiplik ve hemşerilik

duygunuz varsa başlar!

Demokratiklik bir sayı üstünlüğüyle olmaz.

Herkes varlığını orada hissettiği zaman 

demokratik bir toplum olursunuz. Demokrasi

kültürünün Türkiye’de artmasını diliyorum.

TKB içinde bunu yakaladık. Görev yapan,

emek veren başkanlara teşekkür ediyorum.

“Birgün TKB’nin 
tarihi yazılacaksa, 

kentleşme 
sürecinde kaybolan

değerleri yeniden ortaya 
çıkarmak için 

verilen emekten 
söz edilmeli.”

Değerlendirme konuşmaları
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Kurulduğu günden bu yana müzeciliğin ve

müzelerin yaygınlaştırılması çalışmalarını

temel eylem alanlarından biri olarak kabul

eden Tarihi Kentler Birliği, bu yıl ilkini

düzenlediği Müze Özendirme Yarışması-

nın sonuçlarını Sivas Buluşması kapsa-

mında üye belediyeler ile belediyelerin

müzecilik alanında çalışan uzmanlarının

katıldığı bir törenle açıkladı. 

“Kent Müzeleri” teması ile ilk kez Aralık

2016 tarihinde çağrıya çıkılan TKB

Müzeleri Özendirme Yarışması kısa

zamanda yoğun ilgi gördü; yarışmaya 19

belediye 19 kent müzesi projesi ile

katıldı. İki aşamalı bir değerlendirmeye

tabi tutulan müzeler ilk aşamada raportör

ekip tarafından incelenerek başarı kriter-

lerine göre belgelendi ve bir ön raporla

seçici kurula sunuldu. İkinci aşamada ise

ön rapor doğrultusunda bir değerlendi-

rilme yapıldı ve ödül dağılımına karar

verildi. 25 Nisan 2017 tarihinde Şerifler

Yalısında toplanan seçici kurul müze pro-

jelerini bu aşamada mekân kalitesi, arşiv

ve araştırma çalışmaları, sergileme kur-

gusu, sosyal güç, kentle ilişki ve süreç

yönetimi bağlamlarında ele aldı. Seçici

kurul Tarihi Kentler Birliği 2016 Müze-

leri Özendirme Yarışmasına katılan 19

belediyeye Özendirme Ödülü verilmesine

karar verdi. Özel ödülün verilmediği

yarışmada müzelerin her birinin farklı

alanlardaki başarılarının teşvik edilmesi

ve müzecilik faaliyetlerinin güçlendiril-

mesine destek olunması, 2016 Tarihi

Kentler Birliği Müze Özendirme Yarış-

masının en önemli sonucu oldu. 

Ödül alan kentler, ödüllerini Sivas Buluş-

ması panel etkinliğinden sonra sahneye

davet edilerek aldı. 

Müze Özendirme 
Yarışması Ödül Töreni

1

2

3
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1. Akseki Belediyesi, Akseki Etnografya

Müzesi; Altındağ Belediyesi, Altındağ 

Açık Hava Müzesi; Bolu Belediyesi, Bolu

Kent Müzesi; Elmalı Belediyesi ise Elmalı

Muhammed Hamdi Yazır Kent Müzesi 

ile ödül alırken, ödüller Bursa Büyükşehir

Belediye Başkanı Recep Altepe tarafından

takdim edildi.  

2. TKB ve Gaziantep Büyükşehir Belediyesi

eski başkanı Dr. Asım Güzelbey; 

Eskişehir Kurtuluş Müzesi ile Eskişehir’e;

Gürcüler Konağı Kent Müzesi ile 

Göynük Belediyesine; Kurtuluşa Giden

Yolda İnebolu Kent Müzesi ile İnebolu Bele-

diyesine ödüllerini verdi. 

3. Kadirli Belediyesi, Kadirli Kent Müzesi;

Kemaliye Belediyesi, Kemaliye Etnografya

Müzesi ve Kültür Müzesi; Küçükkuyu Bele-

diyesi, Küçükkuyu Belediyesi Tanıtım Mer-

kezi ile ödüle değer bulundu. Belediyeler

ödüllerini TKB ve Samsun Büyükşehir Bele-

diye Başkanı Yusuf Ziya Yılmaz’dan aldı. 

4. Nilüfer Belediyesi, Mübadele Evi; Ödemiş

Belediyesi, Yıldız Kent Arşivi Müzesi; Sam-

sun Büyükşehir Belediyesi, Samsun Kent

Müzesi ile ödüle değer bulunan belediyeler

ödüllerini Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel

Müdürü Yalçın Kurt’tan aldı. 

5. Selçuklu Belediyesi, Aya Elania Müzesi;

Şanlıurfa Belediyesi, Şanlıurfa Kent Müzesi;

Tire Belediyesi, Tire Kent Müzesi ile ödüle

değer bulundu. Belediyelere ödülleri Sivas

Belediye Başkanı Sami Aydın tarafından

verildi. 

6. Uzunköprü Belediyesi, Uzunköprü Kent

Müzesi; Ünye Belediyesi, Ünye Belediyesi

Yaşayan Kültürel Miras Müzesi ve Yalova

Belediyesi, Yalova Kent Müzesi ile ödüle

değer bulundu. Belediyelere ödülleri 

Tarihi Kentler Birliği Encümen Üyesi ve

Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı

Nihat Çiftçi tarafından verildi. 

4

5

6
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T
KB’nin 2017 yılı Mayıs ayı ilk meclis

toplantısını Sivas’ta gerçekleşmesinin

ayrı bir anlamı vardı: Yıllar önce baş-

layan Sivas ve ilçelerini içeren geniş

kapsamlı doğal-tarihsel-kültürel mira-

sın korunması programının, zaman içindeki gelişme

evrelerini saptayabilmek, bir deneyim örneği olarak

irdelemek. Bu nedenle, Sivas İl Kültür Müdürü Kadir

Pürlü ve Belediye Başkanı Sami Aydın’nın sunumları,

programın çatısını oluşturuyordu. Konuşmalar birlikte

değerlendirildiğinde, TKB Üye Belediyelerinin

“deneyimlerini artırıcı” birçok nokta dikkati çeki-

yordu. Bunların başında, kurumların birlikte hareket

ettiklerinde başarının görünür kılınması ve düzeyinin

artırılabilmesi gelmekteydi.

Bu noktada Sivas, kente bütüncül bakışıyla ve kent içi

düzenlenmiş-düzenlenecek yeşil alanları konusunda

gelecek için bir çıkış noktasını gündeme almış gözükü-

yor. Yeşili azalan kentler için bu yaklaşım bütüne git-

meyi kolaylaştırdığı kadar, “tarih yüklü kenti algılanır

kılmayı” da kolaylaştırıyordu. Bu açıdan valilik ve çev-

resindeki yapıtlarla elde edilen tarihi meydan, yalnız

Sivas için değil ülkemiz için de başarılı somut bir

örnektir. Belediye Başkanı Sami Aydın’nın sunduğu

projeler ise, aynı anlayışın Sivas’ın diğer tarihi mey-

danlarında da sürdürüleceğini göstermektedir. Kenti

yeşil dokuyla birleştirerek dengeli yaklaşımın sağlan-

ması, gelecek için de doğru yol olarak gözüküyor.

TKB Üye Belediyeler için “içinden su geçen kentler”

başlığı altında yürüttüğümüz programın uygulanmış bir

örneğini Sivas’ta bulmak sevindirici oldu. Sivas’tan

geçen suların çevrelerinin doğru değerlendirilmesi ve

bunun Kızılırmak ile bütünleştirilmesi, niçin Sivas’ta

buluştuğumuzu açıklar nitelikteydi. Böylece yıllar önce

Sivas Valisi Doç. Dr. Hasan Canpolat’ın ülkedeki kap-

samlı ağaçlandırma hamlesi, artık kent içi ve suyla

bütünleşiyordu. Bu süreçte Sivas Valisi Davut Gül’ün

hukuki sorunları çözülen kültürel mirasa “ikinci yaşam

şansı” tanıyacak örnekleri kentte kazandırması, birlikte-

liğin gücünü gösterecek nitelikte bir süreçtir. 

Yıllar önce tarihi eski sanat okulunun Arkeoloji Müze-

sine dönüştürülmesi ve ardından karşısındaki yarı açık

cezaevinin ülkemizin en zengin geleneksel mirasının

tarihi yapının onarımından sonra, bu alanda değerlendi-

rilmesi, somut-soyut mirasımız için çok büyük bir başarı

ve kazanç olacaktır. Böylece Sivas “müzeler kenti” kim-

liğine daha güçlü kavuşacak, birbirinden ilginç tarihi

yapılar kendilerine uygun işlevler kazanacaktır. Aynı

içerikte bir değişik alan tarihi Haralar bölgesidir. Bu

konuda da girişimlerin başlamış olması sevindiricidir.

Böyle bir alanı bulmak ve değerlendirmek gittikçe güç-

değerlendirme

SİVAS’TA
GEÇMİŞ - GELECEK

YENİDEN
YORUMLANIYOR

ÇEKÜL Vakfı ve TKB Danışma Kurulu Başkanı
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leşmektedir. Sivas Valisi Davut Gül ve Belediye Başkanı

Sami Aydın, geçmişin anılarıyla yüklü tarihi binaları

dengeli bir işlevlendirme projesiyle gündeme getirme-

leri, daha önceden ele alınan Kongre Binasının senaryo-

sunun geliştirilerek, yeni düzenlemeler ile ele alınması

bir anlamda kimliğine uygun bir güçlendirme olacaktır.

Son yıllarda dünyadaki  “yaşayan müzeler” kavramı

gelişme gösterirken, Sivas da buna uygun olarak yeni

dinamiklere kavuşabilir. Bunlar içinde tarihi Jandarma

Binası öncelik kazanacaktır. Tüm bunlar “Müze Kenti

Sivas” anlayışına büyük katkıdır ve kültür öncelikli kent

kavramının somutlaşmasıdır. Bu arada ülkemizin ulaşım

ağında, önemli merkez olarak Sivas’ın, günümüze kalan

yapılarıyla artık Demiryolu Müzesine de kavuşması

büyük bir katkı sağlayacaktır. Uygulaması da güç gözük-

memektedir. Valiliğin yoğun çabalarıyla Sivas’ın zengin

kimliğini belirleyen yayınlarla birlikte Sivas Demiryolla-

rıyla ilgi belge ve bilgiler toplanabilirse, gelecek uygula-

malara sağlam zemin oluşturmak kolaylaşacaktır.

