İLKELERİMİZDEN VAZGEÇMEDEN
YENİ HEDEFLERE
sunuş
NİHAT ÇİFTÇİ
Tarihi Kentler Birliği
ve Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı

Ülkemizin en önemli kurumlarından biri

Gittiğimiz kentler hakkında en doğru bilgiyi

olan Tarihi Kentler Birliğinin başkanlık

alabileceğimiz arkadaşlarımız, onlar. Kent

sorumluluğu, Mayıs ayında İstanbul’da

gezilerinde de bizlere eşlik etikleri için

yapılan Olağanüstü Meclis Toplantısında

ayrıca teşekkür ederim.

üyelerimizin oylarıyla bana teslim edildi.
Taşıması kolay olmayan bu görevi, 2

Başarılı geçen Burdur ve Kastamonu

dönem özveriyle çalışan Yusuf Ziya

toplantılarında koruma hedeflerini tazeledik.

Yılmaz’dan aldım. 18 yıldır emeği geçen

Birliktelik ruhumuz yeniden canlandı.

tüm başkan ve üyelerimize, bu görevi bana

Özellikle bu yıl ikincisini düzenlediğimiz

verdikleri için teşekkürlerimi sunarım.

Müze Özendirme Yarışması Ödül Töreni ve
Sergisi, Kastamonu Buluşmasına ayrı bir

TKB’nin “okul” misyonunun, benden

önem kattı. 36 müzenin katıldığı yarışmanın

önce görev yapan tüm başkanların yaptığı

Jüri Özel Ödülü, Konya Büyükşehir

gibi, devam etmesini sağlamak benim de

Belediyesinin oldu. Konya ekibini ve

en büyük arzum. Bu nedenle Geçmişten

katılım gösteren tüm üyelerimizi gönülden

Geleceğe Yerel Kimlik Dergisi, sizlerden

kutlarım. 300’ü aşan müze sayısıyla

gelen ve uzmanların bilgisinin paylaşıldığı,

ülkemizde kaybolmak üzere olan, tarihi

sesimizi duyurabildiğimiz önemli araçlardan

kentlerimizin özellikle yaşam kültürlerine

biri.

ait belgeler, objeler bu duyarlı yaklaşımlarla
koruma altına alınmaya başlandı. ÇEKÜL

Koruma politikalarının üretildiği,

Akademinin bu yönde verdiği eğitimler ve

yeni hedeflerin belirlendiği Anadolu

toplantılardaki paylaşımlarımız her geçen

toplantılarının detaylarına dergimizde

gün müzecilik anlayışının üyelerimizde

eksiksiz yer vermeye çalışıyoruz. Böylece

gelişmesini destekliyor. Kent müzelerinden

toplantılara katılamayan, alanda çalışan

ihtisas müzelerine, köy ve mahalle

arkadaşlarımıza da bilgileri aktararak kalıcı

müzelerine başlıklar çoğalmaya başladı;

hale getiriyoruz. İşte bu toplantılardan

uluslararası boyutlarda temsiliyetimiz arttı.

Burdur Bölge Toplantısı ve Kastamonu
Buluşması iki tarihi toplantıydı. Belediye

Temmuz ayında Ünye’de, Eylül ayında ise

Başkanlarının ev sahipliği ve özellikle

Şanlıurfa’da yapacağımız toplantılarımızda

KUDEB ekiplerinin, toplantıları sahiplenen

yine farklı koruma başlıklarını gündeme

davranışları, TKB ruhunun daha uzun

getireceğiz. Yerel Kimlik dergisinden ve

yıllar devam edeceğini bizlere hatırlattı.

TKB web sitemizden hepsinin detaylarına

Çünkü kültürel mirasın korunması için

ulaşabilirsiniz.

hazırlanan proje ve uygulamalar KUDEB
ekiplerimizin uzmanlığında yürütülüyor.
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BURDUR’DAN KASTAMONU’YA İKİ
ÖNEMLİ TOPLANTI
editörden
ŞİRİN SINGIN
ÇEKÜL Vakfı Yayın Koordinatörü

Tarihi Kentler Birliği 2018 yılına tarihi

Bu başlıkların, TKB ve ÇEKÜL’ün de

buluşmalarla devam ediyor. Göller

desteğiyle yıl boyunca Burdur’un ve Göller

Bölgesinin arkeoloji zengini kenti Burdur

Bölgesindeki diğer kentlerin gündeminde

ve Ilgaz Dağının eteklerindeki sivil

kalması sağlanacak.

mimari zengini Kastamonu Nisan ve
Mayıs aylarındaki toplantılara tanıklık

19 yıl önce TKB’nin kuruluş kararının

etti. TKB’nin 18 yılı bu toplantılarda

verildiği Kastamonu, yeniden tarihi bir

değerlendirildi ve gelecek hedefleri

toplantıya ev sahipliği yaptı. Belediye

tazelendi.

Başkanı Tahsin Babaş ve yeni kurulan
KUDEB ekibi konuklara, organizasyonu ve

Kibyra ve Sagalassos antik kentleri,

içeriğiyle hatırda kalıcı bir misafirperverlik

Hacılar, Kuruçay, Höyücek gibi önemli

gösterdi.

höyüklerin bulunduğu Burdur, 22-23 Nisan
tarihlerinde bölgedeki tarihi kentlerin

Ilgaz Dağı Milli Parkı sınırları içinde

üyelerini misafir etti. Belediye Başkanı Ali

düzenlenen toplantıda TKB Olağan Meclis

Orkun Ercengiz’in ev sahipliğinde yapılan

Toplantısı yapıldı ve yeni yönetim kurulu

toplantıda 4 ana gündem maddesi vardı:

seçildi. TKB Yönetim Kurulu Başkanlığı
yapmış Erdoğan Bilenser, Dr. Asım

•

Burdur Gölünün ve bölgedeki diğer

Güzelbey ve Yusuf Ziya Yılmaz, Kastamonu

göllerin kuraklık ve plansız turizmle

Buluşmasında hedefleri tazeleyen ve yeni

mücadelesi
•

Kentte yürütülen kültürel mirası
koruma çalışmaları

•

Göller Bölgesinde doğa ve kültür
öncelikli bölgesel planlama

•

üyelere TKB’nin ilkelerini hatırlatan
konuşmalar yaptı. Burdur ve Kastamonu
toplantılarının dışında, Geçmişten Geleceğe
Yerel Kimlik dergisinin 54. sayısında
Kadıköy’den, İbradı’dan, Tekirdağ’dan,
Eskigediz’den güzel haberler var.

Arkeolojik araştırmalara yerel
yönetimlerin katkısı

İyi okumalar.
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Bergamalıları
anlatan sergi
İstanbul Alman Arkeoloji Enstitüsü Fotoğraf
Arşivinden seçilen fotoğrafların biraraya
getirilmesiyle hazırlanan “Ne Yerde Ne
Gökte/Bergamalılar: Çok Katmanlı Bir
Kültürün Aktörleri” adlı sergi, Bergama
Belediyesi ve Bergama Kültür Sanat Vakfı
(BERKSAV) desteği ile açıldı. Bergamalıların
geçmişin izleriyle iç içe olan yaşamlarından
kesitler sunan fotoğraflar, tarihi mirasın
kentlinin günlük yaşamında ve bilincinde
nasıl yer ettiğine ilişkin önemli bir nitelik.
Bergama Kültür Merkezi BerKM’de
gerçekleştirilen sergi açılışına Bergama
Belediye Başkanı Mehmet Gönenç, Federal
Almanya Cumhuriyeti İzmir Başkonsolos
vekili Elke Grabarec, Bergama Kazı Başkanı
Prof. Dr. Felix Pirson, İstanbul Alman
Arkeoloji Enstitüsü sergi organizatörü,
arkeolog Dr. Ulrich Mania, Bergama Kültür
Sanat Vakfı (BERKSAV) Başkanı Muammer
Esen, 1966-2000 yılları arası Pergamon

Metin Boyacıoğlu, 50 yıllık
koleksiyonunu bağışladı
ÇEKÜL Bilgi Belge Merkezi, koleksiyonerlerin bağışlarıyla büyümeye
devam ediyor. Maçka Kaymakamlığından emekli Metin Boyacıoğlu, 50
yıllık fotoğraf ve kartpostal koleksiyonunu ÇEKÜL Bilgi Belge Merkezine
bağışladı. Anadolu’nun pek çok yerinde görev yaparken ve ziyaretlerinden
bin bir emekle oluşturduğu koleksiyonda Adana, Aksaray, Amasya, Ankara,
Ardahan, Atina, Aydın, Balıkesir, Bartın, Batman, Bayburt, Bolu, Bursa,
Çankırı, Çorum, Denizli, Diyarbakır, Elazığ, Erbaa, Erzurum, Eskişehir,
Gaziantep, İnebolu, Karabük, Karaman, Kars, Konya, Malatya, Manisa,
Sakarya, Sinop, Sivas, Şebinkarahisar, Tekirdağ, Trabzon, Tunceli,
Yozgat ve Zonguldak kentlerinden fotoğraf ve kartpostallar yer alıyor.
Yıl ve kentlere göre sınıflandırılmış olan yaklaşık 2 bin materyal, tarama
yöntemiyle dijitalleştirildi ve bibliyografik künyeleri hazırlandı. 2018
yılı sonuna kadar koleksiyonun katalog tarama sistemine aktarılması
hedefleniyor. Koleksiyona böylece http://katalogtarama.cekulvakfi.org.tr/
adresinden ulaşılabilecek.
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fotoğrafçısı Elisabeth Steiner ve Bergamalılar
katıldı.

Gıdı Gıdı treni belgesel oldu!
ÇEKÜL Bilgi Ağacı Endüstri Mirası eğitimlerinde işlenen ve ismiyle öğrencilerin
yüzünü güldüren, Atatürk’ün “sosyal fabrika” modelinin ilk örneği olan Nazilli
Sümerbank Basma Fabrikası işçi treni “Gıdı Gıdı”, belgesel oldu. Türkiye

Çatı kuşları
tasarımlarda...

Cumhuriyeti’nin Birinci Beş Yıllık Kalkınma Planının ilk önemli eseri olan Nazilli
Sümerbank Fabrikası, Atatürk tarafından açılan ilk sosyal fabrika projesi ve devlete
ait ilk basma fabrikası özelliği taşıyor. Temelleri 25 Ağustos 1935’te atılan ve 9 Ekim
1937’de açılan Nazilli Sümerbank Basma Fabrikası bu nedenle ayrıca önemli. Bu
sosyal fabrika modeli, sadece üretim yapılan bir mekân değil, aynı zamanda “ar-ge”
çalışmalarının yapıldığı bir laboratuvar, eğitim verilen bir okul, her türlü sanat ve
spor imkânına sahip bir kültür kompleksini içeren bir yaşam alanı ve bir kampüs. İşte
bu fabrikaya işçileri taşımak
üzere, Nazilli’ye bir ray sistemi
döşenerek küçük bir işçi treni
hizmete açılıyor. Tren, çıkardığı
ses nedeniyle halk arasında
“gıdı gıdı” treni olarak anılmış,
Nazilli’nin kent belleğine de bu

Kuşadası Belediyesinin öncülüğünde,
kadınların üretken bireyler olarak toplumsal
yaşama katılmalarını ve el emeklerini
değerlendirmelerini sağlamak amacıyla
Kuşadası Kadın Girişimi Üretim ve İşletme
Kooperatifi (KUŞAKK) kuruldu. Temel amacı
ürettiği ürünleri pazarlama olanağına sahip
olmayan kadınları biraraya getirerek istihdam
olanağı yaratmak olan KUŞAKK, Kuşadası’na
özel el sanatlarını geliştirmeyi ve üretilecek
özgün hediyelik ürünlerle ilçenin tanıtımına
katkı sağlamayı hedefliyor. Kuşadası’nın tarihi
evlerinde bulunan çatı kuşları desenlerinin

isimle yerleşmiş. Yönetmenliğini

yer aldığı şal ve çantalar yoğun ilgi görüyor.

Yasin Ali Türkeri’nin yaptığı

Hediyelik eşya üretiminin yanı sıra kadınlar

“Başka Tren Gıdı Gıdı”,

tarafından üretilen tarımsal ürünlerin satış ve

önemli bir tarihe ışık tutuyor.

pazarlamasını da yapacak olan KUŞAKK,

ÇEKÜL Bilgi Ağacı Endüstri

çalışmalarını Kuşadası Belediyesinin Çalıkuşu

Mirası eğitimlerinde önemli bir

Kültür Evinde, ÇEKÜL temsilcisi ve aynı

yeri olan Sümerbank Basma

zamanda Belediye Başkan Yardımcısı olan

Fabrikası ve Gıdı Gıdı trenini

Ayşe Günbey Şerifoğlu’nun desteğiyle

anlatan belgesel, yönetmenin

sürdürüyor. Kastamonu Buluşmasına da katılan

de katılımıyla Haziran ayında

Şerifoğlu, KUŞAKK deneyimlerini diğer

ÇEKÜL Evinde gösterildi.

belediyelerle paylaşma fırsatı buldu.
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*Semavi Eyice ve Metin Sözen, 1962 İznik

* Semavi Eyice ve Metin Sözen Sanat Tarihi
Derneği toplantısında, İstanbul

Prof. Dr. Semavi
Eyice’ye veda
Bizanstolog ve sanat tarihçisi Prof. Dr. Semavi
Eyice 96 yaşında aramızdan ayrıldı. Kültür
mirası tarihimize ışık tutan ve Cumhuriyet
Döneminin yetiştirdiği ilk bilim insanlarından
olan Prof. Dr. Semavi Eyice, Bizans ve
Osmanlı sanatına ilişkin çalışmalarıyla
biliniyordu. Prof. Dr. Metin Sözen, bir dönem
birlikte çalıştığı Eyice hakkında şunları
söyledi: “Yaşamının her evresinde sindirilmiş
bilgi birikimiyle kesintisiz süren araştırma,
eğitim ve kültürel mirası koruma çabalarıyla
büyük bir boşluğu doldurdu. Artık zor
rastlanır çok yönlü kimliğiyle, öğrencilik ve

Büyükada Rum
Yetimhanesi direniyor
Avrupa’nın en büyük tarihi ahşap yapılarından biri olan Büyükada’daki
Prinkipo Rum Yetimhanesi, 1964’ten beri kapalı. Europa-Nostra sivil
toplum kuruluşu tarafından tehlike altındaki 7 dünya mirası arasında
gösterilen bu etkileyici bina; Mektebi Tıbbiye-i Şahane, Osmanlı
Bankası, Pera Palas gibi önemli yapılarda imzası bulunan mimar
Alexandre Vallaury tarafından 1898 yılında inşa edilmiş, Sultan 2.
Abdülhamit ve Patrik 3. İoakim tarafından, törenle, yetimhane olarak
açılmıştı. 220 odası bulunan yetimhane, 1964’e kadar 5 bin 800’den
fazla kimsesiz çocuğa ev sahipliği yaptı. Vakıflar Genel Müdürlüğü
tarafından kapatılan yetimhanedeki 160’tan fazla çocuk 1964’de Ayios
Nikolaos Rum Ortodoks Kilisesine alındı. Rum Yetimhanesi bu tarihten
sonra bir daha açılmadı. Tarihi yapının restorasyonu için gerekli olan
bütçenin hazır olması halinde çalışmaların bu yıl içinde başlaması
gündemde.
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asistanlık dönemimde araştırmalar sırasında
çok şey öğrendiğim Semavi Eyice’yi şükranla
anacağım.” Eyice, Viyana ve Berlin’de
arkeoloji ve sanat tarihi okudu; akademik
kariyerine İstanbul Üniversitesi Edebiyat
Fakültesi Sanat Tarihi Kürsüsünde asistan
olarak başladı. İstanbul’daki Bizans yapılarını
incelediği çalışmasıyla doçentlik unvanını
aldı. Bizans Sanat Tarihi Kürsüsü Başkanlığı
yaptı ve sadece Türkiye’de değil, Balkanlar
başta olmak üzere yurt dışında da incelemeleri
oldu. Bedestenler konusuna eğilen ilk sanat
tarihçisiydi. Eyice’nin 1946’dan günümüze
değin Türkçe ve yabancı dillerde olmak üzere
15 kitabı ve 500’ün üzerinde bilimsel makale
ve araştırması yayımlandı. Semavi Eyice
Kitaplığı, İstanbul Araştırmaları Enstitüsü
Bizans Araştırmaları Bölümünde incelenebilir.
* Fotoğraflar: ÇEKÜL Bilgi Belge Merkezi Arşivi

7 mirasımız daha
UNESCO
Dünya Mirası
Geçici Listesinde
UNESCO’nun 1972 tarihli Dünya Kültürel ve
Doğal Mirasının Korunmasına Dair Sözleşme
kapsamında oluşturulan UNESCO Dünya

Priene Arkeolojik Alanı

Mirası Listesinde 1073 miras alanı yer alıyor.
2017 yılında Polonya’nın ev sahipliğinde
Krakow’da gerçekleştirilen Dünya Mirası
Komitesi 41. Oturumunda kabul edilen
miraslarla birlikte varılan bu sayı içinde
Türkiye’den 15’i kültürel ve 2’si karma olmak
üzere 17 miras alanı bulunuyor. Bu alanların
yanı sıra, listeye önerilmesi öngörülen ancak
adaylık süreçleri tamamlanmayan miraslardan
oluşan UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi
var ki Türkiye, 71 miras alanıyla bu listede.
Listedeki miras alanı sayımız, Dünya Miras
Merkezince yapılan incelemelerin sonunda
güncellendi ve UNESCO Dünya Mirası Geçici
Listesine 7 yeni miras alanımız eklendi.

Gaziantep livas örneği

Kastamonu Mahmutbey Camisi

Bunlar: Priene Arkeolojik Alanı, Gaziantep
Yeraltı Suyu Yapıları: Livas ve Kasteller, Erken
Dönem Anadolu Türk Mirası: Danişmend
Beyliği Başkenti Niksar, Justinian Köprüsü,
Sarıkaya Roma Hamamı, Harput Tarihi Kenti ve
Anadolu’daki Ahşap Çatılı ve Ahşap Taşıyıcılı
Camiler (Konya-Eşrefoğlu Camisi, KastamonuMahmut Bey Camisi, Eskişehir-Sivrihisar
Camisi, Afyon-Afyon Ulu Camisi, AnkaraArslanhane Camisi).
UNESCO Dünya Mirası Merkezi tarafından
Geçici Listeye kaydedilmesi benimsenen
miras alanlarımızla ilgili karar 24 Haziran 4 Temmuz 2018 tarihleri arasında Manama’da
düzenlenecek olan Dünya Mirası Komitesi
42. Oturumunda onaylanacak.

