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Kataloğu yayimlandi.

23 müzenin yer aldiği Yarişma Kataloğuna 
www.tarihikentlerbirligi.org adresinden ulaşabilirsiniz.



Değerli okurlar; 2000 yilinda 52 belediyenin kuruluşuna imza 
attiği Tarihi Kentler Birliği 20’inci yaşini kutlamaya hazirlaniyor. 
18 Haziran tarihindeki TKB İstanbul Buluşmasinda yapilan 1. Olağan 
Meclis Toplantisi seçimlerinde başkanlik görevini devraldim. 20’inci 
yila doğru bu onuru bana yaşatan tüm meclis üyelerine yürekten 
teşekkür ederim. Yeni TKB yönetimine başarilar dilerim. 

Meclis toplantisinda üyeliğe kabul edilen Uşak’in Ulubey Belediyesi 
ile Artvin’in Arhavi Belediyesi de koruma yolculuğuna başlamak için 
önemli bir adim atmiş oldu. Yeni üyelerimizi tebrik eder, her zaman 
yanlarinda olacağimizi bilmelerini isterim. 

TKB İstanbul Buluşmasinda önemli bir başliğimiz daha vardi: 
Müze Özendirme Yarişmasi Ödül Töreni. 2017 yilinda başlattiğimiz 
yarişmaya bu yil 21 belediyeden 23 müze başvurdu. 455 TKB üyesinde 
açilan müzelerin sayisi 277’ye ulaşti; 57’si ise tefriş ve planlama 
aşamasinda. 10’uncu yilimizda başlattiğimiz “Her kente bir kent 
müzesi” kampanyasiyla, bellek mekânlarimiz hizla ve imkânlar 
dâhilinde yeni teknolojileri de kullanarak açiliyor. 

ÇEKÜL Vakfi ile birlikte yürüttüğümüz “Kirsal Miras Programi” ise yil 
sonuna kadar farkli alanlarda yapilacak inceleme ve raporlamayla 
önemli verilere ulaşacak. Tarihi Kentler Birliği olarak doğal ve kültürel 
mirasin korunmasinda tüm üyelerimizden, sorumlu olduklari kirsal 
alanlarda da üst düzeyde hassasiyet beklediğimizi belirtmek isterim. 
TKB’nin siyaset üstü yaklaşimi, sadece kentlerde değil, köylerimizde 
de koruma-yaşatma seferberliğine büyük katkilari olacaktir. 

Yerel Kimlik dergisi, saydiğim bu tüm koruma başliklarimizi, size 
uzman görüşleriyle birlikte, örnekler eşliğinde anlatabildiğimiz 
önemli bir yayim. Takip ettiğiniz, okuduğunuz ve paylaştiğiniz için 
TKB yönetimi adina teşekkür ederim. 

Saygilarimla.    

20’İNCİ 
YILA DOĞRU…
Hayrettin Güngör 

TKB ve Kahramanmaraş
Büyükşehir Belediye Başkani

TARİHİ KENTLER 
BİRLİĞİ YÖNETİMİ 

TKB Başkanı
Hayrettin Güngör, 
Kahramanmaraş Büyükşehir 
Belediye Başkani

Meclis Başkan Vekilleri
Recep Gürkan, Edirne Belediye Bşk.
Mehmet Sari, Amasya Belediye Bşk.

Encümen Üyeleri
Alp Kargi, Merzifon Belediye Başkani 
Cemal Akin, Bartin Belediye Başkani 
Memduh Büyükkiliç, Kayseri 
Büyükşehir Bld. Bşk. 
Mustafa Dündar, Osmangazi Bld. Bşk. 
Selahattin Gürkan, Malatya 
Büyükşehir Bld. Bşk. 
Şükrü Genç, Sariyer Belediye Başkani
Ülgür Gökhan, Çanakkale Bld. Bşk. 

Plan ve Bütçe Komisyonu Üyeleri
Bülent Kantarci, Çaycuma Bld. Bşk. 
Metin Oral, Altinova Belediye Başkani 
Emin Ersoy, Havran Belediye Başkani 
Halil Öztürk, Elmali Belediye Başkani
Zehra Özyol, Gümüşhaciköy Bld. Bşk.