Şimdiye kadar Valiliğe bağlı zengin kitaplıkların gördüğü

ilgi ve birikecek belgeler, oluşturulacak müzeler için kay-

nak birikimini sağlayacaktır. Çünkü ileride düşünülen

Sivas Kent Müzesi için şimdiden çalışmalar başlarsa, bu

kültür zengini kent, gereken yoğunlukta bir varlığa kavu-

şabilir. Eski Muallim Mektebi/Selçuk Anadolu Lisesi ve

çevresine kadar uzanacak yeşil doku ve bu müzeler böl-

gesi, kent müzesinin varlığıyla çok az kentte görülebile-

cek “çevre-eğitim-kültür bütününü” tamamlayacaktır. 

Sonuç olarak, daha değinecek bir sürü noktamız

olmakla birlikte, çok yönlü birikimlerle Sivas’ın “yeni-

den boyutlanması”, ülkemiz için önemli bir kazanç ola-

caktır. Sivas ili bütününde başlayan yeni kazılarla ortaya

çıkan Hitit kentleri, Orta Çağın en ünlü Selçuklu yapı-

ları ve izleyen zengin kurumlarıyla Sivas, yanlışları

doğrulara çevirerek kenti ülkemize bir armağan olarak

sunabilirler. Bu yönetim ve kültür kentinde tarihi her

nokta, yaşama katıldıkça yanlışlardan çok doğrular

kentte egemen olacaktır. 

Zaman içinde kentin bugüne gelmesine “emek veren-

katkı sağlayan” tüm özverili kurum-kuruluş-kişileri kut-

lamak, TKB Toplantısında gösterilen sıcak ilgiye

teşekkür etmek, hepimizin ortak dileği ve borcudur.

Umutlarımızın gerçekleşmesi, ülkemiz için bir başarıdır.  

Sivas Ulu Cami
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Mimarisi Selçuklu döneminin izlerini taşıyan Sivas; Kızılırmak, 
Yeşilırmak ve Fırat Havzası arasında kurulmuş. Medreseleri; kaplıca 

ve mesire alanları; halk kültürü ve el sanatları; han, hamam, kale 
ve konaklarıyla Sivas, gezmeye doyamayacağınız bir kent.  
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Âşıklarıyla ünlü bir kent olan Sivas;

Pir Sultan Abdal, Ruhsati, Kul Him-

met, Suzi, Zaralı Halil Söyler, Âşık

Talibi ve tabii ki Âşık Veysel’in de

kenti... Ünlü halk ozanı Âşık Veysel’in

evi 1983 yılında düzenlenerek Âşık

Veysel Müzesi adıyla ziyarete açılmış,

2013 yılında da yeni bir anlayışla tek-

rar restore edilmişti. Sivas’ın Şarkışla

ilçesi, Sivrialan köyünde bulunan

müzede Âşık Veysel’e ait kişisel eşya-

lar ile ünlü ozanın balmumundan bir

heykeli bulunuyor. 1973 yılında ara-

mızdan ayrılan Âşık Veysel, Anadolu

türkülerinin bilinen ve sevilen örnekle-

rinin yaratıcısı; halk kültürünün

önemli bir parçası olarak somut olma-

yan kültür mirasının da temsilcisi. 

Âşık Veysel Müzesi

Yetenek ve sabrın yansıması

Sivas’a gittiğinizde kaçı-

nılmaz olarak karşınıza

çıkacak olan bakırlar,

gümüşler, bıçaklar, kilim-

ler, ahşap ve deri ürünler,

kentin el sanatları ve zana-

atçılıktaki ününü hak etti-

ğinin göstergesi. Çoğu

uzun ve ince bir işçilik

gerektiren, sabır isteyen

bu işlerin nadide örnek-

leri, ilhamını kentin kültür

tarihinden alıyor. Bu işle-

rin önemlice bir bölümünü

Sivas’ın tarihi yapıların-

daki avlularında konuşlan-

mış çarşılarında birarada

görmek mümkün. Buru-

ciye Medresesi, Sivas’ta

yaşayan zanaatkârların el

emeği göz nuru eserlerini

merak edenler için mut-

laka gidilmesi gereken

başlıca yerlerden biri.   

Sınırları doğayla çizilmiş kent
Yüzölçümü açısından Türkiye’nin ikinci büyük kenti olan Sivas; İç Anadolu, Doğu Karadeniz ve

Doğu Anadolu bölgelerine taşan kent; kuzeyde Kelkit Vadisi, doğuda Köse Dağlarının uzantıları,

Kuruçay Vadisi ve Yama Dağı, güneyde Kulmaç Dağları, Tahtalı Dağlarının uzantıları ve Hezanlı

Dağı ile batıda Karababa, Akdağlar ve İncebel Dağları ile doğal bir sınıra sahip. Kent, akarsu ve

gölleriyle de dikkate değer bir zenginliğe sahip. Yaban hayata ev sahipliği yapan iki adacığıyla

Tödürge Gölü; alabalıklarıyla ünlü olan ve kayıkla gezintilerin yapıldığı önemli mesire alanlarından

Gökpınar Gölü; dipten kaynayan sularla beslenen Hafik Gölleri; balık bereketiyle ünlü Lot Gölleri,

başlıca göller arasında yer alıyor. Şuğul Vadisi 1. Derece Doğal Sit Alanı; Sızır Şelalesi 2. Derece

Doğal Sit Alanı; MÖ. 2000’li yıllara tarihlenen Gürün Mağaraları 1. Derece Arkeolojik Sit Alanı

olarak tescillenmiş doğal miras varlıkları olarak kentte mutlaka görülmesi gereken yerlerden. 

Divriği’de tarihi bir
yapı topluluğu

Divriği Ulu Cami ve Darüşşifası; cami,

darüşşifa ve türbeden meydana gelen bir

külliye. Anadolu Selçuklu Devletine

bağlı Mengücek Beyliği döneminde inşa

edilen külliye, kentin önemli kültür miras

yapılarından başlıcaları arasında yer alı-

yor. Özellikle kapı ve sütunlar olmak

üzere, külliyenin bir çok yerinde bulunan

ve Ahlatlı ve Tiflisli ustaların ellerinden

çıkmış taş işçiliğinin nadide ve ince

örneklerini yansıtan motifler, görülmeye

değer. Yapıyı farklı ve özgün kılan bir

özellik de, uzaktan bakıldığında simetrik

olduğu düşünülen, fakat özünde asimet-

rik olan bezemelerde yer alan on binlerce

motifin hiç birinin kendini tekrar etme-

mesi. Evliya Çelebi’nin "Methinde diller

kısır, kalem kırıktır" sözleriyle ifade

ettiği bu görkemli yapı, 1985 yılında

UNESCO tarafından "Dünya Kültür

Mirası" listesine alındı. Çaltı Çayına

bakan yamaçta bulunan Divriği Kalesin-

den ise günümüze ancak dış kaleye ait

surların bir bölümü gelebilmiş. Anıtsal

değerdeki Aslanlı Burç da burada yer alı-

yor. 10 metrelik cephe üzerinde 8 metre

yükseltilen Aslanlı Burçtan kuzeye doğru

devam eden düz bir çizgi üzerinde de iç

kale surları ve beden duvarları bulunu-

yor. Divriği Kalesi, temelinden burcuna

kadar otantik bir Türk Kalesi olarak dik-

kat çekiyor.
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A
nadolu kentlerinde kültürel

kimliğin ve tarihi dokunun

korunmasına yönelik çalış-

malarda "yerinde, yerel biri-

kimle" yaklaşımını savunan

ÇEKÜL Vakfı, kuruluşundan bu yana Kendini

Koruyan Kentler programı kapsamında pek çok

kentin özgün değerlerinin korunmasını sağladı. 

ÇEKÜL Kent Çalışmaları birimi uzmanlarının

planlama süreciyle birlikte Kendini Koruyan

Kentler programının teknik altyapısı yenilendi.

Kendini Koruyan Kentler programı, Anadolu’da

korumaya yönelik devam eden örgütlenme ve stra-

tejik planlama çalışmalarını sistematik bir yapıya

kavuşturmayı amaçlıyor. ÇEKÜL Kent Çalışma-

ları tarafından sürdürülen program sayesinde, hem

yerel yönetimlerin birikimlerinin kayıt altına alın-

ması hem de farklı kentlerin birbirlerinin deneyi-

minden en iyi biçimde yararlanması sağlanıyor.

Program kapsamında mercek altına alınan kent

için bölgesel ilişkiler göz önüne alınarak kent

ölçeğinde mekânsal tespit ve değerlendirmelere

dayalı temel analizler yapılıyor; bu sayede kentin

ihtiyaçlarına yönelik stratejik bir eylem çerçevesi

geliştiriliyor. Programın ilerleyen safhalarında ise

aylık raporlamalar, toplantılar ve saha incelemele-

riyle, daha önce oluşturulmuş eylem çerçevesi

kapsamında yerel yönetim tarafından gerçekleşti-

KENDİNİ KORUYAN KENTLERDE 
YENİ DURAK UZUNKÖPRÜ

Anadolu kentlerinin kültürel koruma çalışmalarının envanterini 
oluşturmayı ve yerel yönetimleri bu çalışmalarında 

desteklemeyi amaçlayan Kendini Koruyan Kentler programı, 
Uzunköprü Belediyesinin katılımıyla Trakya’ya da uzandı.
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rilen projeler takip ediliyor, belediyelere bu doğ-

rultuda uzman desteği veriliyor.

TKB üyesi tüm belediyelerin katılımına açık olan

Kendini Koruyan Kentler programı ile gerek ken-

tin kaynaklarının doğru projeler için kullanılması

gerekse yerel yönetimlerin ÇEKÜL Vakfının

kentsel koruma disiplininde 25 yılı aşan deneyi-

minden en iyi şekilde faydalanabilmesi için ola-

naklar yaratılıyor.

