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KENTLERİMİZ BİZİ HATIRLAYACAK...
sunuş
Tarihi Kentler Birliği
ve Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı

Çok kıymetli yol arkadaşlarım; tarihi kentle-

değerli iki yazı KUDEB’lerin tarihi kentler-

Anadolu’nun zengin topraklarında yaptığı-

Büyükşehirlerimiz bünyesinde 23, il ve ilçe-

rin değerli yöneticileri ve değerli okurlar;
mız her toplantı birbirinden değerli. Hem

ziyaret ettiğimiz topraklardan, o toprakların

deki etkisini bir kez daha bizlere anlatıyor.

lerimizde ise toplam 28 KUDEB bulunuyor.

ruhundan, bize söylediklerinden hem de o

Buradan KUDEB’i olmayan arkadaşlarıma

öğreniyoruz. Birbirimizle yaptığımız sohbet-

belediyesi olarak “Koruma Uygulama ve

kentte yaşananlardan, doğasından çok şey
lerdeki cümleler o kadar değerli ki! Hepsi
sizlerle birlikte vakit geçirdiğim yıllarda
hafızamda güzel izler bıraktı.

Yerel Kimlik Dergisinde elimizden geldi-

ğince ülkemizde hep birlikte yürüttüğümüz
kültürel ve doğal mirasın korunması çalış-

malarına yer vermeye çalışıyoruz. Nasıl top-

lantılarımız birer okul gibiyse, dergimiz de o
okulun ders kitabı gibi. Siyasetten uzak, bilgiye yer veren ilkesinden uzaklaşmadan 53.
sayımıza ulaştık.

Ayvalık Bölge Toplantısında bizlere ev

seslenmek istiyorum: Lütfen bir tarihi kent

Denetim Bürosu”nu bir an önce kurun. Biz
TKB olarak elimizden gelen desteği yap-

maya hazırız. ÇEKÜL Akademi, TKB bünyesinde, bu alanda çalışan uzmanlarımıza

yılda 20’nin üzerinde eğitim veriyor. Uzman
arkadaşlarımız hem bilgilerini güncelliyor

hem de farkı belediyelerde aynı alanda çalışan meslektaşlarıyla, projelerde karşılaştıkları sorunları tartışıyor, yerinde uygulama
örnekleri görüyor. Ama önce bünyenizde

KUDEB’i kurarak alanda çalışacak arkadaş-

larımızı biraraya getirmelisiniz. 2018 gündemimiz lütfen bu olsun!

sahipliği yapan Belediye Başkanı Rahmi

Yazımın başlığını seçerken, koruma ala-

rimi iletmek isterim. Ayvalık’ın doğal ve

düşündüm. Ve herkesi gönülden kutlu-

Gençer’e buradan bir kez daha teşekkürle-

kültürel değerleri hakkında verdiği bilgiler,

koruma politikaları tüm katılımcılar için

etkileyici oldu. Ayrıca inceleme yazılarıyla

dergimizi zenginleştiren Kültür Varlıkları ve

Müzeler Genel Müdürü Yalçın Kurt ile Bir-

nında çalışan tüm emekçi arkadaşlarımızı
yorum. Tarihi kentlerimiz bizi hep hatırlayacak...

Saygılarımla.

liğimizin Genel Sekreteri Sezer Cihan’a

teşekkür ederim. KUDEB’lerin tarihi kentler

için önemi tartışmasız ki artık ortada. İşte bu
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TARİHİ KENTLER KENDİ TARİHLERİNİ YAZIYOR
editörden
ÇEKÜL Vakfı Yayın Koordinatörü

Gelişen haberleşme, bilişim yöntemleri,

Bir üniversite uygulaması olarak ise

sında işlevi büyük olan Koruma, Uygulama

çok teknolojiyi artık yerel yönetimler de

Höyüğü kazı ekibinin araştırma merkezine

en önemli birimi diyebiliriz. Hem ülke

tasarım teknikleri gibi çağın getirdiği pek
uzmanların desteğiyle kullanmaya başladı.

Belediyeler, sosyolojik araştırmalardan veri
analizine, kentsel tasarımdan toprak altı-

üstü araştırmalarına, restorasyon projelerinin 3D modellemelerine ve ekolojik

Tarsus’un tarihi Çırçır Fabrikası, Gözlükule
dönüştürüldü. Yapı yeni işlevini, doğa

dostu teknolojik düzenlemelerin ardından
kazandı. Dergimizin 58. sayfasında
detaylarını bulabilirsiniz.

yapılara kadar her alanda bilimsel ve teknik

Yılın ilk Bölge Toplantısı Ayvalık’ta yapıldı.

Tarihi Kentler Birliği üyeleri, kentlerinde

bırakan Ayvalık, bir kıyı kenti olmanın

destek alarak uygulamalar yürütüyor.

bir fark yaratmak için artık daha boyutlu

düşünerek, bütüncül planlama yapma aşa-

masına geldi. Tarihi kentler bundan sonraki
süreçte kendi tarihlerini yazmaya başlayacak gibi görünüyor.

Tarihi Kentler Birliği ve ÇEKÜL Vakfının

uzun yıllardır vurguladığı “kentte bütüncül

Tarihi sokaklarıyla herkesi kendine hayran

sorumluluğunu ve yükünü taşıyor. Tarihin ve
doğanın iç içe uyumunun devam ettiği kent,
kültür ve turizmin önemli merkezlerinden.
TKB Ayvalık Bölge Toplantısında hem bu
birbiriyle kesişen değerler bütünü ve

UNESCO süreci hem de komşu kentlerle
kurulan bölgesel ağlar konuşuldu.

koruma” yaklaşımı, bazı örnek çalışmalarla

ÇEKÜL Kent Çalışmaları Koordinatörü,

alanları tasarımla birleştirmek, tarihi mahal-

tasarım rehberleri ilk defa TKB üyelerinin

uygulamaya dönmeye başladı. Kamusal

leleri “canlandırma” yöntemleriyle mahalleliyle birlikte yaşatmak, tarihi çarşıların

AVM’lere yenik düşmesinin önüne geçmek
ve üniversite, halk, özel sektör herkesi pay-

bir gerçek.

Yalçın Kurt’un yazısını destekler nitelikteki
ikinci inceleme ise bir koruma gönüllüsü
olan Sezer Cihan’ın kaleminden çıktı:

Gaziantep KUDEB örneği. TKB Genel

Sekreteri ve Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı olan Sezer

Cihan, örnek uygulamalarla Antep KUDEB
ekibinin nasıl çalıştığını anlattı.
İyi okumalar.

küçük bülten dağıtılarak katılımcılar
ayrıca bilgilendirildi.

örneği olan Elbistan, ÇEKÜL şehir

Yalçın Kurt’un kaleminden çıkan bir incele-

dergide yerini aldı.

kentlerin temsiliyetlerini güçlendirdikleri de

gündemine getirildi. ÇEKÜL’ün hazırladığı

KUDEB’lerin önemini yılın bu ilk sayısında,

plancısı Ahmet Onur Altun’un kaleminden

içinde hem de uluslararası zeminlerde tarihi

mimar Alp Arısoy’un sunumuyla kentsel

daş yapmak. Tüm bu ilkeler artık uygulanıyor. Örneğin bir kentsel tasarım uygulama

ve Denetim Büroları için, tarihi belediyelerin

Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürü

meyle tüm Yerel Kimlik okurlarının dikkatine

sunmak istedik. Kültürel mirasın korunma-
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Kapak: Ayvalık

Fotoğraf: Alper Can Kılıç
1

Sunuş

3

Editörden

6

kısa... kısa...

Yusuf Ziya Yılmaz
Şirin Sıngın
TKB Müze Özendirme Yarışması
Ödül Töreni Kastamonu'da

Yeraltı yapıları envanteri 4. ara raporu hazır
Havran Kent Müzesi ile yerelden ulusala
Tirilye UNESCO'ya hazırlanıyor
8

haber

Antik Roma Yolundan Tarsus’a bakış

10 bölge toplantısı/Ayvalık

Tarım, turizm ve kültürün kenti Ayvalık

23 değerlendirme

Ayvalık’tan dünyaya barış mesajı
S. Yeşim Dizdaroğlu

ÇEKÜL Vakfı Genel Müdürü
24 kent rehberi/Ayvalık
26 haber

133 yıllık yapı, Bartın’ı anlatıyor

28 haber

Amasya’da işbirliğinde süreklilik

30 haber

Sarıyer doğal ve kültürel mirasıyla

4

çocukların gündeminde
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24

32 inceleme

Koruma, Uygulama ve Denetim Büroları

Yalçın Kurt / Kültür ve Turizm Bakanlığı,

Kültür Varlıkları ve Müzeler Gelen Müdürü
38 inceleme

Bir örnek KUDEB: Gaziantep

Sezer Cihan / TKB Genel Sekreteri, Gaziantep
Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yrd.
46 haber

Kentsel tasarım rehberlerinde sivil-yerel
işbirliği örneği: Elbistan

50 haber

Kent arşivleri, dijitalleşme ve ÇEKÜL deneyimi

52 haber

Mozaik ve kesme taşlarıyla zarif işçiliğin
kenti Kahramanmaraş

54 haber

Yarım yüzyılı aşan emek kitaba dönüşüyor

56 haber

Fotoğraf makinaları koleksiyonu
müze çatısı altında

58 haber

Kültür öncelikli yönetim

60 haber

Çırçır fabrikasından çağdaş kazı evine

62 kitap

33
5

kısa... kısa...
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TKB Müze Özendirme Yarışması
Ödül Töreni Kastamonu’da

Tarihi Kentler Birliği tarafından bu yıl ikinci kez düzenlenen Müze Özendirme

Yeraltı yapıları
envanteri 4. ara
raporu hazır

düzenleniyor. Geçtiğimiz yıl ilk kez gerçekleştirilen ve ödül töreni TKB Sivas Buluş-

Mağara Araştırma Grubu ve

Yarışması, Anadolu’nun dört bir yanından farklı ölçekte kentlerin yoğun katılımıyla

ması kapsamında yapılan yarışma; tarihi, doğal ve kültürel değerlerin gelecek kuşaklara aktarılmasında önemli bir yeri olan müzeleri teşvik etme amacını taşıyor.

Müzeciliğin ve müzelerin yaygınlaştırılması, kurulduğu tarihten bu yana Tarihi Kentler
Birliğinin temel amaç ve çalışma alanları arasında yer alıyor. İyi müzecilik örneklerini
özendirmeyi, yerel yönetimlerin müze uygulamalarında önder olma ve koruma bilinci
yaratmalarını, müzeler arasındaki işbirliğini geliştirmeyi hedefleyen yarışmanın ödül
töreni Mayıs ayında TKB Kastamonu Buluşmasında yapılacak.

ÇEKÜL Vakfı, OBRUK

Kayseri Büyükşehir Beledi-

yesi ortaklığında 2013 yılında
başlayan, Kayseri’deki yeraltı

yapılarının envanter çalışması

devam ediyor. Araştırma ekibi
tarafından her yılın sonunda
hazırlanan detaylı raporda,

keşifleri yapılan, ölçülerek
haritalanması tamamlanan
yeraltı yapıları hakkında

detaylı bilgi veriliyor. 4 yıldır

yapılan araştırmalarda 33 yeraltı şehri, 6 kaya yerleşimi, 7

kaya kilisesi, 2 su yapısı ve 10
maden ocağı tespit edildi. Son
raporda ise Gesi, Develi ve

Turan’daki 18 yeraltı yapısı

anlatılıyor. Alanda çalışmaları
destekleyen ÇEKÜL temsilcisi Prof. Dr. Osman

Özsoy’un Kayseri’deki

yeraltı medeniyetini anlattığı

inceleme yazısını Yerel Kimlik
Dergisinin 52. sayısı

56. sayfasında bulabilirsiniz.
Derginin tüm sayıları,

www.tarihikentlerbirligi.org
adresinde paylaşılıyor.

6

YEREL KIMLIK DERGI 53.qxp_Layout 1 5/4/18 4:00 PM Page 7

Tirilye UNESCO’ya hazırlanıyor
Havran Kent Müzesi
ile yerelden ulusala

1912 yılında Hocazade Abdurrahim Efendi
tarafından Balıkesir’in Havran ilçesinde

yaptırılan üç katlı konak, Kaymakamlık ve
Belediye işbirliğiyle restore edilerek geçtiğimiz yıl hizmete açılmıştı. Tarihi Kentler
Birliğinin yılın ilk Bölge Toplantısını gerçekleştirdiği Ayvalık Toplantısı öncesi

ziyaret ettiği Havran Kent Müzesi, ÇEKÜL
Vakfı ve Tarihi Kentler Birliği Danışma

Mudanya Belediyesi, Tirilye'yi 7 proje

Yardımcısı Mithat Kırayoğlu yaptı. Kıra-

ile UNESCO Dünya Mirası Listesine gir-

lacak olan tasarımı anlatırken, kentin bir

bölgesine ayıran Kentsel Tasarım Projesi
mek üzere çalışmalarına başladı. Tiril-

ye'deki kültür rotasını ayağa kaldırarak

yerelden evrensele bir koruma sürecinin

ilk adımlarını atan Mudanya Belediyesi,
Tirilye'de devam eden Koruma Amaçlı
Revizyon İmar Planı Çalışması kapsa-

mında izlenecek yol haritası ve Kentsel
Tasarım Projesini “Tirilye Geleceğini

Konuşuyor” çalıştayı ile gündemine aldı.

Projenin sunumunu ÇEKÜL Vakfı Başkan

yoğlu, 7 ayrı noktada mimari ölçekte yapımüzeler kentine dönüştüğünü belirtti.

Çalışmalar kapsamında tarihi yağ fabrikasının kamulaştırılarak Zeytinyağı Müzesine dönüştürülmesi; kentin motorlu

taşıtlardan arındırılması; Taş Mektep ve

çevresinin bir kültür kompleksine dönüştürülmesi; Fatih Camisi, Tirilye Hamamı
ve Kemerli Kilise çevresinin kentlilerin
buluşma noktası olarak düzenlenmesi
planlanıyor.

Kurulu Başkanı Prof. Dr. Metin Sözen’in
danışmanlığında; Tarihi Kentler Birliği

Müzeler Danışmanı ve Bursa Büyükşehir

Belediyesi Kültür-Sanat Danışmanı Ahmet
Erdönmez’in küratörlüğünde çalışılarak

oluşturuldu. Bölgenin yöresel kıyafet, aksesuar, dokuma ve zanaatını biraraya getiren

müzede, canlandırmalarla kent insanının

yaşam alışkanlıklarını, Kurtuluş Savaşı yıl-

larının yerel kahramanlarını da görmek

mümkün.

7
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ANTİK ROMA YOLUNDAN TARSUS’A BAKIŞ
ÇEKÜL Akademi, üç farklı başlık altında ve iki ayrı dönemde
gerçekleştirdiği eğitim programlarıyla alanın uzman eğitmenlerini, alanın
uygulamadan sorumlu teknik elemanlarıyla doğrudan buluşturarak
sorunları yerinde çözüyor ve tecrübe aktarımına zemin yaratıyor.

Y

erelin ihtiyaç ve sorumlu-

şamba, Kartal, Selçuklu, Silifke ve Nizip

malı eğitimlerle

gibi ilgili birimlerinden gelen 36 uzmanın

luklarını teorik ve uygulagündeminde tutarken,

evrensel bir hatta dur-

maya özen gösteren ÇEKÜL Akademi, bu

eksende sürdürdüğü Alanda Eğitimler Güz

Dönemi Programının ilk eğitimini Tarsus’ta

katılımıyla gerçekleştirilen eğitimde, Tarsus’un kültürel miras ve yerel kimliğinin
yaşatılması için sürdürülen koruma ve
yaşatma çalışmaları paylaşıldı.

gerçekleştirdi. “Tarihi Kent Kimliğinin

Bir sanayi mirası olan Sümerbank Boya Fab-

Canlandırılmasına Yönelik Koruma-Yaşatma

Kampüsünde başlayan eğitimin ilk gününde

Korunması ve Kentsel Dokunun Yeniden

Çalışmaları: Tarsus Örneği” başlıklı eğitim,

28-30 Mart tarihleri arasında Tarsus Beledi-

yesi KUDEB işbirliğiyle yapıldı. Gaziantep,

Mardin, Mersin, Hatay ve Adana büyükşehir

8

belediyelerinin KUDEB, imar ve şehircilik

belediyeleri ile Kastamonu, Düzce, Çar-

rikasının dönüştürüldüğü Tarsus Belediye

Tarsus Arkeoloji Müzesi Müdürü Doğukan
Bekir Alper, kentin geçmişten günümüze

taşıdığı izleri, ev sahipliği yaptığı uygarlıkları anlattı. Ardından Tarsus Belediyesi

KUDEB Müdürü, mimar Fevziye Kökdil,
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Tarihi Kentler Birliğinin kurucu üyelerinden

kendisine yer bulan Kırkkaşık Bedesteni,

alanları hakkında bilgi verdi. Eğitim, Tarsus

ile Gözlükule Höyüğü, Kubatpaş Medresesi,

biri olan Tarsus’un kentsel ve arkeolojik sit
alan incelemesiyle devam etti.

Tarihi yolda Tarsus’un izleri

Alan incelemesi, Roma Dönemine tarihlenen

bazalt taşlarla kaplı Antik Yol üzerinde baş-

ladı. 1990’lı yıllarda sürdürülen hafriyat çalış-

maları ile ortaya çıkarılan Antik Yol, “Antik

Makam-ı Danyal Camisi ve Roma Hamamı

Saint Paul Kilisesi, Ulu Cami, Taşkuyu Mağ-

arası, Eshab-ı Kehf, Roma Dönemi Donuktaş

Tapınağı, Sağlıklı Mahallesi Roma Yolu, Tarsus Şelalesi, Roma Kaya Mezarları ile gele-

neksel Tarsus evleri gezi kapsamında görülen
yerler oldu.

Roma Yolu Projesi” ile korunarak turizme

Akdeniz Bölgesinin önemli merkezlerinden

ve Turizm Bakanlığı ile görüşmeler devam

sitlerin kent bütününde nasıl korunduğu ve

kazandırılacak. Uygulama süreci için Kültür

ediyor. 2017 yılında gerçekleşen Tarihi Kent-

ler Birliği Mersin Buluşması kapsamında da
ziyaret edilen ve Yerel Kimlik sayfalarında

biri olan Tarsus’ta arkeolojik, kentsel ve doğal
tanıtıldığına ilişkin bilgi ve tecrübelerin aktarıldığı bu ilk eğitimi Elazığ ve Harput örneği
takip edecek.