Justinian Köprüsü
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BURDUR
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GÖLLER BÖLGESİ KAVŞAĞI BURDUR
Tarihi Kentler Birliği Burdur Bölge Toplantısı, doğal ve kültürel mirası birbirine
coğrafi anlamda yakın olan tarihi kentlerin ilişkilerinin ele alındığı ve aynı havzada olmanın
el verdiği yeni imkânların araştırıldığı kapsamlı bir buluşmaya tanıklık etti.
11

DOĞA VE KÜLTÜRÜN İZİNDE
BİR KENT
Göller Bölgesinde yer alan tarihi kent Burdur,
hem Antik Çağın simge kentlerine hem de Anadolu coğrafyasının
önemli dağ zinciri olan Toroslar’ın batı kanadına, göl ve mağaralara
ev sahipliği yapıyor.

urdur, Anadolu’da

B

Kentler Birliğinin 20-22 Nisan tarihlerinde

Batı Akdeniz sınırları

düzenlediği “Göller Bölgesi ve Yakın

içinde bulunan, coğrafi

Çevresindeki Doğal-Kültürel Mirasın

yapısıyla Göller Bölgesi

Korunmasında Son Gelişmeler” başlıklı

ya da Göller Yöresi

Bölge Toplantısı, doğal ve kültürel mirasın

kentlerinden biri. Türkiye’nin Akdeniz

etkileyici bir şekilde buluştuğu bu kentte

kıyılarına paralel olarak uzanan ve birçok

gerçekleştirildi. Burdur Belediyesinin ev

sıradağ dizisinden oluşan dağ zinciri

sahipliğindeki toplantı, 20 Nisan akşamı

Toroslar’ın batı kanadının geçtiği Burdur

Otel Serenler’de düzenlenen açılış yemeği

gölleri, kanyon ve mağaraları, Hacılar

ve hoş geldiniz konuşmalarıyla başladı.

Höyüğü, Kibyra ve Sagalassos antik

Burdur Belediye Başkanı Ali Orkun

kentleriyle dikkat çekiyor. İşte Tarihi

Ercengiz, ÇEKÜL Vakfı ve Tarihi Kentler
Birliği Danışma Kurulu Başkanı Prof.
Dr. Metin Sözen ve Burdur Valisi Şerif
Yılmaz birer konuşma yaptı. TKB Burdur
Bölge Toplantısı, Velicangil Konferans
Salonunda 21 Nisan’da gerçekleştirilen
“Göller Bölgesi ve Yakın Çevresindeki
Doğal-Kültürel Mirasın Korunmasında
Son Gelişmeler” başlıklı panelle devam
etti. Antalya Kültür Varlıklarını Koruma
Bölge Kurulu Başkanı İbrahim Bakırlı ile
Burdur Belediyesi eski başkanı Sebahattin
Akkaya da paneli izleyenler arasındaydı.
İnceleme gezisi programında ise Burdur’un
Gölhisar ilçesi sınırları içindeki Kibyra
Antik Kenti, ÇEKÜL ve TKB heyetinin
ilk durağı oldu. Kazı başkanı, Mehmet
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Açılış Konuşmalarından...
Tam metinlere www.tarihikentlerbirliği.com’dan ulaşabilirsiniz.

Ali Orkun Ercengiz
Burdur Belediye
Başkanı
Geçmişte “göl
kenti” anlamına
gelen Limobrama
adıyla bilinen Burdur; su kültürünün
önemli bir taşıyıcısı. Burdur’da suyun
yolculuğu, tarımın ve kültür tarihinin
yolculuğu olarak değerlendirilebilir.
Su kültürünü yansıtan bir meydan olan
Oluklaraltı Meydanı için kentsel tasarım
projesi hazırladık. Kentteki su kültürünün
devam etmesini istiyoruz. Ayakta
kalan su değirmenlerinin de korunması
için çalışmalarımızı sürdürüyoruz.

Özüdoğru heyete eşlik etti. 11 bin kişilik

Göller Bölgesinde Doğal-Kültürel
Mirasın Korunmasında
Son Gelişmeler

anıtsal stadyumu ile odeonda benzersiz

Ali Orkun Ercengiz

Akif Ersoy Üniversitesi Arkeoloji Bölümü
Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Şükrü

bir Medusa mozaiğine ev sahipliği yapan
Kibyra’da kazı çalışmaları devam ediyor.
İnceleme gezisi kapsamında Burdur
Arkeoloji Müzesi, Doğa Tarihi Müzesi,
Tarihi Yukarı Pazar ve Alaca Dokuma
Atölyesine gidildi; Şehir Kulübünde eski
Burdur fotoğraflarından oluşan sergi
izlendi. Bölge Toplantısı, Sagalassos Antik
Kenti gezisiyle noktalandı. Burdur’un
Ağlasun ilçesinde bulunan Sagalassos,
Antik Yunan’da Pisidia’nın başkentiydi.
İlk yerleşimin günümüzden yaklaşık 12 bin
yıl öncesine tarihlendiği kent, orijinal yapı

Başta Burdur Gölü olmak üzere, suyu
çekilen göllerimizi korumak, öncelikli
hedeflerimiz arasında.

Dünü, Bügünü ve Geleceği

Prof. Dr. Metin Sözen
ÇEKÜL Vakfı ve Tarihi
Kentler Birliği Danışma
Kurulu Başkanı

Batı Akdeniz’de Göller Bölgesinin

Antalya sahil şeridinin

Burdur Belediye Başkanı
Burdur’da Doğal Kültürel Mirasın

incisi olan Burdur; göllerin, akarsuların,
mağaraların ve yeraltı sularının yer aldığı
onlarca uygarlığa ev sahipliği yapıyor.
Eski çağlarda göl kenti olarak taşıdığı
tarihsel ve kültürel zenginlik, kentte bugün
de göz kamaştırıyor. İnsuyu Mağarası,
Burdur Gölü, Karacaören Baraj Gölü ve
Salda Gölü, kentin su kültürünün önemli
simgeleri. Pisidia Bölgesinin Hellenistik

yarattığı turizm
etkisine koşut, kültürel mirası korunmuş
bir kent olan Burdur’un görülmemesi,
bölgede bütünlüğünün yakalanamadığı
anlamına gelir. Bu nedenle iki kenti
birarada ele almak, bu bölgedeki
zenginliği daha açık bir şekilde ortaya
koymak gerekir. Bugün Kibyra’da altı
ve üstü birlikte planlanmış bir kentin

Dönemden Bizans’a uzanan tarihsel

taşlarının görülebildiği anıtsal yapıları ile

olanaklarının ne olduğunu gördük. Biz,

yolculuğunda Sagalassos, Kibyra, Kremna

dikkat çekiyor. Toros Dağlarının 1500-

merkezi hükümet ve yerel yönetimlerin

antik kentlerinde ve Selçuklu’dan Osmanlı

1700 metre yüksekliğine kurulmuş olan ve

ortaklığında, potansiyeli daha yüksek

ve Cumhuriyet dönemlerine uzanan

Küçük Asya’da günümüze dek korunarak

projelerin gerçekleştirilmesini istiyoruz.

süreçte kurulmuş anıtsal yapılar, camiler,

Göller Bölgesini büyük bir havza olarak

gelmiş en önemli antik kentlerden biri

hamamlar, çeşmeler, bey konakları ve sivil

gördük ve ayrıntılı bir biçimde çalıştık.

olarak nitelenen Sagalassos’daki kazı

mimarlık eserleri kentin kültürel dokusunu

TKB’nin Burdur’da toplanmasının temel

çalışmaları, 1990 yılından bu yana Prof.

okunur kılıyor. Bugünkü Ulu Camiyi

amacı da Göller Bölgesinin büyük bir

Dr. Marc Waelkens ve ekibi tarafından

ve çevresini kaplayan tepeye kurulmuş

havza olduğunu ve göllerin dayanışmayla

yürütülüyor.

olan, fakat doğal afetlerle yıkılan Burdur

kurtarılabileceğini hatırlatmaktı.
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Salda Gölü
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Kalesini; Selçuklu Dönemi mimarlık

su kütlesinin yüzde 50’sini kaybeden

örnekleri Susuz Han ve İncirli Hanı da

Burdur Gölünün 2030 yılında kuruyacağı

anmak isterim. Burdur kent merkezinde

söyleniyor. Gölün çekildiği alanlarda ağır

214 tescilli anıt yapı, sivil mimarlık eseri

metaller ortaya çıkıyor. Çölleşme riski,

ve ibadet yapılarının yaşatılması için, bu
kültür zengini kentte tek yapı ve doku
ölçeğinde koruma çalışmaları yürütüyoruz.
Kentimizin geleceğinden sorumlu
olduğumuz kadar geçmişinden de sorumlu
olduğumuz bilinciyle, kent belleğinde
yer etmiş önemli tarihi kültürel yapıları
sürdürülebilir bir şekilde yaşatmaya
çalışıyoruz. Piribaşlar Evi, Eski Şehir
Kulübü, Derviş Mehmet Paşa Kütüphanesi,
Murtazaaliler Evi, Bayav Evi, Serdaroğlu
Evi gibi tek yapı ölçeğinde projelerimiz;

Açılış Konuşmalarından...
Tam metinlere www.tarihikentlerbirliği.com’dan ulaşabilirsiniz.

Şerif Yılmaz

çevrede yaşayanlar için tehlike oluşturuyor.

Burdur Valisi
Burdur’da Teke

Bir zamanlar verimli olan topraklarımız,

yöresindesiniz.

canlılar ve kentte yaşayanlar için yaşamsal
risk yaratmaya başladı. Bu nedenle,
Burdur Gölü için “Göl Yoksa Burdur da

Ancak zaman içinde
bazı manevi birikimlerimizi yitirdik.
Bu değerlerin gün yüzüne çıkarılması,

Yok” kampanyasını başlattık.

hem merkezi hükümet hem de yerel

Kamuoyunun dikkatini buraya çekmeye

yönetimlerin ortak sorumluluğudur. Bu

çalışıyoruz. Benzer bir çalışmayı Salda

bilgi ve sorumlulukla Burdur’da ilk

Gölü için yürüttük. Farkındalık yaratmak

kez olmak üzere temsili ‘Yörük Göçü’

için 2017 yazında milli sporcu Şahika

düzenledik. Eğer burası Teke Yöresi
ise Yörük kültürünün ne olduğunu

sokak sağlıklaştırma ile Oluklaraltı

Ercümen, Salda Gölünde tüpsüz dalış

Meydan Düzenlemesi, belediyemiz

yaptı. Sizlerden de su varlığını koruma ve

tarafından yapıldı. Burdur’da korunması

yaşatma çalışmalarına destek istiyoruz.

gereken çok sayıda tabiat varlığımız var.

Tarihi ve kültürel mirasımızı korumak ve

Göller Bölgemiz için koruma ve yaşatma

geleceğe taşımak için ışığımızı Burdur’dan

değerlerimizi yaşatamamış olmamızdan

mücadelemizi sürdürüyoruz. Toplam

yakalım.

kaynaklanıyor.

bilmemiz ve çocuklarımıza aktarmamız
gerekir. Turizmin başkenti Antalya’ya
komşu bir kentin kültürel ve doğal miras
zenginliğinin gözlerden uzak kalması,

Burdur Çayı

15

“Göller Bölgesinin
karşı karşıya
bulınduğu sorunlar,
doğa ve kültür
öncelikli politikalara
yönelmek gerektiğini
gösteriyor.”

bu çalışmaların detaylarına ve sonuç

ÇEKÜL Vakfı,

raporlarına TKB ve ÇEKÜL Vakfı web

şehir plancısı

sitelerinden ulaşılabilir.

Göller Bölgesinde

Bu buluşmanın da ana konusu olan

Doğa ve Kültürel

Göller Bölgesi üzerinde durduğumuzda,

Öncelikli Bölgesel Koridor Yaklaşımı

öncelikle bölgenin bugün karşı karşıya

Sunumuma, 2012-2014 yılları arasında

olduğu sorunlara değinmemiz gerekir.

ÇEKÜL Vakfı bünyesinde sürdürülen “Doğa

Plansız yapılaşma ve atıklar; hatalı tarım

ve Kültür Öncelikli Bölgesel Yol Haritaları”

uygulamaları; sondaj, gölet, baraj, HES ve

programı ve bu kapsamda hazırlanan Göller

mermer ocakları ile küresel iklim değişikliği

Bölgesi Etkileşim Planından söz ederek

ve kuraklık gibi sorunlarla yüz yüze olan

başlamak istiyorum. Tarihi Kentler Birliği

Göller Bölgesinde Burdur, Eğirdir ve

adına, Türkiye Belediyeler Birliğinin

Salda gölleri ciddi bir tahribat sürecinde

desteği ve Kentsel Stratejinin gönüllü

bulunmakta. Bu sorunların çözümüne yönelik

danışmanlığında ÇEKÜL Vakfı tarafından

olarak, Yol Haritaları programı kapsamında

yürütülen Doğa ve Kültür Öncelikli

hazırladığımız Göller Bölgesi Etkileşim

Bölgesel Yol Haritaları programının

Planında “bölgesel koridor” yaklaşımını ele

amacı; ortak bir coğrafyayı paylaşan

aldık. Kuzeyde Afyon’u, güneyde Antalya’yı

yerel yönetimlerin, değerlerine ortak

ve merkezde Burdur-Isparta ortaklığında

miras anlayışıyla sahip çıkması, kalkınma

Göller Bölgesini taşıyan bir koridor önerisi

stratejileri kapsamında doğa ve kültür

geliştirdik. Bu yaklaşım, ortak mirası ve

öncelikli gelişim dinamiklerinin ortaya

sorumlulukları taşıyan idari birimlerin

çıkarılması, ortak kaynakların paylaşımcı

koridor kapsamında bir örgütlenme modeli

ve akılcı bir anlayışla değerlendirilmesi;

kurmasını, bu modelin farklı tematik

bu saydıklarımıza olanak hazırlanmasıdır.

başlıklarla da olsa işbirliğine dayanan bir

Anadolu’nun farklı bölgeleri için hazırlanan

çalışma yöntemine yönelmesini öneriyor.

Tarihi değirmen
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Esra Karataş

Burdur Arkeoloji Müzesi

Koridor yaklaşımı doğrultusunda bölgesel

saydığımız sorun alanlarını hatırlarsak,

stratejileri yönlendiren ana temalar ise

bu yaklaşım özellikle Göller Bölgesinin

ekoloji, tarihi izler/yollar, kıyı yaşamı ve su

geleceği için de bir öncelik olarak

kültürü olarak kabul edildi. Bu stratejiler

görünüyor. Yerel yönetimlerde, halkta, sivil

doğrultusunda ekoloji öncelikli bir vizyon

toplum örgütlerinde ve üniversitelerde bu

planı, kıyı yaşam rehberi, su yönetim planı

önceliğe yönelik farkındalığın oluşturulması

gibi ürünler havza yerleşimlerinin ortak aklı

lazım. Bu açıdan yerelin tüm kesimlerini

ve çalışmasıyla üretilmeli ve uygulamaya

kapsayan, kültürel mirası, insan ve çevre

konulmalı.

sağlığını, su kullanım bilincini odağına
alan bir farkındalık hareketinin doğması ve

Göller Bölgesine ve daha geniş ölçekte

eyleme geçmesi en temel dileğimiz.

Anadolu’nun geldiği noktaya baktığımızda
artık doğa ve kültür öncelikli gelişme

Hacı Ali Ekinci

politikalarına yönelmemiz gerektiğini

Burdur Arkeoloji Müzesi

savunuyoruz. Enerji, ulaşım, tarım, turizm

Müdürü

politikalarımız... Bu sektörlerin hepsinin
geleceği doğa ve kültüre nasıl baktığımızdan

Burdur ve Çevresindeki Arkeolojik

geçiyor. Bu iki değerin yaşamsal öneminin

Araştırmalar ve Yerel Yönetimlerin

farkına hep birlikte varıp, ancak bunun

Katkısı

üstüne ekonomik sektörleri kurup

Antalya-Burdur-Isparta sınırları içinde

geliştirebiliriz. Aksi takdirde temelleri

bulunan bu bölgeyi güneyden Toros;

olmadan sürekli yükselmeye devam eden

kuzeyden de Sultan Dağlarıyla sınırlıyoruz.

bir bina inşa etmiş olacağız. Az önce

Günümüzden 10 bin yıl öncesinde
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Hacılar Höyüğü Nekropolünü araştıran
Prof. Dr. Refik Duru, bölgenin yakınında
bulunan Kuruçay Höyük’te 1978-1988
yılları arasında çalıştı. Refik Duru,
bölgenin Prehistorya tarihinin peşini
bırakmayarak, ‘89’dan itibaren Burdur’un
Bucak ilçesinin hemen merkezinde
Höyücek Höyük kazısını da yürüttü.
Bölgede yapılmış bir diğer kazı ise Hacılar
Büyük Höyük kazısıdır. Bölgenin ön tarihi,
kuşkusuz ki bu kazılardan ibaret değil;
bölgemizde klasik kentler de var.
Burdur, iç kesimlerle sahil kesimleri
arasında geçiş bölgesi olmuş her zaman.
Geçiş bölgeleri, aynı anda pek çok

“Hacılar kazısı, ‘50’li
yılların ortasında
Anadolu’da ilk
Prehistorya kazılarının
yapılmasıyla dünya
çapında bir önem
taşımaya başladı.”

insanların yerleşik hayata geçtiği bölge,

kültürü içermeleriyle önem kazanır. Bu

oldukça zengin bir arkeolojik mirasa sahip.

bağlamda, konumuyla dikkat çeken bir

Yerleşik hayatın çok erken dönemlere

başka antik kentten söz etmek istiyorum:

dayandığı bölgeyi özellikle Hacılar Höyüğü,

Sagalassos. Özellikle savunma avantajı

Sagalassos ve Kibyra antik kentlerinde

ve su kaynağı nedeniyle tercih edildiği

gerçekleştirilen son dönem çalışmalarıyla

düşünülen Sagalassos, Ağlasun Dağlarının

aktarmak istiyorum. Fakat sunumuma

güneye bakan dik yamacına kurulmuş ve

başlamadan önce Prof. Dr. Jale İnan,

Roma Döneminin en iyi şekilde korunmuş

Prof. Dr. Refik Duru, Yrd. Doç. Dr. Şükrü

kenti olarak biliniyor. Sagalassos, asıl

Özüdoğru ve Prof. Dr. Rahmi Hüseyin

önemini MS 2. yüzyıldan sonra kazanmış.

Ünal’a Burdur’daki kazı çalışmalarına

Kent, Roma İmparatorluk tarihinde

vermiş oldukları destek nedeniyle teşekkür

Antoninler Sülalesi dediğimiz ve büyük

ediyorum.

imparatorların hükmettiği dönemde
önemli bir merkeze dönüşmüş. Sözünü

Prehistorya / ön tarih çalışma dönemi

ettiğimiz tüm bu bölgenin festival merkezi

bağlamında bizim için çok önemli olan

olduğu düşünülen Sagalassos’da 5 bin

bir kazı alanı var: Hacılar Höyüğü kazısı.

metrekarelik bir İmparatorluk Hamamı

Burası, James Mellaart önderliğinde İngiliz

ortaya çıkarıldı. Aynı noktada sürdürülen

Arkeoloji Enstitüsü ekibi tarafından 1950’li

çalışmalar sırasında, Hadrian heykeli ve

yılların ortalarında çalışılmaya başlanmış bir

daha birçok heykel ve heykel parçaları

kazı alanı. Bölgenin 9 bin yıl öncesine ait

bulundu. Yine Antoninler ailesine

yerleşik tarihi, bu dönemde yapılan kazılarla

ait, 28 metre uzunluğunda ve 7 metre

ortaya çıktı. Günümüzde belki Hacılar’dan

yüksekliğinde olan ve bugün hâlâ ayağa

daha eskiye dayanan kültürlerin izlerini

kaldırılma çalışmaları süren Antoninler

görmek mümkün Anadolu’da ama Hacılar

Çeşmesi, kentin bir diğer görkemli yapısı.

kazısı, ‘50’li yılların ortasında Anadolu’da

18

ilk Prehistorya - ön tarih kazılarının

Kibyra ise diğer önemli antik kentimiz.

yapılmış olması bakımından dünya çapında

Karya, Frigya, Likya ile kesişen noktada

bir önem taşıyor. Öyle ki, Batı’da pek çok

bulunan, özgün ve otonom bir kent. Antik

müzede Hacılar Höyüğü buluntularının

kentteki kazı çalışmalarını Yrd. Doç.

imitasyonları sergileniyor.