Uzunköprü’de geçmişten bugüne koruma   

Kendini Koruyan Kentler programı kapsamında

ele alınarak raporlanan kentlere Haziran ayında

Uzunköprü de katıldı. Uzunköprü Trakya’da kül-

tür odaklı koruma ve kentsel canlandırma projele-

rine yıllardır istikrarlı biçimde devam ediyor.

Kültür politikalarının, kentin kalkınma hareketi-

nin bir parçası haline geldiği Uzunköprü bu

anlamda kendi ölçeğindeki kentlere iyi örnek teş-

kil ediyor. Kente ismini veren dünyanın en uzun

taş köprüsü ile UNESCO Dünya Mirası adayı

olan Uzunköprü, gerek çarşısında yaptığı başarılı

canlandırma projeleri, gerek Rum Mahallesinde

devam eden mahalle odaklı koruma çalışmaları

gerekse de kültürel etkinlikler ile sağlanan hare-

ketlilik ile, küçük ölçekli bir kentte mütevazı büt-

çelerle bütüncül kültürel koruma ilkelerinin

uygulanmasına başarı örnekler sunuyor. 

Kendini Koruyan Kentlerin ilk aşaması olarak

çalışmaları değerlendirilen Uzunköprü için hazır-

lanacak eylem planı, bu koruma çalışmalarının

gelecekte de aynı istikrar ile devam etmesine

yönelik bir yol haritası oluşturacak. Bu kapsamda

kültürel ve tarihi değerleri, kamusal mekânları,

yeşil alanları ve kentsel kullanımları ile değerlen-

dirilen Uzunköprü’de, sağlıklı bir kent yaşamını,

kent kimliğini koruyarak geliştirmeyi amaçlayan

stratejik eylem planı raporu Temmuz ayında

yayımlanacak. 





KÜLTÜR, SANAYİ VE BİLMİN KENTİ ESKİŞEHİR
Eskişehir, Frigya uygarlığının üzerine kurulmuş, 

kültürel mirasıyla göz dolduran bir kent. Arkeoloji mirasının olduğu 
kadar endüstri mirasının da kent tarihinde önemli bir yeri var. 
TKB Bölge Toplantısında Eskişehir’deki yaşama yön veren bu 

köklü tarih; bilimden sanata konuşuldu.
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T
arihi Kentler Birliğinin

ikinci Bölge Toplantısı 30

Haziran-1 Temmuz tarihle-

rinde üye kentlerin bele-

diye başkanları ile

korumadan sorumlu uzman ekiplerin katılı-

mıyla Eskişehir’de düzenlendi. Cumhuriyet

döneminde inşa edilmiş önemli sanayi yapı-

larıyla birlikte sanayi kenti unvanını kaza-

nan Eskişehir, bugün kentsel ve arkeolojik

sit alanları, sivil mimarlık örnekleri, anıtsal

eserlerin sosyal donatı alanlarıyla dikkat

çekiyor. Kentlilerin sosyal yaşama canlı

katılımlarında, bu kentsel düzenlemelerin

etkileri açık olarak görülüyor. Sakarya

Irmağının en uzun kolu ve Eskişehir’in baş-

lıca simgelerinden biri olan Porsuk Çayı;

eski yerleşim merkezi ve turizmin canlı

mekânı Odunpazarı; kuyumcular, aktarlar

ve kumaşçılar gibi farklı esnaflık kategori-

lerine göre ayrılmış sokaklardan oluşan ve

yapı özellikleriyle kent kimliğinin önemli

bir parçası olan Taşbaşı Çarşısı kentin

yüzünü oluşturuyor. 

Tarihi ve kültürel zenginliğin ön plana 

çıktığı Eskişehir Bölge Toplantısı, 30 Hazi-

ran’da açılış konuşmalarıyla başladı. Tepe-

başı Belediye Başkanı Ahmet Ataç,

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi ve TKB

eski başkanı Asım Güzelbey, Odunpazarı

Belediye Başkanı Kazım Kurt ve Eskişehir

Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili 

Hüseyin Erdemir açılış konuşmalarında,

TKB'nin önemine değinerek Bölge Toplantı-

sına dair beklentilerine yer verdi. 

ESKİŞEHİR’DEKİ KÜLTÜR BİRİKİMİNİN 
YANSIMALARI TKB GÜNDEMİNDE 

Eskişehir, yeni işlevler verilerek kent dokusuna kazandırılan miras
mekânları, sosyal yaşamı ve bol yeşil alanı ile Anadolu’nun canlı 

kültür kentlerinden biri. Bu canlı kent hayatının ortasındaki Tepebaşı
Belediyesi, TKB Eskişehir Bölge Toplantısına ev sahipliği yaptı.  

Odunpazarı
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Arkeolojik Miras, Endüstri
Mirası ve Kent Müzeleri
Bölge Toplantısı için Eskişehir’de bulunan

katılımcılar, toplantının ikinci gününde

“Tarihi Kentler Birliği Üyesi Belediyelerin

Arkeolojik Mirası Bağlamında, Endüstri

Mirası ve Kent Müzelerine Yaklaşımı”

konulu panelde biraraya geldi. Tepebaşı

Belediyesi Çocuk Senfoni Orkestrası Eğit-

menleri Ramazan Albayrak, Elif Uygungör

ve Simay Pala’nın müzik dinletisinin ardın-

dan, yönetmenliğini Hasan Özgen’in yap-

tığı Tarihi Kentler Birliği tanıtım filmi

gösterildi. Tepebaşı Belediye Başkanı

Ahmet Ataç, Kültür ve Turizm Bakanlığı

Anıtlar ve Müzeler Genel Müdürü Yalçın

Kurt’un konuşmalarını; oturum başkanlı-

ğını Tarihi Kentler Birliği Genel Sekreteri

Sezer Cihan’ın yaptığı panel  ve değerlen-

dirme konuşmaları izledi. 

Ahmet Ataç

Tepebaşı Belediye Başkanı 

Porsuk Çayı, Eskişehir’i ikiye bölen doğal

bir sınır; güneyinde tarihi kent Odunpazarı,

kuzeybatısı ise Tepebaşı’dır. Tebebaşı’nın

tarihi 1800’li yıllara uzanır. O dönemlerde

Balkanlar, Kırım ve Kafkasya’dan göç alır

Eskişehir. Haydarpaşa-Bağdat Demiryolu-

nun Eskişehir’den geçmesiyle kent hem

ekonomik hem de nüfus hareketiyle yoğru-

lur. Diyebiliriz ki, o dönemlerden itibaren

yerleşim merkezi Odunpazarı, iş merkezi

ise Tepebaşı olarak belirlenmiştir. Ama

1999’da ben göreve geldiğimde Tepebaşı

küçük bir kasabaydı; tüm yatırımlar Odun-

pazarı’na kaymıştı. Bölge, eski organize

sanayi bölgesiydi. Elbette burada Cumhuri-

yet dönemi sonrası yapılan sektör mimari-

leri bize çok şey kazandırdı. O yapıların

korunması çok önemliydi. Büyükşehir

Belediye Başkanının katkılarıyla önemli

değişikliklere imza attık. Tepebaşı bugün

hizmet sektörüne dönük faaliyetlerle ken-

dini var eden bir kent. 

Porsuk Havzası, eski çağlardan itibaren

önemli uygarlıklara ev sahipliği yapmış.

Porsuk, Seydisu ve Sarısu Çayları bu coğ-

rafyayı zenginleştirdiği gibi, insanların böl-

geye yerleşimini de kolaylaştırmış.

Eskişehir Ovasından geçen Porsuk Çayı,

kente hayat veriyor. Fırat ve Dicle, Mezo-

potamya için ne ifade ediyorsa, Porsuk da

Eskişehir için onu ifade ediyor. 

İnönü ilçesi Kanlıtaş Höyüğünde yapılan

arkeolojik kazılarda elde edilen buluntular,

Ahmet Ataç 

Tepebaşı Bld. Başkanı

Eskişehir’de yapılan

işleri görme fırsatı

bulacağınız için mutlu-

yuz. Eskişehir bir Cumhuriyet kentidir. Rah-

metli Atatürk, Eskişehir’e 22 kere gelmiş; bu

da Eskişehir’i ne kadar çok sevdiğini açıkça

gösteriyor. Ben de bugünkü Cumhuriyet kenti

Eskişehir’in Atatürk’ün hayalindeki kent

olduğunu söylerim hep; öyle olmasını da

dileriz. Çünkü Eskişehir çağdaş, özgür, eko-

nomik bir kenttir; insanların rahat yaşadığı

bir kenttir. Diğer Anadolu kentlerine bakıyo-

ruz; bizim kentimizde gerçekten baskı yoktur.

Anadolu kentlerine gittiğimizde gece, sokak-

larda insan göremiyoruz. Bizim sloganımızsa,

“Hayat Tepebaşında 24 saat yaşanır.” Bu

entte belediye başkanlığı yapmaktan da gurur

duyuyorum. Kentimizi gezerken bu sosyal

yapıyı da inceleme şansınız olacak. 

Asım Güzelbey 

Gaziantep Büyükşehir
Bld. ve TKB Eski Bşk.

Tarih ve çevre gönüllü-

lerinin 17 yıl önce baş-

lattığı çalışmalar, büyük bir güç yarattı. Ve şu

bir gerçek ki, artık kentler yarışıyor. Bir adım

öne çıkan her bir kent, ülkesine büyük bir hiz-

met vermiş oluyor. İşte TKB, bu misyonu

yerine getiren bir birlikteliktir. TKB Bölge

Toplantısının Eskişehir gibi ismiyle müsemma

bir tarihi kentte yapılmış olmasının ayrı bir

önemi var. Eskişehir, tarihi kucaklayan bir

kent; arkeolojik kazılardan elde edilen sonuç-

lar da gösteriyor ki bu kentte çok önemli tarihi

ve kültürel değerler mevcut. Eskişehir’de

sanki bir sır, gizem var. İnsanlar, bulabildikleri

her fırsatta bu kente geliyorsa, kentin sırrını

düşünmeliyiz. Bugün, bu toplantıyı böyle bir

kentte gerçekleştiriyoruz işte. 