Meclis Divanı Kâtip Üyeleri
Ali Orkun Cengiz, Burdur Bld. Bşk.  
Mehmet Sait Kiliç, Oğuzeli Bld. Bşk. 
Özdilek Özcan, Niksar Bld. Bşk. (Yedek)
İbrahim Sadik Edis
Vezirköprü Belediye Başkani (Yedek) 

Genel Sekreter
Sezer Cihan, Gaziantep Büyükşehir 
Belediyesi Genel Sekreteri

Danışma Kurulu
Prof. Dr. Metin Sözen (Başkan)
Dr. Asim Güzelbey
Erdoğan Bilenser
Dr. Fikret Nesip Üçcan
Fikret Toksöz
Prof. Dr. Haluk Abbasoğlu
Hasan Özgen
Kayhan Kavas
Mehmet Özhaseki
Mithat Kirayoğlu
Prof. Dr. Ruşen Keleş
Süleyman Elban
Prof. Dr. Ülkü Azrak
Yusuf Ziya Yilmaz
Prof. Dr. Zekai Görgülü
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Tüm bu kelimeler, tarihi kentler ve tabii ki Yerel Kimlik dergisi 
için çok önemli. Çünkü her biri için özenle planlanan koruma proje 
ve uygulamalarina ve bu başliklar altinda geliştirilen yeni kavramlara 
taniklik ediyoruz, sayfalarimizda yer veriyoruz. 58’inci sayimizda 
3 inceleme yazisi, 1 dosya, Anadolu’dan koruma haberleri ve çoğunu 
raflarda göremeyeceğiniz, bin bir emekle hazirlanan, kentlerin 
belleğini kayit altina alan kitaplar ilgiyle okunmayi bekliyor. 

Uzun yillardir Anadolu yeme-içme kültürü üzerine araştirmalar 
yürüten, bu konuda kitaplar yayimlayan Ayfer Yavi, yeni sayimizda 
yemeğin arkeolojik tarihini anlatiyor. Buğdayin yolculuğunu merak 
edenler ve kent müzelerinde yeme-içme kültürüyle ilgili bölümler 
hazirlayanlar için önemli bir yazi. 

TKB ve ÇEKÜL’ün uzun soluklu koruma programlarindan biri 
olan kirsal miras, yeni bir planlamayla alanda yeniden çalişilmaya 
başlandi. 57’inci sayimizda ilkine yer verdiğimiz “Kirsal Mirasin İzinde” 
başlikli inceleme yazisinin devami niteliğindeki “Kirsal Mirasin 
Yaşatilmasinda İşbirliği” yazisi, yine Alp Arisoy tarafindan kaleme 
alindi; Vakifli ve Apçağa köylerindeki dayanişma örneği, öğrenmeye 
değer. 

Aşaği Firat Havzasi, Anadolu coğrafyasinin hem doğal hem de 
kültürel mirasi en yoğun alanlarindan. Yukari Firat Havzasinda ve 
bölgedeki farkli kurum ve sivil toplum örgütlerinde çalişmiş, koruma 
alaninda deneyimli Levent İskenderoğlu ise, havza örgütlenme 
modelini imece üzerinden paylaşiyor.  

TKB Müze Özendirme Yarişmasi Ödül Töreni, 18 Haziran’da yapildi. 
Birincisi olmayan, herkesin kazandiği bu yarişma, TKB’nin koruma 
projelerini özendirme yaklaşimiyla hazirlandi. Müzelerine kavuşan 
kentlerin hepsinin başarili sayildiği, projeden çok koruma bilincinin 
değer taşidiği yarişmanin detaylari da yine ilerleyen sayfalarda 
karşiniza çikacak.    

İyi okumalar.        
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ÇEKÜL Vakfinin TKB bünyesinde, kirsal yerleşkelerin 
günümüzdeki dönüşümünü mercek altina aldiği “Kirsal 
Miras Programi”, farkli saha çalişmalari ve paydaş toplantilari 
ile devam ediyor. 2019 yilinin başindan beri 4 bölgede süren 
çalişmalar, farkli kültür coğrafyalarindaki köyleri karşilaştirma 
imkâni verirken, bu köylerin deneyimlerinden edinilen 
kazanimlar kirsal mirasin “nasil” yaşatilabileceğine dair de 
somut cevaplar sunuyor.

Yerel Kimlik dergisinin 57’inci sayisinda daha detayli olarak 
tanittiğimiz “Kirsal Miras Programi”, hatirlanacaği üzere 
ülkemizde kültür odakli dönüşümün kirsal alanlardaki 
etkisini inceleyerek, gelecekte bu konuya yönelik daha 
özgün modellerin gelişimine imkân sağlamayi amaçliyor. 
Kirsal alanlardaki değişimi kültür mirasi perspektifinden ele 
alan ÇEKÜL Kirsal Miras Programi, Türkiye’de köylerin kültür 
odakli bir çerçevede barindirdiklari firsatlari ve sorunlari 
ortaya koyarak, gelecekte yeni modellerin gelişimi için gerekli 
altyapiyi sağlamayi ümit ediyor. 