Dr. Şükrü Özüdoğru yürütüyor. Bu kazı,

Burdur Doğa Tarihi Müzesi
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Sagalassos Antik Kenti
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kentin büyüklüğü yanında hacmiyle, ayakta
kalabilmiş yapılarının ortaya çıkmasıyla
her geçen yıl yeni buluntulara, yeni
haberlere sahne oldu. Kibyra kazısına 2006
yılında Prof. Dr. Fahri Işık’ın gayret ve
teşvikiyle başlanmıştı. Anadolu’da pek çok
kentte Medusa betimlemesine rastlanıyor.
Ancak Kibyra’daki Medusa, kent Odeonu
ortasında yer alıyor. Çok renkli mermerlerle
yapılmış ve Antik Çağda gözlerine bakanı
taşa çevirdiğine inanılan bu Medusa,
kullanılan malzeme ve motif özellikleriyle
benzerlerinden oldukça farklı, hatta eşsiz.
Bizim kültürümüzde bilinen Şahmeran’la
akraba bir motiftir.
Buradan, son olarak “kurtarma kazıları”
konusuna değinmek istiyorum. Bu bölgede
benden önce de görev yapmış olan müze
müdürleri de pek çok kurtarma kazısı
yaptı. Anadolu’da köylülerin kaçak kazılar
yaptığı, buluntuların yurt dışına kaçırıldığı
biliniyor. Eski eser kaçakçılığı, üzerinde
konuşulan; zaman zaman etrafında
efsanelerin de belirdiği konulardan biri.
Bir kazı çalışması sırasında kazı alanı
yakınında bulunan köylüler “Buradan
ne çok Atatürk heykeli çıktı!” demişti.
Köylüler kazı alanlarının aslında en
önemli koruyucuları arasında. Çoğu kaçak
kazıyı köylüler ihbar ediyor. Bu nedenle
her yaştan, her kesimden insanda koruma
bilincinin gelişmesi önemli. Kibyra Kazı

Değerlendirme
Prof. Dr. Metin Sözen
ÇEKÜL Vakfı ve TKB
Danışma Kurulu
Başkanı
Türkiye’nin yeraltı ve
yerüstündeki büyük
varlığını korumak, bizim başlıca görevimiz.
Türkiye bunu bir siyaset haline getirmek
zorundadır, çünkü sadece kendimizin değil,
tüm uygarlık tarihinin aklıdır söz konusu
olan. Çok katmanlı bir kültürel yapı ve
geniş bir coğrafi zenginlik içinde pek çok
uygarlığın izini görmek mümkünken;
arkeolojik çalışmalara destek olma ve kültür
mirasını yaşatma ve koruma çalışmaları bir
büyük devlet politikası haline getirilmeli.
Biz TKB ve ÇEKÜL olarak bu meseleyi
defalarca gündeme getirdik. Türkiye bir
kültür coğrafyasıdır; anayasasında da onun
bir kültür devleti olduğunun vurgulanması
gerekmektedir. Kültür, sosyal yapının
değişmesini, eğitimin inceltilmesini ve
bugün var olan boşlukların doldurulmasını
sağlayacaktır. Burdur, bu nedenle önemli
bir merkez. Antik kentler, bize korumaya ve
kentin potansiyeline dair çok şey söylüyor.
Dün Kibyra’daydık. Orada tekrar gördük ki,
korumayı küresel ölçekte düşünmek ve ele
almak çok önemli. Isparta’yı Antalya’dan,
Antalya’yı Afyon’dan, Afyon’u Burdur’dan
ve diğer kentlerden ayrı düşünmemek,
kentleri birarada değerlendirmek, kültürel ve
akıl birlikteliğinin gereğidir.

Evi; Burdur Valiliği, Mehmet Akif Ersoy
Üniversitesi, Burdur Kaymakamlığı ve en
çok da sınırlı imkânlarına rağmen Gölhisar
Belediyesinin desteğiyle yapıldı. Kazının
yaklaşık 25 yılını kurtaracak eser deposu
ve 40 kişilik bir konaklama kapasitesi
mevcut. Dolayısıyla yerel yönetimlerin
desteğiyle yapılan kazı evleri ve çevre
düzenleme çalışmaları, bildiğiniz üzere
arkeolojik kazıların hem sürdürülebilirliği
hem de güvenliği için oldukça önemli.
Çokça duyduğumuz kaçak kazıların önü,
ancak eğitimle alınabilir. Elbette kentlilerin
sahiplik duygusunu da vurgulamak gerekir.
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değerlendirme

BURDUR’DA
SU KÜLTÜRÜ
YAŞATILIYOR
HASAN DUYGULU

Burdur Belediyesi Başkan Yardımcısı,
ÇEKÜL Vakfı Burdur Temsicisi

KB’nin 2018 yılı ikinci Bölge Toplantısında

yaptı. Burdur Çayının rehabilitasyonu ve çevre düzenlemesi

topraklarında doğal ve kültürel mirasın

de bu çalışmalar arasında. Hareketli su elemanları ile seyir

zenginliği ile yoğrulmuş göller ve gönüller

ve dinlenme terasları kuruldu, atıl durumda olan çay kenarı

diyarı Burdur’da su kültürü ele alındı. 10

kentlinin buluşma noktası haline getirildi. ÇEKÜL Vakfının

bin yıllık tarihsel geçmişi boyunca insan

ve TKB’nin de vurguladığı “içinden su geçen kentler”,

T

yerleşimlerinin su ile olan birlikteliğinin kültürel yaşama

“suyla gelen kültür” kavramları, Burdur’un en hassas

yansımaları değerlendirildi.

olduğu konulardan birisi.

Göller Bölgesinin muhteşem coğrafyasıyla, tarihi

Kentin su kültürünü yaşatmayı hedefleyen Belediye

Pisidia’dan günümüze uzanan kültürel zenginliğin gelecek

“On ikidir şu Burdur’un dermeni” türküsünde yer alan

kuşaklara ulaştırılması sorumluluğunu taşıyor. Böylesine

değirmenlerin kent ekonomisine yaptığı katkıyı, su ile

zengin su kültürünün bıraktığı izlerin ışığında kentin

buğdayın hayat bulduğu endüstriyel mirası günümüze

nasıl şekil aldığı, su kütlesini kaybeden Burdur Gölü ve

taşıyor. 19. yüzyıl Gümüş Değirmenini satın alarak

akarsular ile daha iyi izlenebiliyor. Öte yandan su ile

projelendiren Belediye, yapıyı çevresiyle birlikte Sanayi

kültürün yaşamsal beraberliğinin sürdürülmesi için büyük

Müzesi ve rekreasyon alanına dönüştürmeye hazırlanıyor.

çaba harcanıyor.

Burdur’un doğal ve arkeolojik varlıkları, elbette kentin

Bölge Toplantısının konu başlığının ”Göller Bölgesi ve

kültürel mekânlarıyla zenginleşiyor. Bu bağlamda, 700

Yakın Çevresindeki Doğal-Kültürel Miras Konusunda Son

yıllık geçmişi ile Ulu Cami çevresinde oluşmuş olan Yukarı

Gelişmeler” olarak ele alınması belki de bu gerçeklerden

Pazar canlandırılırken, 1992’de alınan koruma kararı ve

yola çıkıldığını gösteriyor. Akdeniz Bölgesindeki Tarihi

2002’de başlayan sokak sağlıklaştırma uygulamaları ile

Kentler Birliği üyesi kentlerin katılımıyla gerçekleşen

yapıların korunarak özgün niteliklerine kavuşturulmaları

günlük programda; açılış toplantısı, panel, kent ve çevre

sağlandı. Kalan sokaklarla beraber Yukarı Pazar için

gezisi yapıldı. Tarihte Göl Kenti (Limobrama) olarak da

Kentsel Tasarım ve Uygulama Projesi hazırlandı. Belediye

bilinen Burdur’un zengin su kültürü 10 bin yıl öncesinde

kentin geleceğinden sorumlu olduğu gibi, geçmişinden

Hacılar’a kadar uzanıyor. Suyun toprakları zenginleştirdiği

de sorumlu olduğunu unutmayarak, bu bilinçle tek yapı

Burdur, Polydorion “Tanrının nimetlerinin bahşedildiği

ölçeğinde sivil mimarlık eserlerini ayağa kaldırarak ve

kent” olarak da biliniyor.

işlevlendirerek kente kazandırma yolunda adımlar da atıyor.

Burdur Belediyesi suyun korunması ve kentliyle buluşması

TKB Burdur Bölge Toplantısı açılış töreninde verilen

için büyük emek veriyor. Göl kenarında halkın daha kaliteli

mesajların ortak dili, doğal ve kültürel mirasa sahip çıkmak

vakit geçirebilmesi için çevre düzenlemesi ve bir iskele

ve gelecek nesillere taşımak oldu.
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Burdur Belediye Başkanı Ali Orkun Ercengiz
sunumunda, kentin tarihi ve kültürel yapılarının nasıl
ayağa kaldırılmakta olduğunu anlattı. Başta Burdur Gölü
olmak üzere, çevredeki göllerde suların hızla çekildiğini
belirtti. Su varlığının korunmasını isteyen Belediye
Başkanı, su kaynaklarından daha çok yararlanmak üzere,
su sorununa sadece kentlileri değil, tüm insanlığı ortak
etme çabasında olduklarını belirtti.
Panelde, Göller Bölgesi ile yakın çevresindeki doğalkültürel miras birlikte ele alındı. ÇEKÜL Vakfı Şehir
Plancısı Esra Karataş, “Göller Bölgesinde Doğal ve
Kültürel Öncelikli Bölgesel Koridor” yaklaşımını
ortaya koydu. Burdur Arkeoloji Müzesi Müdürü
Hacı Ali Ekinci ise yerel yönetimler ve arkeolojik
mirasın korunması konusunda önemli noktalara işaret
etti. Bölgenin Neolitik Dönem anlatısıyla başlayan
sunumunda Ekinci, ünlü Hacılar Kazısını anlattı; bugün
UNESCO’nun Dünya Mirası Aday Listesinde yer alan ve
tarihi Hellenistik Dönemden Roma ve Bizans’a uzanan
Sagalassos ile bir diğer önemli antik kent Kibyra’da
sürdürülen çalışmaları aktardı. Her iki antik kent kazı,
konservasyon ve restorasyon çalışmaları sonucu ayağa
kalkıyor. Kremna, Balboa ve 30’u aşkın ören yerinde kazı
çalışmaları sürüyor. Hacılar’da yapılan kazılara Burdur
Belediyesinin; Kibyra kazılarına ise üniversitenin desteği
biliniyor.
Panel sonrası, Burdur Gölü kıyısında yapılan düzenleme
ve suyun çekilmesi, yapılan bir alan gezisi ile gözlendi.
Kent gezisinde 70 binden fazla eserin yer aldığı Arkeoloji
Müzesi ile Elmacık Köyü civarında ortaya çıkan fosillerin
sergilendiği Doğa Tarihi Müzesi gezildi; Oluklaraltı Su
Kültürü Meydanı ve çevresindeki kültür yapıları izlendi;
tarihi Bey Konakları görüldü; Ulu Cami çevresindeki
Yukarı Pazar Sokakları gezildi; önemli kültür geleneği
olan Alaca Dokuma Atölyesinde üretim aşamasına
tanıklık edildi; tarihi Şehir Kulübünde geleneksel ezgiler
eşliğinde salepler içildi. 100 fotoğraftan oluşan “Tarihte
Burdur” sergisi gezildi; İnsuyu Mağarası; Sagalassos
Antik Kenti incelendi.
TKB Burdur Bölge Toplantısı, Anadolu’nun binlerce
yıllık tarihsel geçmişinden günümüze, Göller Bölgesinde
ortaya çıkan doğal ve kültürel mirasa sahip çıkma ve
gelecek kuşaklara taşıma sorumluluğunu ortaya koydu.
Su kültürünün korunması ve yaşatılması çabalarına
destek verilmesi yaklaşımı benimsendi.
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Burdur, coğrafi ve tarihi konumuyla ilgi çeken kentler arasında.
Yapılan kazı çalışmalarında gün yüzüne çıkan yeni arkeolojik
değerleri ve doğal zenginlikleri, kentin kültür ve
doğa turizmini canlandırıyor.
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Burdur
Arkeoloji Müzesi
İsauria, Lykaonia, Pamphylia, Likya,
Karia, Frigya ve Galatia ile çevrili
Pisidia antik coğrafyasında yer alan
Burdur’un Paleolitik Çağa kadar uzanan
geçmişi, Hacılar ve Kuruçay kazıları
ile saptanmıştı. Zengin bir klasik çağlar
arkeolojisine sahip olan kentte 1950’li
yılların ortalarından itibaren bir müze
oluşturulması fikri gündeme alınmış ve
1963 yılında da Burdur Müzesi kurulmuş.
Müze binası, Müzenin bahçesinde bulunan
medreseden geri kalan Osmanlı Pirkulzade
Kütüphanesinin mimarisinden esinlenerek
yapılmış. 2001 yılında yeniden düzenlenen
Burdur Müzesi, Hacılar, Kuruçay, Höyücek
Höyükleri, Boubon, Kibyra ve Sagalassos
kazılarından çıkarılan, müsadere ve satın
alma yoluyla kazandırılanlarla birlikte
60 binden fazla kültür varlığına sahip.
3 kısımdan oluşan Müzenin üst katında
Neolitik ile Erken Kalkolitik Çağlara ait
buluntular ile eski Tunç Çağı buluntuları;
ikinci kısım olan giriş katında Sagalassos
kazılarında ortaya çıkarılan buluntular,
Roma İmparatorları Hadrian ve Marcus
Auralius’a ait dev heykeller, Kibyra’dan
çıkarılan ve av sahnesinin canlandırıldığı
frizler ile Kremna kazısından çıkarılan
dokuz mermer heykel bulunuyor.

Tektonik bir güzellik: Salda Gölü
Yeşilova ilçe merkezine 6 km uzaklıkta bulunan ve Antalya-Denizli-Pamukkale güzergâhı
üzerinde olan Salda Gölü, doğal bir sit alanıdır. Tektonik bir göl olan Salda’nın denizden
yüksekliği 1193 metre. Anadolu’nun derin göllerinden biri olan ve güney cephesindeki
Sultan Pınarı ile bir mesire yeri haline gelen Salda Gölü ve çevresi, 1989 yılında 1. Derece
Doğal Sit Alanı olarak tescil altına alındı. Bu karar, 1992 yılında Antalya Kültür ve Tabiat
Varlıkları Kurulu kararı ile tadil edildi; Salda Gölü kıyısındaki bazı mahaller, 2. Derece
Doğal Sit Alanı olarak tescil edildi. Son yıllarda “Maldivler” benzetmesiyle Türkiye’nin
çekim merkezlerinden biri haline gelen Salda Gölü, artan turizm tesisleri ve atık yönetimi
konusundaki eksiklikleri; çevre yerleşimlerin atık sularının gölü besleyen derelere
bırakılması; yine bu derelerden tarım amaçlı su alınması gibi nedenlerle zor durumda.
Bunların yanında, Değirmendere Baraj Projesinin göl üzerindeki olası etkileri sivil toplum
kuruluşlarınca eleştiriliyor. Salda Gölünün turizm ve tarım uygulamaları sonucu geldiği
mevcut durum, gölün öncelikle ekolojik yaşamının iyileştirilmesi ve tehditlerin ivedilikle
kontrol altına alınmasını gerektiriyor. Salda Gölü çevresinde kitlesel turizmi teşvik edecek
organizasyonlardan kaçınılması da alınması gereken önlemler arasında.

Bir Teke geleneği
olarak sipsi
Antalya ile Fethiye Körfezi arasında,
Akdeniz’e doğru uzanan Teke Yarımadası,
kuzeyde Göller Bölgesi ile sınırlanır. Teke
Yöresi, kentin kültürel yapısında etkileri
hissedilen coğrafi ve tarihsel bir arka plan
olarak tanıtılabilir. Adını, bir rivayete göre

Sipsi ustası Mehmet Bedel, 2010 yılında

erkek keçiden; bir diğer rivayete göre ise

UNESCO Yaşayan İnsan Hazinesi Kültür

Selçuklu beyi Teke Bey’den almış olan

Mirası Listesine girerek bu geleneksel

Teke yöresinin kültürel izleri, Burdur’da

enstrümanın tekrar gün yüzüne çıkmasında

halk oyunları, türküler ve yemek kültürü

etkili oldu. Bugün gerek sipsi yapımı

ile takip edilebilir. Sipsi de bu yörenin

gerekse sipsinin eşlik ettiği halk müziği,

kültürel sembollerinden biri. Sipsi, koruma

Burdur ve Teke Yöresinin başlıca kültürel

altına alınan bir geleneği temsil ediyor.

motifleri arasında yer alıyor.
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MEDUSA’NIN KENTİ KİBYRA
Frig, Karya, Likya ve Psidya kültürleri ile Antik Dönem ticaret
yollarının kavşağında, birbirinden vadilerle ayrılan tepeler üzerinde
kurulmuş olan Kibyra, güçlü ve otonom yapısıyla biliniyor.

T

KB Burdur Bölge Toplantısı

tarif edilen Kibyra’nın ilk kez, bugüne

kapsamında alanı ziyaret

ulaşan antik kente 18 km uzaklıktaki

eden ÇEKÜL ve TKB

Uylupınar Köyünde, Gölhisar Gölü

heyetinin ilk durak noktası

çevresinde kurulduğu tahmin ediliyor.

olan Kibyra Antik Kenti,

Günümüze ulaşan kaynaklar ve yapılan

Burdur il merkezine yaklaşık 110 km

araştırmalar sonucu, MÖ 1. yüzyılda

mesafede, Gölhisar ilçesinde yer alıyor.