9
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AYVALIK
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TARIM, TURİZM VE KÜLTÜRÜN KENTİ AYVALIK

Yılın ilk Bölge Toplantısı için kıyı kenti Ayvalık’ta buluşan
tarihi kentler, kültürel miras zemininde sürdürülen tarım ve turizmin
birlikteliğinin yaratıcı bir örneğini gördü; kıyı kentlerinin
sahip olduğu imkânları değerlendirdi.
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TARİHİ BELEDİYELER KIYI KENTİ
AYVALIK’TA BULUŞTU
Batı Anadolu’nun önemli kültür kentlerinden Ayvalık;
sokak sağlıklaştırma çalışmaları,çocuklardan kurulu Zeytin
Çekirdekleri Müzik Topluluğu ve tarımla turizmin birbirini
desteklediği inancıyla ilham veriyor.

A

ntik Çağda bir tür yabani

endüstri mirasıyla dikkat çekiyor. “Endüstri

nia olarak anılan Ayvalık’ın

Geçici Listesinde bulunan Ayvalık, UNESCO

ayva anlamına gelen Kido-

tarihinde Misya, Hitit, Frig,
Lidya, Roma, Yunan ve

Türk kültürünün izleri görülüyor. Rum ve

Türk nüfusunun uzun yıllar iç içe yaşadığı
kentte bugün hâlâ bu kültürel birlikteliğin

yansımasını görmek mümkün. Balıkesir’e
bağlı olan ve bugünkü kent dokusunu

Osmanlı Döneminde kazanan Ayvalık, özellikle liman ticaretiyle adından söz ettirmiş.

Zeytin, sabun ve yağ üretimiyle bilinen kent,

Peyzajı” başlığıyla UNESCO Dünya Mirası

bu süreci 2015 yılında, alanında uzman akademisyenlerin katılımıyla gerçekleştirdiği

çalıştaylarla başlattı. 2017 yılında geçici listeye alındığı duyurulan kent, kalıcı listeye
girmek üzere çalışmalarını sürdürüyor.

Kente bağlı irili ufaklı 22 ada bulunuyor. Bu
adaların en büyüğü olan Alibey (Cunda)

Adası, kentin önemli turizm merkezleri arasında yer alıyor.

Tarihi Kentler Birliği, yılın ilk Bölge Toplantısını 23-24 Mart tarihlerinde “Yerel Yönetimlerde Yeni Yaklaşımlar ve Ayvalık

Örneği” başlığıyla, kültürel ve doğal mira-

sıyla göz dolduran bu kentte gerçekleştirdi.

Toplantı, 23 Mart akşamı Sarımsaklı Musho

Hotel’de düzenlenen açılış töreniyle başladı.
Ayvalık tanıtım filminin gösterildiği açılış

töreni, yöreye özgü halk oyunları ile çocuk

vokal ve çocuk orkestrasından oluşan Zeytin
Çekirdekleri Müzik Topluluğunun mini konseriyle devam etti.

Bölge Toplantısının açılışında; Ayvalık Belediye Başkanı Rahmi Gençer, Balıkesir

Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yar-

12
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Açılış konuşmalarından...

Tam metinlere www.tarihikentlerbirligi.org adresinden ulaşabilirsiniz.

Rahmi Gençer
Ayvalık Bld. Başkanı

Ayvalık’ta UNESCO

yolculuğuna çıktık. Bu
yolculukta Kültür ve

Turizm Bakanlığı Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürü Yalçın Kurt’un desteğiyle
ilerledik. Ayvalık şimdi geçici listede ancak
hedefimiz elbette UNESCO Dünya Mirası
Listesine girebilmek. Prof. Dr. Metin

Sözen’in yönlendirmesiyle ağır ama doğru

adımlarla ilerlemeyi sürdürüyoruz. Koruma
dımcısı Hüseyin Deniz, Ayvalık Kayma-

Yazıcı, konuşmasında kentin, tarihi kent

Birliği Danışma Kurulu ve ÇEKÜL Vakfı

ğini söyleyerek Avrupa kentlerinden örnek-

kamı Gökhan Görgülüarslan, Tarihi Kentler
Başkanı Prof. Dr. Metin Sözen ile Kültür ve
Turizm Bakanlığı Kültür Varlıkları ve

Müzeler Genel Müdürü Yalçın Kurt çevre
kentlerden gelen misafirlere hoş geldiniz
dedi ve toplantının önemini vurguladı.

Ertesi gün yapılan panel ve kent gezisiyle
TKB Ayvalık Bölge Toplantısı sona erdi.

Ayazma, Hayrettin Paşa Camisi, Aya Triada
Kilisesi, Çınarlı Camisi, Cunda Adasında

bulunan Necdet Kent Kütüphanesi ile Ali-

bey Taksiyarhis Müzesi ve Ayvalık sokaklarında yapılan sağlıklaştırma ve restorasyon
çalışmaları incelendi.

Yerel Yönetimlerde Yeni
Yaklaşımlar ve Ayvalık Örneği
Bölge Toplantısı, 24 Mart’ta Halil Başyaz-

gan Cumhuriyet Kültür Merkezinde düzen-

dokusuna zarar vermeden gelişmesi gerektiler verdi. Ayvalık Bölge Toplantısının

kapanış konuşmasını Kültür ve Turizm
Bakanlığı Kültür Varlıkları ve Müzeler

Genel Müdürü Yalçın Kurt yaptı. Yalçın

Kurt Ayvalık’ın UNESCO sürecini değer-

sürecine yaklaşımımızı ayrıntılarıyla konuşacağımız TKB Bölge Toplantısının verimli
geçmesini diliyoruz.

Hüseyin Deniz
Balıkesir Büyükşehir
Bld. Genel Sek. Yrd.
Ayvalık’ın bağlı

olduğu Balıkesir, sit

lendirdi: “Bir taraftan Kültür Varlıkları ve

alanları, tabiat parkları ve sayısı 3 bini aşan

korumanın omurgası olan belediyeler bira-

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi olarak kenti-

Müzeler Genel Müdürlüğü, bir yandan

raya gelerek ortak bir eylem planı oluştur-

malı. Bu eylem planı yapılırsa, çok kısa bir
zaman içinde tüm kentlerimiz ayağa kalkacak. Bunun güzel bir örneği, Gaziantep.
Gaziantep, bugün kültür ekonomisi ile

kazanıyor. Biz, milli gelire oranla, kültürel

mirasa en çok kaynak ayıran ülkeyiz. Ayvalık da UNESCO Dünya Mirası Listesine
girmeli. Tüm çabamız bu yönde.”

kültür yapılarıyla adeta bir kültürel cennet.

mizin kültür ve tabiat varlıklarını korumayı
ve gelecek nesillere aktarmayı önemli bir

görev olarak görüyoruz. Bize destek veren
TKB’ye de özellikle teşekkür ediyoruz.
Gökhan

Görgülüarslan
Ayvalık Kaymakamı

Ayvalık, tabiat ve sit

alanları, yaklaşık 2 bin

Yaklaşımlar ve Ayvalık Örneği” konulu

Rahmi Gençer
Ayvalık Belediye Başkanı

tescilli yapısı olan özel bir kent. Bu kentin

şehir Belediye Başkanı Zekai Kafaoğlu ve

Doğal-Kültürel Mirasın Korunması

rinde. Hep beraber desteklememiz, kaynak

lenen “Yerel Yönetimlerde Yeni

panelle devam etti. Panel, Balıkesir Büyük-

Balıkesir Valisi Ersin Yazıcı’nın açılış

konuşmalarıyla başladı. Zekai Kafaoğlu,

kültürel ve doğal mirası korumanın insanın

öncelikli görevi olduğunu belirtirken; Ersin

Kıyı Kenti Ayvalık’ta

Dünyanın merkezi sayılabilecek bir yerde,
Anadolu’dayız. Böyle bir coğrafyada

sadece zengin kültürel mirasımıza değil,

yine çok zengin olan doğal mirasımıza da

Safranbolu’dan eksiği yok. Kentte bulunan
tarihi yapılar, ilçe performansının çok üzeayırmamız gerekiyor. Şimdiden Kültür ve

Turizm Bakanlığı Kültür Varlıkları ve Müzeler

Genel Müdürüne ve Bakanlığımız yetkililerine
yapacakları katkılar için teşekkür ediyorum.

13
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Ayvalık'ın tarihi sokakları
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sahip çıkmalıyız. Ayvalık’ta çok güzel bir

olan Hacı Bayram Camisi; Kültür ve Turizm

alanların bir kısmına dolgu yapılmaya çalı-

his Anıt Müzesi, açılışını bugün yapacağı-

doğaya sahibiz. Sulak alanlarımız var; bu

şılıyor. Söz konusu sulak alanlar, hayvanların göç güzergâhı üzerinde bulunuyor. Göç
eden kuşlar binlerce, on binlerce, milyon-

larca yıldır aynı düzende hareket ediyorlar.

Söz gelimi buradan geçtikleri zaman geçici
olarak sulak alanlar üzerinde yaşıyor ve

sonra yollarına devam ediyor. Eğer sulak

alanları doldurursak, kuşların yaşam alışkanlıklarına, düzenlerine ve haklarına
müdahale etmiş oluruz.

Bakanlığı tarafından restore edilen TaksiyarÖmer ve Suzan Özyiğit ve gönüllüler tara-

Prof. Dr. Metin Sözen
TKB Danışma Kurulu
ve ÇEKÜL Vakfı Bşk.

su mekânı olan Panagia Phaneromeni Ayva-

günden itibaren bütün

lık Ayazması gibi pek çok tarihi değere

dünyaya açık bir hareket. Böyle olmazsa

de var. Kentin alt yapısını; kanalizasyon, su,

ğini aktaramazsınız. Bu nedenle yereldeki

sahip çıkıyoruz. Ancak Ayvalık’ın eksikleri
yağmur suyu ve drenaj sorununu el birli-

ğiyle çözebilirsek, bu kent dünya çapında
bir kent olacaktır.

Döneminde de uygarlıklara ev sahipliği yap-

ulaşmış bu sayıda yapıyı birarada bulundu-

başlayan Ayvalık, 19. yüzyılda en şaşaalı
dönemini yaşamış; kentte bu dönemde 7

konsolosluk ve birçok ticarethane bulundu-

ğunu, sanayisinin giderek geliştiğini biliyo-

ruz. 1410’a tarihlenen ve bugün hâlâ ibadete
açık olan Kadı Camisi; 1490’larda yapılmış

TKB kurulduğu

fından restore edilen, Ortodoksların kutsal

Ayvalık’ta 2006 adet tescilli yapı var. Tür-

mış bir kent. 1700’lerin ortasında ticarete

Tam metinlere www.tarihikentlerbirligi.org adresinden ulaşabilirsiniz.

mız ve Ayvalık Belediyesinin desteği ile

Yerleşik yaşamın 1500’lü yıllara dayandığı
Ayvalık, bu tarihten çok önce, Hellenistik

Açılış konuşmalarından...

kiye’de bütünlüğünü koruyarak günümüze

ran başka bir yer yok. Bu yapıları korumak,
onlara işlev vermek zorundayız. Biz, bu

bilgiler ışığında UNESCO Dünya Mirası

Listesine girebilmek için başvuruda bulunduk ve geçici listeye alındık. Ayvalık’ta
Doç. Dr. Serhan Ada’nın moderatörlü-

hem yerel kalırsınız hem de yerelin zenginliçeşitliliği ve güzelliği, siyasilerin bunalttığı
ortam koşullarına rağmen aktarmaya çalış-

mak, başlıca görevimiz olmalı. Komşusu ile

beraberliği sağlayamayan bir dünyada, barış

hiçbir zaman mümkün olmaz. O açıdan Ayvalık’a çok özen gösteriyoruz. Ama esas özen,
esas çalışma birbirimize destek olmamızdır.

Herkes, diğerinin ne yaptığını bilirse, bir açık
topluma ulaşmış oluruz. Ve açık toplumlarda
her şey demokratik düzenin getirdiği güçle

ayağa kaldırabilir. Biz, TKB içinde 18 yıldır
bunun örneğini yaşatıyoruz.

Yalçın Kurt
Kültür ve Turizm
Bakanlığı Kültür
Varlıkları ve Müzeler
Genel Müdürü

ğünde gerçekleştirilen çalıştaydan çıkan

Türkiye’de yaklaşık 17 bin sit ve

yaklaşık 106 bin taşınmaz kültür varlığı

var. Kültür varlıklarıyla çok zengin bir kent
olan Balıkesir’de 3400 tescilli yapı var.
Ve bu yapıların yarısı Ayvalık’ta;

Ayvalık, tescilli yapıları ve sit alanlarıyla
Türkiye’nin önde gelen ilçelerinden biri.

Muhteşem bir coğrafyası var. Dolayısıyla
Ayvalık’ın geçici listede kalmasına izin

vermeyeceğiz. Bu kent, tıpkı Safranbolu
gibi mutlaka kalıcı listeye girecektir.
El ele verip yapacağımız stratejik

planlarla Ayvalık’a hak ettiği değeri
kazandıracağız.

15
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"Kentler artık
bir ofiste değil,
yeni aktörlerin
katılımıyla
kolektif olarak
tasarlanıyor."

kararla, UNESCO’ya ‘endüstriyel peyzaj’

Yaşayanların her birinin yaşadığı mekâna

miz, kuşkusuz, UNESCO Dünya Mirası Liste-

yapılmış bir müdahaledir. Yerel yönetimler,

başlığı altında başvuru yapıldı. Şimdi hedefisine girmek.

Ayvalık’ın bir diğer önemli özelliği de tarımla
turizmi buluşturmasıdır. Ayvalık’ın doğal sit
alanlarının sit derecelerinin düşürülmemesi,

zeytin ağaçlarının korunması bizim en büyük
çabamız. Bu kenti, tüm değerleriyle hep birlikte koruyacağız.

Alp Arısoy
ÇEKÜL Kent Çalışmaları Koordinatörü,
mimar
Kentsel Tasarım Rehberlerinin

Oluşturulmasında Temel Noktalar

Son yıllarda giderek daha fazla gündemimize
giren kentsel tasarım rehberlerini yerel yöne-

timlere anlatmayı, ÇEKÜL Vakfı bir sorumluluk olarak belirledi.
Aya Triada Kilisesi

dönük her türlü müdahalesi, kentsel tasarıma
işletmeciler ya da tek tek bireyler kentsel tasa-

rıma müdahale eder. İmar planları, teknik dille

yazılmışlardır. Bu nedenle yaşadığımız çevreyi
kolektif bir düzen içinde şekillendirmek için

bir rehbere ihtiyaç duyarız; bu rehber “kentsel
tasarım rehberi”dir ve kentin vizyonunun ve

planlama kararlarının mekânsal uygulamalara
aktarılmasında kaynaklık edecek bir sistem
önerisi ile ilkeler ve normlar bütünü olarak
tanımlanır.

Yeni kentlerde, yeni bir anlayış ve yaklaşım

içinde, bilgi üretimi yapan bir toplumda yaşı-

yoruz. Kentler bir ofiste değil, yeni aktörlerin

katılımıyla kolektif olarak tasarlanıyor. Dolayısıyla yeni bir planlamaya; kentlerin dinamiklerini ölçen ve yönlendiren kılavuzlara ihtiyaç

var. Her TKB toplantısında küreselleşen dünyada ülkeler değil, kentler yarışıyor diyoruz.

İşte bu yarışta her biri kentsel tasarıma dayanan 3 etken, belirleyici olarak öne çıkıyor:

Yerel değerler, kent imajı ve kültür endüstrileri.
Kentsel tasarım rehberi, küresel dinamikleri

yönlendirir, katılımcı süreçleri etkin kılmaya

olanak tanır, süreç yönetimi ve kaliteyi sağlar

ve son olarak kentlilerin belediyelere güvenini
artırmada rol oynar.

Farklı türlerde dört kentsel tasarım rehberinden söz etmek istiyorum: Bütün bir kent,

havza ya da ülke için yapılmış genel rehberler;
mahalle, köy ya da tek bir aks için yapılmış,

alana özgü rehberler; endüstri, turizm gibi başlıklarda tematik rehberler ve uygulamaya

16
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Tasarım rehberleri öncelikle vizyon, strateji,

ruz. ÇEKÜL Vakfı bu kapsamda Türkiye’nin

stratejilere yönelik norm ve ilkeleri kapsa-

deki kentlerin kendi dinamikleriyle gelişimle-

mekânsal gelişim çerçevesini, sonrasında bu
maktadır. Kentsel tasarım rehberi, her yeri

tasarlamakla değil; her yeri tasarlayacak olan
insanlara ilkeleri söylemekle sorumludur. Bu

“Yaşadığımız
kentleri anlamanın
yolu, kentin bugünü
kadar geçmişini
de bilmekten geçiyor.
Aktopraklık Höyük,
bu yaklaşımın
bir örneği.”

nedenle tasarım ilkeleri, tasarım eyleminin

önündedir. Bunun tek istisnası, özel tasarım
alanları olabilir. Yani, özellikle korunması

gereken anıtsal bir meydan ya da yapı veya
bir prestij aksının tasarlanması gibi.

Kentsel tasarım rehberi öncelikle yaşam kalitemizi geliştirmeyi hedeflemektedir. Bu

bakımdan kamusal niteliği yükseltmek, kent
kimliğini korumak, yaya öncelikli ulaşımı

sağlamak, yeşil kent, kentin tüm dezavantajlı
kesimlerin kullanımına açık olması, kamusal
sanat ve güvenli ortamların yaratılması tasarım rehberlerinin içeriğini oluşturan temel
hususlar arasında sayılabilir.

Planlama ve uygulama arasında bir sivil toplum kuruluşu olarak 25 yılı aşkın bir süredir

sorumluluklarımızı yerine getirmeye çalışıyoAktopraklık Arkeoparkı

çeşitli bölgelerinde farklı ölçek ve karakter-

rini destekleyecek kentsel tasarım rehberleri
hazırlıyor. Kentin tüm aktörlerinin sorumlu-

luklarının arttığı, gelişimin yukarıdan aşağıya

müdahalelerle değil, tabandan yukarı bir anla-

yışla sürdürülebilir kılındığı günümüz şehirlerinde, yerel yönetimlerin rolünün mekânları

şekillendirmenin yerine, mekânları şekillendirecek süreçleri yönetmek olduğuna inanıyo-

ruz. Kentsel tasarım rehberleri işte tam da bu
doğrultuda bizler için önemli ve işlevsel bir

araç niteliği taşıyor. Gelecekte yerel yönetimlerin programlarında tasarım rehberlerinin

daha geniş yer bulmasını temenni ediyorum.
Prof. Dr. Necmi Karul
İstanbul Üniversitesi Prehistorya
Anabilim Dalı, Öğretim Üyesi
Arkeolojik Alanlarda

Yeni Denemeler: Arkeoparklar

Gözümüzün önünde olan, anıtsal değerde ve
herkesi davet eden yüksek niteliklere sahip

antik kentlere kıyasla, görsel çekiciliği sınırlı

bir alanı da kentin tarihi dokusuna dâhil etmenin önemine değinmek istiyorum. 14 yıldır

Ulubat Gölünün hemen doğusunda, Bursa kent
merkezine yaklaşık 20 km mesafedeki Aktop-

raklık Höyükte çalışıyoruz. Bir yandan Ulubat
Gölü ve Uludağ’ın biçimlendirdiği doğanın

içinde, ama aynı zamanda bir sanayi bölgesi-

nin kenarındayız. Burada bulunma sebebimiz

öncelikle höyükteki arkeolojik verilerden yola
çıkarak tarihöncesi yaşamı ve çevreyi anla-

mak. Elde ettiğimiz bilgiyi toplumla paylaşmak projenin diğer amaçları arasında.