KIRSAL MİRASIN 
YAŞATILMASINDA 
İŞBİRLİĞİ 

Alp Arısoy

ÇEKÜL Vakfi Kent Çalişmalari Koordinatörü, Mimar

Apçağa Köyü
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Bu açidan program, ÇEKÜL’ün 1990’larda 
ilk defa başlattiği “Köyler Yaşamalidir 
Programi”nin sloganiyla kirsaldaki 
köhneleşme sürecini tersine çevirecek 
yaklaşim ve uygulamalarin da izini sürüyor. 

Bu kapsamda saha incelemeleri ve alan 
araştirmalari devam ederken yerele özgü 
farkli özelliklerin, bazi köylerin yaşamasina, 
bazilarinin ise köhneleşmesine ne şekilde 
etki ettiğini rahatlikla görebiliyoruz. Bugün 
sosyal, ekonomik ve mekânsal olarak 
korunan, kültürel açidan canli kalan köylere 
bakildiğinda -her ne kadar başarilarinin 
arkasinda içinde bulunduklari coğrafyaya 
özgü bir takim özel etkenler bulunsa da- 
istisnasiz hepsinin ortak bir özelliği olduğu 
dikkat çekiyor: Topluluk işbirliği ve güçlü sosyal 
sermaye. 

Sosyal Sermaye
Sosyal sermaye genel bir tanimla bir
topluluğu oluşturan bireyler arasindaki 
sosyal bağlantilar ve topluluğun tümü 
için işbirliğine dayali ortak fayda sağlayan 
değerler bütünüdür. Çekirdek aile, komşuluk 
ilişkileri, iş ve arkadaşlik ilişkileri, hemşeri 
topluluklarindan organize sivil toplum ağlarina 
kadar, sosyal anlamda kurduğumuz ilişkilerin 
bütünü, parçasi olduğumuz topluluklarin 
sosyal sermayesini oluşturur. Sosyal sermaye 
bir bakima topluluklari birarada tutan 
“yapişkan”dir. Bu bakimdan sosyal sermayenin 
gücü, bir topluluğun birlikteliğinin; ortak 
kültürel, mekânsal, ekonomik ve sosyal 
üretim gücünün de göstergesidir. En basit 
haliyle bireyin “Benim için iyilik yapana, ben 

İnsanlarin birbirlerine ve yaşadiklari yere olan bağliliği, 
köylerimizin en büyük sermayesi. Bu sosyal sermayeyi kalici 

bir işbirliğine dönüştüren köyler, bize yarina dair yeni bir yolun 
mümkün olduğunu gösteriyor.

Apçağa Köyü
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de iyilik yaparim,” anlayişiyla 
hareket etmesi, kolektif bir 
harekette tüm topluluk için yarar 
sağlayacak sonuçlar doğurur. 
Söz konusu yarar, ekonomik 
firsatlarin yaratilmasindan 
mekânsal iyileştirmelere kadar 
genişletilebilir. Bireylerin sosyal 
ilişkilerinde ne denli harekete 
geçeceği ya da bu hareketin ne 
denli etki yaratacaği (kendisine 
iyilik yapanlara ne kadar iyilik 
yapmak istediği) kurduğu 
bağlarin kuvvetine ve topluluğa 
dönük güvenine bağlidir.

Örneğin iş bulmak için sosyal 
bağlantilarimizi kullanmak, 
ekonomik gücü artirmak 
için daha geniş ağlara 
erişim, tanidiklar araciliğiyla 
yapilamayacak işleri yapilir 
kilmak, sosyal sermaye 
birikimimizi kullandiğimiz 
alanlar arasinda. Sosyal sermaye 
ayrica kolektif bir güç sağlar. 
Bir topluluk içindeki bireyler 

ilişkilerini kamusal bir fayda 
yaratmak için kurmasa bile, bu 
ilişki tüm topluluk için yarar 
sağlayabilir.