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

Frig Vadisi



Odunpazarı
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kentin en eski yerleşimi hakkında somut

bilgiler veriyor. Günümüzden 8 bin yıl

öncesine dayanıyor bu tarih. Kanlıtaş, kent

yerleşiminin en eski höyüğü. Eskişehir’de

yaklaşık 200 civarında höyük var. Demirci

Höyük, Küllüoba Höyüğü ve Şar Höyük

bunlardan sadece birkaçı. Yani Eskişehir ve

çevresi, Anadolu’nun en eski yerleşim mer-

kezi olarak tanımlanabilir. Türklerin yurdu

olana dek Frig, Helen, Roma ve Bizans

uygarlıklarının kök saldığı ve zenginliğiyle

dikkat çeken kente ilişkin Homeros ve

Evliya Çelebi’nin ifadeleri bulunduğunu

biliyoruz. Selçuklular döneminde Türk

egemenliğinin kurulması ve Osmanga-

zi’nin Karacahisar’ı fethinden sonra sürekli

gelişen kent, bu tarihlerden itibaren kültü-

rel bir merkeze dönüşmüş. Kent, bugüne

değin sürekli gelişen bir yapıyla Anado-

lu’nun önemli iş ve yaşam alanı olarak

anılmış. Orta Anadolu’da işçi sınıfının doğ-

duğu kentteyiz. İlk modern imar planı 1924

yılında yapılmış. İlk tuğla kiremit fabrikası

ise 1926’da açılmış. Ve peş peşe birçok

fabrika kurulmuş. 

Gece hayatındaki canlılığı, sanatsal faali-

yetler, sosyal ve demokrat yapısı ile uygar

bir kentin tüm zenginliklerini barındırıyo-

ruz. Kültür mirasımızı dikenli tellerle çev-

releyerek korumuyoruz. Yaşamın içinde

korunması gerektiğine inanıyoruz. 

Tepebaşı’nda 57 arkeolojik sit alanı ve 107

taşınmaz kültür varlığı bulunuyor. Bunların

25’i endüstri mirası. Dinamik nüfus yapı-

sını gözeterek endüstri yapılarını yeniden

işlevlendirdik. Böylece kent belleğine alter-

natif mekânlar kazandırmış olduk. Kimlikli

kent olma kavramı, bizim için öncelikli.

Tuğla ve kiremit sanayi alanının izlerini

yaşatmak için, pişmiş toprak sempozyumu

düzenliyoruz. 10.’sunu yaptığımız sempoz-

yum kapsamında 130 büyük heykel kent

içinde bazı alanlara yerleştirildi. 

1933’te açılan Şeker Fabrikasının sosyal

tesisleri ve idari binalarıyla birlikte 400

dönümlük bir alanı mevcut. Bauhaus

mimarisinin bir örneği olan fabrika için

hep özelleştirme konusu gündeme gelirdi.

Kazım Kurt 

Odunpazarı 
Belediye Başkanı   

Eskişehir, bir Cumhuri-

yet kenti olmakla bir-

likte binlerce yıllık uygarlıkları da bağrında

taşıyor. Bölge Toplantısının Eskişehir ve çev-

resi için olumlu sonuçları olacağına inanıyo-

rum. Koruma çalışmalarını yürütmenin bir

bedeli var. TKB’nin bu “bedel”le ilgili bazı

projeler geliştirmesi gerektiğini düşünüyoruz.

Özellikle kültür paylarının adaletli ve dengeli

dağıtımı sağlanmalı. Bu sağlanmadığı tak-

dirde keyfi uygulamalarla sıkıntılar çekiyo-

ruz. TKB’den bu konuda beklentilerimiz

olduğunu vurgulamak istiyorum. Ev sahipliği

için Tepebaşı Belediyesine, öncülüğü için de

TKB’ye teşekkür ediyorum.  

Hüseyin Erdemir

Eskişehir Büyükşehir
Belediyesi Başkan Vekili

Tarih, ilim ve sanayi

kokan bu kente 

geldiğiniz için teşekkür ediyorum. Eskişehir;

tarihi kent, sanayi kenti ve ilim kenti kavram-

larını birarada barındıran kentlerimizden 

biridir. Bu kenti gezdiğinizde tüm bu özellik-

lerinin yanı sıra, pek çok şeyin de değiştiğini

göreceksiniz. 

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

Porsuk Çayı
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Orayı doğal sit alanı ilan ettik. İçindeki tüm

binalar tescil edildi. Ağaçlar, korumaya alındı.

Atatürk bir sektör yaratırken kültür ve sanatı da

yaymaya çalışmış. Çocukluğumda ilk tenis kor-

tunu, havuzu orada gördüm; ilk senfoni orkes-

trası konserini orada izledim. Fabrika tescillendi

ama şeker şirketinin müracaatıyla tescil kaldı-

rıldı; yıkılacak diye endişe içindeyim. Ayrıca

tüm Eskişehir kentinin belleğinde çok önemli bir

yeri olan Kılıçoğlu Sineması maalesef yıkıldı.

Tarihi yapı olmadığı söylendi oysa tarihi yapı

olarak değerlendirilmesi için bellek ve kimlik

yetmez mi? Kurtarabildiklerimizi, kurtarıyoruz.

Mesela demiryolları içindeki tüm yapıların tesci-

lini sağladık. Bir diğer örnek de şu anda kültür

merkezi olarak kullandığımız Ermeni Kilisesi.

19. yüzyılın ikinci yarısında yapılmış olan kilise-

nin bir kubbesi kalmıştı. Biz bu yapıyı Tepebaşı

Belediyesine kattık; hem koruyor hem de kültür

sanat merkezi olarak kullanıyoruz. Tarihi ve kül-

türel yapıları korumayı ve gelecek kuşaklara

aktarmayı görev biliyoruz. 

Yalçın Kurt 

Kültür ve Turizm Bakanlığı Anıtlar ve Müzeler
Genel Müdürü 

Türkiye, dünyanın hiçbir ülkesiyle kıyas kabul

edilmeyecek zenginlikte. Yaklaşık 17 bin sit ala-

nımız var ve bunlardan hemen hemen 200’ü

Eskişehir’de. Yaklaşık 120 bin taşınmaz kültür

varlığımız var. Bu varlıkların korunması için

yasalar, yönetmelik ve mevzuatlar geliştiriliyor

ve uygulanıyor. Gerek merkezi gerekse yerel

yönetimlerin kaynakları, eskiye kıyasla çok daha

fazla. Türkiye’de ödenek sorunu artık yok. Eski-

şehir’de sebze ve meyve halinden dönüştürül-

müş Haller Gençlik Merkezi ile Kereste

Fabrikasının yeni fonksiyonları güzel örnekleri

arasında. Kültürel, sosyal ve sanatsal faaliyetler

tarihi yapılara nefes aldırır, onların yaşama katıl-

masını sağlar. Kullanarak koruma, esas olmalı.

Endüstriyel mirasın özellikle kentlerde önemli

anıları var.  Bu yapıları korumanın yolu, onları

çürümeye terk etmeden, kullanarak korumaktır. 

Prof. Dr. Bedia Yelda Olcay Uçkan

Anadolu Üniversitesi 
Sanat Tarihi Bölümü Öğretim Üyesi 

Phrygia tarihsel süreç içinde farklı uygarlıklara

ev sahipliği yapmış, Anadolu’nun kültür tari-

hinde önemli yeri olan bir bölge. Geçmişte bu

bölgenin ele geçirilmesi Anadolu’nun bütününe

hâkim olmanın anahtarı gibi görülmüş. Bu

nedenle Bizans imparatorluğu dönemindeki Arap

akınlarına bağlı en şiddetli çatışmalar da; Türk-

lerin akınları da, 11. yüzyıldaki Haçlı Seferleri

de Frigya’yı bir mücadele alanına dönüştürmüş.

Bölgeye Phrygia denmesinin sebebi efsanevi

Phryg Krallığı. Siyasi bir birlik kurmadan önce

Kızılırmak’ın etrafında; ilerleyen yıllarda

Sakarya nehri civarında gelişmiş bir medeniyet

haline gelen Frigya önemli bir yerleşime işaret

eder. Bu bölgede Phryg yerleşmelerinin özellikle

Eskişehir’in güneyindeki dağlık bölgede yoğun-

laştığını, MÖ. 8. yüzyıldan itibaren kale tipi bir-

çok Phryg yerleşmesi kurulduğu biliniyor.

Ayrıca, bölgedeki kayalıklara Ana Tanrıça için

birçok fasad, altar ve nişlerden oluşan anıtlar ve

Merinos Tekstil ve Sanayi Müzesi, Bursa
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mezar odaları yapılmış. Frigya hem mimari biri-

kimi hem de tarım, binicilik, dokuma ve el

sanatları ile tarihe geçmiş bir uygarlık, özetle.

Bölgenin günümüze ulaşan kültürel birikimini

Frig, Roma ve Bizans dönemine ait kaya yerle-

şimleri ile Selçuklu, Beylikler ve Osmanlı

dönemi yapıları oluşturuyor. Bölge insanın geç-

mişten gelen kültür mirası ile ilişkisi, bölgeyi

özgün kılan en önemli unsur. Bu bağlamda ince-

lendiğinde Frigya’daki örnekler arasında en çar-

pıcı olanı Ayazin’dir. Ayazin içerdiği Bizans

eserlerinin yanı sıra kökleri Frig, Helenistik ve

Roma dönemine kadar uzanan, Bizans sonrasında

Selçuklu ve Osmanlı kültürünün izlerini taşıyan,

günümüzde yaşamın sürdüğü, Anadolu’nun zen-

gin kültürel birikimini yansıtan önemli bir mer-

kez. Ayazin köy mezarlığı yerel halkın kendinden

önceki kültürel birikime sahip çıkışının özgün bir

örneği.  Günümüzde de defin yapılan mezarlıkta

Frig ve Roma dönemi kaya mezarları ile Bizans

dönemi freskolu mezar şapeller ve Türk dönemi

mezar taşları birarada bulunuyor. 