Yaşadığımız kentleri anlamanın ve anlatmanın
yolunun, kentin bugününde olduğu kadar geçmişinde de gizli olduğunu düşünüyor ve

Aktopraklık örneği ile sürdürülebilir bir kültür
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Taksiyarhis Kilisesi

proje üzerinden, özel bir çekiciliği bulunmayan
alanların da kentin tarihi dokusuna dâhil edile-

bileceğini, dolayısıyla toplumsallaştırılabilece-

uzun bir süre terk edilen yerleşim yeri Geç
Roma Döneminde yeniden iskân ediliyor.

ğini anlatmak ve buna bir örnek olarak

Görsel çekiciliği olmayan bir yerleşimden

Okulunu tanıtmak istiyorum.

noktasında özgün bir yöntem geliştirmemiz

Aktopraklık Açıkhava Müzesi ve Arkeoloji
Aktopraklık Höyükte açığa çıkardığımız kalıntılar, Roma, Hellenistik veya Osmanlı Dönemi

kentlerinin aksine anıtsal olmayan, basit malzemelerle inşa edilmiş yapılardan oluşuyor. Görsel çekiciliği olmayan ve yerinde korunması

oldukça güç kalıntılardan söz ediyorum. Kalıntıların bu durumu döneme ilişkin canlandırma

yapmayı iyi bir seçenek olarak önümüze çıkarıyor. Aktopraklık’daki en eski kalıntılar günümüzden yaklaşık 8500 yıl öncesine, Neolitik

Döneme ait basit kulübelerden oluşuyor. Son-

raki yerleşim katlarında ise yanmamış kerpiç

bloklardan inşa edilmiş yapılar ve bitişik

düzende inşa edilmiş bu yapıları çevreleyen 130

metre çapında bir hendek ile karşılaşıyoruz. Bu

elde edilen bilginin toplumla paylaşılması

gerekiyordu. Alanı, bir tür açıkhava müzesi

ve okul olarak kullanmaya bu noktada karar
verdik. Bursa hem kültürel miras hem de

doğal çevresiyle çekiciliği olan kentlerden

biri. Bunun da avantajlarını hesaba katarak

projeyi arkeolojik kalıntıların yerinde korun-

ması, etnografik belgeleme, yerleşme, canlandırma, deneysel arkeoloji atölyelerinin

yapılacağı bir alan ve müze başlıkları altında

kategorize ettik ve sonuç olarak sürdürülebilir
bir proje olmasını hedefledik. Hedef kitleyi

ise öncelikle bölgede yaşayanlar, ilköğretim,
lise ve üniversite öğrencileri ile arkeolog ve

arkeolojiyle ilişkili uzmanlığı bulunan araştırmacılar olarak belirledik.

dönemde yapı planları birbirinin aynı ve her

Alanın girişinde inşa edilen Aktopraklık Doğa

bulunuyor. Bu haliyle önceden tasarlanmış bir

maya başladığı dönemden Ortaçağ’a kadar

birinin önünde ona ait bir sundurma ve avlu

yerleşmeden söz edebiliyoruz. MÖ 5500’lerde,

Tuna Havzasından Kuzeybatı Anadolu’ya kadar

geniş bir coğrafyada izini sürebildiğimiz yeni

bir kültür ortaya çıkıyor. Bu dönemin ardından

Tarihi ve Arkeoloji Müzesi, insanın alet yapgeçen sürede, başta Anadolu’dan örnekler

olmak üzere; dünyadan örnekler, imitasyon

eserler, canlandırmalar, maket ve bilgi panolarını içeriyor.
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Konuşmamın başında söylediğim gibi, açığa

rıldığı birimi içeriyor. Her üç canlandırma

da onları yerinde korumayı başardığınızda

dönemi yansıtan eşyalar, fırın, değirmen gibi

çıkardıklarınız anıtsal yapılardan oluşmasa

farklı bir anlatım diline ulaşmanız mümkün.
Aktopraklık Höyük’te seçilmiş arkeolojik

kalıntılar, bir noktada korundu. Bununla bir-

likte üç köy canlandırması inşa edilerek anlatım güçlendirilmeye çalışıldı. Bunlardan ilki

en eski yerleşimi ifade eden, Neolitik Dönem

alanında da yapıların içleri ve çevreleri o

yapılarla donatılmış durumda. Bu sayede

alanı ziyaret edenler 8500 yıl öncesinden başlayan ve seçilmiş zaman dilimlerinde oluşturulan duraklara uğrayarak zamanda yolculuk
yapma şansı buluyor.

kulübelerinden oluşuyor. Dal örgü tekniği ile

İstanbul Üniversitesi, Kültür ve Turizm Bakan-

hemen kenarında bulunuyor. Bir sonraki can-

ile gerçekleştirdiğimiz bu projenin bizim açı-

inşa edilen altı yapı, bu dönem kalıntılarının

landırma ise Kalkolitik Dönemi yansıtan dört

kerpiç yapı, bu yapıları çevreleyen bir hendek
ile sundurma ve düzenlenmiş avlulardan oluşuyor. Bir diğer canlandırma ise Eski Kızılelma köyünden getirilerek yeniden inşa

edilen, geleneksel köy yaşantısının canlandı-

Değerlendirme

lığı ve Bursa Büyükşehir Belediyesi ortaklığı
mızdan bir diğer önemi ise, sanayi bölgesi

içinde hayata geçirilmiş olmasıdır. Bu bakımdan Aktopraklık’ın, iyi bir plan yapıldığında

sanayi ile arkeolojik korumanın uzlaşmaz karşıtlar olmadığına iyi bir örnek oluşturduğunu
düşünüyoruz.

Prof. Dr. Metin Sözen
ÇEKÜL Vakfı ve TKB Danışma Kurulu Bşk.

kiyor. Aktopraklık, bunun bir örneği. Yani,

kültür öncelikli kentlerin başkanlığını üstlen-

bilmesinin yolu da, geçmişi bilmekten, geçmiş

Tarihi Kentler Birliği, belediye başkanlarının

diklerini anlamalarını, bu bilince varmalarını;
sorumlulukların sadece kendilerinde değil,

paydaşların ortaklığında olduğunu görmelerini
sağladı. Bu büyük dönüşüm, bir gün kâğıda

dökülecek. Türkiye’nin gündeminde pek çok

şey var ama öncelikli gündem konumuz, kimliğimizdir. Kültürel değerleri bilmek, tanımak

esas konumuzdur. Kimlikli bir yurttaş ve kim-

likli bir dünyalı olmak gerekiyor. Bu noktada

kabul etmek gerekiyor ki, bu büyük sorumlulu-

ğun tüm yükünü tek başına Kültür ve Turizm

Bakanlığına yükleyemeyiz. Bu, tüm bakanlık-

ların ortak sorunu ve sorumluluğudur. Bütün

belediye başkanları, bütün kaymakamlar, tüm

yurttaşlar birarada koruma ve yaşatma müca-

delesi vermeliyiz.

Tarihin değerlerini korumak ve yaşatmak, bir

süreklilik projesidir. Bu noktada tarafların her

birinin mirası, ortak miras olarak görmesi gere-

beraberliğin getirdiği gücü kullanmak ve dayanışmak zorundayız. Bu dayanışmanın yaratılauygarlıkların bize bıraktığı mirası tanımak ve

anlamaktan geçiyor. Biraradalık, kilit bir ihtiyaç
günümüzde. Biz, TKB ile yola çıktığımızda

yerel yönetimler “kültür öncelikli gelecek” söyleminin kendilerine engel olacağını, bir daha

seçilemeyeceklerini düşünüyordu. Geldiğimiz

nokta öyle olmadı; halk, yaşadığı ortama saygılı
bir belediyecilik istiyor. Bugün 450’yi aşkın

tarihi kentle birlikte yola devam ediyoruz. 18

yılda pek çok çalışma yaptık. 268 müze açıldı.
Şimdi, ÇEKÜL Vakfında bir müze envanteri

çıkarıyoruz. Kentlerin tüm evraklarını topladık

bu süreçte; Türkiye’nin kentlerindeki yaşamına
ait ne varsa, ÇEKÜL Vakfı olarak topladık.

“Tarihin
değerlerini korumak
ve yaşatmak, bir
süreklilik projesidir.
Bu noktada tarafların
her birinin,
mirası ortak miras
olarak görmesi
gerekir.”

Envantersiz kent bırakmadık, diyebilirim. Kent
müzeleri, halk için çok önemli, çünkü kendini,
kendi geçmişini, kendi malını görüyor orada.

Bu dayanışma ile kent müzelerinin sayısı daha

da artacak. Yani biz, geçmişimizi bilen kimlikli
bir toplumun mücadelesi içindeyiz.
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değerlendirme

AYVALIK’TAN
DÜNYAYA BARIŞ
MESAJI

D

ÇEKÜL Vakfı Genel Müdürü

enizin, insanın ve zeytinin

mimari örneğini barındırıyor sokaklarında.

ğinin kültüre dönüştüğü

tarihine değil, aynı zamanda önemli bir doğal

binlerce yıl süren birlikteliAyvalık Toplantısında,

verimli sonuçlar alındı.

Toplantının iki önemli başlığı vardı: “Arkeo-

park” ve “Kentsel Tasarım Rehberleri”. Şüphesiz bu iki başlığın ele alınması bir rastlantı

Kent sadece zeytin ve zeytin üretiminin köklü
miras alanı olan Ayvalık Adaları Tabiat Parkına
da sahip. Doğal, kültürel ve arkeolojik değerle-

rin iç içeliği kentin özgün değerlerinin temelini
oluşturuyor.

değil. Ayvalık, Balıkesir’de bulunan 3400 kül-

Ayvalık’taki doğal-kültürel-arkeolojik zengin-

1800 adet tescilli yapı) ev sahipliği yapıyor.

sunumuyla biraraya geldiğinde, toplantının hem

tür varlığının önemli bir kısmına (yaklaşık

Taşınmaz kültür varlığına en yoğun şekilde

sahip olan kıyı kentlerimizden biri Ayvalık.

Üstelik kent uzun süren büyük çabalar sonucu

UNESCO Geçici Listesine girmiş durumda ve
kalıcı listeye geçiş için de önemli adımlar

atmaya devam etmekte. Tüm kurum ve kuru-

luşların, kamu-yerel-sivil-özel birlikteliğine

özen göstererek çalıştığı bir kent Ayvalık. Yapı

ve sokak ölçeğinde koruma çalışmalarının

yoğun bir şekilde devam ettiği kentte tescilli

yapı stoğu dikkat çekecek kadar yoğun. Bunun

yanı sıra kurumların korumak için yoğun çaba

sarf ettiği önemli değerlerden biri de zeytin

kültürü ve üretimi. Zeytinin bir yaşam kültü-

rüne dönüştüğü Ayvalık, bereketi, üretimi ve

yaşam kültürünü temsil eden sayısız sivil

22

lik, Prof. Dr. Necmi Karul’un arkeopark konulu
uygulama hem de teoride destekleyici örneklerini görme şansımız oldu. Son yıllarda arkeopark kavramı belediyelerin gündeminde yer

almaya devam ediyor. Bu açıdan bakıldığında

arkeopark örneklerinin gittikçe artması gerekiyor. Bursa’da önemli bir Neolitik Dönem kazı

alanı olan Aktopraklık’ın bir höyük arkeoparkı

olarak bölgede yarattığı değişim çok etkileyici.

Sanayileşmiş bir bölgede, önemli bir arkeolojik

alanı çocuklarla, gençlerle, çevre köylerle, kısacası halkla buluşturmak uzun süren çabaların
sonunda mümkün oldu. Bu çabanın başarılı

sonuçlarını gördüğümüz Aktopraklık, katılımcı
belediyelerin kentlerinde yaşadıkları benzer

sorunlara çözüm sağlayabilecek bir referans
olarak görülebilir.
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Toplantının bir diğer önemli konusu, kentsel tasarım
rehberleriydi. ÇEKÜL Vakfı Kent Çalışmaları

Koordinatörü Alp Arısoy’un “Yasallaşma Sürecindeki Kentsel Tasarım Rehberlerinin Oluşturulmasında Temel Noktalar” başlıklı sunumu ilgiyle

karşılandı. Son yıllarda yasallaşma sürecine giren ve
önümüzdeki dönemde yoğun olarak gündeme gel-

mesi beklenen kentsel tasarım rehberleri, kentlerin

yönetiminde önemli bir kılavuz niteliğinde rehber-

ler, özellikle koruma öncelikli çalışmalarda, bütüncül bir bakış açısı önererek, planlama ve uygulama
arasındaki önemli bir boşluğu tamamlayacak. Bu

konuda verilen somut örnekler toplantının başarılı
geçmesini sağladı. Kent gezisinde kamu-yerel-

sivil-özel kesimlerin birlikteliğiyle yürütülen restorasyon uygulamalarını görme fırsatı bulduk. Özel-

likle Belediye Başkanı Rahmi Gençer’in, doğal sit

alanlarındaki sit derecelerinin düşürülmemesi, zey-

tin ağaçlarının korunması için yaptığı çağrı ve umut
dolu konuşması herkesin kulağında yer etti ve sürdürülebilir bir geleceğe yönelik ümitleri arttırdı.

Bir kentin çocuklara gösterdiği özen, o kentin geçmişe ve geleceğe verdiği önemle doğru orantılıdır.

Toplantının en güzel bölümlerinden biri de iki gün

boyunca katılımcılara eşlik eden ve Ayvalık’ın köy

ve merkezinde yaşayan çocuklarından oluşan Zeytin
Çekirdekleri Müzik Topluluğunun varlığı oldu. Toplantının açılış gecesindeki konser, büyük heyecanla

ve umutla izlendi. Ayvalık Belediyesinin 2014’te bir
sosyal sorumluluk projesi olarak başlattığı Zeytin
Çekirdekleri Projesi, herkesin katkısıyla ücretsiz

olarak çocuklara ulaşıyor. 2014’ten günümüze 1700
çocuğa ulaşılmış. Topluluk 23 Nisan 2018’de Paris

Büyükelçiliğinin davetiyle Paris’te bir konser verecek ve UNESCO Merkezini ziyaret edecek.

Bölge Toplantısı sürdürülebilirlik ve koruma konusunda yıla güzel bir başlangıç yapmamıza aracı

oldu. Ayvalık Zeytin Çekirdekleri de dünyaya barış
mesajını müzikleriyle gönderdi. Dileriz Ayvalık’ta
içimizi ümitle dolduran çocukları tüm dünya tanır.
Ve dileriz yerel yönetimlerimiz kültürel ve doğal

mirasın gerçek sahipleri olan çocukları ve yaşam

sebebimiz olan doğayı korumanın sorumluluğunu
her daim taşır.
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Ege Denizi kıyısındaki Ayvalık bir kıyı kenti olmanın
güzelliğini yaşadığı gibi, korunmuş tarihi dokusu, endüstriyel
peyzajı ve kültürlerarası geçişlere tanıklık etmeyi sağlayan
mimari yapısıyla canlılığını koruyor.

24
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Panagia
Phaneromeni
Ayazması

Kentin en önemli dini yapılarından
biri olan Panagia Phaneromeni

Ayazması 1867 yılına tarihleniyor.

Bu ayazma, 1890 yılında bozularak
aynı yılda üzerine daha büyük bir
ayazma inşa edilmiş. Kentin dini

yaşantısına 1920’ye kadar egemen
olan ayazma, 1922’de bölgenin

tümüyle Türklerin eline geçmesiyle
bu işlevini yitirmiş. Hellenistik ve

Taksiyarhis Kilisesi

Roma Dönemi tapınağı biçimdeki

yapı, Meryem Ana için yapılmış ve
pek çok bölgeden gelen hastalara

Müze olarak işlevlendirilen tarihi Taksiyarhis Kilisesi, ziyaretçilerine anıtsal bir yapıyı, bir tür zaman

lar, Ayazmada tedavi olan Müslü-

tek adası olan Alibey Adasında bulunan en önemli anıt yapı niteliğindeki Taksiyarhis Kilisesi, Rum

kapılarını açık tutmuş. Sözlü anlatımanlarla ilgili mucizelere de yer

verir. 2011 yılında Balıkesir Müzesinden Prof. Dr. Ömer Özyiğit

danışmanlığında yürütülen kazılarla,
1867 ve 1890’da yapılan ayazmala-

yolculuğuna davet eden objeleri yakından incelerken gezme fırsatı veriyor. Ayvalık’ın yerleşime açık
Ortodoks cemaati tarafından 1873 yılında, eski temelleri üzerine Metropol Kilisesi olarak inşa edil-

miş. Koruyucu Baş Melekler Cebrail ve Mikhail'e atfedilen kilise, Neo Klasik mimari üsluba sahip.

Cephesini süsleyen üçgen alınlık, sarımsak taşından yapılmış arşitravı taşıyan ion başlıklı iki sütün ve

iki pilaster ile kemerli pencereler bu üslubu yansıtıyor. İki çan kulesinden sadece biri ayakta olan kilisede yığma tekniği ile örülmüş duvar ve sövelerde yörenin ünlü taş ocaklarından çıkarılan sarımsak

rın havuzları bulundu; Özyiğit ve

taşı kullanılmış. 1927-1928 yıllarında minaresiz bir camiye çevrilen, 1944 depreminde hasar gören ve

restorasyon projelerini hazırladı.

17.900 hektarlık alan, doğal ve tarihi sit alanı ilan edilince tarihi Taksiyarhis Kilisesi, Bursa Kültür ve

tarafından onaylanan proje, Ayvalık

ile Rahmi M. Koç Müzecilik ve Kültür Vakfına tahsis edilen kilise restore edilerek müze olarak işlev-

ekibi yapının rölöve, restitüsyon ve
2012 yılında Bursa Anıtlar Kurulu
Belediyesinin desteği ve Ayvalıklı
Muhtar Kent ve Şerif Kaynar’ın

önderliğinde tamamlandı ve Ayazma
ziyarete açıldı.

terk edilen anıtsal yapı uzun yıllar bakımsızlıktan yıpranmış. 1976 yılında Ayvalık ve çevresindeki

Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulu tarafından tescillenmiş. 02.05.2011 tarihli Vakıflar Meclisi kararı
lendirildi. Ayvalık Rahmi M. Koç Müzesinin koleksiyonu, oyuncaklardan buharlı modellere, bebek

arabalarından zaman ölçüm aletlerine geniş bir yelpazede objelerden oluşuyor.