Kibyra’nın yer aldığı bir siyasi birlik

Kentin bulunduğu çevre; Akdağlar,

“tetrapolis” ile MS 23 ve 417 yıllarında

Koçaş Dağı, Dalaman Çayı ve verimli

gerçekleşen iki büyük deprem, kentin

düzlüklerden oluşan zengin bir doğal
peyzaja ev sahipliği yapıyor. Kibyra; Frig,
Karya, Likya ve Psidya kültürleri ile Antik
Dönem ticaret yollarının kavşağında,
birbirinden vadilerle ayrılan tepeler
üzerinde kurulmuş. Antik Dönemde bu
bölgeye Kibyratis denmesi, kentin politik
gücünün bir göstergesi. Antik Dönem
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tarihinde öne çıkan dönüm noktaları olarak
kaydediliyor. 417’de yaşanan deprem
sonrasında geniş çapta bir onarıma sahne
olamayan kentin, 8. yüzyıldan itibaren
giderek küçülmeye ve terk edilmeye
başladığı, halkının bugünkü Horzum
civarında yaşamaya devam ettiği biliniyor.

yazarı Strabon’un kayıtlarına baktığımızda,

Kibyra hakkındaki ilk araştırma

çok dilli ve çok kültürlü bir kent olarak

çalışmaları, 19. yüzyılda T.A.B. Spratt ve

E. Forbes tarafından yapılmış. İlk kazılar

ziyarette; kent girişinde konumlanan anıtsal

ise 1988-1989 yıllarında Burdur Müze

kemer, 11 bin kişilik stadion, agora, tiyatro,

Müdürlüğü tarafından mezar yapılarında

odeion, tapınaklar, çeşmeler, hamamlar ve

yürütülmüş. 2000’li yılların başlarında

dükkânlar gibi yapıların yanında, kentte

kurtarma amaçlı kazı çalışmaları yapılmış;

sürdürülen araştırma, onarım ve koruma

ilk sistemli kazılara ise 2006 yılında Burdur

çalışmaları da görülebiliyor. Kentin farklı

Müze Müdürlüğü tarafından başlanmış. 2010

noktalarında, künklerle karşımıza çıkan

yılından itibaren, Bakanlar Kurulu kararı ve

kanalizasyon ve su dağıtım şebekesi, ana

Kültür ve Turizm Bakanlığı Kültür Varlıkları

caddede yer alan balık satışı havuzu, et

ve Müzeler Genel Müdürlüğünün verdiği
destekle Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi
Arkeoloji Bölümünün sorumluluğuna
verilen Kibyra kazıları Yrd. Doç. Dr. Şükrü

pişirme fırını ve oyun taşı gibi detaylar
da Kibyra ziyaretini renklendiren öğeler
arasında. Günümüze büyük ölçüde korunarak
ulaşmış yapılarının yanında Kibyra’yı

Özüdoğru başkanlığında yürütülüyor.

benzersiz kılan başlıca özelliklerden biri,

Antik Dönemde demircilik, dericilik, at

hemen hemen her noktadan izlenebiliyor

yetiştiriciliği ve gladyatörleriyle ünlü

olması. Odeonun zemininde bulunan

olan kentin yapılarında bu izler bugün de

benzersiz Medusa mozaiği ise Kibyra’nın

gözlenebiliyor. Bugün Kibyra’ya yapılan bir

adını dünyaya duyuran başlıca değerlerden.

kentin hâkim olduğu göl ve ova manzarasının
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KADIKÖY ÇEVRE FESTİVALİNDE
DOĞA VE SANAT İÇ İÇE
Kadıköy Çevre Festivali, “Doğaya Emek Ver” temasıyla doğadan
yana tavır alanları buluşturdu. Kadıköylüler, park alanında çocuklara
ve yetişkinlere yönelik pek çok etkinliğe katıldı.

KB Encümen Üyesi Kadıköy

T

Belediyesinin bu yıl ikincisini
düzenlediği Kadıköy Çevre
Festivali, “Doğaya Emek Ver”
temasıyla 31 Mayıs-3 Haziran

tarihleri arasında Selamiçeşme Özgürlük Parkında
yapıldı. Festivalde, çevre bilincinin gelişmesine
yönelik eğitimler veren, ağaçlandırma çalışmaları
yapan ve çevre sorunlarına dikkat çeken ÇEKÜL
Vakfı da yer aldı. Kadıköy Belediye Başkanı
Aykurt Nuhoğlu’nun açılış konuşmasıyla
başlayan Çevre Festivalinin ilk gününde Kadıköy
Belediyesi Çocuk Sanat Merkezinin gösterisini,
H2O Kısa Film Yarışması Ödül Töreni ile Yılın

Çevre Ödülleri izledi.
Doğadan yana tavır alan ve çalışmalar yürüten
sivil toplum örgütleri, inisiyatif, kolektif,
dernek, platform, kooperatif ve kurumların
katıldığı Festival kapsamında pek çok atölye,
sunum, konser, sergi, film gösterimi ve söyleşi
gerçekleştirildi. Kadıköy Çevre Festivali, doğayı
korumak için çalışanların yan yana durduğu
bir atmosferde, başta çocuklar olmak üzere
tüm çevre dostlarını buluşturdu. Her yaştan
ziyaretçinin ekolojik yaşama dair deneyimlerini
geliştirme imkânı bulduğu Festival kapsamında,
çevreye duyarlı üretici kurumların geri dönüşüm,
iklim, enerji ve su tasarrufu konularında
hazırlamış olduğu tiyatro oyunları sergilendi,
sunumlar yapıldı.
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Festivalin özellikle vurguladığı başlıklardan biri
atık üretiminin azaltılması oldu. Kadıköy’deki
okullar, öğrenci ve öğretmenleriyle geri
dönüşüme katkı sağlamak için eğitim öğretim yılı
süresince atık topladı. Festivalin ilk günü, Yılın
Çevre Ödüllerini kazanan okullar doğa lehine
yürüttükleri çalışmalarla Festival sahnesinde
yerlerini aldı. Atıkların sınıflandırılarak
toplanması ve geri dönüştürülmesi hakkında
okullarında bilgilendirilmiş olan öğrenciler,
ÇEKÜL Vakfı standında geri dönüştürülmüş
malzemelerden ürünleri görme fırsatı buldu.
Geçen yıl da etkinlik ve doğa dostu ürünleriyle
Çevre Festivalinde yer alan ÇEKÜL Vakfı, bu yıl
İstanbul Üniversitesi Orman Fakültesi Botaniği
Anabilim Dalı Başkanı ve ÇEKÜL Yüksek
Danışma Kurulu Üyesi Prof. Dr. Ünal Akkemik
ile “Doğal Bir Kütüphane: Ağaçlar”; ÇEKÜL
gönüllüsü, çocuk kitapları çizeri Gökçe Akgül
ile çizim atölyesi; ÇEKÜL Vakfı Enerji ve İklim
Değişikliği Uzmanı Ayşe Ceren Sarı ile hareket
atölyesi etkinlikleriyle Festival alanındaydı.
Birgi ÇEKÜL Evinde, Birgili kadınların yerel
motiflerle bezeli tasarımları ÇEKÜL standında
yerini aldı. Özgürlük Parkının geniş yeşil alanı
ise kalabalık öğrenci grupları ve aileleriyle gelen
çocuklarla doldu. Tohum ekme etkinliği ve
yaprak bulmaca oyunu, 4 güne yayılarak sürdü.
Kadıköy Çevre Festivalinin önümüzdeki yıl da
yapılması hedefleniyor.
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ELAZIĞ VE HARPUT’UN İZİNDE
KORUMA
ÇEKÜL Vakfının ilk yıllarında koruma ve örgütlenme çalışmalarını
başlattığı Elazığ ile Harput çevresi, ÇEKÜL Akademinin Alanda
Eğitimler Programının konusu oldu.

EKÜL Akademi, Alanda
Eğitimler Programı Bahar
Dönemini, Tarsus’un ardından
“Geçmişten Bugüne Tarihi
ve Kültürel Mirası Koruma;
Elazığ ve Harput” eğitimiyle
tamamladı. Elazığ Belediyesi
KUDEB işbirliğinde, Elazığ ile Harput’ta
yapılan eğitime Gaziantep, Muğla, Ordu,
Mersin ve Adana büyükşehir belediyeleri ile
Kastamonu, Düzce, Selçuklu, Nizip, Osmaneli,
Çankırı, Buldan, Arapgir, Silivri ve Pertek
belediyelerinden uzmanlar katıldı.
Elazığ’ın, tarihi ve doğasıyla önemli bir
ilçesi olan ve adı “taş kale” anlamına gelen
antik kent Harput, kültürel miras ve yerel
kimliğin yaşatılması çalışmaları kapsamında
önemli bir örnek. ÇEKÜL Akademi, Alanda
Eğitimler programı ile Harput’un kale-çarşımahalle üçgenini koruma çalışmalarında
gözettiği bütüncül yaklaşımı ve süreç içindeki
deneyimleri paylaşmak üzere bir zemin
hazırladı.
Elazığ Kültürpark Mamur et-ül Aziz Salonuda
Elazığ Belediye Başkanı Mücahit Yanılmaz’ın
açılış konuşmasıyla başlayan eğitim, ÇEKÜL
Vakfı Elazığ temsilcisi, tarihçi ve araştırmacı
Mustafa Balaban’ın Harput tarihi üzerine yaptığı

Palu Çarşıbaşı Hamamı

30

sunumla devam etti. Elazığ kent merkezinden 5
km uzaklıkta bulunan ve 4 bin yıllık tarihinde

Palu Köprüsü

pek çok uygarlığa ev sahipliği yapan Harput’ta
bu uygarlıkların izlerini görmek mümkün.
Eğitim, uzman sanat tarihçisi, KUDEB Başkanı
Kadir Atıcı’nın konuşmasıyla devam etti.
Atıcı, KUDEB’in kurulduğu 2015 yılından
bu yana yapılan çalışmalar hakkında bilgi
verdi. Harput Kalesi çevre düzenlemesi, Kale
Hamamı, Harput Hoca Hamamı, Dabakhane
Mescidi, Kızıl Kilise, Çahpur Çeşmesi, Buzluk
Mağarası, tarihi tescilli Osmanlı evi ve Sağır
Müftü Konağı restorasyon çalışmaları bunlardan
sadece birkaçı. KUDEB ekibinden uzman sanat
tarihçisi Elif Tatlı da Harput’ta sürdürülen
arkeolojik kazı çalışmaları hakkında bilgi verdi.
Sunumlar, Fırat Üniversitesi Eğitim Fakültesi
Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü öğretim üyesi
Prof. Dr. İsmail Aytaç’ın Harput İç Kale kazısını
anlattığı konuşmasıyla son buldu. Uzmanlar,
konuşmaların ardından Elazığ Şahinkaya Surpke
Work Manastırı ve çevresi, arkeopark alanı ile
Örençay Köyünde inceleme gezisine katıldı.
Eğitim, son 2 gün alan inceleme gezileriyle
devam etti. Hüseynik Köyü ve Harput’ta
anıtsal ve sivil mimarlık örnekleri incelendi.
Ekip, Harput alan incelemesinin ardından TKB
üyesi Palu’ya gitti; Palu Belediye Başkanı M.
Sait Dağoğlu’ndan detaylı bilgiler aldı. Palu
Kalesi ve Urartu kaya anıt ve tapınakları ile
Surp Lusaroviç Ermeni Kilisesi, Çarşıbaşı
Camisi, Palu Köprüsü ve Osmanlı Hamamı
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incelendi. Alan gezisi, yine bir tarihi kent

Karataş tarafından verilen “Kültür Rotaları

olan Kovancılar gezisi ile son buldu; eski

ve Planlama Süreci” eğitiminde, 2015

çeşme ve kilise yapıları görüldü. Program,

yılında ÇEKÜL Vakfı tarafından TKB

yapılan genel değerlendirmelerin ardından

için hazırlanan Kültürel Rota Planlama

katılımcılara sertifikalarının verilmesiyle son

Çalışmaları hakkında bilgiler aktarıldı. Rota

buldu.

kavramı ve kavramın ortaya çıkış süreci;

Bahar Dönemi tamamlandı
ÇEKÜL Akademi Kentsel Koruma
Eğitimleri Bahar Dönemi, kentsel dönüşüm
stratejilerinden kent arşivlerine, arkeopark
uygulamalarından restorasyon ilkelerine pek
çok başlıkta tamamlandı ve Güz Dönemi için
hazırlıklara başlandı.
2018 Bahar Döneminde 10 farklı başlıkta
eğitim yapıldı. Programın son iki eğitimi
eşzamanlı olarak Şerifler Yalısında
düzenlendi. “Tarihi Yapılarda İşlevlendirmeye
Yönelik Yaklaşımlar ve Tarihi Dokuda
Yeni Yapı Tasarımı” ile “Kültür Rotaları
ve Planlama Süreci” eğitimleri alanın
uzmanlarına, kavramsal bir altyapı eşliğinde
ve uygulama örnekleriyle birlikte anlatıldı.

kavramın Avrupa’daki tarihçesi ve uygulama
alanları eğitimin başlıkları arasında yer
aldı. Eğitim kapsamında ÇEKÜL Akademi
Koordinatörü Kibele Eren, korunan alanlarda
ziyaretçi yönetimi stratejileri hakkında
bilgiler verdi; dünyadan ve Türkiye’den
örnekler aktardı. Konuk konuşmacı, sanat
tarihçisi Dr. Sedat Bornovalı ise kültür
rotaları ve turizm ilişkisi hakkında bir sunum
yaptı. Eğitim başarıyla tamamlandı.
ÇEKÜL Akademinin 3 ana başlık
altında yürüttüğü eğitimler, Türkiye’deki
koruma başlıklarının çeşitlenmesine katkı
sunduğu gibi, yerel yönetimlerin proje ve
uygulamalarının güncel teknik ve bilimsel
veriler ışında, alanda elde edilen tecrübeler
eşliğinde katılımcılara ulaşmasını sağlıyor.

Yüksek mimar ve restorasyon uzmanı Y.
Metin Keskin’in eğitmenliğinde yapılan
“Tarihi Yapılarda İşlevlendirmeye Yönelik
Yaklaşımlar ve Tarihi Dokuda Yeni Yapı
Tasarımı” başlıklı eğitim kapsamında kültürel
miras niteliği taşıyan farklı ölçeklerdeki
yapıların günümüz koşullarına göre yeniden
değerlendirilmesi, işlevlendirilmesi ve tarihsel
çevrede koruma/kullanma dengesi gözeterek
kent yaşamına katılmasını sağlayacak yeni
yaklaşımlar ele alındı.
Kültür Rotaları ile planlama
Türkiye’de yeni yeni gelişmekte olan “kültür
rotaları” kavramı; yerele özgü araştırma ve
değerlendirme tekniklerinin uygulanmasını
esas alması nedeniyle özellikle önemli. Yerel
yönetimlerin işbirliklerine dayalı bölgesel
koruma yaklaşımını yaygınlaştırması
da kültür rotalarının öncelikli amaçları
arasında yer alıyor. Bu kapsamda ÇEKÜL
Kent Çalışmalarından şehir plancısı Esra
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Harput Kalesi

Palu Surp Kirkor Lusovoriç Kilisesi
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KENDİNİ KORUYAN KENT
İBRADI
ÇEKÜL Vakfının Kendini Koruyan Kentler Programı, İbradı ile
devam ediyor. ÇEKÜL Vakfı, MEF Üniversitesi ve İbradı Belediyesi
işbirliğiyle öğrenciler Tasarla-Yap Atölyesine hazırlanıyor.

EKÜL Vakfının 2017 yılında

uyumla birleştiği bir coğrafyada bulunma

yeni bir anlayışla tekrar gündeme

şansına da sahip.

aldığı Kendini Koruyan Kentler
programı, Antalya’nın İbradı
ilçesiyle devam ediyor. Kendini
Koruyan Kentler Programı, ÇEKÜL Vakfının
Anadolu kentlerinde yürüttüğü çalışmaların
sistemli bir şekilde belgelenmesini ve yerel
yönetimlerle kurulan işbirliklerinin sürekliliğini
sağlamayı hedefliyor.
Toros Dağlarının yamaçlarında kurulu ve tarihi
Antik Çağa kadar uzanan İbradı; geleneksel
düğmeli evleri, görkemli Kadı Konakları ve
insan ölçeğindeki özgün dokusu ile Batı Akdeniz
Bölgesinde dikkat çeken tarihi kentlerden biri.
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2012 yılından beri TKB üyesi olan İbradı’da
koruma çalışmaları ise ÇEKÜL Vakfının ilk
kurulma yıllarına kadar uzanıyor. Akseki,
İbradı, Cevizli, Sarı Hacılar, Ormana gibi
koruma alanlarını içine alan Batı Toroslar
koruma havzasında 7 Bölge 7 Kent ile başlayan
çalışmalar bugün hâlâ devam etmekte.
Öte yandan tarihi konakların çok sahipli
mülkiyetleri, kentin dışa göç vermesi ve
küçük bir yerleşim olan İbradı’da restorasyon
projelerine yeterli kaynağın sağlanamaması
kentteki koruma projeleri açısından en önemli
problemlerin başında geliyor.

İbradı ayrıca zengin doğal mirası, dağları,

Bir yamaç yerleşkesi olan İbradı merkezi

endemik çeşitliliği, yerel ürünleri ve Altın Beşik

mahallelerin çarşı ile, kent dokusunun ise

Mağarası gibi güzellikleriyle, doğa ve kültürün

yeşil ile iç içe geçtiği güçlü bir kent siluetine

ve zengin bakı noktalarına sahip. Koruma

onların deneyimlerinden yararlandıkları bir

çalışmalarının kentin ana omurgasını oluşturan

işbirliğine de zemin hazırlıyor. Atölyenin

çarşı aksında yoğunlaştığı İbradı’da, Tarihi

yapıldığı kentlere nitelikli kamusal mekânlar

Kentler Birliğinden de alınan destekle, sokak

kazandırılması, Tasarla-Yap Atölyesinin

sağlıklaştırma ve kentsel tasarım projeleriyle

katkılarından bir diğeri. Bu yıl Temmuz ayında;

bu aksın canlandırılması planlanıyor. Ki bu

ÇEKÜL Vakfı, MEF Üniversitesi ve İbradı

kapsamda çarşıdaki dükkânların niteliksiz

Belediyesi ortaklığı ile İbradı merkezinde

durumda olanlarının yıkımı gerçekleştirildi. Bu

düzenlenecek olan atölye çalışması ile Tekke

dükkânların kamusal alanlarla daha çok etkileşim

Mahallesinde bir seyir terası inşa edilmesi

içinde olabilecekleri ve daha esnek kullanımlara

amaçlanıyor. Tekke Mahallesinde eski bir

imkân verecekleri yeni tasarımları da yakın

gözetleme kulesi kalıntısı olduğuna inanılan

zamanda hayata geçecek projeler arasında.

ve halk arasında “kale” olarak bilinen alan,

İbradı ayrıca uzun soluklu bir koruma imar planı

kent merkezinde anıtsal karakteri olan nadir

sürecinin de sonuna geldi. Çarşı aksının sonunda

noktalardan biri. Bu alan üzerindeki mevcut

bulunan ve halk arasında Polis’in Evi olarak

seyir teraslarının nitelikli bir tasarımla tekrar

bilinen, özgün bir sivil mimarlık örneği konağın

ele alınacağı atölye çalışması sonucunda hem

da restorasyon projelerini hazırlayan İbradı

İbradılılara yönelik bir rekreasyon alanı hem de

Belediyesi, Valilikten aldığı destekle bu projenin

ziyaretçilerin kent panoramasını izleyebileceği

uygulama aşamasına gelmiş bulunuyor.

bir bilgilendirme noktası tesis edilmesi

Eko-turizm gibi alternatif turizm modellerine

hedefleniyor.

yönelik büyük bir potansiyel taşıyan kentte, bu
kapsamda güçlü işbirliklerinin kurulması önemli
öncelikler arasında. Gerek turizme yönelik
sürdürülebilir stratejilerin ortaya konulması,
gerekse kent içindeki tarihi dokunun ayağa
kaldırılması için farklı paydaşların biraraya
geldiği işbirlikleri İbradı’da korumanın
devamlılığı açısından başlıca gereksinimlerden
biri olarak görülebilir.
Tam da bu doğrultuda kurulan işbirliklerinden
birine MEF Üniversitesi Mimarlık Bölümünün
hazırladığı Tasarla-Yap Atölyesi örnek
gösterilebilir. MEF Üniversitesinin son 3
yıldır düzenlediği atölye, mimarlık bölümü
öğrencilerinin gittikleri alanların ihtiyaçlarına
yönelik yaptıkları tasarımları yerinde ve
yerel kaynaklarla inşa etmelerini amaçlıyor.
Öğrencilerin inşa ederken öğrendiği bu uygulama
atölyeleri, ayrıca yerel ustalarla birlikte çalışarak
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buluşma
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KASTAMONU

ILGAZ ETEKLERİNDE TAZE BİR SOLUK
Bundan 18 yıl önce Tarihi Kentler Birliğinin kuruluş kararının verildiği kent olan
Kastamonu, TKB tarihinin önemli buluşmalarından birine daha ev sahipliği yaptı.
TKB Olağan Meclis Toplantısının gerçekleştirildiği Kastamonu Buluşmasında TKB üye
belediyelerinin sayısı 460’a ulaştı.
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KASTAMONU’DA TARİHİ
BULUŞMA
TKB Kastamonu Buluşması, 11-12 Mayıs tarihlerinde yapıldı. Buluşma,
Birliğe başkanlık etmiş belediye başkanlarının konuşmalarına ve Müze
Özendirme Yarışması Ödül Törenine sahne oldu.