Frigya Bölgesini benzerlerinden ayıran bir diğer

unsur da inanç sistemiyle bağlantılı. Friglerin

Ana Tanrıça Kybele inancının Roma Döne-

mi’nde Yunan/Roma paganizmi içerisine sokul-

duğu, Tanrıça Artemis ile özdeşleştirildiği

izlenir. Gerek Hıristiyanlıkta gerekse tek tanrılı

dinlerin hiçbirinde görülmeyen kadın Peygam-

berler Pricilla ve Maksimilla kuşkusuz Ana Tan-

rıça’nın bir devamıdır Ortodoks inancının

bölgeye hâkim olmasıyla Meryem tasvirleri de

yapılır. Türklerin Frigya bölgesine yerleşimleri

sonrasında doğrudan bir kadın figürü ile bağlan-

tılı olmasa da toplumsal yaşam içinde değerlen-

dirildiğinde kadın kimliğinin ön planda olduğu

bazı tespitler, özellikle ilgi çekici. Günümüzde

Seyitgazi İlçesi Seyyid Battal Gazi Külliyesi

içinde yer alan Kadıncık Ana (Ayni Ana) Türbesi

bu örneklerden biri. Yine Afyonkarahisar’da

Kadınanalar olarak bilinen Sultan III. Alaaddin

Keykubat’ın üç kızı Melek Peyker, Naime Gev-

her ve Asiye Hanım’ın bu lakapla anılmaları da

tesadüf olmasa gerekir. Kurtuluş Savaşı sırasında

Sakarya ve İnönü Savaşlarındaki rolü ile adı

tarihe yazılan bir diğer kadın olan Kara Fatma.

Tüm bu örnekler, geçmişten gelen kültürel akta-

rımların farklı zaman ve ortamlara rağmen nasıl

somutlaştığını gösteriyor bize. Günümüzde Eski-

şehir’in sosyal hayatı içinde yer alan kadınların

üretim ve kent yaşamı içinde sahip oldukları rol,

geleneğin devamı olarak, neden nitelenmesin? 

Bir diğer önemli konu da, endüstri mirası. Frig-

ya’daki yerleşimlerin ve yol ağının oluşmasında

Sakarya Vadisi ile biçimlenen topografik yapısı-

nın rolü büyük. Tarihi öneminden kısaca söz etti-

ğim bir kavşak noktası, bu bölge. Ancak

Eskişehir, bağrında
Frigya medeniyetinin

izlerini taşıyan, 
ismiyle müsemma bir

kent. Hem bir 
Cumhuriyet kenti

olması hem de sahip
olduğu tarihi miras

zenginliği ile 
çağdaş kent kavramının

canlı bir örneği. 

Bedia Yelda Olcay Uçkan, Sezer Cihan, Ahmet Erdönmez (Soldan sağa)
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Kent Park, eski mezbaha
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Cumhuriyet’le birlikte oluşan demiryolu aksı

kentin ticari fonksiyonunu canlandırdığı gibi,

Cumhuriyet’in ilk yıllarından itibaren Eskişe-

hir’de endüstri yapılarının kurulmasına da

imkân verir. Bu kapsamda genişleyen yatırım-

lar, hem nitelikli bir işçi kitlesinin oluşmasını

sağlamış hem de kentin sosyal gelişimine kat-

kıda bulunmuş. Bildiğiniz gibi, endüstri mira-

sına ilişkin veriler Tepebaşı Belediyesinin

programına girerek, korunarak yaşatma proje-

siyle kente kazandırıldı. Eskişehir’de açık

hava müzesi niteliği taşıyan bu yapılar, kentli-

nin sahiplik duygusunu güçlendiriyor. 

Son olarak söylemek isterim ki; kendimizi ve

yaşadığımız kentleri kimlikli hale getirmek,

yeni kuşaklara aktaracağımız bir mirasımız

olmasını sağlar. 

Ahmet Erdönmez 

Bursa Büyükşehir Belediyesi 
Kültür ve Sanat Danışmanı 

Prof. Dr. Merin Sözen’in önerisiyle Bursa’daki

Adliye Binasının aldık ve Bursa Kent Müzesini

kurduk. Türkiye’deki ilk örnek olduğu için

koleksiyon oluşturma, tanıtım, eğitim çalışma-

larını hem yurtdışı örnekleri inceleyerek hem

de uzman ekibimizin yoğun çalışmasıyla sür-

dürülebilir hale getirdik. Bursalılardan o kadar

çok bağış geldi ki şimdi Maliye Binasının da

müze olması için girişimde bulunduk. Çok

yoğun bir ilgiyle karşılaştık ve müzelerin ken-

tlilik bilincini geliştirdiğini gördük. O nedenle

Bursa’da farklı temalarda, kentin hafızasını

canlı tutmak için yeni müzeler açmaya devam

ettik. Önce Karagöz Müzesi kurduk. Bu

müzeyi; Basın Müzesi, Merinos Tekstil

Müzesi, Enerji Müzesi, İpek Müzesi, Göç

Müzesi, Vakıf Kültürü Müzesi izledi. Kentte

yarattığı değişimi gören ilçelerimiz ve köyleri-

miz de müze istemeye başladı. Örneğin Cuma-

lıkızık, Aksu, Karıncalı, Belenören, Gedikören,

Gelemiç köy müzeleri açıldı. Köylülerin ve

özellikle kadınların desteğiyle koleksiyonlar

oluşturuldu. Şimdi bu köy müzelerinde çocuk-

lar aynı zamanda ders çalışıyor, bazı etkinlikler

burada düzenleniyor.  Çandarlı İbrahim Paşa

Hamamı, Tophane Mesleki ve Teknik Anadolu

Lisesi Müzesi olarak işlev kazandı; okul müze-

lerinin ilk örneklerinden biri. 

Kurduğunuz müzenin sürdürülebilir olması

çok önemli. Eğitim mekânı olarak kullanıl-

ması, her yaştan insanın orayı sahiplenmesi

çok önemli. Okul gezileri, farklı eğitim içerik-

leri, mahalle toplantıları, akraba sohbetleri;

sergiler, yarışmalar, etkinlikler hep devam

etmeli. Yapı, tarihi değerine uygun restore

edilmeli ve kimliği yaşatılmalı. Eğer müze

olarak işlev kazanmasaydı, Enerji Müzesin-

deki tüm jeneratörler özelleştirme idaresi tara-

fından hurdaya satılacaktı. O nedenle ihtisas

müzesi yapacaksanız orijinal malzemelerini

de korumanız gerekir.  

Bursa’da yapımı devam eden müzeler ise

Bursa Bıçakları Müzesi, Sağlık Tarihi Müzesi,

Bursa’da Yaşam Kültürü Müzesi, Tarım

Müzesi ve Su Müzesi. Bursa Büyükşehir

Belediyesi ve Tarihi Kentler Birliği olarak

bölgemizdeki müzelerin açılmasına da destek

oluyoruz. Simav, Havran, Bozüyük bu kentler

arasında yer alıyor. Bozüyük’de Şehir Müze-

sinin dışında bir de İnönü Savaşları Müzesi

kurulacak; çalışmaları devam ediyor.  

Ülkemizde örnek gösterebileceğimiz müzeler

arasında ise eski cezaevi binasındaki Kadirli

Kent Müzesi; bir arşiv niteliği taşıyan Trab-

zon Ortahisar Kent Müzesi; Avrupa Müze

Akademisinden Başarı Ödülü alan Tire Kent

Müzesi; yine Avrupa Müze Akademisinin

Gezilebilir Müzeler ödülü verdiği Samsun

Kent Müzesini sayabiliriz. İnebolu Kent

Müzesi de bitti ancak resmi açılış için Metin

Sözen hocamı bekliyorlar. Malatya, Darende,

İncirliova da müze kurulması için destek iste-

yen belediyeler arasında. 

“İhtisas müzesi 
yapacaksanız, 

içindeki 
malzemelerini de 

korumanız 
gerekir.”
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Prof. Dr. Metin Sözen 

ÇEKÜL Vakfı ve Tarihi
Kentler Birliği Tanışma
Kurulu Başkanı

Eskişehir’e emeği

geçenleri saymakla bitmez. Bunların

başında üniversitenin kurulmasına öncülük

eden, destek olan Mümtaz Zeytinoğlu ve

Prof. Dr. Orhan Oğuz gelir; emekleri çok

büyük. Eskişehir Anadolu Üniversitesinin

önemli bir örnek olması gerekiyordu. O

nedenle yapısını kurgularken, halkı da içine

alan bir yaklaşım belirledik.  Yılmaz Büyü-

kerşen de hem üniversitede hem kent yöne-

timinde bu anlayışı daha da üstü bir çizgiye

taşıyarak devam ettirdi.

Türkiye'nin mal varlığını, akıl varlığını, gele-

cekle bugün ve yarın arasındaki ilişkiyi, Ana-

dolu kültürünün devingen yapısını korumak

istedik. Çünkü dünyaya bir ülke bağışlayan

Mustafa Kemal ve arkadaşlarının emeklerine

karşılık; bu topraklarda yeni başlıklar altında,

yeni dinamikler yaratmamız gerekliliğine ina-

nıyorduk. Türkiye'nin her yerinden bilim

insanları burada buluşuyordu. Ne gerekiyorsa

yapmak için herkes hazırdı. İstasyon binası

ise istasyon binası, lojmansa lojman; ne gere-

kiyorsa üniversitenin bünyesine aldık. Ve şu

anda burada yetişen akademisyenler yeni

kurulan üniversitelerde görev aldı; rektör

oldu, dekan oldu. Kuruluş yıllarının ruhu

Anadolu Üniversitesinde hâlâ devam ediyor. 

Şimdi o yüzden bu toplantıyı burada yapmak,

tüm bu emeklere bir borcumuzdur. Arkadaşla-

rımınız bu kente neler kattığını görmemiz,

onları dinlememiz gerekir. Türkiye'nin yeni-

den örgütlenmeye ihtiyacı var arkadaşlar!

Nitelikli insan sayımız az. Geleceğe yetiştire-

ceğimiz çocuklar bizden iyi olmalı. 