Sarımsak taşı

Özellikle Rum evlerinin inşasında kullanılan bir yapı

malzemesi olan sarımsak taşı, kirecin uzun yıllar içinde

çukurlarda dinlendirilmesiyle elde edilir. Günümüzde

eski Ayvalık evlerinin restorasyonunda kullanılan

sarımsak taşı, bölgenin en önemli yapı malzemesidir.

Dayanıklılığı, kolay işlenebilirliği ve rengi nedeniyle

özellikle tercih edilmiş olan sarımsak taşı, bir dönem bölge-

deki kilise, manastır, okul ve resmi dairelerin tamamına yakı-

nının inşaatında kullanılmış. Ancak ünü bölge sınırlarını aşan

sarımsak taşı, Osmanlı Döneminde Balkanlardan Ortadoğu’ya kadar pek

çok yerdeki cami ve kiliselerde önemli yapı malzemesi olarak yerini korumuş.
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133 YILLIK YAPI, BARTIN’I ANLATIYOR
Karadeniz’in sosyolojik, kültürel ve doğal yapısıyla güzide kentlerinden
olan Bartın’da 133 yıllık belediye eski binası Kent Tarihi Müzesi oldu.
Uzun araştırma, planlama ve uygulama projelerinin ardından Ocak
ayında açılan müze, ilk günden bugüne kentlilerle dolup taşıyor.

1

885 yılında inşa edilen ve 54 yıl Bartın Belediyesine ev sahipliği yapan,

kentin ana aksı Hükümet Caddesindeki taş bina, Bartın Belediyesinin

bir takvime bağlı uzun araştırma ve

titiz uygulama çalışmalarının ardından Kent
Tarihi Müzesi olarak işlevlendirildi.

2007 yılında belediyenin taşınmasıyla, tarihi

bina resim, ebru ve müzik atölyelerinin yapıldığı bir kültür merkezi olmuştu. 2012 yılında
Bartın Belediyesi ve Bartın Valiliğinin ev

sahipliğinde, ÇEKÜL’ün destekleriyle “Bartın
Coğrafyası Tarihten Gelen Sorumluluklar ve

Öncelikler” başlığı ile düzenlenen çalıştayda ilk
defa gündeme gelen müze, Belediye Başkanı

Cemal Akın tarafından ÇEKÜL heyetiyle pay-

laşılmış, ardından yapılan Çarşamba Kent Toplantılarında detaylarına kavuşmuştu. Tarihi

Kentler Birliği üyesi olan Bartın Belediyesi,
uzman ekibi ile “her kente bir kent kent

müzesi” hareketini yakından takip ederek ve

olumlu örnekleri de inceleyerek müzenin hazırlık sürecini yürüttü.

Restorasyonu 1 yılda tamamlanan Bartın Kent
Tarihi Müzesi, 27 Ocak tarihinde kalabalık bir

katılımla açıldı. Müzede, 100’den fazla bağışçı-

26

nın desteğiyle oluşturulan 2 bine yakın tarihi ve
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kültürel değeri olan parça yer alıyor. 300 metrekare olan zemin katta Bartın’ın yeraltı zenginlikleri, milli mücadele yıllarındaki etkisi,

şehitler, nadir canlılar, doğal afetler, ulaşım gibi
kent belleğinde yer eden konular işleniyor. 405
metrekare olan üst katta ise kentin ticaret

hayatı, gemi yapımcılığı, madencilik, eski

esnaflar ve tarihi çarşıdaki el sanatları, meşhur
Kadınlar Pazarı, mimarisi, siyasi tarihi, eğitim

ve sağlık tarihi, turizm, spor, basın, kültür-sanat

tarihi ve mutfak kültürü, sözlü tarihe dair belge,
maket, pano, video ve fotoğraflar eşliğinde bilgilere yer veriliyor.

Müzenin açılış töreninde, ziyaretçilerin arasında

bulunan bağışçılar, Belediye Başkanı Cemal

Akın’dan birer anı-teşekkür plaketi teslim alarak

haklı gururlarını yaşadı.

Geçmişiyle, doğasıyla kentlerinin öyküsünü

anlatan müzeler, eğitim- kültür merkezi odağı

olarak kent yaşamına ve kentlilik bilincine katkı

sağladıkları, kaybolmaya yüz tutmuş bellek

değerlerini korumaya alarak geleceğe aktardık-

ları için önemli.

27
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AMASYA’DA İŞBİRLİĞİNDE SÜREKLİLİK
Osmanlı Dönemi sokak dokusu, Cumhuriyet Dönemi simge
yapıları ve Yeşilırmak Havzası üzerindeki topraklarıyla Amasya, zengin
bir birikime ev sahipliği yapıyor. Belediye ve Valilik, UNESCO
Dünya Mirası Listesi için çalışmalarını birlikte sürdürüyor.

T

arihçi, coğrafyacı ve filozof Stra-

sel öneminin teslim edilmesi de bir diğer önemli

kent; Pontos Krallığı’nın ilk baş-

sokak dokusuyla biliniyor. Tasavvuf Kültürleri

bon'un "Amaseia" diye andığı

kenti ve kraliyet nekropolünün

bulunduğu tek kent olma özelliği

taşıyor. Hititler, Hellenistik, Roma, Selçuklu ve

Osmanlı dönemlerine ait izler taşıyan Amasya’da
son yıllarda gerçekleştirilen çalışmalar, ÇEKÜL

Evinde yapılan Çarşamba Kent Toplantısında ele

Müzesi, tasavvuf okullarının tarihteki misyonlarına uygun olarak tanıtılması ve sergilenmesi

amacıyla projelendirilmiş. Birlikte yaşama kültürü ve hoşgörünün vurgulandığı projeden bir

diğer beklenti, kültür turizmini hareketlendirmesi.

alındı. Amasya Belediye Başkan Yardımcısı

Mimari formuyla benzersiz bir yapıya sahip olan

Özdemir, kültür ve sosyal işler müdürü Enes

mine tarihlenen ve Amasya Müzesinde sergilenen

Osman Akbaş, Amasya Müze Müdürü Celal

Tigen, Amasya Valiliği AB Birimi Proje Uzmanı

N. Ebru Kavlak, Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı

temsilcisi ve il koordinatörü Erdin Güden ile temsilci Murat Şimsek ve mimar Zerrin Yelken’den
oluşan heyet Yeşilırmak Havzası, Kent Müzesi,

Beyler Sarayı ve Tasavvuf Kültürleri Müzesi pro-

jeleri hakkında bilgiler aktardı. Yeşilırmak Hav-

zası Gelişim Projesi kapsamında akı rejiminin

düzenlenmesi, erozyonun önlenmesi, su kirliliği-

nin giderilmesi, havzada sosyal, kültürel ve eko-

Kraliyet nekropolü kaya mezarları; Roma Döneelma figürlü mozaik, kentin "Şehzadeler Şehri”

olarak anılmasını sağlayan potansiyeli ve Cumhuriyetin ilk kuruluş belgesi olan Amasya Tamimi ile

kültürel ve siyasi tarihinde önemli bir merkez olan

Amasya, kültür turizminin başkenti olmayı hedefliyor. Harşena Dağı ve Pontus Kral Kaya Mezarları
ile 2015’te UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesine giren kentin kalıcı listeye girmesine yönelik
çalışmalar devam ediyor.

nomik kalkınmaya yönelik çalışmaların

ÇEKÜL uzmanları, Tarihi Kentler Birliğinin gün-

gündeminde kalkınma vizyonu paralelinde müze-

mında Amasya’nın değerlendirilmesi gerektiğini

yapılmasını hedefleyen Amasya Belediyesinin

ler de alıyor. Kent ve arkeoloji müzelerinin yanı

sıra, Çelebi Mehmet Sultan tarafından 1398

yılında yapılan, 1734 depreminde hasar görerek

ilerleyen yıllarda bütünüyle yıkılan, ancak bulun-

28

proje. Bu bölge, tarihi Amasya evleri ve Osmanlı

duğu bölgeye adını veren Beyler Sarayının tarih-

deminde olan “İçinden Su Geçen Kentler” kapsabelirterek, UNESCO sürecinin Alan Yönetim
Planı çalışması ile sürdürülmesinin önemine

vurgu yaptı ve kent müzesi, Beyler Sarayı ve

Tasavvuf Kültürleri Müzesi projeleri için bir yol
haritası önerdi.
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SARIYER DOĞAL VE KÜLTÜREL MİRASIYLA
ÇOCUKLARIN GÜNDEMİNDE
ÇEKÜL Bilgi Ağacı, TKB Encümen üyesi olan
Sarıyer Belediyesinin desteğiyle “Kentimin Öyküsü Öğretmen
Eğitimi” düzenledi. Sarıyerli çocuklar kentlerinin ormanını,
suyunu ve kültürünü artık daha yakından tanıyacak.

B

oğaz’ın en eski yerleşimlerinden biri olan ve Antik

Çağda Samis adıyla anılan
Sarıyer, doğa ve kültürü

birarada yaşatan bir kent.

Sarıyer, Osmanlı Döneminde padişahların kışları avlanmak, yazları da dinlenmek üzere tercih ettiği sayfiye yeri olarak anılır. Fındık,

Çırçır, Hünkâr ve Kestane suları gibi kaynak

suları, koruları ve bugün de değerini koruyan
mesire yerleri, Belgrad Ormanı, yerli ve

yabancı botanikçilerin başlıca inceleme alanlarından biri olan Atatürk Arboretumu, ünlü

koruları ve dereleri ile Sarıyer, Boğaz’ın en

önemli ziyaret noktaları arasında. Uzun yıllar

Boğaz köyü özelliğini koruyan Sarıyer, Boğaziçi’nin simgesi olan erguvan, manolya,

akasya ve morsalkımların da ev sahibi. Kent

günümüzde doğal zenginlikleri kadar, kültür
sanat potansiyeliyle de İstanbul’un önemli

ilçelerinden biri; sınırları içinde pek çok müze

bulunan Sarıyer’de doğa, kültür ve tarih iç içe.
Boğaz'ın simgesi erguvan

30

ÇEKÜL Bilgi Ağacının, Payas ve Ödemiş

gibi TKB üyesi kentlerde 3 yıldır sürdürdüğü
Kentimin Öyküsü Öğretmen Eğitimi, bu kez
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Belgrad Ormanı

Sarıyer Belediyesinin desteğiyle gerçekleştirildi. Sarıyer Gençlik ve Eğitim Merkezi

SAGEM’den 22 gönüllü öğretmenin katılı-

mıyla yapılan eğitim, ilköğretim öğrencileri

ile 12 hafta süresince sürdürülecek uygulama
yöntemlerini içeriyor.

Doğa, kültür ve insan arasındaki ilişkiyi merkeze alarak, çocukların yaşadığı kenti tanı-

malarını ve tüm değerleriyle birlikte yeniden
keşfetmelerini sağlayan eğitim, Sarıyer’in

Boğaz’ını, ormanlarını, kuşlarını, balıklarını,

tarihi evlerini ve anıtsal yapılarını çocukların
gündemine taşıdı. Kentimin Öyküsü Öğret-

men Eğitimini alan gönüllü öğretmenler, bu

eğitim içeriğini her hafta başka bir etkinlik

ve uygulama yöntemiyle okullarındaki

öğrencilerle paylaşmaya başladı. Eğitim,

çocukların doğal ve kültürel miras kavramla-

rıyla tanışmalarını sağlayacak; çocukların,

korumanın neden gerekli olduğunu, günü-

müzde yaşadığımız ekolojik sorunların neler

olduğunu tartışmalarına fırsat verecek.

Çocuklar, sorularının yanıtlarını kimi zaman

alan gezilerinde öğretmenleriyle birlikte

bulacak.

31
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KORUMA,
UYGULAMA
ve DENETİM
BÜROLARI

A

nayasamızın 63.

Bakanlığımıza bağlı 36 adet, Kültür Var-

tarih, kültür ve

yor. Bugün ülkemizde 17.638 adedi sit,

maddesi devlete

tabiat varlıklarının
ve değerlerinin

korunmasını sağlama görevi yükler. Bu

görevin yerine getirilebilmesi için, ülkemizin sahip olduğu kültürel ve doğal

üzere toplam 123.972 adet taşınmaz kültür varlığı tescillendiği gibi, tescil çalışmaları da devam ediyor.

21. yüzyıla gelindiğinde; kültür varlıkla-

üzere gerekli ilkeler 21.07.1983 tari-

yaratılması, korumanın yerelleşmesi ve

gelecek nesillere aktarılmasını sağlamak
hinde yürürlüğe giren 2863 sayılı Kültür
ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu
Anılan Kanunun 10. maddesinde yer

alan “Her kimin mülkiyetinde veya idaresinde olursa olsun, taşınmaz kültür ve
tabiat varlıklarının korunmasını sağla-

mak için gerekli tedbirleri almak, aldırmak ve bunların her türlü denetimini

yapmak veya kamu kurum ve kuruluş-

ları ile belediyeler ve valiliklere yaptırmak, Kültür ve Turizm Bakanlığına

aittir” hükmü doğrultusunda korunması

gerekli taşınır ve taşınmaz kültür varlıklarının korunması, yaşatılması ve gelecek kuşaklara aktarılması için

planlamadan uygulamaya her türlü faaliyeti düzenlemek ve toplumun kültürel

değerlerinin sürdürülebilirliğini bilimsel
çalışmalarla desteklemek amacıyla

yapılan çalışmalar Bakanlığımızca yürü-
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106.334 adedi tek yapı ölçeğinde olmak

mirasın korunarak daha etkin bir şekilde

ile belirlendi.

Kültür ve Turizm Bakanlığı,
Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürü

lıklarını Koruma Bölge Kurulu bulunu-

tülüyor.

rının korunması için daha fazla kaynak
kültür mirası koruma çalışmalarının
daha etkin yönetilmesine ihtiyaç

duyuldu ve 1983 yılından itibaren Türkiye’deki koruma uygulamalarını biçimlendiren 2863 sayılı Kanun’da yeni

düzenlemelere gidildi. Yerel yönetimlerin koruma çalışmalarındaki rolü ve

öneminin tüm dünyada arttığı günü-

müzde, merkezi ve yerel idare arasında
bu kapsamdaki görev bölüşümünün

yeniden tayin edilmesinin önemi büyük.
Yerel yönetimlerin alan ölçeğinde ve

parsel bazında koruma sürecine katıl-

ması bir ölçüde sağlanabilse de bu katı-

lımın yeterli olmadığı açık. Bu nedenle,
yerel yönetimlerin koruma ile ilgili teknik kadrolarını kurmaları kaydıyla

koruma hizmetlerinin mahallinde ve

daha kısa sürede çözümlenmesi, önce-

likli hale geldi. Koruma Bölge Kurulları
tarafından onaylanan koruma amaçlı
imar planlarının ve koruma alanları

içinde yer alan tüm projelerin uygulama
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1

2

3

4

6

7

KUDEB’ler, koruma
bölge kurullarının iş
yükününün hafifletilmesi,
koruma kültürünün
etkinleştirilmesi,
uygulamanın hızlandırılması
ve denetim mekanizmasının
işler hale getirilmesinde
etkin rol alan yereldeki
işlevsel yapılardır.

5

1. Tarsus

2. Muğla

3. Kastamonu
4. Eyüpsultan
5. Erzurum

6. Diyarbakır
7. Harput
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sorumluluğunun, yerel yönetimlerin koruma konusunda uzman olmayan birimleri tarafından üstlenilmesi uygulamada sorunlar getirdi.

2004 yılında yapılan kanun değişikliği ile kültür

varlıklarıyla ilgili işlemleri ve uygulamaları yürütmek üzere belediyeler ve il özel idareleri bünye-

sinde “koruma, uygulama ve denetim büroları”nın
(KUDEB) kurulması düzenlemesi getirildi.

Hemen sonrasında, 2005 yılında çıkartılan yönet-

melik ile de KUDEB’lerin kuruluş ve işleyiş esasları ayrıntıya kavuşturuldu. Bu kapsamda, kültür
varlıklarını koruma bölge kurullarınca taşınmaz

lerin yapılması, Bakanlığımız tarafından o ilin
özel idaresine devredilebilir.

Mimarlık, şehir planlama, inşaat mühendisliği,
sanat tarihi ve arkeoloji meslek alanlarından

uzmanlar KUDEB'lerde görevlendiriliyor. Üç ay

süre ile, ilgili koruma bölge kurulu müdürlüğünde
staj yapmaları zorunlu olan uzmanların, staj sonucunda taşınmaz kültür varlıkları mevzuatı ve

uygulamalar konusunda bilgi ve tecrübe sahibi

olmaları beklenir. Bu sağlandıktan sonra uzmanlar
KUDEB çalışmalarına fiilen başlayabiliyor.

kültür varlıkları, bunların korunma alanları ile sit

Şu anda 12 il özel idaresi, 23 büyükşehir beledi-

denetim yetkisi; koruma bölge kurullarının iş

üzere toplam 63 adet KUDEB, faaliyetini

alanlarında yürütülen bazı görev ve uygulamaların
yükününün hafifletilmesi, koruma kültürünün

etkinleştirilmesi, uygulamanın hızlandırılması ve

yesi, 28 il ve ilçe belediyesi bünyesinde olmak
sürdürüyor.

denetim mekanizmasının işler hale getirilmesi

KUDEB’lerin faaliyete geçmesiyle birlikte;

yapılan uygulamaların denetimi ve korunması

liği arttırılarak kentlerimizde tarihi, kültürel ve

amacıyla yerel yönetimlere verildi. Sit alanlarında
gerekli taşınmaz kültür varlıklarına ilişkin tadilat
ve tamirat izinleri KUDEB’lerce veriliyor.

KUDEB'ler, il özel idarelerinde imar ile ilgili daire
başkanlığı veya müdürlük, büyükşehir belediyelerinde imar daire başkanlığı veya yeni kurulacak
daire başkanlığı, diğer belediyelerde ise imar
müdürlüğü bünyesinde görev yapabilmekte.