Kültürel anlamda yaşayan, canli 
kirsal yerleşkelere bakildiği 
zaman işte bu sosyal birikimin 
aslinda köylerin varliğinin 
temel kaynaği olduğu görülür. 
Basit bir örnekle; köy halkinin 
birbirine sahip çiktiği, işbirliğini 
sürdürdüğü, imece kültürünün 
devam ettiği köylerin yaşadiği 
gözlenir. Tarimsizlaşma 
döneminde pek çok köy, 
ekonomik birikimini, politik 
gücünü, üretim kapasitesini, 
doğal kaynaklarini yitirme 
sürecine girdi. Bu bakimdan 
sosyal birikimin, dönüşüm 
içindeki köylerde geriye 
kalan yegâne kaynak olduğu 
söylenebilir. Yaşayan, canli ve 
kendine yetebilen köylerde 
bu sosyal birikimin ekonomik, 
politik veya mekânsal kaynağa 

Apçağa Köyüne giderken
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dönüştürülebildiğini görüyoruz. Bu 
köylerdeki güçlü sosyal bağlar, işbirliği, ortak 
güven; yaygin kurumlarla köprüler kurmanin 
araci haline gelerek, gelişimi sağlamakta.

Sosyal sermayenin, köylerin kültürel 
mirasini ve ekonomik üretimini 
sürdürmesine ne şekilde imkân verdiğini 
belki çarpici örnekler üzerinden daha 
iyi inceleyebiliriz. Anadolu’nun farkli iki 
coğrafyasindan farkli iki örnek, kirsal 
yerleşimlerde topluluğun sosyal işbirliğiyle 
köylerini nasil yaşatabildiğine emsal 
oluşturuyor. Komşuluk ilişkileri, ahbaplik, 
tanişikliktan doğan, bireylerin hayatina 
daha doğrudan etki eden ilişkiler sosyal 
sermaye birikiminin temelini oluştursa 
da bu örneklerde söz konusu birikimin 
topluluk yararina nasil kurumsal bir sivil 
toplum yapilanmasina, dayanişma biçimine 
dönüştüğünü görüyoruz. 

Samandağ, Vakıflı Köyü:
Hatay’in Samandağ ilçesine bağli 
Vakifli Köyü, doğal ya da yapili kaynaklari 
bakimindan çevredeki diğer köylerden 
çok daha zayif olsa da sosyal birikimini 
kolektif üretime dönüştürerek bütüncül 
bir canlanmayi sağlayabilmiş. Vakifli, 
dayanişmaci yaşam pratiği sayesinde 
geleneksel üretim biçimlerini ve kültürel 
değerlerini ekonomik gelişimin lokomotifi 
haline getirebilmiş, yaşayan bir köy. 

Vakifli’da sosyal sermaye birikimi öncelikle 
kurumsal bir kooperatif örgütlenmesinin 
kurulmasina imkân vermiş. Köyde muhtarlik 
ve kooperatif, etkin bir sivil toplum 
yapilanmasi olarak faaliyetini sürdürüyor. 
Tarim üretimi köyün kendi tarim kooperatifi 
bünyesinde devam ederken, yine kooperatif 
bünyesinde köyden 28 kadinin çaliştiği 
yerel ürünler ve el işleri üreten bir alt kol 
bulunuyor. Köyde ortak bir atölyede nar 
ekşisi, meyve suyu, reçel gibi geleneksel 
ürünler, ortak biçimde üretiliyor. Üretimi 
destekleyecek eğitimler yine kooperatifin 
girişimleriyle düzenlenen kurslarla yapiliyor; 

Vakifli Köyü

Vakıflı’da sosyal 
sermaye birikimi öncelikle 
kurumsal bir kooperatif 
örgütlenmesinin 
kurulmasina imkân vermiş. 
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köy içinde gelişen turizm 
faaliyetlerinin de kolektif olarak, 
işbirliğiyle gerçekleştirildiği 
görülüyor. Sosyal bir şirket gibi 
çalişan köy, kendi içinde ve sivil 
toplumla kurduğu işbirlikleriyle 
hem köy içinde istihdam 
yaratiyor hem de gelirlerinin 
köy yararina paylaşilmasini 
sağliyor. Geçmişte gerek 
restorasyonlar gerekse de atölye 
ya da eğitim ihtiyaçlari için 
ulusal ve uluslararasi fonlardan 
yararlanilmiş. Bu noktada 
Vakifli’nin sosyal birikimi ile 
nasil sivil toplum köprüleri 
kurabildiğini, bu köprülerinse 
kültür mirasinin korunmasi 
için ne tür firsatlar yarattiğini 
görüyoruz.  

Kemaliye, Apçağa Köyü:
Erzincan’in Kemaliye ilçesine 
bağli Apçağa Köyü, Vakifli’dan 

ürünlerin satişi için köy içinde 
dükkânlar bulunuyor. 