H

itit, Frigya, Lidya,

şekilde Milli Mücadeleye destek vermiş.

Pers, Roma ve

Kastamonu’nun Cumhuriyet tarihinde de

Bizans’ın izlerini

önemli bir rolü vardır: Mustafa Kemal

taşıyan Kastamonu’nun

Atatürk’ün 23-31 Ağustos 1925 tarihleri

Danişmentliler

arasında Kastamonu’da yaptığı Kıyafet ve

zamanında, 1105 yılında ilk kez Türklerin

Şapka İnkılabı, Cumhuriyet Döneminin en

eline geçmiş olduğu biliniyor. Kent, Fatih

önemli olaylarından biri olarak tarihe geçti.

Sultan Mehmet’in 1460 yılında Sinop’la

Bugün 23-31 Ağustos haftası “Kültür,

birlikte bu şehri alarak Candaroğulları

Tarih ve Sanat Haftası” olarak kutlanıyor.

Beyliğini ortadan kaldırmasıyla Osmanlı
Devletine katılmış; Milli Mücadele

Tarihsel ve kültürel zenginliğini andığımız

sırasında ise lojistik destek açısından

Kastamonu, Tarihi Kentler Birliğinin 2018

güvenilir bir bölge olarak etkin bir

yılındaki ilk Buluşmasına ev sahipliği
yaptı. 11-12 Mayıs tarihlerinde düzenlenen
Buluşma, bir başka tarihselliğe daha işaret

Cumhuriyet Dönemi mirası Valilik Konağı

ediyordu: 2000 yılında Bursa’da kurulan
TKB’nin kurulma kararı Kastamonu’da
yapılan bir toplantıda alınmıştı. Bu nedenle
Kastamonu, miras değerleriyle olduğu
kadar TKB tarihi için de önemli bir kent.
TKB Kastamonu Buluşmasının gündemi
yoğundu: Geçen haftalarda olağanüstü
bir toplantıyla İstanbul’da yapılan TKB
başkanlık seçiminde, Şanlıurfa Büyükşehir
Belediye Başkanı Nihat Çiftçi seçilmişti.
Kastamonu Buluşmasında, bu kez TKB’nin
Olağan Meclis Toplantısı yapılarak
Encümen ve Komisyon üyeleri seçildi.
2.’si düzenlenen TKB Müze Özendirme
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Açılış Konuşmalarından...
Tam metinlere www.tarihikentlerbirliği.com’dan ulaşabilirsiniz.

Tahsin Babaş
Kastamonu Belediye
Başkanı
TKB’nin
kuruluşunun temeli,
18 yıl önce Kastamonu’da atıldı. ÇEKÜL
Vakfı öncülüğünde o zaman burada
biraraya gelmiş olan tarihi belediyeleri
tekrar görmekten mutluyuz. Kastamonu,
geçmişi çok eskiye dayanan; Türk
ve İslam kültürünün en iyi mimarlık
örneklerinin bulunduğu bir kent. 1800
civarında tarihi eserimiz var. Bu mirası
korumada en büyük destekçimiz TKB,
ÇEKÜL Vakfı ve Kültür ve Turizm
Bakanlığı oldu. Ayrıca kentlimizin de
büyük desteği var. Tekrar hoş geldiniz

Vedat Tek Şapka Müzesi

diyor ve verimli bir toplantı diliyorum.

Yalçın Kurt
Yarışması Ödül Töreni ve Sergisi de

TKB ve Şanlıurfa Büyükşehir Belediye

Kastamonu Buluşması kapsamında yapıldı.

Başkanı Nihat Çiftçi, başkan seçildikten

TKB’nin kurucu başkanı Erdoğan Bilenser

sonraki ilk konuşmasını açılışta yaptı.

Kültür Varlıkları
ve Müzeler Genel
Müdürü
Kastamonu’da

ve eski başkanları Dr. Asım Güzelbey ile
ve Gelişme Süreci” başlıklı oturumda birer

TKB Yönetim Kurulu
seçimleri yapıldı

konuşma yaparak Buluşmanın ruhuna

TKB Olağan Meclis Toplantısı, 12 Mayıs

uygun mesajlar verdi.

Cumartesi sabahı, meclis üyelerinin

Yusuf Ziya Yılmaz da “TKB’nin Kuruluşu

katılımı ve gizli oylamayla yapıldı.

2 bin 159 kültür
varlığımız var. Bunun yaklaşık 2 bini
sivil mimarlık örneği yapı. Geçen 13
yılda Kastamonu Belediyesi ile işbirliği
içinde bu eserlerin 564’ünün proje ve
uygulamasını yapmışız. Vakıflar Genel

Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürü

Meclis toplantısında ayrıca üye olmak

Yalçın Kurt’un da aralarında olduğu 300’ü

için başvuran belediyelerin üyelikleri

aşan bir katılımla yapılan Buluşma, 11

kabul edildi: Hasa Belediyesi (Hatay),

Mayıs Cuma akşamı Ferko Ilgaz Mountain

Kuluncak Belediyesi (Malatya), Davulga

Hotel’de yapılan gala yemeği ile başladı.

Belediyesi (Afyonkarahisar), Güdül

Kastamonu Belediye Başkanı Tahsin

Belediyesi (Ankara), Çadırkaya Belediyesi

Babaş, Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel

(Erzincan), Çemişgezek Belediyesi

Müdürü Yalçın Kurt, ÇEKÜL Vakfı ve

(Tunceli) TKB’nin yeni üyeleri oldu. TKB

başkanlarımızla bir stratejik plan yapmak

TKB Danışma Kurulu Başkanı Prof. Dr.

üyelerinin sayısı böylece 460’a ulaştı.

olmalıdır. Kültürel mirasın ne şekilde

Metin Sözen, Tarihi Kentler Birliği ve

Yapılan Meclis Toplantısında 2017 yılı

ayağa kaldırılacağına, yani korunacağına

Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı

Faaliyet Raporu kabul edildi. Ayrıca Tarihi

ilişkin bir plana ve önceliklerimizi

Nihat Çiftçi ile Kastamonu Valisi Yaşar

Kentler Birliğinin 2017 Malı Bütçe Kesin

belirlemeye ihtiyacımız var. El ele

Karadeniz, hoş geldiniz konuşmalarını

Hesabı da Plan ve Bütçe Komisyon raporu

vererek, tüm kentlerimizde kültürel mirası

yaparak konukları selamladı.

doğrultusunda kabul edildi.

ayağa kaldırabiliriz.

Müdürlüğü, Belediye, Valilik, sivil
toplum örgütleri, hayırsever iş adamları
ve sponsor kuruluşların elbirliğiyle
Kastamonu ayağa kalktı. Bugün birçok
kentin kültürel miras envanteri çıkarıldı.
Bundan sonraki hedefimiz valilerimiz ve
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Kastamonu’ya genel bakış
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TKB’nin Yeni Yönetim Kurulu

Açılış Konuşmalarından...
Tam metinlere www.tarihikentlerbirliği.com’dan ulaşabilirsiniz.

Prof. Dr. Metin
Birlik Başkanı
Nihat Çiftçi
Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı

Sözen
ÇEKÜL Vakfı ve
TKB Danışma
Kurulu Başkanı

Kadir Kara
Osmaniye Belediye Başkanı
Recep Gürkan
Edirne Belediye Başkanı

Sami Aydın
Sivas Belediye Başkanı
Selahattin Gürkan
Battalgazi Belediye Başkanı

Meclis Divanı Kâtip Üye

Şükrü Genç

İbrahim Sadık Edis

Sarıyer Belediye Başkanı

Vezirköprü Belediye Başkanı

Ülgür Gökhan

Oğuz Tekin

Çanakkale Belediye Başkanı

Havsa Belediye Başkanı
Özdilek Özcan
Niksar Belediye Başkanı
Zehra Özyol
Gümüşhacıköy Belediye Başkanı

Plan ve Bütçe Komisyonu Üyeleri
Bülent Kantarcı
Çaycuma Belediye Başkanı
Fahri Yıldız
Ürgüp Belediye Başkanı

Encümen Üyeleri

Metin Oral

Cemal Akın

Altınova Belediye Başkanı

Bartın Belediye Başkanı

Murat Özaltun

Kamil Saraçoğlu

Beyşehir Belediye Başkanı

Kütahya Belediye Başkanı

Mürsel Yıldızkaya

Mustafa Çelik

Polatlı Belediye Başkanı

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı

Bu toplantının
iki önemli anlamı var. İlk önce
seçilen Başkanı kutluyorum. Ve
tekrar hatırlatıyorum ki, “ben”den
“biz”e geçmeliyiz. “Ben” dediğimiz
müddetçe dünya mirasının ve dünyadaki
gelişmelerin uzağında kalırız. Mutlaka
biz diyerek çalışmalıyız ve Yalçın
Kurt’un da söylediği gibi, hedef ve yol
haritamızı belirlemeliyiz. İkinci olarak
da, bu Buluşmada kuruluşumuzun 18.
yılındayız. Kuruluş Bursa’da ancak ilk
Buluşmamız Kastamonu’dadır. Yaşatmak
ve süreklilik temel hedefimiz olmalı.
Tarihi Kentler Birliğine üye tarihe kentler,
kendi kentlerini büyütecek işler yaparken
kentliler, yerel yönetim ve merkezi
yönetim arasında kopukluk olmamalı.
Unutmayın, kendisini koruyabilen, halkı
ile buluşabilen ve buluştuğu noktası çok
olan kent, sakin kenttir.

Yaşar Karadeniz
Kastamonu Valisi
Bugüne dek hep tarihi
kentlerde çalışma
fırsatı buldum.
Çanakkale’nin

TKB’nin Kuruluşu ve
Gelişme Süreci

Yılmaz kendi dönmelerindeki tecrübelerini

Kastamonu Buluşmasını tarihi bir

sorumluluklarına ve kuruluşundan bugüne

toplantı yapan oturumlardan biri de üç

taşıdığı ilkelerin değerine yer verdi. TKB’ye

TKB başkanın bir panel oturumda kendi

başkanlık yapmış bir başka isim Çevre

deneyimlerini paylaşması oldu. Kurucu

ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki

Başkan ve Bursa Büyükşehir Belediyesi

ise toplantıya katılamadı. Üç başkanın

eski başkanı Erdoğan Bilenser, Gaziantep

konuşmasının ardından Kastamonu Belediye

Kastamonu’nun, Türk Dünyası Kültür

Büyükşehir Belediyesi eski başkanı Dr.

Başkanı Tahsin Babaş da detaylı bir sunum

Başkenti olması tesadüf değil. Bu nedenle

Asım Güzelbey ve Samsun Büyükşehir

yaparak yürütülen koruma ve kentsel

konuşmamı şöyle bitirmek istiyorum:

Belediyesi eski başkanı Yusuf Ziya

tasarım çalışmalarını paylaştı.

Kastamonu anlatılmaz, yaşanır!

paylaşarak TKB’yi diğer birliklerden ayıran

Eceabat ilçesinde, Gelibolu Yarım
Adası Tarihi Milli Parkı’nın olduğu
mekânda kaymakam olarak çalıştım.
Asım Güzelbey’in başkanlığı döneminde
Gaziantep’in Nizip ilçesinde ve şimdi
de Kastamonu’da görev yapıyorum.
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“TKB’nin kuruluşu
ile birlikte inanılmaz
bir inanç birliği ve
yoğun bir çalışma
sürecine girdik.
Bu atmosfer
günümüzde de
varlığını hissettiriyor.”

Tarihi Kentler Birliği
Başkanları Oturumu
Erdoğan Bilenser
Avrupa Birliği Aday
Ülkesi Türkiye’nin
de yer aldığı Avrupa
Konseyi 50. kuruluş
yıl dönümü çalışmaları çerçevesinde bir
dizi etkinlik yapmıştı. O etkinliklerden
biri olan “Avrupa Bir Ortak Miras”
kampanyası, Avrupa Mimari Miras Yılının
25. yılına rastlamıştı; ikisi de çok önemli
yıl dönümleriydi. Bu nedenle Türkiye’ye
ve Kültür Bakanlığına, toplantılara katılma
konusunda teklifler gelmişti. Dönemin
müsteşarı, ÇEKÜL Vakfı Başkanı Prof.
Dr. Metin Sözen, Başkan Yardımcısı
Mithat Kırayoğlu ve birçok gönüllü
arkadaşımız bu toplantı için zaten bir
hazırlık yapmışlardı. Buna göre, Avrupa
Bir Ortak Miras kampanyasının amacı:
Karşılıklı sevgi ve anlayışa, diyalog,
demokrasi ve barışa dayalı bir Avrupa
oluşturmak için kültürel, doğal ve tarihi
miras bilincinin yükseltilmesi; kültürel
çeşitliliğe saygıda ülkeler arasındaki

işbirliğinin geliştirilmesi; taşınır ve
taşınmaz miras kapsamında yer alan
çevre, sitler, peyzaj ve sanat eserlerinin
yanı sıra kültürel, sosyal, geleneksel,
ahlaki, dini, manevi değerlerin de ön plana
çıkarılması olarak belirlendi. Kampanyanın
bir diğer amacı bu çalışmaları koordine
etmek üzere Avrupa Tarihi Kentler
Birliğinin kurulmasıydı. Avrupa Tarihi
Kentler Birliği, bizden sadece 1 yıl önce,
1999 yılında Strasburg’da kuruldu. 3-4
Haziran 2000’de ise Kastamonu’da
“Kültürel Mirasın Korunmasında Yerel
Yönetimlerin Sorumluluğu” başlıklı
toplantıda Türkiye’deki örgütlenme
çalışmaları hızlandırıldı. Bir ay süren
hazırlık çalışmalarından sonra kültürel
mirası yoğun olan 100’e yakın belediyeye
çağrı gönderildi. 54 belediyenin katılımıyla
22 Temmuz 2000’de Bursa’da yapılan
toplantıda, Tarihi Kentler Birliğinin
kuruluş kararı alındı. 2004 yılında 125
üyeye ulaşmıştık; şimdi 450’yi aşkın
üyemiz var. Bu, müthiş bir başarıdır.
İlk toplantının heyecanını hiç
unutmuyorum. Hepimiz, okula yeni
başlayan öğrenciler gibiydik. Toplantılar
ardı ardına geldikçe, başkanların
konuşmaları, sordukları soruların niteliği
değişti ve nihayet inanılmaz bir inanç
birliği ile yoğun bir çalışma sürecine
girmiş olduk. Bir diğer heyecanı Kula’dan
hatırlıyorum. Bütün bir kent, TKB’nin
heyecanına ortak olmuş, yüzlercesi bizimle
birlikte yürümeye başlamıştı. Kentte,
tam anlamıyla bir bayram havası ve bir
birliktelik hali söz konusuydu. Ve son
olarak, toplantıların hemen öncesinde
hepimizin defalarca kez sorduğu bir soru
vardı: “Metin Hoca geliyor, hazır mıyız?”
Gittiğimiz yerlerde, belediye başkanlarını
ve uzmanlarını Metin Hocanın ekibi
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TKB Kula Toplantısı, 2003

TKB Gaziantep Toplantısı, 2005

Açılış Konuşmalarından...
Tam metinlere www.tarihikentlerbirliği.com’dan ulaşabilirsiniz.

Nihat Çiftçi
TKB ve Şanlıurfa
Büyükşehir
Belediye Başkanı
6 Mayıs’ ta
karşılardı. Bir izci kampı disiplini içinde,

önemli konu da kentlerde fikir birliğinin

sorumluluklarımızın bilincindeydik. Bugün

olmasıdır. Tarihi Kentler Birliği, bu üç

aynı heyecanla yolumuza devam ediyoruz.

noktada önemli adımlar atılmasını sağladı.
Koruma bilincini aşıladı; stratejik planlarla

Dr. Asım Güzelbey

koruma çalışmalarına yön verdi ve TKB

Tarihi Kentler

çatısı altında bir fikir ve eylem birliği

Birliği, parti farkı

yaratmayı başardı.

İstanbul’da yapılan olağanüstü
meclis toplantısında TKB Başkanlığı
sorumluluğu bana devredildi.
Hepinizin reyi çok çok değerliydi.
Teşekkür ederim. Tarihi Kentler
Birliği, değişimin canlı tarihi. Emek
veren herkesin ve yol gösteren Metin
Sözen Hocamızın, hepimizin kalbinde

gözetmeden kentini
ileri taşımak için

Yusuf Ziya Yılmaz

biraraya gelmiş

Tarihi Kentler Birliği

insanların birliğidir. Ben de 4 yıl süren

Başkanı olduğum

başkanlık görevimde kamu-yerel-özel-sivil

sürede, koruma ve

birlikteliğini göz önünde tutarak çalıştım.

yaşatma çalışmalarına

Birçok kent, Tarihi Kentler Birliğinden

ivme katmaya,

önce, kentlerinde bulunan tarihi eserlere

TKB’nin çalışma alanını zenginleştirmeye

harabe gözüyle bakardı. Bu harabelerden

gayret ettim. Artık kimse bir tarihi esere

nasıl kurtuluruz derdindeyken, TKB ile bir

karşı sorumsuz davranamıyor; koruma ve

bilinç oluşmaya başladı ve tarihi eserlerin

yaşatma bilinciyle hareket ediyor. Görünen

korunması, yaşatılması kaygısı belirdi.

o ki korumaya ilişkin kimsenin tereddüdü
kalmadı. Bir istisna hariç! Benim hâlâ

1960’lı yıllarda bir belediyeden beklenen

bir şüphem var. Toplantılarımızda daima

en önemli şey kanalizasyon yapmasıydı.

söylüyorum ve bu görevin en çok Tarihi

Fakat zamanla bir değişiklik oldu;

Kentler Birliğine yakıştığını düşünüyorum;

belediyelerin vizyonu değişti. Belediyeler,

kentlerimizdeki cephe kirliğinin önüne

kentlerindeki tarihi mirası korumayı,

geçmeliyiz. Sıvasız ve boyasız binaları

insanlar arasındaki ekonomik ve sosyal

hiçbir kent hak etmiyor. Şehircilik

farkları gidermenin yollarını ve küresel

hayatında küçük müdahalelerle çözümünü

ısınma karşısında neler yapabileceklerini

bulabileceğimiz bu konunun, büyük

tartışmaya başladı. İşte TKB, bu önemli

mesafeler aldığımız son 15 yılda hâlâ

görevlerden birini üstlenmiş durumda.