Büyükşehir belediyeleri ile il özel idareleri her-

hangi bir başka organdan izin almadan KUDEB

kurabilmekte. İlçe belediyeleri ile diğer belediye-

lerde ise o ilçedeki kültür varlıklarının yoğunluğu
göz önüne alınarak Bakanlığımızca verilen izin

doğrultusunda KUDEB kurulmakta. KUDEB’in

Bakanlığımız ve yerel yönetimler arasındaki işbirmimari yapının korunup yaşatılması ve gelecek

kuşaklara aktarılmasını sağlayacak uygulama ve

denetim mekanizmaları daha etkin hale getirildi.
Bu bağlamda, yerel yönetimlerin hizmet üretme
görevlerine ek olarak kültürel mirası korumada

aktif rol üstlenmesi, özellikle belediye başkanlarının bu konudaki hassasiyeti ve bilinciyle

lokomotif rol alarak kültürel mirasa sahip çıkması;
yerelin koruma bilincinin oluşturulması, yörenin
aidiyetinin artırılması, korumaya yönelik iyi
Mardin

büyükşehir sınırları içinde kalan ilçe belediyeleri

bünyesinde kurulamaması halinde, görevler

büyükşehir belediyesi bünyesinde kurulan

KUDEB tarafından yürütülmekte. Belediye bün-

yesinde kurulan KUDEB’ler belediye ve mücavir

alan sınırları içinde, il özel idaresi bünyesinde

kurulan KUDEB’ler belediye ve mücavir alan

sınırları dışında yetkili olarak belirlendi. İl ve ilçe

belediyelerince KUDEB kurulmadığı veya kurula-

madığı takdirde; bu belediyelerin sınırları ve

mücavir alanları içinde yer alan taşınmaz kültür

varlıklarıyla ilgili yetkilerin kullanılması ve görev-
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örneklerin çoğaltılması ve teşvik edilmesi açı-

Konya Büyükşehir Bld.

21/09/2007

hinden bu yana faaliyet gösteren Gaziantep

Mardin Büyükşehir Bld.

11/06/2015

sından önem taşıyor. Nitekim 21.03.2006 tariBüyükşehir Belediyesi bünyesinde kurulan

KUDEB, yerel ölçeği de aşıp ülkemiz nispe-

tinde ses getiren önemli çalışmalara imza attı.
Bu noktada, Gaziantep KUDEB bir örnek

oluşturmakla birlikte, henüz KUDEB kurulmamış olan idarelerin bünyesinde KUDEB kurul-

masının gerekliliğini her fırsatta vurguluyoruz.
Pek çok idare bu hatırlatma ve iyi örneklerin
de etkisiyle KUDEB kurma çalışmalarına

Muğla Büyükşehir Bld.

Samsun Büyükşehir Bld.

Şanlıurfa Büyükşehir Bld.
Tekirdağ Büyükşehir Bld.
Van Büyükşehir Bld.
TOPLAM

30/06/2014
25/06/2014
19/12/2014

19/06/2015
14/08/2015

27/03/2015
23 adet

İL VE İLÇE BELEDİYELERİ

İL ÖZEL İDARELERİ

Adana Ceyhan Belediyesi

07/08/2017

Amasya Belediyesi

04/02/2008

Ağrı İl Özel İdaresi

BÜNYESİNDEKİ KUDEB’LER
17/08/2012

Amasya İl Özel İdaresi

24/02/2015

Çanakkale İl Özel İdaresi

18/05/2007

Bitlis İl Özel İdaresi

Isparta İl Özel İdaresi

07/11/2013

23/05/2012

Kastamonu İl Özel İdaresi

20/02/2009

Nevşehir İl Özel İdaresi

18/06/2009

Rize İl Özel İdaresi

9/12/2014

Kırıkkale İl Özel İdaresi
Niğde İl Özel İdaresi
Tokat İl Özel İdaresi

Zonguldak İl Özel İdaresi
TOPLAM

14/05/2010

24/12/2010
16/02/2011

10/07/2007

12 adet

BÜYÜKŞEHİR BELEDİYELERİ
BÜNYESİNDEKİ KUDEB’LER
Adana Büyükşehir Bld.

10/03/2008

Ankara Büyükşehir Bld.

18/06/2007

Aydın Büyükşehir Bld.

15/06/2015

Diyarbakır Büyükşehir Bld.

16/06/2008

Antalya Büyükşehir Bld.
Denizli Büyükşehir Bld.

Erzurum Büyükşehir Bld.

17/05/2006
03/06/2015
20/05/2015

Eskişehir Büyükşehir Bld.

24/07/2007

Hatay Büyükşehir Bld.

15/06/2015

Gaziantep Büyükşehir Bld.
İstanbul Büyükşehir Bld.

21/03/2006
26/03/2007

Kahramanmaraş B.şehir Bld.

03/03/2015

Kocaeli Büyükşehir Bld.

07/02/2007

Kayseri Büyükşehir Bld.
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Mersin Büyükşehir Bld.

11/12/2014

devam ediyor.

BÜNYESİNDEKİ KUDEB’LER

Çanakkale

Manisa Büyükşehir Bld.

08/01/2007

Adana Seyhan Belediyesi

Antalya Alanya Belediyesi

04/12/2015
22/12/2006

Aydın Didim Belediyesi

18/12/2015

Çanakkale Belediyesi

13/10/2006

Bolu Belediyesi

05/05/2016

Edirne Belediyesi

27/09/2011

Giresun Belediyesi

25/03/2010

İstanbul Avcılar Belediyesi

03/02/2010

Elazığ Belediyesi

Hatay Antakya Belediyesi

29/12/2015

04/10/2016

İstanbul Beşiktaş Belediyesi

11/03/2014

İstanbul Eyüpsultan Bld.

24/09/2007

İstanbul Kadıköy Belediyesi

11/03/2008

İzmir Konak Belediyesi

02/04/2010

İstanbul Beyoğlu Belediyesi
İstanbul Fatih Belediyesi

İstanbul Üsküdar Belediyesi
İzmir Selçuk Belediyesi

09/04/2007
15/01/2008

18/07/2008

21/03/2016

Kastamonu Belediyesi

22/01/2018

Manisa Şehzadeler Bld.

01/12/2015

Mersin Tarsus Belediyesi

02/11/2011

Osmaniye Kadirli Belediyesi

05/06/2017

Kütahya Belediyesi

Mersin Silifke Belediyesi
Muğla Milas Belediyesi
Şırnak Cizre Belediyesi
TOPLAM

24/03/2006
22/01/2018

20/07/2009

30/09/2015

28 adet
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BİR ÖRNEK
KUDEB:
GAZİANTEP

2

7 Temmuz 2004 tarihli

hane, cami, havra, kilise gibi 104 adet

narak yürürlüğe giren

bu yapıların kent yaşamına kazandırıl-

Resmi Gazete’de yayımla5226 sayılı Kanun, 2863
sayılı Kültür ve Tabiat

Varlıklarını Koruma Kanunu ve korumayla ilgili diğer bazı yasalarda çok

önemli değişiklikler getirdi. Yerel yönetimlere verilen yetki, görevler ve örgütlenmesiyle ilgili değişiklikle “Koruma,
Uygulama ve Denetim Bürolarının

(KUDEB)”, il özel idarelerinde imar ile
ilgili daire başkanlığı veya müdürlük,

büyükşehir belediyelerinde imar daire
TKB Genel Sekreteri ve
Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı

başkanlığı veya yeni kurulacak daire

başkanlığı, diğer belediyelerde ise imar
müdürlüğü bünyesinde görev yapabileceği düzenlemesi yapıldı. Gaziantep

Büyükşehir Belediyesi bu düzenlemeyi
ilk uygulayan belediye oldu.

05.09.2005 tarihinde kadromuzdan

uzmanlar, Adana Kültür ve Tabiat Var-

lıklarını Koruma Kurulunda 3 aylık bir
eğitimden geçti. 21.03.2006 tarihinde
ise Gaziantep Büyükşehir Belediyesi

KUDEB ekibi resmen göreve başladı.

Böylece Türkiye’de KUDEB’i kuran ilk
belediye unvanını aldık.

KUDEB kurma fikrini tartışmaya başladığımızda endişelerimiz vardı. Çünkü

şehrimizde kentin kimliğini belirleyen
550 civarında tescilli sivil mimarlık
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örneği yapı ile han, hamam, mevlevi-

anıtsal miras değerimiz bulunuyordu ve
ması büyük bir sorumluluktu. Kentin

siluetine sağladığı görsel katkı ve fonk-

siyonlarına bağlı olarak yerine getirdikleri sosyal katkı ile inşa edildikleri

dönemlerden günümüze kentin gelişiminin izlenmesini sağlayan bu eserler

Gaziantep için vazgeçilmezdi. Ancak bu
yapılar atıl durumda oldukları için

zamanla madde bağımlıları tarafından

işgal edilmiş ve kaderlerine bırakılmıştı.
Gaziantep’in değerlerine sahip çıkmak

için KUDEB’in bir an önce kurulup faaliyete geçirilmesi şarttı. Uzman ekip, bu
sorumluluk ve heyecanla tüm endişelerinden kurtulup sonuca odaklanarak
hemen çalışmaya başladı.

KUDEB’ten sonra Gaziantep

Tarihi ve kültürel mirasa yönelik yapılacak yatırımlara yön vermek amacıyla

çeşitli koordinasyon toplantıları düzenlemeye öncelik verdik. Bu toplantılara,
dönemin Valisi Süleyman Kamçı ve

Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Asım
Güzelbey önderliğinde başladık. Tarihi

Kentler Birliği ve ÇEKÜL Vakfının destekleri ile Vakıflar Bölge Müdürlüğü, İl
Özel İdaresi, Şahinbey ve Şehitkamil

Belediyeleri, sivil toplum kuruluşları,

odalar ve halkın katılımıyla oluşturulan

“Ortak Akıl Platformu”, kültürel mirasın
korunması ve yaşatılmasına için yol

YEREL KIMLIK DERGI 53.qxp_Layout 1 5/4/18 4:03 PM Page 39

1

2

3

4

6

7

Gaziantep Büyükşehir
Belediyesinin, kentin
değerlerine sahip çıkması ve
bunu her fırsatta vurgulaması
KUDEB’in faaliyete
geçirilmesinde önemli rol
aldı. Gaziantep, yürüttüğü
çalışmalarla Türkiye’de
KUDEB’i kuran ilk
belediye oldu.

5

1-2. Hamam Müzesi
3. Ahilik Anıtı

4. Geleneksel Antep evi
5. Kendirli Kilisesi
6. Kozluca Sokağı

7. Bakırcılar Çarşısı
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Panaroma Müzesi

haritasını oluşturmaya başladı. Bu süreçte

yon serüveni Avrupa Birliğinden alınan hibe

edildi ve kısa-orta-uzun vadeli hedefler belir-

ladığı GAP Kültürel Mirasın Korunması ve

mevcut durum analizi yapılarak sorunlar tespit
lendi. Geniş katılımı ve odak grup toplantılarıyla netleşen hedefler doğrultusunda

“2005–2009”, “2010–2013” ve “2012-2014”

yıllarını kapsayan üç ayrı eylem planı kurgulandı. ÇEKÜL Vakfı ortaklığında yürütülen
“Kültür Yolu” projesiyle eş zamanlı kamu-

yerel-sivil işbirliğinde önce halka yönelik eğitim ve bilinçlendirme seminerleri düzenlendi.
Projelerden faydalanan esnaf, mülk sahipleri
ve kiracılar bilgilendirme toplantıları davet

edilerek, proje ve uygulamalar hakkında bilgi-

lendirildi; görüş ve destekleri alındı. Böylece

geniş bir kesimin projeyi sahiplenmesi sağ-

landı. Koruma hareketi, toplantıların ardından

sosyal bir boyut kazandı ve Gaziantep halkının

projesi haline geldi.

KUDEB öncesi ilk koruma hareketi, 2004

yılında “Eski Gaziantep Evlerini Yaşatalım

Koruyalım” kampanyası ile başlamıştı. Çünkü

mülk sahipleri, kaderine terk edilen tarihi

yapıları yıkıp kurtulmayı düşünüyordu. Bu
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kampanyayla Gaziantep’te başlayan restoras-

fonlarıyla sürdürüldü. Avrupa Birliğinin hazırYaşatılması Hibe Programına üç proje ile başvuruldu. Projeler, Kale çevresinden seçildi.
Her biri hibe almaya hak kazanan “Naib

Hamamı Restorasyonu”, “Tarihi Kır Kahvesi
Restorasyonu” ve “Kale Duvarına Bitişik

Geleneksel Binanın Butik Otel Renovasyonu”

projeleri ile bunları izleyen Kale Çevre Düzenleme Projesi eş zamanlı olarak tamamlandı.
Unutulmaya yüz tutmuş geleneksel sanat,

zanaat, kültür zenginliklerini daha sağlıklı bir
ortamda yaşatmak ve tanıtmak amacıyla

Bakırcılar Çarşısında gerçekleştirilen sokak

sağlıklaştırma projesi ise Tarihi Kentler Birliği
ve ÇEKÜL Vakfının katkıları ile hazırlandı. 8
sokakta bulunan 300 dükkânın cephe sağlıklaştırması yapıldı; bakırcılık mesleği sosyal
yaşamdaki yerini tekrar kazandı. Bakırcılar

Çarşısı Sokak Sağlıklaştırma çalışmasını 21

adet sokak sağlıklaştırma projesi ve yapım işi,
33 adet tek yapı ölçeğinde tarihi eser restorasyonu ve işlevlendirilmesi, 13 adet arasta-çarşı

restorasyonu, 7 adet kültür rotası çalışması ile
9 adet ihtisas müzesi izledi.
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Tarihi mahalle ve çarşılar canlandı

rindeki Kültür Yolu, Seferpaşa, Düğmeci,

ülkelerde kültür turizmi her zaman öncü rol

Çukur, Eyuboğlu, Tepebaşı ve Bey Mahallele-

Kent dokusunu, yaşam kültürünü koruyan
almıştır. Ülkemizde koruma uygulamaları

çoğaldıkça, tarihi yapılar ayağa kaldırıldıkça
kültür turizmi bizim de yükselen değerimiz
olmaya başladı. Gaziantep, turizmdeki bu

değişimin en çok hissedildiği tarihi kentlerden
biri olabilir. Çünkü kentleri meydana getiren
en önemli iki olgu; mahalle ve çarşılardır. O

nedenle KUDEB ekibi mahalleli olma kültürünün yeniden yaşaması, tarihi mahallelerin

boşalmaması ve yaşam kültürünü devam etti-

recekleri ortamlar yaratmak amacıyla ve unutulmaya yüz tutmuş yöresel el sanatlarını

bakırcılık, sedef kakmacılığı, kutnuculuk,

yemenicilik, gümüş işlemeciliği, kuyumculuk,

kilimcilik, çömlekçilik, aba dokumacılığı, zurnacılık, semercilik gibi, işler hale gelmesini

sağlamak amacıyla bu iki odakta çalışmalarına
hız verdi. Kale çevresinden başlayan aks üze-

Karagöz, Karatarla, Kozluca, İsmetpaşa,

rinde toplam 23 adet sokak sağlıklaştırma

çalışması yapıldı. 35 km uzunluğundaki cephenin restorasyonu yapıldı. Tescilli yapıların
önündeki niteliksiz binalar kamulaştırılarak

yıkıldı ve tescilli yapılar görünür hale getirildi.
Sivil mimari örneği olan Antep evleri, sokaklar, çarşılar özgün kimliğine kavuştu. Bey

Mahallesindeki dükkânların ve evlerin çatıları,
sokağa bakı veren cepheleri, bahçe duvarları,
kapıları, pencere ve vitrin doğramaları, cumbaları yenilendi, bakım onarımları yapıldı.

Asfalt döşeli yollar, özgün ve aynı zamanda
doğa dostu bazalt taşlar ile kaplandı. Sokak

aydınlatmaları, yerden gömme LED ışıklarla,

kimi yerlerde ise duvara monte edilen konsollarla sağlandı. Günümüz gelişen teknolojisi

doğrultusunda elektrik, telefon, internet, doğal
gaz hatları yenilenerek yer altına alındı.

Hamam Müzesi eski hali

Hamam Müzesi yeni hali

41
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Düğmeci Mahallesi

KUDEB Binası

Görme engelli izi, bilgilendirme panoları ve

lıklaştırma projeleri hazırlandı. Bu uygulama-

alanlar, motorlu araçlar için park cepleri, pey-

ğundaki cephenin de restore edilmesi

yerli yabancı turistlerin dinlenebilecekleri
zaj düzenlemeleri yapıldı.

planlanıyor.

İşbirliği ile gelen başarı

Tek yapı ölçeğindeki 36 tescilli yapının pro-

kuruluşlar ortak bir çalışma yürüttü. KUDEB

landı. Özellikle Aziz Bedros ve Kendirli

Bu yoğun uyguma sürecinde tüm kurum ve

uzmanları bir yandan teknik projeleri hazırlarken, bir yandan da kurumlar arasındaki iletişim ve işbirliklerinin es zamanlı devam
etmesi için ayrıca emek verdi. Koruma

Kurulu ile sık sık yapılan görüşmeler; projelerin revizeleri, kaynak yaratmak için hibe

programlarına başvuruların hazırlanması,

ülkedeki ve uluslararası ölçekteki iyi örnekle-

rin incelenmesi, ÇEKÜL Akademi eğitimleri-

nin takibi, koruma sürecine yeni başlayacak

komşu kentlere destek olunması, Tarihi Ken-

ter Birliği toplantılarının takip edilmesi gibi

pek çok çalışmayı birlikte ele aldı ve izledi.

jesi de yine KUDEB ekibi tarafından hazır-

Kilisesi gibi önemli iki yapı, kültür merkezi

olarak kente kazandırıldı. Tarihi doku içindeki
canlanmayla artan turizm, beraberinde sanat

merkezi ihtiyacını da getirdi. 1950'li yıllarda
yapılan Eski Adliye Binası bu nedenle kap-

samlı bir sanat merkezine dönüştürüldü. Statik, restorasyon ve renovasyon uygulamaları

tamamlanan bina, geçmişten günümüze yüklendiği tüm fonksiyonlarını koridorlarında,
duvarlarında ve avlusunda görsel ve işitsel

sanat öğelerinin yorumlarıyla geçmişten geleceğe aktarıyor.

KUDEB halkın ve esnafın desteğini aldığı

Müzelerin sayısı artmaya devam ediyor

Tasarım çalıştayları düzenleyerek, gençlerin

Kent Müzesi, Gaziantep Savunması Panorama

gibi, çoğu projesini tasarımcılarla yürüttü.

bakış açısını kamusal alanlarda uygulamaya

özen gösterdi. Benzer biçimde Bostancı, Tiş-
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nın tamamlanmasıyla 15.776 metre uzunlu-

laki ve Şekeroğlu mahallelerinde sokak sağ-

Mutfak Müzesi ve Mutfak Sanatları Merkezi,
Müzesi ve türkülere konu olmuş Gaziantep
hamam geleneğinin anlatıldığı Hamam

Müzesi, Atatürk Anı Evi, Oyun ve Oyuncak
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Müzesi ile Ali İhsan Göğüş Müzesi Gaziantep
tarihini ve kültürünü anlatan müzeler arasına
girdi. 15 Temmuz Demokrasi Müzesi de

Üniversitesini öğrencilerinin sanatsal çalışmalar yürütmesine hizmet ediyor.

yakın tarihte ziyarete açıldı. 12 dönüm alan

TCDD Lojmanları, okul binası ve konaklardan

Savunması Kahramanlık Panoramasında ise

tescilli taşınmaz kültür varlığı ise Büyükşehir

üzerinde yapılması planlanan Gaziantep

Antep halkının İngiliz ve Fransız ordusuna

karşı verdiği destansı mücadele anlatılacak.
Ziyaretçilerin Antep kültürünü yansıtan alan-

larda konaklaması için Lala Mustafa Paşa Külliyesi, kaleye bitişik Antep Evi, Bey Konak,

oluşan ve restorasyonu tamamlanan 10 adet

Belediyesi KUDEB, Ulaşım, Engelliler, İmar

ve Şehircilik Daire Başkanlıkları ile Spor Şube
Müdürlüğü, Gaziantep Koruma Bölge Kurulu,

Engelliler Derneği, Akınal Gençlik Merkezi ve
mutfak olarak kullanılıyor.