İçinden su geçen kentlerimiz var ama suyu

boşa akıyor. Halk bunalmış, kafasını çıkara-

cak yeri yok. Suyun çevresi düzenlenmiyor,

bir toplanma alanı yapılmıyor. Porsuk Çayın-

daki düzenlemeler bu alandaki ilk örnekler-

den biridir. Su, yaşam alanımızın gelişmesi

için önemli. O nedenle akıp giden suya boş

boş bakmak yerine, o suyun değerini görmeli-

yiz. Sağlıklı, temiz bir şekilde akmasını sağla-

mamız gerekiyor. Geçen ay Sivas’ta Aksu ve

Kızılırmak projelerini inceledik. Yerel yöneti-

min halkı için sağlıklı bir çevre oluşturma

çabasını gördük. Suyuna kıymet veren kentle-

rin sayısı çoğalmaya başladı. 

Çarşılar bu yıl Tarihi Kentler Birliğinin ana

gündeminde. Kentlerinizde AVM yapılabilir

ama halkın ürettiğini, kültürünü, iletişimini

geliştirdiği yerler çarşılardır! Buluşma, el

sıkışma, selam verme, birbirine değme alan-

larıdır. Sosyal yapı burada güçlenir; iletişim

ağı burada oluşur. Çarşılarımızı ayağa kaldı-

ralım diye fantezi yapmıyoruz. Halkın o

kentteki varlığını güçlendirmesi, yerel üreti-

min devam etmesi, kent yaşamının devam

etmesi için yapıyoruz. 

Şükrü Genç

TKB Encümen 
Üyesi ve Sarıyer 
Belediye Başkanı 

Tarihi Kentler Birliği-

nin ilkeleri doğrultusunda bizim üstümüze

düşün görev, Anadolu’nun kutsallığını devam

ettirmektir. Bunun içinse gerekli bilince, kül-

türel birikime ve doğru yöneticilik anlayışına,

ahlakına ihtiyaç var. Tarihin bize verdiği

öğretilerin analizlerini doğru yaparak; eğitim

kurumlarıyla, devlet kurumlarıyla, sivil örgüt-

lerle birarada çalışarak bunu başarabiliriz. 

Sevgili arkadaşlar, sürdürülebilirliğin temel

ölçütü katılımcılık. Bir çalışma yaparken

içinde herkes olmanı; kararlar ortak alınmalı.

Ağacından böceğine, deresinden insanına, bit-

Değerlendirme konuşmaları

“Sürdürülebilirliğin
temel ölçütü 

katılımcılıktır. 
Bir çalışma yaparken
içinde herkes olmalı;

kararlar ortak 
alınmalı.”
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kisinden hayvanına her canlı düşünülmeli; her

yaştan katılım olmalı. Bir kente, yaşadığımız

coğrafyaya bütüncül bakmak ancak böyle olur.

Sarıyer’i planlarken Boğaz’dan ayrı düşüne-

mem. Oradan geçen balığı, yunusu yok saya-

mam. Koruma çalışmalarında önemli olan

yıkmadan, zarar vermeden devam ettirmek. O

yüzden sürdürülebilirlik önemli. Kültür katman-

ları kesintiye uğramadan devam etmeli, birbiri-

nin içine girmeli. Yok ederek yenisini

yaratmaya kalkarsanız, bilinç aktarımında

kesinti yaşarsınız. 

Metin Sözen Hocam içinden su geçen kent-

lerden bahsetti.  Tarihte tüm toplumlar su için

kavga etmişler; suya ulaştıklarında ise barış

yapma ortamı aramışlar. Tarihi kentlerimizin

çoğunun içinden su geçiyor. Bunun kıymetini

bilen bir kentteyiz. Yaşamın örgütlenmesi,

devam etmesi için çalışıyorlar. Devamlılık

böyle olur. Kentlerimizde yaşayan her canlı

bunu hak ediyor. Bu topraklarda doğan, yaşa-

yan herkes bu sorumluluğun bir parçasıdır. 

Son olarak değinmek istediğim önemli 

bir konu var: Rant. Bu kavram kültürel 

mirasımızın önüne geçmemelidir. Başta yerel

yöneticiler, sivil örgütler; herkes bunu engel-

lemek için çalışmalıdır. Bu toplantıya 

emeği geçen ve yaşamın önemini kavrayan

herkese teşekkür ederim. 

Bozüyük Kent Müzesi
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T
arihi Kentler Birliğinin 2. Bölge

Toplantısı 30 Haziran-1 Temmuz

arasında Eskişehir/Tepebaşı Beledi-

yesinin ev sahipliğinde yapıldı. Çok

yönlü hedefleri içeren bu toplantıda,

“Tarihi Kentler Birliği Üyesi Belediyelerin Arkeo-

lojik Mirası Bağlamında, Endüstri Mirası ve Kent

Müzelerine Yaklaşımı”  başlığı altında TKB üyeleri

hem arkeolojik-sanayi birikimini görmek hem de

artık büyük boyuta ulaşmış kent ve ihtisas müzele-

rini irdelemek şansını buldular. 

Bu arada, ÇEKÜL Vakfı ve TKB üyelerinin bir

bölümünün açılış toplantısından önce “Bozüyük

Şehir Müzesi ve Arşivi”ni gezmiş olmaları, ulaşılan

düzey açısından önemli bir deneyim oldu. Nitekim

toplantıdaki konuşmasında Tepebaşı Belediye Baş-

kanı Dt. Ahmet Ataç, Odunpazarı Belediye Başkanı

Kazım Kurt, TKB eski başkanı Dr. Asım Güzelbey,

gündeme uygun açıklamalarında daha ilk gün ülke-

mizin ihtiyaç duyduğu yeni gündem için önemli

ipuçları verdi. Tepebaşı Belediyesi ve TKB ‘nin

sunduğu filmler ise, bir anlamda geniş gündemin

uygulamaya dönük boyutlarının bir göstergesiydi. 

TKB Genel Sekreteri Sezer Cihan’ın yönettiği panel

ise, çok yönlü birikimlerin “kırsal miras”, “çarşılar”,

“içinden su geçen kentler” gibi, yeni başlıkların

ulaştığı düzeyi de açıklar nitelikteydi. Bu konuda

ÇEKÜL Vakfı Bölge Koordinatörü Prof. Dr. Bedia

Yelda Uçkan, bölgede geniş arkeolojik ve endüstri-

yel mirasın yerel yönetim olarak değerlendirilmesi-

nin nasıl doğru olacağının altını çizdi. Kültür

Bakanlığı Anıtlar ve Müzeler Genel Müdürü Yalçın

Kurt’un, değinilen konularda bakanlığının geliştir-

diği ve uygulamaya dönüştürdüğü temel noktaları

vurgulaması, kurumlar arası işbirliğinin ülkemiz

yararları açısından önemine ve bir bakıma kamu-

yerel-sivil-özel birlikteliğine dair temel bir işaretti.

Bu geniş yaklaşımın ardından bölgedeki “Kent ve

İhtisas Müzeleri Konusunda Son Gelişmeler” baş-

lığı altında Bursa Büyükşehir Belediyesi Müzeler

Danışmanı Ahmet Erdönmez ise TKB üye beledi-

yelerinin sıcak gündemi olan kent ve ihtisas müze-

leri ve birlikte gelişen arşivlerinin ulaştığı düzeyin

artık uluslararası ortamlarda da ilgiyle karşılandı-

ğını vurguladı. Bursa’daki çeşitlenmelerle birlikte,

ülkemiz için bir başarı olduğunu ve belirli bir

düzeye gelindiğini örneklerle açıkladı. 

Bu arada Dt. Ahmet Ataç’ın konuşmasında vurgula-

dığı iki noktayı belirtmekte yarar var. Bunlardan

birincisi, TKB’nin sürekli üzerinde durduğu gele-

değerlendirme

GELENEKSEL DOKU
ve YENİNİN

BAĞDAŞMASI

ÇEKÜL Vakfı ve TKB Danışma Kurulu Başkanı
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neksel doku ile yeni gelişen alanların sağlıklı değerlen-

dirilmesidir. Gerçekten geleneksel dokuda Eskişehir

Büyükşehir, Odunpazarı, Tepebaşı Belediyeleri kendi-

lerine düşen noktalarda çözüm sağlayarak, bir bakıma

yeni gelişme alanlarına da örnek olmuşlardır. Başkan

Dt. Ahmet Ataç’ın değindiği ikinci nokta ise, gençlere

ve çocuklara kent bilinci yaratma doğrultusunda “sanat

ve kültür” öncelikli ortama yer vermesidir. Bunun mut-

luluk verici yanı, ulusal-uluslararası ortamlarda başta

Büyükşehir olmak üzere, yerel yöneticilerin kentin her

noktasını gece-gündüz yaşanır kılmalarıdır; bu, değişi-

min temel göstergesidir. Nitekim sonuçları kısa sürede

ülke gündemine yansımış bulunmaktadır.

Toplantıya katılan TKB üye belediyelerin bu süre içinde

deneyim paylaşımı konusundaki girişimleri, toplantının

beklentilerini de yansıtıyordu. Bu konuya, kapanış

konuşmasında TKB Encümen Üyesi ve Sarıyer Belediye

Başkanı Şükrü Genç tekrar değindi ve altını çizdi. Şükrü

Genç, kültürel mirasın korunmasının başında, kent top-

raklarının doğru değerlendirilmesinin öncelikli gündem

olmasının gerekliliğini vurguladı. Her toplantıdan sağ-

lıklı sonuçlar almayı geleneğe dönüştüren TKB’nin, bazı

başlıkları yineleyerek altını çizmesi de böylece sağlan-

mış oldu. Kuşkusuz, ülkemiz tarihinin her döneminin

değerlendirilmesi, bunun kaçınılmaz sorumluluğumuz

olması, “geçmişe bakışımızın” bir işaretidir. 

Özellikle, bölgede Kurtuluş Savaşı sonrası yaratılan

değerler, bu bölge için bütünleştirici bir ögedir. Bunun

yanı sıra, ülkemizde içinden su geçen kentlerin kent var-

lığına kazandırılması, öncelikli gündemlerimizden biri

olmalıdır. Eskişehir, Amasya, Sivas, Aksaray bunun

değişik uygulamalarıyla yüklüdür. Halkın nefes alacağı

ortamların suların çevresinde oluşturulması, bunun

“genel politikaya dönüştürülmesi”, büyük bir değişimdir. 