çözülememiş olmasını, okyanusu geçip

Hem kamusal hem de bireysel ölçekte

derede boğulmaya benzetiyorum. Tüm

aşılanmış bir koruma bilincinden söz

başkanlarımızdan tekrar rica ediyorum.

ediyoruz. Bu bilincin yanında gereken en

Kentlerimizde sıvasız ve boyasız bina

önemli şey, stratejik plandır. Tarihi mirası

kalmasın. Okyanusu geçip derede

korumak tek başına yeterli değil; mutlaka

boğulmayalım; çirkinlik abidelerine izin

bir stratejik plana ihtiyaç var. Bir diğer

vermeyelim.

yeri ayrı. Dokunduğumuz duvarların
sadece duvar olmadığı, taşın sadece
taştan ibaret olmadığını hikayelerinin
olduğunu artık hepimiz biliyoruz.
Nüfusu 12 bin 500 olan Karaköprü
Belediye Başkanlığından, nüfusu 150
bin olan Şanlıurfa Büyükşehir Belediye
Başkanlığına geldim. 12 bin yıllık
Şanlıurfa gibi zengin bir kente... Ama o
zaman bu farkındalığım yoktu. 2 buçuk
yıldır da TKB Encümen Üyeliğini
yapıyorum. Bu okuldan 2 buçuk yılda
çok şey öğrendim ve öğrendiğimle şehre
bunu uygulamaya başladım. Bu sevda
bizde de başladı, sevdalandık Hocam!
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Kastamonu sokak dokusu
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Candaroğlu Başkenti
Kastamonu’da
Kültürel Mirasın Korunmasında
Yeni Gelişmeler

Bu eserlerin korunması için ÇEKÜL Vakfı
ile bir yol haritası belirledik. Özellikle
kale-çarşı-mahalle ekseninde restorasyon
ve sokak sağlıklaştırma çalışmalarına
başladık. Geleneksel Bakırcılar Çarşımızda

Tahsin Babaş

6 bin 355 metre karelik bir alanda 110

Kastamonu Bld. Bşk

tescilli ve tescilsiz yapıda sağlıklaştırma

Kastamonu, Kültür ve
Turizm Bakanlığının
verilerine göre 1827
taşınmaz kültür varlığı ile Türkiye’de
11. sırada yer alıyor. Bu yoğun mirası
korumanın sorumluluğunu taşıyoruz.
Yeni kurduğumuz KUDEB ekibimizle
birlikte çalışmaları yürütüyoruz. Aynı
zamanda, Uluslararası Türk Kültürü
Teşkilatı (TÜRKSOY) tarafından 2018
Türk Dünyası Kültür Başkenti ilan edildik.
Tanıtım çalışmalarımızda bunu bir fırsata
çevirmeye çalışıyoruz. Bulunduğunuz
coğrafya Paphlagonia Bölgesi olarak
geçiyor. Burası antik anlatımlar ışığında
doğuda Kızılırmak ile Pontos, batıda
Bartınsu veya Filyos Çayı ile Bithinya,
güneyde ise Gangra (Çankırı) ile

yapacağız. Nasrullah Meydanı çevre
düzenlemesini bitirdik. Altyapı
çalışmalarını da koruma çalışmalarıyla
aynı anda yapmaya çalışıyoruz. Örneğin
Hanlar Bölgesinde dokuya uygun Arnavut
kaldırımı döşemesi yaptık. Saat Kulesi
çevre düzenlemesi tamamlandı. Ve
civardaki tüm evlerde de dokuya uygun
cephe çalışması yapacağız. Kastamonu
Kalesi önemli tarihi yapılardan biridir.
Valilik ile görüşerek orada da restorasyon
çalışmalarının başlamasını sağladık.

“Antik Çağdan
günümüze önemli
bir yerleşim
merkezi olan
Kastamonu’da
ÇEKÜL Vakfı ile
belirlediğimiz yol
haritasına göre
çalışıyoruz.”

Kültür ve Turizm Bakanlığı himayesinde
restorasyon devam ediyor. Asıl amacımız
kalede kazı çalışmalarının da başlamasını
sağlamak. Çünkü halk arasında kalenin
tarihiyle ilgili merak edilen pek çok
şey var. Onların araştırılması en büyük

Galatya’ya sınırlanır.
Bölge yerleşim tarihine ait en önemli ve
en eski veriler, Cide ilçesinde yapılan
yüzey araştırmalarından gelir. Bölgede
yapılan araştırmalarda orta Paleolitik
Döneme ait buluntular elde edilmiştir.
Paphlagonia Bölgesi Demir Çağına ait
veriler ise anıtsal cephe mimarisine sahip
kaya mezarlarından gelir. Antik Çağdan
günümüze önemli bir yerleşim merkezi
olan Kastamonu, Osmanlı’nın sivil
mimarlık mirasına da ev sahipliği yapar.
1319 sivil mimarlık örneği, 161 dinsel
yapı, 171 kültürel yapı, 61 endüstriyel
ve ticaret yapısı gibi pek çok kültürel
eserimiz var.

Kastamonu kalesi
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dileğimiz. Kale çevresindeki yapılarda da
cephe iyileştirmesi yapacağız. Teleferik
projesiyle de kenti kuşbakışı izleme
şansımız olacak. Kale-çarşı-mahalle
ekseninde, mahallelerde başlattığımız
sokak sağlıklaştırma çalışmalarıyla koruma
yaklaşımda bir bütünlük sağlamış olacağız.

Karaçomak Deresi

6 etaptan oluşan mahalle çalışmasında
sivil mimarlık önekleri daha görünür

Atatürk ve Şehit Şerife Bacı Anıtı

olacak; mahalleler canlanacak. Pek çok
konağımızı restore ederek çeşitli sivil
toplum kuruluşlarının hizmetine sunduk.
Bazılarında da belediyemizin çeşitli kursları,
kültürel etkinlikleri yürütülüyor. Özellikle
kadınların üretime katıldıkları el sanatları
atölyeleri büyük ilgi görüyor. Kuaförlükten
takı tasarımına kadar pek çok alanda kurslar
açıyoruz. Bunların hepsi tarihi konaklarda
yapılıyor. Aktekke Konağını da restore
ederek yeni kurulan KUDEB ekibimize tahsis
ettik. Restorasyon uzmanı, yüksek mimar,
inşaat mühendisi, restorasyon teknikeri,
arkeolog, sanat tarihçisi ve şehir plancısı
arkadaşlarımız projelerini burada üretiyor.
Konaklarımız restoran, butik otel olarak da
işlevlendiriliyor. Her çalışmamızı kentin
dokusuna uygun yürütmeye çalışıyoruz.
Örneğin taksi durakları ve büfeler için
ürettiğimiz projeyi uygulamaya başladık.
Hepsi tarihi siluete uygun hale getirildi.
KUDEB ekibimiz yeni kurulmuş olmasına
rağmen ilçelere de destek vermeye başladı.
Tarihi dokunun izlenebileceği bir de seyir
terası yaptık. Seyrangâh (İnci) Tepesi ile
kenti 270 derecelik bir açıyla izleyebiliyoruz.
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Değerlendirme
Prof Dr. Metin

ve inanılmaz insan kaynağının bulunduğu

Sözen
ÇEKÜL Vakfı ve
Tarihi Kentler Birliği
Danışma Kurulu

bir yer.

Başkanı

ki Türkiye’nin kültür tarihi doğru

Gerek Tarihi Kentler Birliği toplantılarında
gerekse İstanbul’da, ÇEKÜL Evinde
düzenli olarak gerçekleştirdiğimiz
Çarşamba Kent Toplantılarında belediye
başkanları, valiler, alanın uzmanları
ve ÇEKÜL uzman heyetiyle biraraya
geliyoruz. Bu buluşmaların önemli
özelliği, bir yol haritasının çıkarılmasını
sağlamaktır. Geçen 18 yıl içinde gördük
ki, bir yol haritası çizildiği zaman

Bu birliktelik yavaş yavaş, bazen de
zorluklarla oturdu. Bu nedenle diyoruz
yazılmalıdır. Yerel yönetimsiz kültür
tarihi yazılamaz; Türkiye’nin bütününe
ulaşamaz. Belediye başkanlarımızın
her biri, bulundukları dönemin kitabını
yazmalıdır. Bu kente ilk geldiğimizde
henüz TKB yokken, kentin planı
yapılacaktı ama tarihi eser envanteri
yoktu. Mimarlık Tarihi ve Restorasyon
Kürsüsünden 5-10 kişi, buradaki ilk
taramayı yapmıştık.

“kaynağımız yok” sözü hükmünü yitiriyor.

Nüfusu 50 bini bulan her kent KUDEB’i

İnsan kaynağı, birikim, hedef, vizyon

hemen kursun. KUDEB’i ilk kuran

ve stratejinin olduğu, olabildiği ortaya

Antep oldu; tarihi bir binayı onardı, en

çıkıyor. Kuşkusuz ki işbirliği önemli bir

iyi teknik donatıyı sağladı, gençlerimizi

ölçüdür. Kültür ve Turizm Bakanlığı Kültür

oraya oturtturdu, yetkilerini de verdi…

Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürü Yalçın

Biz Hatay’a da gittik onlarla, Maraş’a

Kurt, biz tarihi kentlerde ne yaptıysak, bir

da gittik onlarla, bütün bölgeye

nüshasını elinde bulundurur. Bir şeyler

yardım ettik. Şimdi havza boyutundaki

yapabileceğine inandığı belediye başkanına

korumanın merkezi burası… Tarihi

mutlaka destek verir. Bu pek alışılmamış

Kentler Birliği, KUDEB’lerin de içinde

bir durum. Fakat hep söylüyoruz;

olduğu geniş koruma ağının daha

Kültür ve Turizm Bakanlığı binde dört

sistemli etkileşime geçmesini gündemine

bütçesiyle Türkiye’nin bütün büyüklüğünü

almıştır. KUDEB ekiplerinin yapısal

taşıyamaz. Bir de her siyasi dönemde

ve teknolojik donanımları sağlıklı bir

değişen deneyimli insan sayısını hesaba

şekilde hazırlanmalıdır ki koruma proje

katarsanız, mesele daha vahim bir hal

ve uygulamalarındaki sorunlar hızlıca

alıyor. Bu bakımdan TKB, aklın birleştiği

çözülsün.
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MÜZE ÖZENDİRME YARIŞMASINDA
ÖDÜLLER SAHİPLERİNİ BULDU
Tarihi Kentler Birliği Müze Özendirme Yarışmasına bu yıl 36 belediye
başvurdu.Yarışmanın ödül töreni ve sergisi ise
TKB Kastamonu Buluşmasında yapıldı.

M

üzeler, ÇEKÜL

ilişkisi ve kuruluş sürecinin kurgulanışı/

Vakfının ve

süreç yönetimi açılarından değerlendirilen

kuruluşundan bu

müzeler, bir ön seçici kurul ve jürinin

yana Tarihi Kentler

yaptığı 2 aşamalı değerlendirme sonucunda

Birliğinin önemli

ödüllendirildi. Birinci Müze Özendirme

çalışma alanlarından biri oldu. Tarihi
Kentler Birliği 18 yılda, farklı ölçekteki
pek çok Anadolu kentinde müzeler
açılmasına destek verdi; müzelerin kent
ve kentliye katacağı niteliğin altını çizdi.
Kimlikli kentler yaratmak, kentlerin

Jüri Özel Ödülü,
A.R Koyunoğlu Şehir
Müze ve Kütüphanesi
ile Konya Büyükşehir
Belediyesinin
oldu.

geleceğini kurgularken geçmişini ayakta
tutmaktan geçiyor. Bu bilinçle hareket
eden Tarihi Kentler Birliği; başarılı
müzecilik örneklerini özendirmeyi, yerel
yönetimlerin müze uygulamalarında
önder olmayı ve koruma bilinci yaratmayı
öncelikli gündem konuları arasında
tuttu. Müze Özendirme Yarışması da
ilk kez 2016 yılında nitelikli müzeler
açılmasını teşvik etmek ve ülkemizde yerel
yönetimlerin girişimi ile oluşturulmuş
müzeler arasındaki işbirliğini geliştirmek
amacıyla düzenlendi. “Kent Müzeleri”
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Yarışmasının ödül töreni ve sergisi
2017 yılında yapılan Sivas Buluşması
kapsamında gerçekleştirilmişti.
Bu yıl 2. kez yapılan Müze Özendirme
Yarışmasına 36 belediye 39 müze ile
başvurdu. Ödüller Yaşam Kültürü Müzesi,
Arşiv ve Koleksiyon Müzesi, Kent Müzesi,
Milli Mücadele Müzesi, Arkeopark ve
Sanayi Müzesi dallarında verildi. TKB
Kastamonu Buluşmasında düzenlenen
ve büyük bir coşkuya sahne olan ödül
töreni öncesinde TKB Müzeler Danışmanı
Ahmet Erdönmez, tarihi kentlerin açtığı
müzelerin önemini ve gelinen noktayı
kısa bir sunum eşliğinde anlattı: “Müzeler
kentlilik bilincinin gelişmesi için önemli
merkezlerdir. Turist çekmek için değil, o
kentte yaşayanlar için yapılır. Önceliği o

temasıyla Aralık 2016 yılında çağrı yapan

kentte yaşayanlardır ve bir eğitim alanı

Tarihi Kentler Birliğinin Müze Özendirme

olarak değerlendirilmelidir” diyerek

Yarışmasına birinci yılında 19 belediye, 19

TKB’nin ve ÇEKÜL’ün bakış açısına

müzesi ile katıldı. Mekân kalitesi, arşiv ve

yer verdi. Yarışmada Konya Büyükşehir

araştırma çalışmaları, sergileme kurgusu,

Belediyesi, A. R. Koyunoğlu Şehir Müze

koleksiyonun sosyal gücü, müzenin kentin

ve Kütüphanesi ile Jüri Özel Ödülüne

bütüncül kurgusu içindeki yeri ve kentle

değer bulundu.

A.R Koyunoğlu Şehir Müze ve Kütüphanesi
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A.R Koyunoğlu Şehir Müze
ve Kütüphanesi ile Jüri
Özel Ödülünü alan Konya
Büyükşehir Belediyesine
ödülünü, Prof. Dr. Metin
Sözen ve Tarihi Kentler Birliği
Başkanı Nihat Çiftçi takdim
etti.

Yaşam Kültürü Müzesi
dalında ödül alan belediyelere
ödülünü Yusuf Ziya Yılmaz
takdim etti. (Gaziantep Konak,
Şanlıurfa, Kuşadası, Çatalca,
Efeler, Amasya, Battalgazi,
Denizli, Kepez, Kartal)

Arşiv ve Koleksiyon
Müzesi dalında ödül alan
belediyelere ödülünü Yalçın
Kurt takdim etti. (İzmir, Fatih,
Ortahisar, Malatya, Nilüfer,
Büyükçekmece)

Kent Müzesi dalında ödül
alan belediyelere ödülünü
Yaşar Karadeniz takdim etti.
(Bozüyük, Edirne, Bartın,
Havran, Trabzon, Taşköprü,
Bilecik)
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Milli Mücadele Müzesi
dalında ödül alan belediyelere
ödülünü Tahsin Babaş takdim
etti. (Kayseri, Şahinbey,
Samsun, Kahramanmaraş)

Arkeopark dalında
değerlendirilen Bornova
Belediyesi, ödülünü Fikret
Üçcan’dan teslim aldı.

Sanayi Müzesi dalında
değerlendirilen Samsun
Büyükşehir Belediyesi,
ödülünü Erdoğan Bilenser’den
teslim aldı.

Asım Güzelbey ise
yarışmaya katıldıkları
için Amasya, Bigadiç,
Karadeniz Ereğli,
Melikgazi, Mersin,
Sancaktepe ve
Uzundere’ye teşekkür
plaketlerini takdim etti.
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inceleme

KENT MÜZELERİ
KÜLTÜREL VARLIKLARI
YAŞANIR KILIYOR
Prof. Dr. METİN SÖZEN

ÇEKÜL Vakfı ve Tarihi Kentler Birliği
Danışma Kurulu Başkanı

D

oğal-kültürel varlıklar

Buradan kalkarak, somut-somut olmayan

zengini kentlerimiz,

mirası yeniden gözden geçirirken, “temel

birbirinden önemli başlıklar

başlıklara” da ulaşmış olacağız. Biliyoruz

altında geliştirdikleri

ki özgün varlıklarımızı yitirmeden bütün

girişimlerini yaşama

geçmiş birikim değerlendirildiğinde,

geçirmeye başladı. Geçmişin değişik

gelecekte de görünür bir değişim

nedenlerle göz ardı ettiği, yer yer geri dönüşü

olabilecektir. Böylece günümüzün gelişen

olmayan yanlışlıklarla dolu sürece, bir

teknolojileri eşliğinde, tüm kültürel

bakıma doğrularla cevap veren bir yaklaşım

birikimimiz kullanıma açılabilecek,

son yıllarda görünür kılındı. Bu “mutlu

müzeler gibi yeni yaratılara ve farklı

dönüşüm”, aynı hızla devam edebilirse, bir

ortamlara kavuşacaktır.

oranda ülkemiz gelecek doğa felaketlerinden
ve yaşanmaz kentlerden kendisini sıyırıp var
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Bu herkese düşen ortak sorumluluğu

olan kimliğini korumaya başlayacaktır.

acaba nasıl yükleneceğiz? Biraz geçmişe

Yanlışları giderici, yarınları olumlu

cevabı daha iyi anlaşılır. 21. yüzyılın

sürekliliğe yöneltici böyle bir yaklaşım, hiç

başlarında ÇEKÜL Vakfı “7 Bölge 7 Kent”

kuşkusuz bazı başlıkların sağlıklı ortamlara

projesine başlarken öncelikli koşullardan

kavuşturulmasıyla mümkündür. Neyin,

birisi kent ve ihtisas müzeleriydi. Bu

nerede, hangi nitelikte var olduğunu bilmek,

nedenle, Kemaliye ve Kastamonu’da

doğal olarak onlara çözüm yolu aramayı da

ilk örnekler ortaya çıkmış, ardından

kolaylaştırır. Biliyoruz ki bunun başında,

bunu Akseki ve diğer kentler izlemiştir.