Eyüboğlu Konağı restore edildi; butik otel ola-

KUDEB ekibi tarihi ve kültürel mirasın

sinin parçası olan Hışva Han ve Susamhanenin

sürekliliğini ve modern kent ile bağlantısını

rak hizmete açıldı. Lala Mustafa Paşa Külliye-

restorasyonu tamamlandı; yapılara özgün kimliklerine uygun fonksiyonlar verildi. Restore
edilen diğer konaklar da Tasarım Atölyesi,
Kadın ve Demokrasi Derneği (KADEM),

Şekeroğlu Mahalle Evi olarak sosyal yaşama
katıldı. Bir diğer konak ise Hasan Kalyoncu

korunmasından sorumlu olduğu kadar, onun
da korumaktan sorumlu. Bu nedenle kentsel
sitin büyük bölümünü kapsayan kültür yolu

aksı üzerindeki Tepebaşı, Uzun Çarşı, Eyüboğlu ve Bey Mahallelerinde tarihi dokuyla

uyumlu yer altı otoparkları, meydanlar, yeni

kamusal alanlar yapılması için de planlamalar

Eski Adliye Binası, Gaziantep Kültür Mekezi olarak işlev kazandı
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Metin Sözen Eğitim ve Kültür Merkezi
yürütüyor. Antep Harbinde kahramanca müca-

amacıyla yapılan livaslar ve kastellerin tespit-

Kadınlar Anıtı, temsili mezar taşları, mezar

desteğiyle yapıldı; krokileri ve haritaları hazır-

dele veren şehit-gazi kadınların anısına Şehit
onarımı ve çevre düzenlemesi de yapılarak,

kent belleğinde önemli yeri olan kahramanlar

landı.

görünür kılınıyor.

İnanç turizmi

Metin Sözen Eğitim ve Kültür Merkezi

cıyla Gaziantep Merkez ilçelerinde ve Araban,

Her şeyden önemlisi restore ettiğimiz Antep

Evinin “Metin Sözen Eğitim ve Kültür Merkezi” olarak işlevlendirilmesidir. Verilen bu

fonksiyon korumada gelinen noktayı göster-

İnanç turizminin alt yapısını oluşturmak amaİslahiye, Nurdağı, Oğuzeli, Nizip, Yavuzeli

ilçelerindeki 38 türbenin restorasyonu ve çevre
düzenlemesi tamamlandı.

mesi açısından oldukça önemli. Kültürel mira-

Havzaya yayılan çalışmalar

merkez, tüm bölge kentlerine hizmet veren ve

lerde de çeşitli çalışmalar yürütüyor. Aşağı

sın korunması ile ilgili eğitimlerin verildiği

korumadan sorumlu kadroları donanımlı kıl-

mayı amaçlayan bir eğitim alanına dönüştü-

rüldü. ÇEKÜL Vakfı ortaklığında çocuk ve

gençlerle yürütülen Kültür Elçileri eğitimiyle,

kültürel mirasın korunması bilincinin genç

kuşaklara aktarılması sağlanıyor.
Altı da üstü de kültür

Yerin altı da üstü de kültür olan Gaziantep’e
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leri, OBRUK Mağara Araştırma ekibinin de

Roma ve daha sonraki dönemlerde su getirmek

KUDEB ekibi, şehir merkezinin yanı sıra ilçeFırat Havzası projesi kapsamında Kamışlı

Köyünde 14 evin projesi ve çevre düzenlemesi
hazırlandı. Kamışlı köyünde yapay sahili,
gurme restoranı, binicilik eğitimine sahip

Rumkale’ye yürüyüş mesafesinde bir konak-

lama tesisi ile Rumkale’nin hemen karşısında
bir kordon mantığıyla planlanan liman ve

eğlence alanlarının kısa zamanda hayata geçirilmesi planlanıyor. Kasaba Köyü kıyı çevre

düzenleme projesi ile Kasaba Köyünden Rum-
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kale’ye, Rumkale’den Nizip yoluna üç istas-

yonlu teleferik projesi ise hazırlık aşamasında.
Rumkale, Dülük, Karkamış, Zeugma, Zincirli,

Tilmen ve Yesemek ören yerleri kültür rotasına
alındı. Gaziantep Büyükşehir Belediyesi kazılara doğrudan destek verdi.

Gaziantep tek yapı ölçeğindeki restorasyon-

rım ile yeni yapılanmaların; koruma amaçlı

imar planı ve plan hükümleri doğrultusunda,

bünyesinde KUDEB kurulmuş idarelerin izin
ve denetimi ile yapılabileceği” hükmü getirildi. Koruma Bölge Kurullarında olduğu

gibi Gaziantep Büyükşehir Belediyesi bünyesinde, inceleme ve değerlendirme komisyonu
oluşturuldu.

sokak sağlıklaştırma projeleri ve uygulama-

Tarihi kentlerde miras değerlerinden sorumlu

ödüller aldı.

oluşan KUDEB ekiplerinin kurulması, uzman

ları ile Tarihi Kentler Birliğinden çeşitli

Gaziantep Kültür Mekezi

olan ve belediyelerde, mutlaka uzmanlardan

ekibin sürekli iletişim halinde olması için ken-

Sonuç olarak

Yaptığımız faaliyetlerin başarılı sonuçları ışı-

ğında KUDEB’lerin eli güçlendi ve 681 Sayılı
İlke Kararı ile “Koruma amaçlı imar planı

onaylanmış sit alanlarında, tescilli taşınmaz

kültür varlığı dışındaki parsellerde esaslı ona-

dilerine ait çalışma alanlarının olması, belediye başkanları tarafından desteklenmesi,

farklı eğitimlerle uzmanlık alanlarının geliştirilmesi, bilimsel verilere ulaşabilecekleri yolların açılması, araştırma alanlarının
güçlendirilmesi mutlaka gerekir.

Eyüboğlu Konağı
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KENTSEL TASARIM REHBERLERİNDE
SİVİL-YEREL İŞBİRLİĞİ ÖRNEĞİ: ELBİSTAN
Kültürel mirası korumaya yönelik hazırlanan kentsel tasarım
rehberleri ile kültür öncelikli gelişimin önemi vurgulanıyor;
sağlıklı, kimlikli ve yaşanabilir kentlerin planlanması amaçlanıyor.
ÇEKÜL Vakfı şehir plancısı

G

elişen teknik ve sürekli
yenilenen bilgi, yaşam

alanlarını hızla değiştirir.

Ancak kentlerin tüm parçalarının bu değişime aynı

ölçüde ayak uydurması beklenemez. Olumlu

olduğu düşünülen pek çok yatırım ve gelişim

senaryosu kent kimliğine etki eder, kimi zaman

da önemli kimlik öğelerinin yitirilmesine neden

olur. Gelişim senaryolarının kentin tüm parçalarının gözetilerek, bütüncül bir yaklaşımla

değerlendirilmesi, bu nedenle özellikle önemlidir. Anadolu’daki yerleşimlerin büyük çoğunluğu, çok katmanlı bir kültür birikimi

barındırıyor. Kültürel mirasın yalnızca belirli

bir coğrafyaya değil tüm insanlığa ait olduğunu
unutmadan bu birikimi korumanın yolu, sahip

olduğumuz değerlerin farkına vararak gelecek
planlarını bu bilinçle oluşturmaktan geçiyor.

ÇEKÜL Vakfı, Anadolu’da yıllar süren işbirlikleri ve çalışmalarından elde ettiği tecrübe ile
“Kültürel Mirası Korumaya Yönelik Master

Plan ve Kentsel Tasarım Rehberleri” hazırlanması konusunda yerel yönetimlere destek

olmayı sürdürüyor. ÇEKÜL, bu çalışmalarla;

kültür öncelikli gelişimin önemine vurgu yapılması ve gelişim planlarının hazırlanmasıyla

kültürel mirasın korunması, halkın yaşam standartlarının iyileştirilmesi, sağlıklı, kimlikli ve
yaşanabilir kentlerin planlanmasının önünü
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açmayı hedefliyor.
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Master plan ve kentsel tasarım
rehberi nedir?

“Temel plan” ya da “ana plan” anlamına

gelen master plan, kentin imarlı bir şekilde

gelişmesine yönelik uygulamalarda esas alınan bütüncül plandır. Master plan çerçeve-

sinde sosyo-ekonomik ilişkiler göz önünde
bulundurularak gelişim alanları tanımlanır,
kente vizyon belirlenerek stratejik yönlendirme ve rehberler ile kontrollü ve uzun

erimli bir gelişim modeli sunulur. Tasarım

rehberi ise gelişim alanlarında ve/veya mevcut alanlarda yapılacak açık alan ve yapı

müdahalelerini yönlendirecek tasarım ilkeleriyle parametreleri kapsar. Bir kenti tek

elden planlayarak tüm tasarım süreçlerini

uygulamak ve inşa etmek mümkün değildir.

Öte yandan tasarım ilkeleri sayesinde uygulamayı yapacak özel kişi ve kurumlara bir
takım kurallar bütünü sunulmuş olur. Bu
ilkelere uyulması arzu edilen konularda

tasarım bütünlüğünü sağlar. Master plan ve
kentsel tasarım rehberi çalışmaları, yerel

yönetimlerin kente dair uzun erimli süreçleri
planlamasında, yönlendirmesinde ve denet-

lemesinde önemli bir yer tutar. Sadece bu

süreçlerin takibini yapan teknik personelin

işlerini kolaylaştırmakla kalmaz, aynı

zamanda yönetim kadrolarında görev alan

kişilerin planlama süreçlerinin gelişim aşa-

malarına hâkim olmalarını sağlar, projenin

hangi aşamasında hangi aktörlerle çalışıla-

cağından kullanılacak malzemenin detayla-

rına kadar, kurumlara yol gösterir. Yerel

yönetimin değişmesi halinde de yeni perso-

nel, çalışmaların bütüncül yapısını kavraya-

bilecek durumda olur.
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Elbistan örneği

Birçok Anadolu kentinde gözlemlendiği gibi

da tarihi boyunca pek çok medeniyete ev sahip-

merkez önemini yitirerek canlılığını kaybetmiş.

Anadolu’nun başka yerleşimleri gibi Elbistan
liği yapmış, çok katmanlı kültür birikimiyle

önemli bir kent. Bununla birlikte geçmişteki

savaş ve kuşatmalar, yakın tarihte ise plansız
kentleşme yüzünden tarihi dokusu zarar gör-

müş, günümüze az sayıda eser ulaşabilmiştir.

Bu eserler çoğunlukla Selçuklu ve Elbistan’ın

bir dönem başkenti olduğu Dulkadiroğlu Beyliği dönemlerine aittir. Tarihi kent merkezinde
Alaüddevle zamanında inşa edilen Çarşı Atik

Camisi, Dulkadiroğlu Beyliği döneminde yapı-

lan Ulucami, Selçuklu Hamamı ve Erken Cumhuriyet Dönemi yapısı Hükümet Konağı ilk

akla gelen örneklerdir. Ulu Caminin güney cephesindeki boş arazide ise camiyle bağlantılı

şekilde Dulkadiroğlu Beylik Sarayı kalıntılarının bulunduğu düşünülmektedir.

Elbistan’da da şehir çeperlere yayıldıkça tarihi
Bunun sonucunda özellikle kent merkezindeki
konut dokusu çözülmeye başlamış, atıl yapılar
ve boş alanlar ortaya çıkmış. Tarihi merkez

ticari canlılığını henüz kaybetmemiş olsa da

ticari kullanımlar dağılmaya başlamış ve yeni
odaklarda toplanma eğilimi göstermiş. Kent

dokusunun fiziksel tahribata uğraması merkezin
canlılığını yitirmesini hızlandırmış, kentin

önemli tarihi yapılarını barındıran alan boşalmış, kültürel miras kaderine terk edilmiş.

Yukarıda bahsedilen sorunların çözüme kavuşturulması için Elbistan Kaymakamlığı ile

ÇEKÜL Vakfı tarafından ortak bir çalışma

yürütüldü. 2015’in ilk aylarında Elbistan’da

yapılan incelemeler sonunda yazılan ön rapor
kapsamında kent merkezinin canlandırılması,

ekolojik bir yaklaşımın benimsenmesi ve kent-

sel rekreasyon odağı oluşturulması yönünde üç

ana başlık belirlendi. Bu çalışma ile üst ölçekte

mekânsal gelişim çerçevesinin oluşturulması ve
var olan kentsel projelerin bütüncül bir senaryo

içinde kurgulanması amaçlandı. Belirlenen baş-

lıklarla ilgili yapılan halk çalıştayı ve saha incelemesi ışığında kent merkezinin

canlandırılmasının stratejik olarak birincil

öneme sahip olduğu belirlendi. Kent merke-

zinde yer alan tarihi dokunun canlandırılması,
sağlıklı bir kent altyapısı kurulması, kentte

yaşam kalitesinin sürdürülebilir olarak artırılması ve kendi kendini koruyan bir sistemde

kimlikli ve nitelikli bir gelişim sağlanması amacıyla Şubat 2016’da Elbistan için “Kültürel

Mirası Korumaya Yönelik Stratejik Master Plan
ve Kentsel Tasarım Rehberi” hazırlandı.

Hazırlanan çalışma kapsamında öncelikle

alanda uygulanacak stratejiler belirlenerek

mümkün olan en az fiziksel müdahaleyle en

etkili sonuçların nasıl elde edileceğine dair bir
zemin hazırlanması amaçlandı. Çalışmada

tarihi ve anıtsal yapıların restorasyonunun öte-
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sinde, kentsel canlanmanın önünün açılması,
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kentlinin yaşam standartları ile kent altyapısı-

nın iyileştirilmesi ve kent dokusunun rehabilitasyonu üzerinde duruldu. Yaşayan bir kent
içinde kültür mirasının daha görünür hale

geleceği ve işleyeceği; kendi kendini onaran,

koruyan ve gündelik yaşam içinde sürekli var

olan kültür mirasının kent sakinlerinin yaşamlarıyla buluşacağı ve korumanın bir kendiliğindenlik kazanacağı öngörüldü.

Bu stratejiye yönelik anıtsal çekirdek ve çekirdeği çevreleyen doku için iki farklı yaklaşım
geliştirildi. Kent merkezindeki anıtsal çekirdekte tüm anıtsal yapılar ve kimlik öğeleri

kuzey-güney yönünde bir aks üzerinde top-

landı. Koruma temelli bir canlandırma anlayışında bu aks ve çevresi ana odağı oluşturdu.
Özel tasarım alanı olarak değerlendirilen bu
alandaki kentsel tasarım sorunlarına ilişkin

projeler hazırlandı. Anıtsal çekirdek içinde kazı
alanı ve çevresi (arkeopark), Ulucami ve Kent

Meydanı (meydan düzenlemesi), Çarşı Bölgesi
(yenileme) ve Ceyhan Bölgesi (mavi aks)

olmak üzere 4 adet proje alanı belirlendi, bu
alanlar için örnek projeler tasarlandı. Bu

bölümde söz konusu alanlara yapılacak mimari
ve kentsel tasarımların temeli oluşturuldu. Projenin amacı, alanın bütününe dair bir tasarım

belirlenerek örneklerle açıklandı. Kentsel tasa-

Bir kentin canlandırılması, gelişimi ve

lamaya geçecek kentsel müdahalelerin bütün-

bulundurulduğunda ortaya çıkacak kent doku-

alan farklı aktörler bulunur. İdari kararları

senaryosu oluşturarak farklı zamanlarda uygulüğünü sağlamaktır.

Anıtsal çekirdeğin etrafını saran alanda kentin

tarihi kimliğini yansıtan öğelerin neredeyse

tamamen yok olduğu gözlendi. Özel tasarım

alanı dışında tescilli binalar ya da mimari

özellikleri ile kentte farklılık yaratacak bir

kimlik bulunmayan bu alanda aynı zamanda

kent dokusunun yer yer tahrip olduğu, boş

alanlar ve parsellerle atıl durumda yapılar yer

alıyordu. Bu alandaki dokunun güncel ve sade

bir anlayışla tamamlanarak iyileştirilmesi,

anıtsal çekirdeğinse özel tasarım projeleriyle

ön plana çıkarılması amaçlandı. Anıtsal çekir-

dek dışında kalan alanlar için tasarım ilkeleri

rım ilkeleri ve proje önerileri göz önünde

suna dair bir vizyon belirlemek üzere odak

alan için bir master plan hazırlandı. Önerilen
sokak genişlikleri, bina yükseklik ve büyük-

lükleri, ada kurgusu ve kentsel mekân ilişkileri, rehber içinde bir model olarak ortaya

konuldu. Canlı bir kent, kentsel mekânın fiziki
kalitesinden çok daha fazlasını ifade eder.

Yine de sağlıklı ve kaliteli yaşam standartla-

rını sağlayacak asgari mekânsal düzenlemelerin yapılması ve kendini koruyan bir kent için

uygulanacak stratejilerin ortaya konması nitelikli ve kimlikli bir kent yaşamı için vazgeçilmezdir. Tüm bunlar uygulandığında ortaya

çıkması muhtemel Elbistan vizyonunun, master plan kısmında ortaya konması amaçlandı.

korunması için farklı şekillerde inisiyatif

alan yerel ve merkezi yönetim kadar kentte

yaşayanlar da farklı şekillerde müdahalelerde
bulunarak kentin gelişimine katkı sağlar.
Dolayısıyla, önerilen stratejilerin büyük

çoğunluğunun başarısı Elbistanlıların bu

yaklaşımları benimsemesi ile doğru orantılıdır. Elbistan’ın yerel değerleriyle hazırlanan

çalışmada sunulan önerilerin birbirine kenetlenerek ilerlemesi, kentin sağlıklı gelişimini
destekleyeceği gibi, stratejik ilkelerin uygu-

lanması halinde de Elbistan’ın dengeli gelişimine katkı sunacaktır. Bu nedenle söz

konusu çalışmada sunulan fikirler, bir projenin sonu değil, uzun soluklu bir gelişimin
başlangıcı olarak kabul edilmelidir.
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KENT ARŞİVLERİ, DİJİTALLEŞME
ve ÇEKÜL DENEYİMİ
ÇEKÜL Bilgi Belge Merkezi Kent Arşivi, 2 yıldır dijital yüzüyle
uzmanların uzaktan erişimine açık. ÇEKÜL Akademinin yeni eğitim
konusu ÇEKÜL Kent Arşivi Dijitalleşme süreci, örnek bir
uygulama olarak paylaşıldı.