Havza-bölge boyutunda işbirliğinin yararları, tasarım-

dan uygulama ortamlarına kadar her alanda ekonomik

ve nitelik açısından getirdiği sonuçlar, bu toplantıda da

bir kez daha yinelendi. Ayrıca ortak tarih süreci yaşa-

mış havza-bölgelerde elde edilen olumlu sonuçlar-biri-

kimler, çağın gereği kültür-sanat ortamına da

aktarılabilirse, “yaşayan kentler” sözü söz olmakta

kalmayacak, yaşama geçmiş olacaktır. Bu toplantı,

bunların olabileceğini göstermiştir. 

Frig Vadisi
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Genç ve dinamik nüfusu, kültür sanat hayatına yön veren ulusal ve 
uluslararası festivalleri, Frigya medeniyetine dayanan tarihi katmanı,
doğal ve kültürel mirası kent yaşamının aktif bir unsuru olarak gören 

ve yorumlayan yapısıyla Eskişehir, çekim gücü yüksek bir kent. 
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Pişmiş Toprak 
Sempozyumu 
Tepebaşı Belediyesinin düzenlediği ve

sonuçlarıyla kente bir açık hava müzesi

görünümü kazandıran Uluslararası Pişmiş

Toprak Sempozyumu, bu yıl 11. kez

düzenlenecek. Büyük boyutlu “terra cotta”

eserleriyle dünyada örneğine sık rastlan-

mayan bir sergilemeye de ev sahipliği

yapan Tepebaşı Belediyesi, Pişmiş Toprak

Sempozyumunu geçen yıllar içinde kent

kimliğinin önemli bir unsuru haline

getirdi. Cumhuriyet’in ilk yıllarından iti-

baren tuğla-kiremit sektörünün başlıca

üretim merkezlerinden biri haline gelen

Eskişehir, kent ekonomisine katkısıyla

önde gelen iş kolları arasında olan tuğla-

kiremit sektörünü sahiplendiği gibi, Tepe-

başı Belediyesinin öncülüğünde pişmiş

toprağa sanatsal değer de katıyor. 11.

Uluslararası Pişmiş Toprak Sempozyumu-

nun programı ağustos ayında açıklanacak. 

Kurşunlu Cami ve Külliyesi 

16. yüzyıl Osmanlı dönemine ait bir eser olan Kurşunlu

Cami ve Külliyesi; cami, imarethane, iki kervansaray,

paşa ve medrese odaları ile şadırvandan oluşuyor. Vezir

Mustafa Paşa tarafından, klasik Osmanlı mimarlığında adı

bilinen ilk mimarbaşı olan Acem Ali’ye yaptırılan Kül-

liye, tarihi kent Odunpazarı sınırları içinde bulunuyor.

İsmini, caminin kurşunla kaplı kubbesinden alan yapı top-

luluğu çeşitli dönemlerde restorasyon görmüş ve içindeki

bazı bölümler farklı amaçlarla işlevlendirilmiş. 1529’a

tarihlenen ve kesme ve doğal taşın birarada kullanılma-

sıyla inşa edilen Kervansaray, günümüzde nikâh salonu

olarak kullanılıyor. Bünyesinde Bizans dönemine ait dev-

şirme malzemeler barındıran Sıbyan Mektebi kütüphane;

Mevlevi Asitanesi olarak da bilinen Medrese ise Lületaşı

Müzesi olarak hizmet veriyor. Mimar Sinan’dan önce

mimarbaşı olan Acem Ali’nin eseri, Odunpazarı’nda

görülebilecek çok sayıdaki önemli yapıdan sadece biri. 

Anadolu Üniversitesi 
Temelini, 1958 yılında kurulan Eskişehir İktisadi ve Ticari İlimler Akademisinin oluşturduğu

kurum, 1982’den bu yana Anadolu Üniversitesi adıyla akademi dünyasının önemli eğitim mer-

kezlerinden biri. Eskişehir kent yaşamına öğrenci nüfusu ile de önemli bir katkısı olan üniver-

site, kent merkezinde bulunan 2 ayrı kampüsünde 17 fakülte, biri Devlet Konservatuvarı olmak

üzere 3 yüksekokul, 4 meslek yüksekokulu, 9 enstitü ve 30 araştırma merkezine ev sahipliği

yapıyor. Uzaktan eğitim sistemiyle de Türkiye’nin önde gelen üniversitelerinden olan Anadolu

Üniversitesinin 24 saat açık olan ve 12 bin metrekarelik bir alan yayılmış olan Merkez Kütüp-

hanesinde 290 binden fazla basılı kaynak bulunuyor.  Anadolu Üniversitesi tarihi önemiyle bir-

likte, günümüzün en etkin çağdaş sanat müzelerinden biri olan Eskişehir Çağdaş Sanatlar

Müzesini de Yunus Emre Kampüsü sınırları içinde bulundurmasıyla dikkat çekiyor. 

Porsuk Çayında 
gondol turu 
Sakarya Irmağının en uzun

kolu olan Porsuk Çayı, kentin

önemli simgelerinden biri

olduğu gibi, Odunpazarı ve

Tepebaşı Belediyeleri ara-

sında da doğal bir sınır oluş-

turuyor. Çayın geçtiği hat,

halk arasında “Adalar” adıyla

anılıyor. Eskişehir’e gidenle-

rin Porsuk Çayındaki bot ve

gondol seferlerini duymaması

ya da Adalar bölgesindeki

sosyal yaşama katılmaması

mümkün değil. Kentin en

hareketli kerteriz noktaların-

dan Atatürk Caddesi, Şair

Fuzuli Caddesi ile Doktorlar

Caddesi arasından geçen Por-

suk, çevresindeki buluşma

mekânları ile hem gündüz

hem de gece canlı. Kentlilerin

ulaşım amacıyla da kullan-

dıkları Porsuk Çayı, turistik

açıdan kentin en ilgi çeken

noktaları arasında yer alıyor. 
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Malatya / Darende, Balaban ve Aşağıulupınar
Kadim Anadolu tarihinde Malatya kenti önemli bir yere sahip. Kentte Neolitik, Hitit, Asur, Urartu, Roma, Bizans, Ana-

dolu Selçuklu, Beylikler ve Osmanlı dönemine ait izler bugüne kadar ulaşmayı başardı. Malatya; tarihî kent, köy yerle-

şimleri ve geleneksel evleri ile önemli bir yer ediniyor. Darende ilçesi, Balaban beldesi ve Aşağıulupınar köyü

Malatya’nın güzide yerleşim yerleri olmaklar birlikte, günümüze ulaşan önemli sayıda mimarî ve kentsel dokuya da

sahip. Anadolu’nun uygarlık tarihinin evreleri izlendiğinde, “kerpiç” önemli bir yapı malzemesi olarak çıkar karşımıza.

İTÜ Mimarlık Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Kemal Kutgün Eyüpgiller editörlüğünde hazırlanan “Malatya /

Darende, Balaban ve Aşağıulupınar” adlı kitap üç yerleşim yerinde oluşan kırsal mimarî ve bu dokunun başat öğesi olan

kerpiç üzerine yoğunlaşıyor. Kitapta ÇEKÜL Vakfı Başkanı Metin Sözen, Ardahan Üniversitesi Sanat Tarihi Bölümü

Öğretim üyesi Prof. Dr. Bekir Deniz, İTÜ Şehir ve Bölge Planlama Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mehmet Ocakçı, Prof. Dr. Ruhi Kafesçioğlu, Prof. Dr.

Erol Gürdal, İTÜ Mimarlık Fakültesi Öğretim Üyesi Mustafa Erkan Karagüler, KTÜ Mimarlık Bölümü Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Hamiyet

Özen, Uludağ Üniversitesi Mimarlık Fakültesi Arş. Gör. Elif Acar Bilgin ve Arş. Gör. Nurhilal Şimşek’in  hazırladığı makalelere yer verilmiş.

Kent Hukuku
Kentleşme nüfus artışı ile birlikte yeni 

bir aşamaya girdi. 20. yüzyılın en önemli

toplumsal olayları arasında sayılan 

kentleşme olgusu, tüm dünyada etkilerini

hissettiriyor. Kentleşme toplumsal, ekono-

mik, siyasal, ticarî yapıları derinden etki-

ler. Kent hukuku imar uygulamaları,

çevre, doğal ve yapay çevreden meydana

gelen mekânlara ve bu mekânlarda yaşa-

yan insanlara dair kurallar içerir. TKB

Yüksek Danışma Kurulu Üyesi Prof. Dr.

Ruşen Keleş ve Prof. Dr. Ayşegül Mengi

tarafından yazılan bu kitap, kent hukuku

kavramına odaklanırken kenti, yönetim 

ve kenttaş boyutuyla ele alıyor. Kitapta

kentli haklarının güvence altına alındığı,

kent yönetimlerinin hukukun üstünlüğü

ilkesiyle bağlı olduğu, kenttaşların 

edilgen değil, etkin yurttaşlar olarak 

kentlerine sahip çıktığı ideal bir duruma

ulaşmanın önündeki engellerin neler

olduğu verilmeye çalışılmış. 
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Dünyanın Durumu 2016: Bir Kent
Sürdürülebilir Olabilir mi?