ülkemizin öncelikle envanterli bir toplum

2000 yılında Tarihi Kentler Birliğinin

olması geliyor. Doğa ve kültür başta olmak

kurulmasıyla da artık sayıları 500’e

üzere her konuda güncellenmiş envanter ve

yaklaşan üye belediyelerde değişik

arşiv, yola çıkışta ilk başvurulacak kaynaktır.

başlıklarda kent ve ihtisas müzelerinin

Bu noktada ülkemiz, son yıllarda doğa-kültür

büyük bir coşkuyla yaşama geçmesi,

öncelikli bir envantere büyük oranda ulaştığı

toplumumuz için önemli bir dönüşüm

için, “geleceği de daha sağlıklı oluşturma”

hareketidir. Kamu-yerel-sivil-özel

şansını artırmaktadır.

birlikteliğini içeren bu dönüşümde

gidersek, bu sorunun zaman içindeki

en önemli nokta, “kent halkının kendi

Ayrıca ödüller ve uluslararası duyurular,

varlığından yarattığı değeri, kendi

kültürel bir yarışa dönüşmekte, gelişmenin

kentinde” görmesidir.

yolunu ve ivmesini artırmaktadır.

Ayrıca bu konuda her verinin değerli

Önümüzdeki yıllarda sürekli gezici sergiler ve

olduğunun anlaşılması, somut-somut olmayan

yıllık performans ölçümleriyle, “ülkemizin

mirasın yitirilmemesi, değerlerin kentte
kalması “bilinçli bir” yaklaşımdır. Burada
göz ardı edilmemesi gereken bir diğer nokta
da, yerel yönetimlerin kentlerindeki bir
kamu binasını korumaya alması ve çevresi
ile birlikte yaşam alanına dönüştürmesidir.
Böylece bir tarihi yapının da yaşama geçmesi
ayrı bir kazanımdır.

kültür ülkesi” olduğunu kanıtlar nitelikteki
bu girişimler, geleceğin yaşam ortamlarının
farklı olacağını göstermektedir. Kentlerin
varlık nedenlerinin ortaya çıkarılması ve
bugüne kadar ulaşılan sonuçlar, umut verici
bir gelecek tutkusudur. Çok zor koşullarda
başladığımız bu yaşamsal-kültürel yolun
başarısı ise, çeşitliliğe dayalı kalıcılığın
işareti olacaktır.

Tarihi Kentler Birliğinin her yıl verdiği
“Müze Özendirme Yarışması Ödülleri” ise,
bütünü görmeyi sağlamış, yeni bir etkileşim
alanı yaratmıştır. Ayrıca bunun somut
sonuçları da görülmüş, müzelerimiz Avrupa
Müze Akademisi Ödülleriyle uluslararası
ortamlarda da tanınır olmuştur. Çünkü yaygın
söyleme karşın kentler marka değil, yılların
birikiminin yoğunlaştığı, “kültürel kimliğin
oluştuğu” yerleşmelerdir. Halkımızın yaşam
özelliklerini yansıttığı, geleceğini geliştirdiği
özgün bir alandır. Bu, kentlerin kendilerini
açıklayabileceği bir sürekliliktir. Büyük bir
eğitim ortamıdır, gelecek kuşaklara kalıcı bir
armağandır.
Peki bu büyük birikim nasıl zenginleşerek
yaşama geçebilir? Tarihi Kentler Birliği ve
ÇEKÜL Vakfı uzmanlarının bugüne kadar
başlattıkları eğitim programları, uzmanların
yerinde verdikleri destekler, yayımlanan
kitaplarla bu süreklilik şimdiden 300’e
ulaşan çok yönlü müzelerle sağlanmış
bulunmaktadır. Oluşturulan “destek ve
izleme ağı”, hem yenilikleri aktarmakta hem
de her kuşak kentlinin yararlanması için
yeni düzenlemelerle müzeler tekdüzelikten
kurtulmaktadır. Bunların yanı sıra, geliştirilen
program doğrultusunda yapılan uygulamalar
ve müzelerin dinamikliğini yitirmemesi,
güçlü bir iletişimin daha şimdiden sağlanmış
olduğunu gösteriyor.
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değerlendirme

KÖKLERİNDEN
GÜÇ ALAN BİR TKB
TOPLANTISI
ALP ARISOY

Kent Çalışmaları Koordinatörü, mimar

K

astamonu’da düzenlenen

bulduk. Sürekliliğin öneminin altı özellikle

Tarihi Kentler Birliği

çizilen konuşmalarda, dünden bugüne ve

buluşması en kısa özetiyle,

bugünden yarına birliğin sorumluluğunun

birliğin gelecek vizyonuna

ancak devamlılık arz eden ilkelerle

olan inancının tazelendiği

sağlanabileceği özellikle vurgulanan konular

bir toplantı olarak değerlendirilebilir. TKB’nin
temellerinin atıldığı kentte tekrar biraraya
gelinmesi ve birliğe dünden bugüne öncülük
etmiş 4 farklı başkanın katılımı; Kastamonu
Buluşmasında hem kuruluş heyecanının bir kez
daha hatırlanmasına hem de temel ilkelerinin
devamlılığına olan güvenin yinelenmesine

arasındaydı.
TKB’in 18 yıllık başarı öyküsü kuşkusuz
sağlam düşünsel temeller kadar hayata değen
uygulamalarda da yatmakta. Kastamonu
buluşmasında TKB’nin koruma anlayışını
anlatan birlik başkanlarından sonra söz alan

imkân tanıdı.

Kastamonu Belediye Başkanı Tahsin Babaş’ın,

Kastamonu Buluşması öncelikle geçmişten

kapsamlı biçimde ifade eden konuşması, bu

günümüze TKB başkanlığını yürütmüş 4

bakımdan tamamlayıcı nitelikteydi.

başkanı biraraya getirmesi ve Yusuf Ziya
Yılmaz’ın liderlik bayrağını Urfa Büyükşehir
Belediye Başkanı Nihat Çiftçi’ye devretmesi
açısından önemliydi. Gerek birliğin kurucu
başkanı Erdoğan Bilenser’in gerekse Dr. Asım
Güzelbey’in konuşmaları ülkemizde kültür
mirasının korunmasına yönelik anlayışın yerel
yönetimlerin politikalarını nasıl etkilediği ve

söz konusu anlayışın uygulamaya yansımasını

TKB’in kurulma kararının alındığı şehir
olan Kastamonu, Türkiye’de kentsel ölçekte
korumanın da dikkat çeken merkezlerinden
biri konumunda. Kastamonu bu çerçevede
günümüzde TKB’nin de temel müdahale
yaklaşımına örnek teşkil eden önemli
uygulamalara ev sahipliği yapmakta. Kale-

koruma bilincinin hangi ideallere dayandığını

mahalle-çarşı üçgeni çevresinde kurgulanan

özetlemekteydi. Ancak bunun da ötesinde; söz

kentsel koruma stratejisinin yaşam alanlarına

konusu bilincin kentlerine olduğu kadar başta

yansımasını Kastamonu’nun gerek anıtsal

kendileri olmak üzere kentlilerin hayatlarına

eserleri, gerek geleneksel ticaret aksları ve

ne şekilde yansıdığını, başkanların kişisel

meydanları, gerekse de sokak ölçeğinde

deneyimleri üzerinden dinleme fırsatını da

sağlıklaştırma çalışmalarında rahatlıkla
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görebilmekteyiz. Geleneksel sivil Anadolu

bir dönemde bile yüksek bir katılımla

mimarisinin en karakteristik eserlerine sahip

gerçekleşen Kastamonu Buluşmasında, yerel

dokusu ile Kastamonu, dünden bugüne

yöneticilerin gündemini kültür mirasının

TKB içinde tartışılmış farklı ölçekteki

oluşturması başlı başına TKB’in 18 yıl önce

koruma model ve yaklaşımlarının pek

ortaya koyduğu vizyonla ilerlemeye devam

çoğunun gözlenebileceği bir kent olmuştur.

ettiğine işaret etmekte. Sahip olduğumuz

Özellikle bütüncül ve kapsayıcı bir koruma

kültürel mirası korumanın siyaset üstü

senaryosunu istikrarlı biçimde uygulamaya

bir sorumluluk verdiğini ve yaşadığımız

dönüştüren Kastamonu, TKB’nin korumada

topraklarda barışın teminatının da yine bu

süreklilik ilkesini başarıyla gözler önüne

miras olduğunu Kastamonu’da bir kez daha

sermekte.

hatırlama fırsatı bulduk.

Kastamonu Buluşması, bu yıl 2.’si
düzenlenen TKB Müzeleri Özendirme
Yarışması sergisi ve ödül törenine de ev
sahipliği yaptı. İlk yıl daha sınırlı bir tema
çerçevesinde, daha az sayıda katılımla
düzenlenen yarışmanın 2. yılında; hem
daha çok sayıda müze hem de farklı ölçek
ve karakterleri kapsayan geniş bir çeşitliği
birarada görme şansını yakaladık. “Her
kente bir kent müzesi” sloganı ile kurulduğu
günden bu yana, yerel yönetimlerin müzecilik
faaliyetlerini destekleyen TKB için 18
yılda 300’ü aşkın müzenin belediyeler
inisiyatifinde açıldığını görmek gurur
verici bir tablo. Kastamonu Buluşmasında
Müze Özendirme Yarışması sergisi işte bu
tablonun renkli bir yansımasını oluşturdu.
Kent müzelerinden sanayi müzelerine,
arkeoparklardan yaşam kültürü evlerine
farklı coğrafyalarda, farklı ölçeklerde,
farklı imkânlarla ama aynı koruma ilkesinin
eseri olan bu müzeler aslında söz alan
başkanlarımızın hepsinin vurguladığı
“koruma heyecanının” da birer kanıtı
niteliğinde. Müze Özendirme Yarışması
rekabeti değil; iyi örneklerin paylaşılmasını
amaçladığından, tüm katılımcıların kazandığı,
deneyim paylaşımına olanak sağlayan bir
platform olarak görülmeli. Değerlendirme
ekibi adına kendi müze deneyimlerini aktaran
Ahmet Erdönmez’in ödül töreninde yaptığı
konuşma da bu paylaşım ortamına değerli bir
katkıydı.
Ülkemizin genel seçimlere hazırlandığı
ve siyasi gündemin çok yoğun olduğu
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Kastamonu, iyi derecede korunmuş Osmanlı ve sivil
mimarlık örneklerinin yanı sıra, doğal mirasıyla da dikkat çeken;
tarihi kentlere koruma ve yaşatma çalışmalarında öncü
olmuş bir kent.
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Kastamonu konakları
Sadece Kastamonu kent merkezi içinde
yer alan 564 adet taşınmaz kültür
varlığından 400 tanesini yaşları bir
yüzyılı aşan sivil mimarlık örnekleri
oluşturuyor. Batı Karadeniz Bölgesinin
tescilli sivil mimarlık yapı stoğunun büyük
bölümünü elinde tutan Kastamonu’da
kent merkezinden sonra konak yoğunluğu
açısından sıralamada İnebolu, Taşköprü
ve Tosya ilçeleri geliyor. Kastamonu’da
konaklar, şehrin kültürel kimliğinin
korunmuş öğesi olarak göze çarpıyor.
Kastamonu’nun coğrafi yapısındaki değişik

Ilgaz Dağı Milli Parkı

etmenlerden dolayı sivil mimarlık örnekleri

Kastamonu ve Çankırı sınırları içinde bulunan Ilgaz Dağı Milli Parkı, kent merkezine

zengin bir çeşitlilik sunuyor. Özellikle
kent merkezinde yer alan konaklarda,
her bir yapının ön cephesinde farklı bir
mimari tasarım ve estetik anlayışı dikkat
çekiyor. Bu özellik de belirgin anlamda
bir “Kastamonu konağı”nın değil, 400
farklı mimari tipolojinin varlığı anlamına
geliyor. Kastamonu’nun binlerce yıllık
kültür birikiminin yanında, kentin özellikle
Beylikler ve Osmanlı dönemlerinde bir
idari merkez olması, ülkenin her yanından

40 kilometre mesafede bulunuyor. Orta Anadolu’dan Kuzey Anadolu’ya geçiş
kuşağında yükselen Ilgaz Dağı, değişik karakterlerde vadiler, sırtlar ve doruklardan
meydana geliyor. Türkiye’nin en uzun ve hareketli kırık hattı olan Kuzey Anadolu
Fayı, Ilgaz Dağının güney eteklerinden geçiyor. Dağın eteklerinden doruklarına
doğru karaçam, kızılçam, köknar ağaç türleri; zengin bir orman altı topluluğu;
endemik bitki türleri; akarsuları ve bu zengin doğanın oluşturduğu şartlar karaca,
geyik, yaban domuzu, kurt, ayı, tilki gibi yaban hayatı türlerine uygun yaşama
ortamından söz ediliyor. Milli parkın diğer güzel yanı, kış sporlarına imkân tanıyor
olması. Kayak sporu yapmayı ve izlemeyi sevenler, Ilgaz Dağını özellikle tercih
ediyor.

gelen yönetici, memur, asker, zanaatkâr ve
tüccarın kendi kültürleri ile burada var olan
kültürel alt yapının buluşması, söz konusu
mimari çeşitliliği açıklıyor.

Pompeiopolis - Zımbıllı Tepe Höyüğü
İsmini, kurucusu general Pompeius Magnus’tan alan Pompeiopolis, MÖ 64-63
yılında Karadeniz Bölgesinin iç kısımlarında kurulan Roma kentlerinden biri
olarak biliniyor. İklim şartları ve yüzyıllar boyunca taş ocağı olarak kullanılması
nedeniyle antik kent yapı kalıntıları pek görülmez. Pompeiopolis’in tahriplerle
yok olmasını önlemek ve tarihe yeniden kazandırmak için
Münih Ludwig-Maximilians Üniversitesinin Klasik
Arkeoloji Enstitüsü tarafından 2006 yılından beri
bilimsel kazılar sürdürülüyor. Bu zamana kadar
yapılan kazı çalışmalarında antik kent hakkında
önemli veriler ortaya çıkarıldı; kentin yayıldığı
alan, geç antik sur duvarlarının gidişi, hamamlar,
pazar yerleri, villalar gibi binalar kısmen görünür
hale geldi. Muhtemelen geç antik devir sur duvarlarında
devşirme olarak kullanılmış bir mezartaşı, antik kentteki
yaşam hakkında bir fikir veriyor. Kadın dünyasına ait sembollerin bulunduğu
mezar üzerinde bulunan Yunanca yazıtta şu cümle yer alıyor: “Bu mezar taşını,
kendisiyle anlayışlı ve dindar bir şekilde yaşayan eşlerin en tatlısı Kenis’in
anısına kocası diktirdi.”
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TEKİRDAĞ’DA MİRAS ATÖLYESİ İLE
KORUMA ÇALIŞMALARI
Tescilli yapı varlığıyla Anadolu’nun zengin kentleri arasında yer
alan Tekirdağ, tarihi ve kültürel miras değerlerini korumak üzere bir
“miras atölyesi” kurdu. Atölye ile tarihi yapıların ayağa kaldırılması
ve kent kültürünün canlandırılması hedefleniyor.

ürkiye’nin en fazla göç alan

tarihi zenginlikleri ve kültürel değerlerinin

başlıca kentlerinden biri

görünür olması, bir farkındalık yaratılması

Tekirdağ. Coğrafi ve tarihi

gerektiğini belirten Tekirdağ heyeti,

konumu nedeniyle bir geçiş

yürüttükleri çalışmaları aktardı.

T

ve buluşma noktası olan

Tekirdağ’ın ilçeleri de kent merkezi kadar

764 adet tescilli kültür varlığı bulunan

tanınıyor. Çerkezköy, Çorlu, Hayrabolu,

“miras” konulu iki atölye düzenlendi.

Malkara, Marmara Ereğlisi, Muratlı, Saray,

“Miras Atölyesi” Süleymanpaşa ve

Şarköy, Ergene, Kapaklı ilçeleri kısmen

Şarköy’ü kapsayacak şekilde ve kentin

turizm kısmen de teknoloji ve sanayi yönü

yaşam kültürü ile kültür varlıklarını

kuvvetli merkezler olarak göç alıyor.

korumak içeriğiyle gerçekleştirildi.
Süleymanpaşa ve Şarköy mahallelerini iki

58

Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı

ayrı öbek halinde gruplandırarak, atölyeyi

Kadir Albayrak, mimarlar Dilşad Ergin,

de iki aşamada gerçekleştiren Tekirdağ

Şeyda Arguner Dana, Neşat Erdoğan,

Büyükşehir Belediyesi, büyük ölçüde hasar

E. Şule Güvenç ile arkeologlar Şuayip

gören eski kent dokusunun yoğunlaştığı

Özer ve Eda Erdem’den oluşan uzman

mahallelerde restorasyon ve işlevlendirme

heyet, ÇEKÜL Vakfında düzenlenen

çalışmalarına başladı. Atölyenin amacı

Çarşamba Kent Toplantıları kapsamında

yapı-mahalle-kent ölçeğinde restorasyon

ÇEKÜL ekibiyle biraraya gelerek, kentin

ve işlevlendirme yapmakla sınırlanmayıp,

kültürel ve tarihi miras çalışmalarını, göç

restore edilen evlerin, yaşanmışlıklarıyla

ve göçün kente etkilerini anlattı. Hızla

gelecek kuşaklara aktarılmasını sağlamak.

büyüyen Tekirdağ ve Trakya bölgesinin

Bu amaçla bir sözlü tarih çalışması da,

atölye gündeminde yer aldı. Bir zamanlar
ipek böcekçiliğinin yoğun bir şekilde
sürdürüldüğü Uçmakdere ve Trak Kralı
Seuthes’in kıyı bölgesindeki kentlerinden
biri olarak bilinen ve bugün Gaziköy
sınırları içinde yer alan Ganos Antik Kenti,
Tekirdağ heyetinin, üzerinde yoğunlaştığı
merkezler oldu. ÇEKÜL uzmanları da
Ganos Antik Kentinin konumu nedeniyle
denizin önemini vurguladı; Ortodokslar
için kutsal kabul edilen Ganos Dağı ile
ilgili çalışmaları yapılması ve Ganos
Dağının gezi rotalarına dahil edilmesi
gerektiğini belirtti. ÇEKÜL uzmanları
ayrıca, Uçmakdere Köyünün kurumsal
kimlik çalışması ve yol haritası yapılması
gerektiğini söyleyerek, daha önce ÇEKÜL
Vakfının çalıştığı Apçağa Köyünü örnek
olarak gösterdi. Projeler arasında etkileşim
olması gerektiğini belirten uzmanlar,
inceleme yapmak ve çalışmaları izlemek
üzere Miras Atölyesi çalışma alanına
gitmeyi de planları arasına aldı.
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ESKİGEDİZ’İN TARİHİ CANLANIYOR
İzleri Frigya Dönemine kadar uzanan, Kütahya’nın tarihi ilçesi
Eskigediz, kent müzesiyle müzeli kentler arasına katıldı.
Kentte restorasyon ve sağlıklaştırma çalışmaları da devam ediyor.