Ç

EKÜL Vakfının kuruluşundan bu yana aktif olan ve
Türkiye'nin doğa, tarih,

mimarlık ve kültür tarihi

alanlarında uzmanlaşmış

arşiv ve araştırma birimi olarak faaliyet gös-

teren ÇEKÜL Bilgi-Belge Merkezinin zen-

Belgeleme ve Dijitalleştirme” başlıklı eği-

çın, Ankaref Bilişim Teknolojileri Kurumsal

genelde kent arşivlerinin işleyişi hakkında

tesi Anadolu Araştırmaları Merkezi ANA-

timde koleksiyonun dijitalleşme sürecini ve

bilgi verdi. ÇEKÜL Akademinin Kentsel

Koruma Eğitimleri kapsamında gerçekleşti-

rilen ve belediyelerin arşiv ve kütüphanele-

rinde görevli uzmanlarının katıldığı eğitim,

Satış Yöneticisi Deniz Han, Koç ÜniversiMED Arşiv Sorumlusu Senem Acar ve

ANAMED Birim Kütüphanecisi Naz Özkan
eğitime konuk konuşmacı olarak katıldı.

üç gün süreyle devam etti. İstanbul Üniver-

Kent arşivleri günümüzün değişen dinamik-

Merkezi Koordinatörü Ayşen Kılıç Özars-

timi Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Işıl

uyarlanan arşivlerinin adaptasyonunun

nen “Kent Arşivleri-Arşiv Oluşturma,

Evi Sorumlusu Eirini Kalogeropoulou Yal-

gin koleksiyonu, dijital kent arşivleri

arasındaki yerini aldı. ÇEKÜL Bilgi Belge

lan, Mart ayında Şerifler Yalısında düzenle-
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sitesi Edebiyat Fakültesi Bilgi-Belge Yöne-

İlknur Sert, Nilüfer Belediyesi Mübadele

lerine uygun hale getiriliyor. Dijital sisteme
hangi yöntem ve teknolojilerle sağlanması

gerektiği, sürecin önemli belirleyenleri ara-
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sında yer alıyor. Ayşen Özarslantürk, kent

ÇEKÜL deneyimi uluslararası alanda

dan oluşan ÇEKÜL Kent Arşivi, “kamu-

çalışma olarak ÇEKÜL Kent Arşivi Dijital-

Kılıç Özarslantürk, iki yıllık çalışmanın ürünü

koleksiyon. Anadolu kentlerindeki koruma

arşivlerinin dijitalleştirilmesine örnek bir

leştirme Projesini örnek verdi; projeyi sorun

ve çözüm odaklı ele alarak detaylarıyla

aktardı. Anadolu’nun farklı ölçekteki kentle-

rinden doku ve sivil mimari fotoğrafları,

ÇEKÜL Bilgi Belge Koordinatörü Ayşen
olan Dijital Kent Arşivi projesini Türk

Kütüphaneciliği Dergisinde yayımlanan bir

makaleyle anlatarak, literatüre katkı yapmıştı.

koruma projeleri, afiş ve raporlarından olu-

1950’li yıllardan bugüne kent tarihi, kent

kaçınılmaz olduğunu belirten Özarslantürk,

konu edinen ve geneli görsel materyaller

şan ÇEKÜL Kent Arşivi için dijitalleşmenin

dijital arşivin bölgelerden erişimi hızlandır-

dığını söyledi.

dokuları, tarihi ve sivil mimari yapılarını

olmak üzere fotoğraf, afiş, dia, kartpostal,

makale, ayrıbasım, rapor, CD, tez ve kitaplar-

yerel-sivil-özel” işbirliği ile gelişmiş bir

projelerinden örneklerle kentlere bir ayna

tutuyor. 25 bin 871 adet materyal, gerekli tek-

nik işlemlerin ardından sayısallaştırıldı; dijital
arşiv materyali kimliği ve bibliyografik kün-

yeleriyle birlikte kütüphane otomasyon sistemine aktarıldı. Özarslantürk’ün makalesi, bu
süreci, değerlendirilmeye alınan belge türleriyle süreç içinde izlenen teknik adımları
detaylandırıyor.
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MOZAİK VE KESME TAŞLARIYLA ZARİF
İŞÇİLİĞİN KENTİ KAHRAMANMARAŞ
Antik kent kalıntıları, taş işçiliği, endemik bitki yapısı
ile zengin bir kültürel ve doğal mirasa ev sahipliği yapan
Kahramanmaraş, kentsel dönüşüm projeleri ve sokak
sağlıklaştırma çalışmalarıyla kent tarihini ayakta tutuyor.

İ

lk yerleşimlerin Paleolitik Çağda

başladığı, Anadolu’nun kültür mirasıyla zengin kentlerinden biri olan

Kahramanmaraş’ın kent dokusunda

antik yerleşimlerden günümüze yan-

sıyan yapıların yanı sıra külliye, cami, medrese, tekke, kilise, köprü ve geleneksel

konaklar yer ediyor. Taş işçiliğinin özel

örnekleriyle bezeli yapılar, kentin mimari-

sinde belirgin. Üç iklim kuşağının kesiştiği

bir noktaya konumlanan ve iklimlerin geçiş

hattında bulunan kent, ayrıca habitat çeşitliliğiyle dikkat çekiyor. Farklı bitki formasyonlarının birarada görülebildiği

Kahramanmaraş, yaylalarıyla da biliniyor.
Tarihi Kentler Birliğinin 2018 takviminde yer
alan ve Kahramanmaraş’ta yapılacak olan
Genişletilmiş Bölge Toplantısı öncesinde

ÇEKÜL Evinde biraraya gelen Kahramanma-

raş Belediyesi heyeti ile ÇEKÜL uzman ekibi,
kentin başlıca gündem konularını değerlen-

dirdi. Kahramanmaraş Belediyesi adına Kahramanmaraş Belediye Başkan Yardımcısı

Selçuk Tekin Alparslan, Genel Sekreter Yar-

dımcısı Fatih Bülbül, inşaat mühendisi Deniz
Gürdal, arkeolog Şeref Narlı, EFEKTA

Mimarlık adına Kayhan Çakanel, Erhan

Özmüş ve Adem Toruk’un katıldığı toplantıda
Yusuflar Mahallesi kentsel dönüşüm ve cephe
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sağlıklaştırma projeleri ele alındı.
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Kentin eski mahallelerinden biri olan

Yusuflar, depreme dayanıksız yapıları nedeniyle bir dönüşüm programına dâhil edilmiş; çalışmalar kapsamında 22 parselde

anlaşma sağlanmış. Kahramanmaraş Belediyesi heyeti çalışmaların detayları hak-

kında bilgileri aktararak, proje içinde yer

alan sosyal donatı alanları ile yeşil alanları,
tarihi doku ile birlikte değerlendirdiklerini

vurguladı. Buna göre, dönüşüm bölgesi çevresinde Tarihi Kapalı Çarşı, Ulu Cami, Taş
Mescit, Kahramanmaraş Kalesi yer alıyor.

Cephe sağlıklaştırma çalışmalarının sürdürüldüğü Trabzon Caddesi ve Atatürk Bul-

varı çevresinde ise İklime Hatun Mescidi ve
Türbesi, Kâtip Han, Maraş Çarşıları, Maraş
Kalesi, Taş Medrese, Hatuniye Camisi,

Dedeoğlu Konağı, Ulu Cami ve Taş Han
bulunuyor.

ÇEKÜL uzmanları, Yusuflar Mahallesi

kentsel dönüşüm projesinde insanı ezen

büyük yapılar yerine minimal ölçekler kul-

lanılmasını ve korumanın yerinde ve yaşata-

rak yapılmasını önerdi. Bütüncül koruma

anlayışının vurgulandığı toplantıda Germe-

nicia Antik Kenti ve mozaikler için de bir

proje geliştirilmesi gündeme getirildi.

ÇEKÜL uzmanları son olarak Kahraman-

maraş Kentsel Tasarım Rehberinin hazırlan-

ması sürecini başlatmak gerektiğini belirtti.
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YARIM YÜZYILI AŞAN EMEK KİTABA
DÖNÜŞÜYOR
ÇEKÜL Vakfı, yarım yüzyılı aşan doğal ve kültürel mirası
koruma çalışmalarını “MİRAS” isimli bir kitapta topluyor.
İşlevsel kavramlar, sürdürülebilir yöntem anlayışı ve önemli uygulama
örnekleriyle koruma tarihine yön veren temel ilkeler 5 bölümden
oluşan bu kitapla paylaşılacak.

Ç

EKÜL (Çevre ve Kültür

Giriş yazısından...

Tanıtma Vakfı), bizden son-

tor, mimar, ev kadını, akademisyen, öğrenci,

Değerlerini Koruma ve

raki kuşaklara kimlikli bir

gelecek bırakma sorumluluğu

ve azmiyle yarım yüzyılı aşkın bir süredir

koruma politikaları üreterek eğitim, ağaçlandırma, örgütlenme gibi çeşitli başlıklar

altında her kesimden, yaştan insana ulaşarak
“koruma bilinci” geliştiriyor. Temsilciler ve

gönüllüler ağıyla birlikte sürdürdüğü bu uzun
soluklu çalışmanın biriktirdikleri “MİRAS”

başlıklı bir kitapla koruma tarihinin literatüründe yerini almaya hazırlanıyor. ÇEKÜL
Vakfının hikâyesi aslında Anadolu’nun

koruma seferberliğinin hikâyesi. “MİRAS”,
bu hikâyeyi tanıklıklar, belgeler, söyleşiler,
fotoğraflar ve yayınlardan oluşan geniş bir

arşiv malzemesiyle ele alıyor. 2018 yılı orta-

sında yayımlanması planlanan “MİRAS”
kitabı 5 bölümden oluşuyor;
1. Başlarken: Koruma

Bilincimizin Kökleri

2. Dünden Bugüne: ÇEKÜL
Vakfının Öyküsü

3. Geçmişten Geleceğe:
Kavramlar ve İlkeler

4. Mekânlar, İnsanlar, Uygulamalar
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5. Bitirirken: Yarına Doğru

Yazar, çizer, ressam, gazeteci, yönetmen, doköğretmen farklı mesleklerden, farklı yaşlardan
bir avuç insan, bundan 50 yıl önce zorlu olduğunu bildikleri ama artık engellenemez, geri

dönüşü olmayan bir tutkuya yöneldi: Bir geçiş-

ler coğrafyası olan Anadolu’da, doğal ve kültürel değerleri kurtarma, koruma ve yaşatma

sorumluluğunu yaşamlarının bir parçası yapmaya karar verdi. Kentlerdeki eski ve yeni

dokunun sağlıklı bir çevrede buluşması, elde

kalan mimarlık mirasının varlığını devam ettir-

mesi, köhneleşmiş, unutulmuş konakların, evlerin, sokakların, çarşıların yeniden yaşam

dolması, Anadolu coğrafyasını paylaşan tüm
insanların yerinde ve yerel kimliklikleriyle

yaşamaya devam edebilmesi ve koruma bilincinin Türkiye’nin daimi gündemi olması ortak
hedefiyle Prof. Dr. Metin Sözen’in öncülü-

ğünde yola çıkan bu insanlar, 1970’lerde Saf-

ranbolu’da biraraya gelerek ÇEKÜL Vakfının
temellerini atmış oldu. “MİRAS” kitabı, Safranbolu’da biraraya gelen “koruma gönüllüleri”nin ‘70’lerden günümüze yaptığı

çalışmaları, doğal ve kültürel mirasın korunmasında yarattıkları bilinç ve eylemleri, örgütlenme modellerini, koruma ilkelerini, alana

kattıkları yeni kavramları ve kuşkusuz çoğala-

rak yol alan bir sivil hareketin tarihini anlatıyor.
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ÇEKÜL Afiş Arşivi / Tasarım: Erkal Yavi, 2005
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FOTOĞRAF MAKİNALARI KOLEKSİYONU
MÜZE ÇATISI ALTINDA

M

alatya’yı bir kültür
ve sanat kentine
dönüştürmeyi

hedefleyen Malatya
Büyükşehir Beledi-

yesi, özel bir koleksiyona ev sahipliği yapan
Fotoğraf Makinası Müzesi ile meraklılarını

bekliyor. Tematik müzeler, özellikle koleksiyonerler ile kentlilerin bağış ve desteğiyle

hayat buluyor. Malatya Fotoğraf Müzesi de,
koleksiyoner Baki Tamer Selçuk’un yakla-

şık 30 yılda topladığı fotoğraf makinaları ile
3000’i aşkın aksesuarını fotoğraf meraklıla-

rının ilgisine sunuyor. Şehit Teğmen İbrahim
Tanrıverdi Sanat Sokağında bulunan iki katlı
ahşap bir yapının restore edilmesiyle açılan

Malatya Fotoğraf Müzesinde körüklü, filmli
ve dijital makinalar birarada bulunuyor.

Müzede fotoğraf makinaları ile fotoğrafçılığın gelişim aşamalarını izlemek mümkün.

Bir efsaneye dönüşen “casus ve dedektiflik
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Malatya Büyükşehir Belediyesi tarafından açılan müzede, en eskisi
1876 yılına ait toplam 1965 adet fotoğraf makinası sergileniyor.

makinaların örnekleri ise, ilgiyi en fazla
çeken makinalar.

Semt konakları, çok amaçlı sosyal tesisler,

sanat galerisi, külliye gibi mekânları Malatyalılara kazandıran Büyükşehir Belediyesi Türkiye’nin en büyük Fotoğraf Makinaları

Müzesini de Şehit Teğmen İbrahim Tanrıverdi
Sanat Sokağında hizmete sundu. Müzede, en

eskisi 1876 yılına ait olan 1965 adet fotoğraf

makinası; makinalara ait aksesuarlar, film

yıkama ve kart baskı laboratuvarı bulunuyor.

Nostaljik bir sinema salonu ile “Malatya Hatı-

rası” köşesinin de bulunduğu müze, ücretsiz

olarak gezilebiliyor. Malatya, tematik müzele-

rine bir yenisini daha eklemek üzere. Fotoğraf

Makinası Müzesi, Çocuk Oyun Evi-Ahşap

Oyuncak Müzesi ve Malatya Kültür Evi ile

birlikte, bünyesinde yüzlerce tarihi ve nostal-

jik radyo ile gramofonun yer aldığı Radyo

Gramofon Müzesinin Mayıs ayında açılması
planlanıyor.

57

YEREL KIMLIK DERGI 53.qxp_Layout 1 5/4/18 4:04 PM Page 58

KÜLTÜR ÖNCELİKLİ YÖNETİM
Koruma sektörü ve yerel yönetimleri biraraya getiren
YAPEX Fuarının 2018 yılındaki tarihi belli oldu. ÇEKÜL Vakfı
işbirliği ve TKB desteğiyle Akdeniz Tanıtım tarafından düzenlenen
fuar, 14-17 Kasım tarihlerinde yine Antalya’da yapılacak.

Y

APEX Restorasyon Renovasyon ve Kültür Mirasını

Koruma Fuarı bu yıl 8. yılını
kutluyor. Farklı kesimlerin
destekleriyle her geçen yıl

verimli ve kalıcı sonuçlara ulaşılan YAPEX’te

edinilen deneyimlerin ışığında tarihi kentler için
yeni hedefler belirleniyor.

Birikimlerin, üretilenlerin paylaşıldığı YAPEX,
Tarihi Kentler Birliğine üye belediyelerin toplantılar dışındaki en büyük ölçekli buluşma

alanı. Antalya EXPO Center, 8 yıldır bu büyük

buluşmaya ev sahipliği yapıyor. Tecrübe alışverişine zemin bulan belediyelerin yöneticileri ve

teknik uzmanları, koruma hareketine burada yön
veriyor.

Her yıl farklı bir temada buluşan belediyeler, bu
yıl “Kültür Öncelikli Yönetim” başlığını konuşmak, tartışmak ve stantlarında paylaşmak için
biraraya gelecek.

Kültürel miras gündemine her yıl farklı bir alan
ekleniyor. Kırsal miras, arkeoloji, endüstri

mirası, Cumhuriyet mirası, müzeler gibi koruma
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tim modellerine olan ihtiyaç da artıyor. Bu

nedenlerle ve gelen talepler doğrultusunda,

“Kültür Öncelik Yönetim” konusunun detaylarıyla fuarda işlenmesine karar verirdi.

Yıl boyunca TKB’nin öncelikli gündemi de

fuar içeriğini destekler nitelikte olacak. Bu zengin mirası korurken izlenilmesi gereken yönetim modelleri ve stratejiler yıl boyunca

yapılacak TKB toplantılarında uzmanlar tara-

fından anlatılacak. Kasım ayında ise fuara katılan belediyeler kendi yönetim modellerini ve

bir alanda öne çıkarmak istedikleri uygulamalarını sergileyecek.

YAPEX Fuarının ana amaçları arasında koruma
bilincini yaymak geliyor. Bu nedenle Akdeniz

Tanıtım, 25 yılın son 8 yılını ÇEKÜL Vakfının

ürettiği koruma politikalarını fuara yansıtarak ve
TKB’nin desteğini alarak geniş kitlelere ulaştırmaya çalışıyor. Sektör firmaları, uzmanlar, aka-

demisyenler, öğrenciler, odalar, sivil örgütler de
fuarın önemli bir parçası.

TKB Özendirme Yarışması Ödül Töreni ve Ser-

gisi, “Kültür Öncelikli Yönetim” paneli yine fuar

kapsamında yapılacak. Yerel ve ulusal basında

yer alan yoğun haberlerle bir süre Türkiye gün-

deminde kalan TKB üyeleri, yıllar süren emekle-

rinin karşılı olan ödüllerini kamuoyuna

duyurmuş oluyor.

Düzeyi artan stant tasarımlarıyla “anlatma” kabi-

liyetini her yıl geliştiren belediyeler, YAPEX

Fuarına katılmak için Tarihi Kentler Birliğinin

İstanbul’daki merkezine başvuru yapabiliyor.
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ÇIRÇIR FABRİKASINDAN ÇAĞDAŞ
KAZI EVİNE
İşlevini yitirmiş sanayi mirasımızın tanıkları yok olmaktan,
anılarımızdan silinip gitmekten kurtarılıyor. Kent belleklerinin
önemli bir dönemine işaret eden bu yapılardan biri de
Tarsus’daki Çırçır Fabrikası.

1

versitesinin çabalarıyla bütüncül bir yaklaşım

Araştırma Merkezi olarak projelendirildi.

Pamuğu çekirdeğinden ayırma işleminin

2005 yılına kadar Kültür Bakanlığının sağla-

9.yüzyılın ikinci yarısında İngilizler tarafından yapıldığı söylenen

Tarsus Çırçır Fabrikası bölgenin
ilk endüstri yapılarından biri.