Kooperatif bu üretim 
faaliyetlerinden elde edilen 
gelirle köyün ihtiyaç duyduğu 
kamusal donatilari, temizlik 
işlerini, yapi faaliyetlerini 
karşiliyor; köyün yükseköğretime  
devam eden gençlerine 
burs veriyor. Öğrenimini 
tamamladiktan sonra ya 
da çalişma hayatinin bir 
döneminde tekrar köye 
dönenlerin orani çok yüksek, 
ki bu sayede köyün insan 
kaynaği da giderek gelişiyor. 
Bunun da ötesinde kooperatif, 
atil durumdaki 3 tarihi 
binanin restorasyonunu kendi 
kaynaklari ve bağlantilariyla 
gerçekleştirmiş, yapilari pansiyon 
olarak işlevlendirerek işletmesini 
üstlenmiş. Bu bakimdan 

Vakifli Köyü
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farkli bir kültürel coğrafyada, farkli 
koşullar içinde de olsa kültürel 
değerlerini yine sosyal sermaye 
birikimiyle koruyarak gelişiyor. 
Vakifli’nin aksine, Apçağa’nin 
nüfusunun büyük çoğunluğu 
büyük kentlere göçmüş durumda. 
Öte yandan Apçağalilar artik 
Apçağa’da yaşamasalar da sosyal 
bağlarini ve bu bağlardan gelen 
birikiminlerini korumayi ve 
işbirliğine dönüştürmeyi başarmiş. 
Apçağa, Türkiye’nin pek çok 
bölgesinde gördüğümüz hemşeri 
dayanişmasinin çarpici bir örneğini 
veriyor.

İstanbul’da “Apçağa Köyü 
Güzelleştirme ve Kalkindirma 
Derneği” çatisi altinda örgütlenen 
köylüler, başka şehirlerde yaşasalar 
da köye karşi duyduklari mekân 
aidiyeti ve topluluk ilişkilerini çok 
güçlü biçimde devam ettiriyorlar. 
Apçağa örneğinde topluluk, 
mekândan bağimsiz olarak 
varliğini sürdürüyor; mekânsa 
(köy) bu varliğin sembolik odağini 

oluşturuyor; bu yüzden de korunan 
bir bellek merkezine dönüşüyor. 
Kendisi de Apçağali olan Ahmet 
Kutsi Tecer’in meşhur “gitmesek 
de, görmesek de o köy bizim 
köyümüzdür” dizeleri, Apçağa’daki 
güçlü sosyal birikimi ve mekâna 
olan bağliliği en iyi biçimde ifade 
ediyor. 

Sosyal sermaye ile yaratilan bu 
kaynağin yansimasini öncelikle 
köyün yapisal durumundan 
okuyabiliyoruz. Apçağa Köyünde 
sivil mimarlik örneklerinin 
tamamina yakininin restorasyonlari 
yapilmiş, kamusal mekânlar 
düzenlenmiş, ortak kullanim 
alanlari elde edilmiş. Bu yapisal 
müdahalelerin tümü derneğin 
girişimleri ve Apçağalilarin çabalari 
ile gerçekleşmiş. Topluluğun üyeleri 
bireysel kaynaklarini köy yararina 
seferber ederek, imece kültürünü 
günümüze taşiyabilmiş. 

Topluluğun sosyal bağlari ve 
mekân aidiyeti, köyün üretimine 

Apçağa Köyü

Apçağa 
Köyünde sivil 
mimarlık 
örneklerinin 
tamamina 
yakininin 
restorasyonlari 
yapilmiş, 
kamusal 
mekânlar 
düzenlenmiş,
ortak kullanim 
alanlari elde 
edilmiş. 
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de yansiyor. Örneğin Apçağa’da yerleşik 
nüfusu düşük bir köyde görmeye alişik 
olmadiğimiz bir ekmek firini bulunuyor. 
Bu firindan yilin her günü binlerce ekmek 
kargoyla İstanbul’da yaşayan Apçağalilara 
gönderiliyor. Büyükşehirlerde yaşayan 
topluluk üyeleri, köy için ulusal sivil 
toplum, devlet kurumlari ve özel sektörle 
de bağlar kurabiliyor. Bu bağlar sayesinde 
köy yaşatiliyor, istihdam olanaklari 
artiriliyor ve köyün ihtiyaçlarina yönelik 
verimli işbirlikleri kurulabiliyor. 