B

ilinen en eski bilgilerin

koruyor. Kent, kültür turizmi alanında etkin

Frigler Dönemine ait olduğu

varlık gösterebilmek ve kimlikli yapısını

Eskigediz, Kütahya’nın

güçlendirmek üzere, çalışmalarını sürdürüyor.

tarihi ilçelerinden biri.

Eskigediz Belediye Başkanı Ercan Şimşek,

Eski adı Ermüs olan Gediz

Çayı üzerinde kurulmuş olan kent, kurulduğu
dönemde konumuyla özel bir noktada
bulunuyordu. Bölgede Murat Dağının geçit

aktarmak ve projeleri görüşmek üzere,
Çarşamba Kent Toplantıları kapsamında
ÇEKÜL uzmanlarıyla biraraya geldi.

veren tek noktasına konumlanan Eskigediz’in

Kocabahçe Meydanı düzenlenmesi ve sokak

coğrafi yapısı, dikkate değer. Bulunduğu

sağlıklaştırma çalışması yapılan kentte,

vadinin Frigya Döneminde göl olduğu

İslam öncesi döneme ait 50 kadar heykel

düşünülen yerleşme içinde “Koca Kayıkhane”

bulunduğunu belirten Şimşek, kentte bulunan

olarak anılan bir mevkiinin yer alması,

tarihi çeşme, cami, köprü, çamaşırhane, su

kayalara oyulmuş basamaklara ve tokmaklara

yolu, su kemeri, su deposu ve askeri binaların

rastlanması, bu düşünceyi destekleyen veriler

koruma altına alındığını vurguladı.

olarak sıralanıyor.

60

kentte sürdürülen çalışmalarla ilgili bilgileri

Kentteki en önemli sosyal yapı örneğinin

Eskigediz, 1970 yılında yaşanan depremle

tescilli çamaşırhane olduğunu söyleyen Ercan

önemli ölçüde hasar görmüş ve dönemin

Şimşek, yapının yeniden işlevlendirilmesinin

Bakanlar Kurulu kararıyla taşınmış. Kentte

planlandığını belirtti. Bu yıl 6-10 dönümlük

Hisarardı’ndaki antik yerleşmeye su

lavanta ekimi ile 1500 adet ıhlamur ağacı

taşımak için yapıldığı sanılan su kemeri ile

dikimi yapılan kentte sera ve organik ürün

yapımında iki mermer heykelin devşirme

yetiştiriciliği çalışmalarının devam ettiği

malzeme olarak kullanıldığı Debboy

belirtildi. Yerelde üretilen ürünler için

Köprüsü günümüzde hâlâ varlığını ve işlevini

kadınlar pazarının açılması da planlanıyor.

Ancak kentte tamamlanan en önemli
çalışmalardan biri, Eskigediz Kent Müzesi.
Bir Osmanlı Dönemi yapısı olan ve 1553’te
inşa edilen Gazanfer Ağa Hamamının
restore edilmesi ve kent müzesi olarak
işlevlendirilmesiyle müzesi olan kentler
arasına katılan Eskigediz’de yapılan
çalışmalar ÇEKÜL uzman heyeti tarafından
değerlendirildi.
Gediz Çayının kent için önemli bir doğal
miras olduğunu hatırlatan ÇEKÜL uzman
heyeti, kentin ÇEKÜL ve TKB’nin ortak
yürüttüğü “İçinden Su Geçen Kentler
Programı” kapsamında değerlendirilmesi
gerektiğini belirtti. Kent Müzesi olarak
işlevlendirilen Gazanfer Ağa Hamamının
etrafındaki alanın düzenlenmesi; Kent
Müzesi ile 2019’daki Tarihi Kentler Birliği
Müze Özendirme Yarışmasına başvurusunun
yapılması; somut olmayan kültürel miras ile
ilgili çalışmalar yapılması; yerel ürünlerin
turizme kazandırılması; işlevlendirilmesi
planlanan çamaşırhanenin basit onarımının
yapılması ve başlıca öneriler arasında
yerini aldı.
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kitaplık...

Yavuz Sultan Selim Dönemi
ve Bursa
I. (Yavuz Sultan) Selim, 1470 yılında babası II.
Bayezit’in sancak beyi olarak bulunduğu sırada,
Amasya’da doğdu. Kaynaklarda daha küçük yaşta
iyi bir eğitim gördüğü; Arapça ve Farsça, binicilik ve
atıcılık konusunda dersler aldığı belirtilir. Osmanlı
belgelerinde adı Selim Şah diye geçmekle birlikte,

Kastamonu Kültürü 1
Kentin adının MÖ 2000-1300 yılları arasında hüküm
süren, Sümerlerin en eski bir kolu olan Gasgalar’a
dayandığı belirtilmiştir. Bir zamanlar “Kastamoniya”
olarak anılan kenti seyyah İbn-i Batuta, “Kastamuni”
olarak ifade etmiştir. Kastamonu’nun bilinen tarihi, Hitit
İmparatorluğu ile başlar. Hititlerden sonra Frigya, Lidya
Krallıkları, Persler, Pontus Krallığı, Roma İmparatorluğu,
Bizans İmparatorluğu, Danişmentliler, Selçuklular,
İsfendiyaroğulları ve Osmanlı İmparatorluğu hâkimiyetine
giren kentte bu medeniyetlerin izlerini okumak mümkün.
Karadeniz’in kültür zengini kentlerinden Kastamonu
bu zenginliği; türküler, hikâyeler, maniler, atasözleri,
bilmeceler, yemekler, kıyafetler, oyunlar, el sanatları ve
mimari eserler aracılığıyla izlenebilir. Öğretmen, folklorcu
ve yazar Ata Erdoğdu tarafından yazılan Kastamonu
Kültürü 1 isimli bu kitap, 1970’lerden itibaren devam
eden araştırmalar ve güncellenen bilgileri biraraya
getirmiş. Kastamonu Belediyesi tarafından basılan
kitapta kentin tarihi, coğrafyası, folklorik yapısı, maniler,
ninniler, efsaneler, atasözleri, bilmeceler, batıl inançlar,
adetler, yöresel yemekler, kıyafetler, çocuk oyunları,
halk türküleri, TRT arşivinde bulunan türküler ve halk
hikâyelerine yer verilmiş. Kastamonu’nun TÜRKSOY
(Uluslararası Türk Kültürü Teşkilatı) tarafından 2018
Türk Dünyası Kültür Başkenti seçildiği bu dönemde
yayımlanmış olmasıyla da dikkate değer bir çalışma.

kendi döneminde sert mizaçlı, cesaretli ve atak olması
sebebiyle “Yavuz” lakabıyla tanınmıştır. I. Selim,
şehzadeliği döneminde birçok kentte kalsa da, Bursa
onun için ayrı bir öneme sahip olmuştur. Bursa I. Selim
için taht mücadelesi ve sultanlığa giden yolda önemli
bir dönüm noktası olarak bilinir. Bu kitap, Osmangazi
Belediyesi tarafından, Bursa’nın fethinin 692. yıl
dönümü dolayısıyla “Yavuz Sultan Selim Dönemi ve
Bursa” adıyla düzenlenen sempozyumdaki bildirileri
içeriyor. Selimnameler, I. Selim gravürleri, kutsal
emanetlerin imparatorluğa getirilmesinde I. Selim’in
payı, I. Selim’in Orta Asya politikaları, dönemin
sikkeleri, ulemaları, Bursa kadı sicillerinde I. Selim’in
ipek yasağı, dönemin Bursa şer’iye sicilleri ve daha
birçok konuyu ele alan bildiriler, alanın uzmanları ve
araştırmacılar tarafından hazırlanmış.

Eski Maraş’ta Meslekler
Modernleşme sonrasında Türkiye’de sanayileşme, ekonomik kalkınmanın en büyük hedefi
olmuş ve kentlerde farkı sektörlerde birçok fabrika açılmıştır. Ancak bu fabrikalaşma
süreci el sanatlarını derinden etkiledi. Bu değişimin etkili olduğu kentlerden biri de
Kahramanmaraş’tır. Kahramanmaraş’ta bilinen veya bilinmeyen 50’den fazla el sanatı ve el
sanatıyla ilişkili zanaat bulunuyor: Bakırcılık, köşkerlik, dokumacılık, külekçilik, dericilik,
saraçlık, nalbantçılık, semercilik, bıçakçılık, keçecilik, demircilik, kalaycılık, hallaçlık,
yorgancılık, bekerecilik, tarakçılık, çulfacılık, kavaflık, şıracılık, yazmacılık, yemenicilik,
taşçılık, oymacılık, kuyumculuk ve daha niceleri. Kahramanmaraş Belediyesi tarafından
yayımlanan kitapta sözü edilen bu mesleklerin bir kısmına özel olarak odaklanılmış.
Meslekler; açıklamalar, mesleği icra edenler, anekdotlar ve fotoğraflar eşliğinde biraraya
getirilmiş.
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Geçmişten Günümüze
Erzurum Kalesi
Uygarlıklar yarımadası Anadolu’da kalelerin ilk örnekleri Hititler
döneminde yapılmakla birlikte, 4. yüzyılda Roma Döneminde
kaleler daha da yaygınlaştı. 7. ve 8. yüzyıllarda eskiçağ kentleri,
kale-kentlere dönüştü. 11. yüzyılda Anadolu’da, Selçuklular
tarafından Haçlılara ve Moğol istilasına karşı, Beylikler döneminde
ise egemenlik mücadeleleri nedeniyle inşa edilen savunma
yapılarının en yetkin örnekleri yükseldi. Kalelerin inşası Osmanlı

Başlangıçtan Halkevlerine
Trabzon’da Tiyatro
Karadeniz’in önemli kentlerinden Trabzon,
ticaret yolları üzerinde bulunması sebebiyle
farklı kültürlerin etkileşim halinde olduğu,
kültürel anlamda gelişmiş bir liman kenti olarak
şekillenmiş; bir taşra kenti olmasına rağmen
kültürel anlamda zengin bir birikime sahip
İzmir, İstanbul ve Selanik gibi kentlerle birlikte
anılmıştır. Trabzon, 19. yüzyıl sonlarında bir
tiyatro binasına sahip olan nadir kentlerden
biridir. Osmanlı’nın bıraktığı tiyatro mirası
Cumhuriyet Döneminde de devam ederken, Erken
Cumhuriyet Döneminde kurulan “halkevleri”,
tiyatro kültüründe önemli rol oynamıştır. Trabzon
da halkevinin açılmasıyla Ankara’dan sonra en
çok oyunun sahnelendiği kent olmuştur. Karadeniz

Döneminde devam etti. Anadolu’daki en önemli kalelerden biri
de Erzurum Kalesidir. Erzurum Kalesinin ilk inşası, MÖ 1. binde
bölgeye hâkim olan Urartular’a kadar uzandığı iddia edilmiş olsa da,
günümüze kalenin inşasının MS 5. yüzyılda, Bizans İmparatorluğu
döneminde yapıldığı biliniyor. Erzurum Kalesi, Osmanlı Döneminde
de kullanılmış, bu dönemde kaleye İç Kale Mescidi, Kırklar Türbesi,
Ebu İshak’ı Kazeruni Türbesi ve Ali Ağa Çeşmesi eklenmiştir. Kale,
birisi şehrin güvenliğini sağlayan muhafız askerlerin bulunduğu iç
kale, diğeri de halkın ikamet ettiği, cadde, sokak ve mahalleleri de
içine alan dış kaleden oluşmaktadır. Erzurum Büyükşehir Belediyesi
tarafından yayımlanan bu kitap, kentin tarihi, kent tarihindeki
siyasi olaylar ve savaşlar, Bizans’tan Cumhuriyet Dönemine kadar
kalenin inşası, geçirdiği onarımlar,
değişikler, mimari yapısı detaylı bir
biçimde incelenmiş. ÇEKÜL Vakfı
ve Tarihi Kentler Birliği gündeminde
olan “Kaleli Kentler” kapsamında
bu kitap önemli bir çalışma olarak
değerlendirilebilir.

Teknik Üniversitesi öğretim üyeleri Ömer İskender
Tuluk ve Veysel Usta tarafından kaleme alınan
kitap, 19. yüzyıldan halkevlerine kadar olan
dönemde, tiyatro faaliyetlerinin Trabzon’un kültür
hayatındaki rolünü ele alıyor. Bu ayrıntılı çalışma,
kent kültürünü halkevleri olgusu ve tiyatro
bağlamında ele almasıyla da ilgiye değer.

Somut Olmayan Kültürel Miras Tokat
“Somut olmayan kültürel miras”; sözlü anlatımlar, sözlü gelenekler, gösteri sanatları, toplumsal uygulamalar,
ritüel ve festivaller, halk bilgisi, evren ve doğa ile ilgili uygulamalar, el sanatları geleneği gibi kültürel
ürünleri ve üretim süreçlerini ifade eden bir kavramdır. UNESCO 2003 yılında Paris’te düzenlenen 32.
Genel Konferansında, Somut Olmayan Kültürel Mirasın Korunması Sözleşmesini kabul etmiş, Türkiye de
2006’da Somut Olmayan Kültürel Mirasın Korunması Sözleşmesinin Uygun Bulunduğuna Dair Kanun ile
bu sürece dâhil olmuştur. Kentlerde yapılan çalışmaların bir kısmı Somut Olmayan Kültürel Miras ile ilgili
konulara veriliyor, toplanan malzeme kültür müdürlükleri, valilikler vb. kurum ve kuruşlar aracılığıyla yayına
dönüştürülüyor. İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü Tokat Valiliği tarafından hazırlanan bu kitap, Tokat’ın Somut
Olmayan Kültürel Mirasına odaklanıyor. Kitapta UNESCO Yaşayan İnsan Hazinesi olarak kabul edilen kaval
üreticisi Yaşar Güç, geleneksel meslekler ve el sanatları, gösteri sanatları, toplumsal uygulamalar, ritüeller,
yemek kültürü, sofra kültürü, mutfak, geleneksel giyim-kuşam gibi bölümler yer alıyor.
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Gümüş (Ali Bey)
Değirmeni

Ortahisar Tarih Müzesi Arşivi
Belgelerinde Pontus Meselesi

Amasyalı Strabon (MÖ

Pontus Meselesi (Sorunu), 19. yüzyılın ortalarında Yunan

65-MS 23) “Geographika”

bağımsızlık hareketiyle ortaya çıkmış ve I. Dünya Savaşı

(Coğrafya) adlı eserinde,

sonrasında Doğu Karadeniz bölgesinde bağımsız bir devlet

Anadolu tarihinde bilinen
ilk su değirmenlerinin
Tokat-Niksar yakınlarında,
Lykos (Kelkit) Irmağı
üzerinde, Mithridates
Krallığı döneminde,
MÖ 2. yüzyılda inşa
edildiğini yazar. Su değirmenleri, yaygın olarak tahıl
öğütmek için kullanılsa da, Avrupa’da kumaş, kâğıt
ve hatta demir üretiminde de kullanılmıştır. Burdur, su
değirmenlerinin yoğun olduğu Osmanlı kentlerinden
biridir. Burdur’da 19. yüzyılda çok sayıda değirmen
olduğu bilinmektedir. Gümüş (Ali Bey) Değirmeninin de
yer aldığı Burdur Çayı üzerinde 12 adet değirmen vardır.
Gümüş Değirmeni 19. yüzyılda mevcut olan su gücüyle
çalışan eski değirmenlerden biridir. Zamanla endüstriyel
sisteme geçirilmiştir. Yapı günümüzde atıl durumdadır.
Geçen aylarda Burdur’da yapılan TKB Bölge
Toplantısında bu değirmen de gündeme gelmiştir. Burdur

kurulması çabası çerçevesinde gelişmiştir. Ankara’da kurulan
TBMM Hükümeti, 1920 yılı başlarında bir yandan Milli
Mücadeleyi sürdürürken diğer taraftan da Pontus meselesi ile
uğraşmak zorunda kalmıştır. Milli Mücadele sonrasında Pontus
meselesi Lozan Konferansı’nda tartışılmış ve Türk ve Rum
ahalinin mübadele edilmesi kararı alınmıştır. Ortahisar Belediyesi
tarafından yayımlanan bu kitap, 2016’da açılan Ortahisar
Belediyesi Trabzon Tarih Müzesinde yer alan ve Pontus merkezli
yazışmaları, belgeleri biraraya getiriyor; bölgede yaşanan olaylara
ilişkin bilgileri içeriyor. Doğu Karadeniz bölgesinden sorumlu
olan 15. Kolordu Komutanı Kazım Karabekir Paşa ile Trabzon
Valiliği arasında geçen yazışmalara ilişkin belgeler, sürecin arka
planına ışık tutuyor. Kitap, müzede yer alan 5 bini aşkın belge
arasından seçilerek hazırlanmış. Ortahisar Belediyesi Trabzon
Tarih Müzesi, Tarihi Kentler Birliği
tarafından bu yıl ikincisi düzenlenen
Müze Özendirme Yarışmasında Arşiv
ve Koleksiyon Müzeleri dalında ödüle
değer bulundu.

Belediyesi Kültür Yayınları tarafından yayımlanan bu
çalışmada kentin tarihi, su kültürü, değirmen türleri, su
değirmenleri ve değirmenin mimari özellikleri detaylı bir
biçimde inceliyor.

Yıldız Sarayı Fotoğraf Koleksiyonu Üzerinden
Osmanlı-Almanya İlişkileri
19. yüzyılın ilk yarısında Fransız sanatçı Jaques Louis Mande Daguerre’nin fotoğraf makinesini icat
etmesiyle birlikte dünyanın görsel envanterinin ilk adımları atılmıştır. II. Abdülhamit de bu yeni icadın
olanaklarından mümkün olduğunca yararlanmış ve fotoğrafın istihbarattan kimlik tespite, mimariden tarihi
ve kültürel tanıtım alanlarına kadar kullanılmasını teşvik etmiştir. Fransa, İngiltere, ABD ve Almanya gibi
ülkelerin yöneticilerine, Osmanlı’nın, “şark”ın öte yanını, güçlü tarafını gösteren albümler gönderilmiştir.
Böylece Yıldız Sarayında büyük bir fotoğraf koleksiyonu oluşmuştur. 911 adet albümde toplanan 36 bin
585 kareden meydana gelen bu koleksiyon İstanbul Üniversitesi Nadir Eserler Kütüphanesinde muhafaza
edilmektedir. Yıldız Teknik Üniversitesi, Sultan II. Abdülhamid Uygulama ve Araştırma Merkezi tarafından
yürütülen, Kültür ve Turizm Bakanlığının desteğiyle hayata geçirilen proje kapsamında II. Abdülhamit’e
ait fotoğraf koleksiyonunda yer alan fotoğraflardan oluşan özel seçki Yıldız Sarayı Fotoğraf Koleksiyonu
Üzerinden Osmanlı-Almanya İlişkileri adıyla kitaplaştırıldı. Kitap, geçmişi uzun yıllara dayanan Türk-Alman
toplumu arasındaki ilişkilerin tarihi boyutunu ve derinliğini fotoğraflar üzerinden okuma şansı sunuyor.
64