1974’te kurulan Washington D.C.

merkezli Worldwatch Enstitüsü

dünyanın en önemli çevre araştır-

maları kuruluşlarından biri. World-

watch Enstitüsü, 1984’ten beri farklı

başlıklar altında “Dünyanın

Durumu” adlı raporlar hazırlıyor ve

bunları yayımlıyor. Bu raporlarda

dünyanın fiziksel durumu, doğal

kaynaklar, ekolojik sistemlerine dair

güncel ve anlamlı bilgi birikimle-

rine yer veriliyor. Raporlar

2009’dan bu yana Türkiye İş Ban-

kası Kültür Yayınları iş birliği ile

okuyucuyla buluşuyor. Türkiye İş

Bankası Kültür Yayınları ve TEMA

Vakfı iş birliği ile yayımlanan Dün-

yanın Durumu serisinin 2016 yılına

ait konusu “Bir Kent Sürdürülebilir

Olabilir mi?”. Kitap toplu taşımanın

geliştirilmesinden atık yönetiminin

zorluklarına, halkın karar alma

süreçlerine katılımına kadar değişik

konuları detaylı bir biçimde inceli-

yor. Bu kitapta toplulukların karşı-

laştığı büyük zorluklara karşı yeni

geliştirilen ve umut vaat eden

çözümleri keşfederken günümüz

kentlerinin anlık görüntüsünden

yarının sürdürülebilir küresel şehir

vizyonuna doğru nasıl yol alacağı-

mız sorusuna odaklanılmaya çalışıl-

mış. Ayrıca Şanghay, Ahmedabad,

Freiburg gibi farklı kentlerin başarı

öykülerini de okuyucuya sunuyor.
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Edirne'nin varlıklı ailelerinden Dağdeviren-

zade Arif Bey ile Hacı Ayşe Hanım'ın oğlu

olan Şevket Dağdeviren, 1863’te Edirne'de

dünyaya geldi.1918-1920 yılları arasında

Edirne Belediye Başkanlığı yapan Şevket

Dağdeviren, 1906-1913 yılları arasında

yayımlanan Yeni Edirne Gazetesini çıkardı.

Kendisi aynı zamanda I. Dünya Savaşından

sonra kurulan Trakya Paşaeli Müdafaa-i

Hukuk Cemiyetinin kurucularından biriydi.

Anne tarafından Edirne Ayanlarından Dağd-

eviren ailesine mensup B. Cem Altınel tara-

fından kaleme alınan bu kitap, Şevket

Dağdeviren ve kentin bir dönemine odaklanı-

yor. Şevket Dağdeviren ile ilgili bir dizi

fotoğraf ve dokümanı içeren çalışma, Edirne

Belediyesi tarafından yayımlandı. Kitapta

kullanılan fotoğrafların büyük bir çoğunluğu

yazarın kendi koleksiyonuna ait. Ayrıca Şev-

ket Dağdeviren tarafından yazılan 1892

tarihli Edirne Salnamesine, döneme ait 38

belge ve 232 fotoğrafa yer verilmiştir. 

Şevket Dağdeviren ve Edirne’si

Genç Fidanlar Bahçesi:
Erenköy İnas Sulanisi’nden
Erenköy Kız Lisesi’ne 
1911’de Kız Numune Mek-

tebi adıyla eğitime başlayan

okul, 1916’da Erenköy İnas

Sultanisi adıyla liseye dö-

nüştürüldü. 1911-1945 yıl-

ları arasında Şehremini

Rıdvan İsmail Paşa’nın köş-

künde eğitimi sürdüren oku-

lun binası, 1945’te çıkan bir

yangında kül oldu. 1954'te

yeni okul binasına taşınan

lise bugün hâlâ öğrenci

yetiştiriyor. Erenköy Kız

Liseliler Derneği tarafından

yürütülen “100 Yüze” pro-

jesi kapsamında yayımlanan

“Genç Fidanlar Bahçesi”

adlı kitap,  Osmanlı İmpara-

torluğu döneminde kızların

yüksek düzeyde eğitimi (sul-

tani) için açılan ilk kız lise-

lerinden olan bu okulun

tarihine odaklanıyor. Eren-

köy Kız Liseliler Derneği ve

okulun tarihî arşivinden

yararlanılarak hazırlanan

kitapta ulaşılan belge, hatıra,

fotoğraf ve eski mezunlarla

yapılan sözlü tarih görüşme-

lerine yer verilmiş. Kitabın

editörlüğünü Maltepe Üni-

versitesi Sinema ve Televiz-

yon Bölüm Başkanı Yrd.

Doç. Dr. Hakan Aytekin ve

Halkla İlişkiler ve Tanıtım

Bölümü Öğr. Gör. Elif Sun-

gur yapmış.

Karadeniz’in en güzel kentlerinden

olan Rize’nin adının nereden gel-

diği hakkında farklı görüşler olma-

sına rağmen ağırlıklı olarak kabul

edilen iki görüş bulunuyor: Eski

Yunanca pirinç anlamına gelen

“rhisi” kelimesinden geldiği, diğer

bir görüşe göre ise Lazca’da insan-

ların toplandığı yer anlamına gelen

“rhizion”a dayandığı. Kentin bili-

nen en eski tarihi, Miletliler'in

Doğu Karadeniz kıyılarına deniz

yoluyla geldikleri ve ticarî amaç-

larla pazar yeri kurdukları MÖ. 7.

yüzyıl başlarına kadar gitmektedir.

Rize Valiliği ve İl Kültür Turizm

Müdürlüğü tarafından yayımlanan

“Rize Kültür Varlıkları Envanteri”,

kentte yer alan doğal anıtlar, sit

alanları, taşınmaz kültür varlıkları

hakkında bilgileri içeriyor. Kitapta

yer verilen kültür varlıkları altı ana

başlık altında toplanmış: Askerî

yapılar, sit alanları ve doğan anıtlar,

dinî ve kültürel yapılar, endüstriyel

yapılar, sivil yapılar, tescil potansi-

yeli olan taşınmaz kültür varlıkları.

Rize Kültür Varlıkları Envanteri
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Cappadocia-Hypogea 2017 
Dünyanın önde gelen yeraltı yapıları uzmanlarını buluşturan HYPOGEA Kapadokya’da yapıldı. OBRUK Mağara

Araştırma Grubu önderliğinde, uluslararası Mağaracılık Federasyonundan Paris Üniversitesine, birçok yerli ve

yabancı kuruluş tarafından desteklenen ve Mart 2017’de gerçekleştirilen HYPOGEA 2017 Kongresine dokuz farklı

ülkeden birçok bilim adamı katıldı. Kongrede sunulan bildirilerde dünyanın farklı yerlerinden Türkiye’ye dek birçok

ülkede gerçekleşen yeni araştırmalar ve keşifler sunuldu, yapıların araştırılma metodları ve koruma projeleri tartı-

şıldı. Bu kongrede sununlan bildiriler, yakın zaman önce Mario Parise, Carla Galeazzi, Roberto Bixio ve OBRUK

Mağara Araştırma Grubundan Ali Yamaç’ın editörlüğünü yaptığı kitapta toplandı. Kitapta yer alan toplamda 67 bil-

diri, arkeoloji, arkeometri, sanat tarihi; jeoloji, geomorfoloji, çevresel tehlikeler; hidrolik yeraltı çalışmaları; yer altı

sivil bulguları; askerî ve savaş çalışmaları; madencilik çalışmaları; dinî ve kültürel yapılar; tipolojiler ve semboller

adı altın sekiz ana başlık altında toplandı. ÇEKÜL Vakfının da destekçiler arasında olduğunu ekleyelim. 

Doğu Roma Sikkeleri
Tarih boyunca birçok medeniyete ev sahipliği yapan Mardin ve

çevresi Pers, Hellenistik, Roma, Doğu Roma (Bizans), Araplar,

Artuklu, Selçuklu, Osmanlı dönemine ilişkin birçok yapıyı

bünyesinde harmanlayabilmiş önemli bir açık hava müzesidir.

1895’te Antakya Patriği Behnam Bani tarafından Süryani Kato-

lik Patrikhanesi olarak yaptırılan müze binası, restore edilerek

1995’te müze olarak hizmete açıldı. Müzede Girnevaz Höyük

kazılarında elde edilen tablet, silindir mühür, seramik, figürin

ve takılar, Eski Tunç, Asur, Urartu, Grek, Pers, Helenistik,

Roma, Doğu Roma, Selçuklu, Artuklu ve Osmanlı dönemlerine

ait seramik, mühür, kandil, sikke ve cam şişe örnekleri sergile-

niyor. Mardin Müzesi Müdürü Nihat Erdoğan tarafından hazır-

lanan ve Mardin Müzesi tarafından yayımlanan kitap, müze

envanterine kayıtlı 1806 adet Doğu Roma dönemi sikkesinin

incelemesiyle oluşturulmuş. Kitapta sikkelerin dünya tarihi açı-

sından önemi, dünyada ve ülkemizde nümismatik çalışmaları,

ülkemizdeki sikke çeşitliliği, antik çağda sikke basma teknik-

leri ve ekipmanlarına da değinilmiş. Ancak müze koleksiyo-

nunda bulunmayan Doğu Roma sikkelerine yer verilmemiş. 
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“Gobu”stan’ın Gizemi
(“Kıpçaklar”a Giden Yol)

Azerbaycan'da Gobustan

bölgesi, MÖ. 11000

yılına kadar uzanan ve o

döneme ait eserlerin

olduğu bir yerleşim böl-

gesi. Gobustan’da tarih

öncesi çağlardan günü-

müze, çok sayıda uygar-

lık ürünlerinin bulunduğu

4000 hektardan büyük

açık hava müzesi mevcut.

Bölgenin ve eserlerin

kime ait olduğu konusu,

yıllardan beri tartışılmak-

tadır. Atatürk Üniversi-

tesi Türkçe Eğitimi

Anabilim Dalı Öğretim

Üyesi Prof. Dr. Cengiz

Alyılmaz tarafından

hazırlanan bu kitap,

Gobustan'ın Türkler'e ait

olduğu iddiası üzerine

kurulmuş. Kitap Gobus-

tan’ın adının nereden gel-

diğini, adın kökenini,

yapısını, anlamını, Türk-

çeyle ve Türklerle/Kıp-

çaklarla alâkasını

inceliyor. Prestij eser

niteliğinde hazırlanan bu

çalışma Türk Dili’ne,

tarihine, eski Türk kültür

ve uygarlığına ışık tut-

mayı amaçlıyor. 704 say-

falık kitapta 733 adet

görsel, fotoğraf, çizim,

tasarım ve haritayı içeri-

yor. Prof. Dr. Cengiz

Alyılmaz’ın "ömür kita-

bım" olarak nitelendir-

diği kitap Bitlis Eren

Üniversitesi tarafından

yayımlandı.
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