Apçağa’nin, topluluğu birarada tutan 
bir bellek merkezi olmasi, kültür 
mirasinin korumasina yönelik firsatlari 
da doğuruyor. Köylerini hatirlamak 
istedikleri şekliyle muhafaza etmek 
isteyen Apçağalilar geleneksel yapilari 
korurken köyün belleğinin yaşatilacaği bir 
köy müzesini de yine kendi imkânlari ile 
kurmuş. Bu koruma çalişmalari özellikle 
son yillarda köyde turizm hareketini 
artirmiş ve ekonomik açidan yeni firsatlari 
da beraberinde getirmiş. 

Kirsal alanlarda kentsel alanlara kiyasla 
olanaklarin daha az olduğu aşikâr. 
Kentlerdeki ekonomik hareketlilik, işgücü, 
insan kaynağinin kirsalda olmamasi, ne 
yazik ki köylerin yaşatilmasinin önünde 
bir engel gibi görünüyor. Ancak köylerde, 
büyük kentlerde bu kadar çarpici 
bir biçimde görmediğimiz başka bir 
kaynağin olduğunu görüyoruz. İnsanlarin 
birbirine ve yaşadiklari yere olan bağliliği, 
köylerimizin en büyük sermayesi. 
Bu sosyal sermayeyi kalici işbirliğine 
dönüştüren köyler, bize yarina dair yeni 
bir yolun mümkün olduğunu gösteriyor. 
Vakifli ve Apçaağa gibi sayisiz köyde 
sosyal sermayenin, istihdam yaratmak, 
üretmek, eğitmek, korumak, geliştirmek, 
canlandirmak ve yaşatmak için en güçlü 
araç olabileceğini görüyoruz. 

Apçağa Köyü
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Pişirme ile başlayan devrim yerleşik düzene 
geçiş ile taçlanir. Tarimin başlamasi, sonrasinda 
yemeğin sosyal farklilaşma araci olmasi, gidanin 
yolculuğa çikmasi, yer değiştirerek kita kita, ülke 
ülke dolaşmasi, yani binlerce yillik serüvenin, 
insanoğlunun temel gereksiniminin yolcuğudur bu. 
Tahilin ekimi, icadi bugün Anadolu’nun güneyini 
içine alan “Bereketli Hilal” dediğimiz bölgede 
yapilmiştir. İlk verileri buğday üzerinden Urfa - 
Göbeklitepe’de MÖ 12.000’de karşimiza çikmakta. 
MÖ 7500’de pirinç, MÖ 3500’de misir ekimini 
düşününce buğdayin kralliğini anlamak hiç de zor 
değil. 

YEMEĞİN 
TARİHÇESİNE 
KISA BİR BAKIŞ

Ayfer Yavi

ÇEKÜL Vakfi Gönüllüsü, Araştirmaci-Yazar 

Merzifon

Yaşamak için yemelisin,
Yemek için yaşamalısın.

Çiçero
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Atalarimiz, Anadolu’daki 
yerleşkelerinde hep tahilla 
yoğruldu. Kimi zaman lapa, 
kimi zaman ezme, çorba, 
içecek, kimi zaman ekmek, 
yufka oldu ekin. Ana sütü gibi 
besledi insanoğlunu binlerce 
yil. Daha sonralari Anadolu’da 
görülmeye başlanan devletleşme, 
büyüme faaliyetlerinde tahillarin 
beslenmedeki önemi katlanarak 
büyüdü. Hamurun ana maddesi 
buğday, Anadolu’da yer alan tüm 
uygarliklarda binlerce yil süregelen 
önemini artirarak günümüze kadar 
korudu.

Yerleşik olmayan Orta Asya 
toplumlarinin göçebe hayati bize 
ana gida maddesi ekmek türevi 
olarak yufkayi kazandirmiştir. 
Türkler, göçle gittikleri yörelerde 
doğal yetişen hayvan ve bitkilerden 
yararlanmişlar, bunlardan 
yöre şartlarina uygun olanlari 
yetiştirmişler ve yetiştirdiklerini 
basit tekniklerle işleyerek 
bulunmayan zamanlarda 
kullanmişlardir. Anadolu bilgi, 
kültür, birikim doluydu. Asya’dan 
Anadolu’ya gelen Türkler, zengin 
bir mutfak kültürüne sahiptiler. 
Birçok kültürle komşuluk yapmiş 

İnsanin yemek kültürünü, bir su yolunu takip eder gibi
 izlemek mümkün. Göçler, savaşlar, ticaret ve farkli coğrafyalarda 

yaşama deneyimleri yemek kültürünü şekillendirmiş. 
Bu tarih, insanın yolculuğunu başka bir açidan 

okuma firsati yaratiyor. 