Gözlükule Höyüğü ise Çuku-

rova’nın, yani antik Kilikya’daki Gülek

Boğazının güneyinde önemli bir Neolitik yer-

leşim. İşte bu iki miras değeri, Boğaziçi Üni-

gözetilerek biraraya getirildi. Nasıl mı?

yapıldığı Çırçır Fabrikası metruk bir yapıya

dönüşmeye başlamıştı. 2001 yılından bu yana
Gözlükule kazılarını yürüten Boğaziçi Üni-
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versitesinin ise kazı araştırmalarını yönete-

maya başlandı. 2010 yılında ise Boğaziçi

Kültür Bakanlığına tahsis edilen Çırçır Fabri-

bölümünün proje ve uygulama çalışmalarını

ceği bir merkeze ihtiyacı vardı. 2000 yılında

kasının Abdi İpekçi Caddesine cephe veren

mekânları, 2002 yılında Boğaziçi Üniversite-

sine Gözlükule Kazıları Araştırma Merkezi

olarak, diğer bölümü ise Kültür Bakanlığı

tarafından kullanılmak üzere Tarsus Kent

dığı kaynakla Boğaziçi Üniversitesine tahsis

edilen bölümdeki bir hangar onarıldı ve 2006

yılından itibaren kazı deposu olarak kullanıl-

Üniversitesi, yapının kendisine tahsis edilmiş
başlatma kararı alarak, uygulamaya kaynak

bulmak için Kalkınma Bakanlığına bir proje

sunarak 2011 yılından itibaren destek almaya
başladı. Fabrikanın işlevini yitirmesinin

ardından ve doğal etmenlerin de etkisiyle üst
örtüyü taşıyan ahşap makaslarda ve taş

duvarlarda oluşan deformasyonlar giderek

artmaya başladı. Bu sorunlar göz önüne alı-

narak yapının bütününe yönelik mimarlık ve
mühendislik projeleri yeniden ele alındı ve
onarım süreci başladı.
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2013 yılında dönemin rektörü Prof. Dr.

ların özgün yerlerinde korunması, yeni taş

Aslı Özyar ve Yapı İşleri Teknik Dairesinin

malzeme ve formda tamamlamalar yapılarak

Gülay Barbarosoğlu, Kazı Başkanı Prof. Dr.
çabalarıyla yapının tümünün Boğaziçi Üni-

kullanılması gereken bölümlerde ise özgün

landı Gold LEED sertifikası almaya hak
kazandı.

onarım tamamlandı.

Çalışmalar Boğaziçi Üniversitesi Yapı İşleri,

yeli doğrultusunda, özgün plan şeması ve

Çalışma ofisi, sergi salonu, konferans

lüğü, Adana Rölöve ve Anıtlar Müdürlüğü

yapıldı. Niteliksiz ekler kaldırıldı, yapıyla

kazı evi ve depo mekânlarının yanı sıra iç

versitesine tahsisi sağlandı. Yapının potansimimari elemanlar korunarak tasarımlar

uyumlu çağdaş malzeme ve formlar eklendi.

Yapının çatı yükünün ahşap makaslardan

bağımsız olarak çelik bir sisteme taşıtılması,

ahşap makasların temizlenerek onarılması,

üstüne yük bindirilmeyerek sadece kendini

taşıması sağlandı. Niteliğini yitirmemiş taş-

salonu, laboratuvar, kütüphane, kafeterya,
avlu, kazıdan çıkan eserlerin yıkanması ve
tasnif edilmesi için hazırlandı. Eserlerin

yıkanmasında kullanılacak yağmur suyu

toplama sistemi kuruldu ve su kullanımının

Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdür-

denetiminde yürütüldü. Üniversitenin çabalarıyla gelişen bu örnek bir işbirliği modeli, bir
bellek yapısını yok olmaktan kurtardı ve

arkeolojik araştırmalara çağdaş bir zemin
hazırladı.

azaltılması amaçlandı. Güneş panelleriyle

merkezin kendi ihtiyacını karşılaması sağ-
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Eyüpsultan Kitabı
Eyüp, yeni adıyla Eyüpsultan,

etkisi devam eden manevi bir

suriçinin hemen dışında yer

verdi. Padişahların saltanatı,

Haliç'in son kısmında, tarihi

Türkiye’de Belediye Kütüphaneleri
ve Kent Arşivleri İçin Yönetmelik
Taslakları ve Stratejik İlkeler Önerisi

Arşiv ve kütüphaneler, farklı belgeleri toplayan, koru-

yan, düzenleyen ve kamuya sunan kurumlardır. “Bellek
mekânı” olarak da değerlendirilen arşiv ve kütüphane-

ler, yaşantılarla ortaya konmuş, bir amaç doğrultusunda
üretilmiş her türden kültür ve sanat ürününü toplayan,

düzenleyen ve gelecek kuşaklara aktarmada köprü işlevi
üstlenen kurumlardır. Belediye kütüphaneleri ve kent

arşivleri Türkiye’de son yıllarda gündeme gelen ve tartışılmaya başlanan bilgi merkezleridir. Bunların modern
işlevlerini yerine getirebilmesi için, mesleki ilkeler,

alan, İstanbul'un en eski semtlerinden biri. Bizans Döne-

minde Eyüpsultan nekropol
(mezarlık) bölgesinde, kısmen önemsiz bir yerleşme

bölgesiydi. İstanbul’un kuşatılması sırasında, Hz.

Muhammet’in ordusunda sancaktar olan ve kuşatma esnasında vefat eden Ebu Eyyüb
el-Ensari’nin mezarının bu
ilçede olduğu rivayet edil-

mişti. Eyüp Sultan Külliyesinin inşası, Osmanlı hanedanı
ve halk arasında bugün de

standartlar ve yasal dayanakları yerine getirmeleri

gerekmekle birlikte, ülkemizde bu anlamda ciddi sorunlar ve yetersizlikler ortaya çıkmaktadır. 2016’da Hacettepe Üniversitesi Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü ile

Nilüfer Belediyesi işbirliğinde gerçekleştirilen Belediyelerin Kütüphane ve Arşiv Hizmetleri Uluslararası
Sempozyumunun “Sonuç Bildirgesi” çerçevesinde

hazırlanan bu kitapçık, Türkiye’de belediyelerin kütüphane ve kent arşivi hizmetlerine yol gösterecek yönetmelikleri hazırlamalarında yardımcı olabilecek taslak
yönetmelik ve stratejik ilkeleri içeriyor.

İstanbul'dan Tekirdağ'a Çağdaş
Yunan Kimliğinin Arayışında

değer yarattı ve ilçeye adını
Eyüpsultan Türbesinde gerçekleştirilen kılıç kuşanma

törenleriyle meşruiyet kazanmaktaydı. Bu tarihsel önemi

nedeniyle, döneminde birçok
eser inşa edildi ki bunlar

günümüzde tarihi değerini

koruyor. İlçe gerek bu tarihsel
zenginliği gerekse kısmen

korunmuş doğasıyla önemli

bir yere sahip. Yanı sıra, gezgin ve yazar Pierre Loti’nin
Eyüpsultan’a katkısını da
anmak gerek. Eyüpsultan

Belediyesi, yayımladığı bu

kitapla ilçenin kültürel envanterini çıkarmayı amaçlıyor.
Kitapta cami, mescit, med-

rese, mektep, tekke, dergâh,
türbe, imaret, kütüphane ve

kilise gibi 200’e yakın eser ve
Eyüpsultan’da bayramlar,

türbe ziyaretleri, geleneksel

lezzetler, tarihi oyuncakçılar

çarşısı ve adı ilçeyle özdeşleşmiş Pierre Loti’ye dair bilgiler yer alıyor.

Vaktiyle İstanbul ve Tekirdağ, Rumların yoğun olarak yaşadığı kentlerdi. 19. ve 20. yüzyıllarda Rumlar ya

göçmüş ya da mübadeleyle bu topraklardan gitmek zorunda kalmışlardı. Türkiye genelinde ve bu iki kentte

Rum nüfusu az olsa da, Rumların belleğinde Tekirdağ ve İstanbul önemli bir yere sahip. Tekirdağ ve İstan-

bul’daki Ganos (Işıklar) Dağı, Işıklar (Sholario) kasabası ve Ganos (Gaziköy) Yunan belleğinde yer edinen

mekânlar. Trakya ve Küçük Asya muhaciri kökenli Dimitris A. Mavridis, belleğinde yer edinen bu iki kenti

kitaba dönüştürerek, tarihi ve mekânları kâğıda döküyor. Yazar uzun yıllar yaptığı yolculukları, yöre insanıyla

yaptığı sohbetleri okurlarla paylaştığı kitabında kendi arşivinin yanı sıra, Atina ve İstanbul’daki eskicilerden

toplandığı fotoğraflara da yer verilmiş. Eleştirel yaklaşımı elden bırakmayan kitap ilk kez 2003 yılında

yayımlandığı halde Türkçe çevirisi çok yeni. Kitap, Süleymanpaşa Belediyesi tarafından dilimize kazandırıldı.
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Heinrich Barth Seyahatnamesi

1821-1865 yılları arasında yaşayan Alman kökenli
Heinrich Barth, önemli coğrafyacı ve kâşiflerden

biri. Fransızca, İspanyolca, İtalyanca, İngilizce ve
Arapça bilen Heinrich Barth Afrika, Akdeniz ve

Avrupa’daki birçok ülke ve kenti gezdi. Rotasın-

daki duraklardan biri de Türkiye’ydi. Alman şarkiyatçı Andreas David Mordtmann ile birlikte

Trabzon, Şebinkarahisar, Tokat, Turhal, Amasya,

Alacahöyük, Boğazköy, Yazılıkaya, Yozgat, Kay-

seri, Ürgüp, Göreme, Uçhisar, Nevşehir, Gülşehir,

Antikçağa ait eserlerin çizimlerini yaptılar.

Kahramanmaraş
Beylik ve Osmanlı
Dönemi Çarşıları

seyahatnameyi çeviren Kitap Yayınevi, Heinrich

bir öneme sahip çarşılar,

Kırşehir, Kırıkkale, Sivrihisar, Seyitgazi, Yazılı-

kaya, Eskişehir ve Bilecik’ten geçerek Üsküdar’a
ulaştılar. Bu seyahat süresince köy evlerinde

konaklayarak Müslüman ve Hıristiyan köylüle-

riyle sohbet ettiler. Ayrıca yolculukları sırasında
Yabancı dilde Türkiye'ye dair yazılmış birçok

Barth’in gezi notlarını ve bu notlara yansıyan Anadolu’nun 19. yüzyıl ortalarına ait ayrıntılı tasvirini

sunuyor. Heinrich Barth bu kitapta yukarıda sıralanan kentleri, yöre insanının geleneklerini, eşkıyaları, vali ve kaymakamları, zaptiyeleri,

karşılaştıkları doğal mirası, Antikçağ eserlerini ve
diğer tarihi yapıları detaylı bir biçimde anlatıyor.

Avrasya Müzelerinde
Kostüm Koleksiyonları
Bursa Büyükşehir Belediyesi Yayınları
tarafından hazırlanan bu kitap Uluslar-

arası Türk Kültürü Teşkilatı TÜRKSOY,

Moğolistan Eğitim Kültür
ve Bilim Bakanlığı ve

Moğolistan Ulusal Müzesi

işbirliğinde 2015’te Ulaanbaatar’da düzenlenen

forumda sunulan bildirileri
içeriyor. Foruma Azerbay-

can, Kazakistan, Kırgızistan, Türkiye,

Türkmenistan, Moğolistan ve Rusya
Federasyonu’nun altı bölgesi (Mos-

Anadolu tarihinde büyük

Müdürlüğü/KUDEB

Beylikler ve Osmanlı

kitap, kentteki çarşıların

döneminde de önemini
korudu. Kentin çarşısı
genellikle tek bir böl-

gede olup arasta, han,

kervansaray, bedesten ve
dükkânlardan meydana

gelmekle birlikte, genel
anlamda ticari merkez

niteliğini taşıyordu. Bu
yapılar ve çevrelerinde

kova, Altay, Hakasya, Saha (Yakut),
Tuva ve Tataristan) olmak üzere 7

ülke katıldı ve 30 bildiri

sunuldu. Moskova Devlet

Doğu Müzesi, Kırgız Devlet Tarih Müzesi, Azerbaycan Tarihi Ulusal Müzesi,
Azerbaycan Ulusal Tarih

Müzesi ve Topkapı Sarayı

Müzesi gibi müzelerde yer
alan giysiler değerlendiril-

diği 26 bildirinin yer aldığı kitapta,

metinler Türkçe, İngilizce ve Rusça

özetleriyle birlikte yayımlanmış.

gelişen ticaret, zanaatsanat faaliyetlerinin

yarattığı canlı ortam,

kent halkı ve ziyaretçiler

için, kentin çekim noktalarını oluşturuyordu.

Aynı önem Kahramanmaraş için de geçerli.

“Kahramanmaraş Gele-

neksel Çarşıları, Kahramanmaraş Kültür

Varlıkları Envanteri”

tarafından hazırlanan bu
envanterini içeriyor.

Kitapta Sultan Çarşısı,

Kapalı Çarşı, Bakırcılar

Çarşısı, Demirciler Çarşısı, Maraş Çarşısı, Alacacılar Çarşısı, gibi

Dulkadiroğlu Beyliği ve
Osmanlı Dönemine ait

çarşılar incelenmiş. Çarşılar mimari anlatımlar,

dükkânlar, satılan ürün-

ler, restorasyon projeleri
ve çizimleri, eski fotoğraflar eşliğinde anlatılmış. Kitap, ÇEKÜL

Vakfı ve Tarihi Kentler
Birliğinin önemli odak
konularından biri olan

çarşılara, Kahramanmaraş ölçeğinde ışık tutuyor.

çalışması kapsamında,

Kahramanmaraş Belediyesi İmar ve Şehircilik
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Geçmişten Geleceğe
Kuşadası Sempozyumu - II
Ege’nin önemli ilçelerinden

amaçla düzenlendi. “Kuşadası

doğal miras açısından zengin

Yeniden Kazanıyor” sloga-

biri olan Kuşadası tarihi ve

olduğu gibi turizm kapasitesi

de yüksek bir kent. Bu önemin

Mersin ve Tarsus
Halk Kültürü

Antik Dönemde Klikya olarak adlandırılan bölgede

Mersin'in tarihten önceki devirlerden beri önemli bir

yerleşim yeri olduğu bilinmektedir. Kilikia bölgesinin
tarihi, Mersin Yumuktepe ve Tarsus Gözlükule’de

yapılan kazılarla ortaya çıkarıldığı üzere, Proto-Kalkolitik ve Neolitik Çağa kadar iniyor. Yörede Hitit, Asur,
Persler, Helenler, Roma, Bizans, Osmanlı izleri yer

değerlendirilmesi için üniversite, yerel yönetim ve sivil

toplum örgütlerini buluşturan

çalışmalara; akademik araştır-

malar ve çözüm yollarına ihtiyaç vardı. Kuşadası

Belediyesi, Kuş-Atak Beledi-

yeler Birliği, ÇEKÜL Vakfı ve
Tarihi Kentler Birliğinin kat-

kılarıyla gerçekleştirilen Geçmişten Geleceğe Kuşadası

Sempozyumunun ikincisi bu

alıyor. Kentin bugüne ait kimliğini Selçuklu ve

Osmanlı Döneminde kazandığı söylenebilir. Turan Ali

Çağlar, uzun yıllara dayanan araştırmalarına bu kitapta
yer vererek Mersin ve Tarsus’un kültürünü, tarihini,
gelenek ve göreneklerini anlatıyor; kent/gecekondu

kültürü, hayvancılık, yeme-içme, tarım, zanaatkârlık,
el dokumaları, inançlar, giyim, türküler, oyunlar, gibi

konulara değiniyor. Özellikle üniversite öğrencileri ve
halk kültürü araştırmacıları için önemli bir kaynak

niteliğinde olan kitap, etnolojik ve etnografik bilgiler
açısından zengin bir içeriğe sahip.

50 Peynirli Şehir Balıkesir

Doğal ve Kültürel Kimliğini
nıyla başlatılan çalışmalar

doğrultusunda yapılan sem-

pozyumda 17 oturum yapıldı;
oturumlarda 74 bildiri

sunuldu. Kamu, yerel yöne-

tim, sivil toplum örgütleri ile

özel sektörden kişileri buluş-

turan ve Kuşadası’na odaklayan sempozyumda çok farklı

boyutlarıyla önemli bir turizm
yerleşimi olan Kuşadası tartışıldı. Sempozyumda kültürel

koruma, tarih, arkeoloji, sanat
tarihi, tarihi ve doğal çevre,

korumacılık, mimari, kentsel
planlama, coğrafya, turizm,
çevre/kıyı yönetimi, ziraat,

iktisat, deniz bilimleri gibi çok
çeşitli dallardan uzman, akademisyen ve uygulamacının

sunumlarına yer verildi. Kuşadası Belediyesi tarafından

yayımlanan bildiriler kitabının
editörlüğünü Aydın/Kuşadası
ÇEKÜL Temsilcisi Ayşe G.
Şerifoğlu yaptı.

Çok eski tarihlerden beri yapılmasına rağmen peynirin ilk kez kimler tarafından, nerede ve nasıl yapıl-

dığı kesin olarak bilinmiyor. Ermenicede “banir”, Hintçede “panīr”, Kıpçakçada “penīr”, Türkmence

“beynir” denilen peynir, pek çok kültürde önde gelen besin maddeleri arasında yer alıyor. Balıkesir;

tarihi, doğası, verimli toprakları, gıda ürünleri ile önemli bir kent. Peynir de bu ürünlerden biri. Berrin

Bal Onur ve Neşe Aksoy Biber tarafından yazılan ve Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Kırsal Hizmet-

ler Daire Başkanlığı tarafından yayımlanan bu kitap, iki yıl süren araştırma, inceleme ve gezi çalışma-

larının ürünü. Kitapta değişik yörelerde, 20’ye yakın ilçede üretilen kente özgü 50 çeşit peynire yer

verilmiş. Kirlihanım, kelle peyniri, dıngaz peyniri, saganiki, küflü katık peyniri, Manyas tulum pey-

niri, Çerkes Peyniri, ivrindi koyun kelle peyniri, Havran keçi peyniri gibi çeşitler, bunlardan birkaçı.

“Balıkesir’e Genel Bakış”, “Süt ve Süt Ürünleri”, “Balıkesir Peynirleri ve Süt Ürünleri”, “Balıkesir

Peynir Yolları”, “Balıkesir’in Süt ve Süt Ürünlerine Güncel Bakış” başlıklarından oluşan kitapta, ken-

tin yerel peynirleri sosyolojik, kültürel ve coğrafi açıdan da derlenmiş.
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