Kraliçe Kubaba kabartması (MÖ 850 -750), Anadolu Medeniyetleri Müzesi, Ankara
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ve onlarla iç içe yaşamişlardi. 
Bu kültürel alişverişler yaninda, 
yiyecek çeşitlerinin bolluğu, 
gelenek ve görenekler gibi 
faktörler de zengin bir mutfağin 
oluşmasina yardimci olmuştur. 
Yiyeceklerin ana maddesini 
oluşturan buğdaydan yapilan 
ekmek en sevilen besin olarak 
kutsallaşmiştir. Buğday besin 
olarak değerlidir diğer tahillardan. 

Arpa ise daha verimlidir buğdaya 
karşi. Arpa ve buğdaydan sonra 
tarih sayfasina çikar ehli çavdar. 
Arpa Yunanlilarin ana gidasidir. 
Galeta, lapa olarak yenmekte, bazi 
içkiler de arpadan yapilmaktadir. 
Neolitik Çağini geç yaşayan Yunan 
Uygarliği, Mezopotamya’dan çok 
sonra MÖ 6500-3500 tarihlerinde 
buğdayi yerleşik hale getirmiştir. 
Onu yenebilir hale getirmeleri ise 
çok uzun bir süreçtir, bekleyiştir, 
kap kacak icadina dayanir kökeni 
bu işin. 

Misir darisi ise; Orta Amerika 
kökenlidir. Meksika ve Peru’nun 
ana gida maddelerinin başinda 
geldiği bilinmekte. Yeni Dünyanin 
bulunmasi ile insanoğlu onunla 
tanişmiştir. 1600 yillarinda Suriye 
yoluyla Misir’dan İstanbul’a “Misir 
buğdayi” ya da “Misir darisi” adiyla 
gelmiştir. Zaman içinde de misir 
adini almiştir. 

Sümer, Hitit, Misir uygarliklarinda 
yemek bilgilerini yazitlar, tabletler, 
duvar resimleri, kabartmalar ve 
seramik eserlerden edinebiliyoruz. 
Yunan ve Roma dönemlerinde 
mutfak ve sofra kültürüne dair 
kaynaklar arasinda freskler, 
seramik, sikke, mozaik ve taş 
eserler bize yol gösterici olmakta. 
Lavlar altinda kalan Pompei 
belgeleri ise o günün günümüze 
ulaşmasinda ana kaynaktir. Gerek 
duvar resimleri gerekse lavlar 
altindan kalmiş ve arkeolojik 
kazilarin bize kazandirdiği gida 

Bronz kase, Anadolu Medeniyetleri Müzesi, Ankara
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malzemeleri, yazitlar vb. belgeler günlük yaşam konusunda 
bilime önemli kaynak oluşturmuştur.

Klasik ve Hellenistik Dönemde kümes hayvanlari, geyik, dağ 
keçisi, yabandomuzu, tavşan, ardiçkuşu, bal, peynir, zeytin, 
soğan, pancar, elma, nar, incir, üzüm sofralarda öne çikarken, 
tuzlanmiş, tütsülenmiş, kurutulmuş baliklar da halkin önemli 
bir besin kaynağiydi. Romalilar üç öğün yemek yerdi. Yemek 
kline denen döşeklere uzanarak yenirdi. Bu geleneğin 
Perslerden kaynaklandiği ve Anadolu üzerinden Yunanlilara 
geçtiği düşünülmektedir. 

Romalilar dönemindeki bulgulardan; arpa, buğday, iri taneli 
fasulye, bezelye, koyun, domuz, siğir, üzüm, zeytin, incir 
yediklerini görebiliriz. Zengin Romalilar deniz ürünlerine 
rağbet etmiş; mercan, mersin, müren, merina baliği, midye, 
istiridyeyi önemli miktarda tüketmişlerdir. Kalkan, çipura, 
sardalye, uskumru ise halkin alabileceği kadar ucuzdu. Ayrica 
kaz, horoz, ördek, sülün, beç tavuğu, güvercin, findik faresi 
sofralarinda yer alirdi. Garum adi verilen, tuzlanmiş baliğin 
ayrişimindan elde edilen sivi hemen hemen tüm yemek 
tariflerinde karşimiza çikmakta. Romalilarin başlica içeceği 
şarapti. Aşiri tarzda süslü sofralar zenginlere mahsustu, halkin 
çoğu ise popina denilen mekânlardan (aşçi dükkâni) hazir 
yemek almaktaydi. Kaynaklarda burada sunulan yemeklerin 
genelde lezzetsiz olduğu dile getirilmiştir. Yoksul kesime hibe 
edilen yemeklerin içinde; ekmek, şarap, domuz eti, zeytinyaği 
yer aliyordu.

Sebzeler yoksul kesimi beslerken varlikli kesim de onlari 
tümüyle sofralarindan kaldirmamiştir. İmparator Nero sesini 
açtiğina inandiğindan pirasaya düşkün olduğunu antik 
yazarlardan öğrenmekteyiz. Ayni zamanda mantar, lahana, 
kabak, pazi, havuç, roka gibi sebzelerden söz edilmektedir. 

Türkler Anadolu’ya gelmeden önce Yunanlilar, Romalilar, 
Persler, Araplarin istilalari, daha sonra Haçli Seferleri, İpek 
yolu güzergâhi yemekleri şekillendirmiş, zenginleştirmişti. 
Ancak antik uygarliklardan miras kalan, göçlerle gelen 
ürünler; tahil, et, süt ürünleri, sebzeler, meyveler, baharatlar ve 
mutfak kültürleri, pişirme şekilleri birleşince zengin Anadolu 
mutfağini yaratmiştir. Mesela; Bir Dünya Börek kitabimda da 
bahsettiğim gibi “Laz Böreği” aslinda Trabzon’da kurulmuş 
Rum Pontus İmparatorluğundan miras kalmiş bir tatli olup, 

Tahıl saklanan küpler ve buğday tarlası
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KKTC’de Magosa köylerindeki bir firin (Antik firinlara örnek)

halen Yunanistan’da da Galaktoboureko 
adiyla ayni tarifle yapilmaktadir. Pers 
ordusuna parali asker olarak giren 
Türklerin savaş sonrasi ülkelerine 
dönerken Büyük İskender’den “tutma bizi 
aç” diyerek istedikleri yemek, günümüzde 
Anadolu’da hâlâ yapilagelen “tutmaç”tir.
Bu örnekleri olabildiğince çoğaltabiliriz. 

Yemek konusunda dinin ve geleneklerin 
etkisi büyük olmuştur. 14. yüzyilda 
bir Uygur Türkü tarafindan yazildiği 
düşünülen ve Moğol imparatoruna 
sunulan yemek risalesi, yalniz Türk, 
Moğol ve Çin yemeklerini değil, Bati 
Asya Müslüman dünyasinin yemeklerini 
de içeren bir mozaiği yansitmaktadir. 
Selçuklu ve Memlük Türkleri, onlardan 
önceki Emevîler ve Abbasiler gibi 
geleneklerine sadik kalmakla 
birlikte, sarayda kozmopolit yemek 
kültürlerinin gelişmesini teşvik ettiler. 
Topkapi Sarayinin beslenmesini, Fatih 

döneminde kurulduğu tahmin edilen 
Matbah-i Âmire Emâneti sağlamaktaydi. 
Emânete bağli birimler arasinda; 
ekmek ve unlularin pişirildiği biri has 
diğeri harcî (fodula) olarak adlandirilan 
firinlar bulunmaktaydi. Türk mutfaği 
yönünden önem taşiyan kaynaklarin 
başinda Kanunnameler gelmektedir. 
Adim adim deve üzerinde onlarca yil 
batidan doğuya, doğudan batiya yolculuk 
ederek değerli seyahatnameleri yazan 
seyyahlar, özellikle 17. yüzyilda yaşamiş 
Evliya Çelebi’nin Seyahatnâmesi sofra 
yeme-içme kültürümüzün mutfak 
tarihimizin en önemli belgelerindendir. 
Günümüzdeki Anadolu mutfaği ise, 
bunca yil sonra süzülerek olgunlaşmiş; 
İmparatorluklar, Balkanlar, Adalar, Ege, 
Kafkasya, Türki Cumhuriyetler, Arap, 
İran, Suriye, Lübnan’in bir tencerede, 
tepside birleşerek oluşturduğu zengin bir 
mutfaktir.
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Firat Nehri insanoğlu için kiyisinda yaşamin binlerce 
yildir hiç eksilmediği, tarih boyunca medeniyetlerin hayat 
ve ilham kaynaği olan bir nazli nehir. Nazli diyorum, 
çünkü var olduğundan beri yaşama, yaşamla beraber 
rekabete, dolayisiyla aci ve kedere de yol açmiş bir nehir 
bu. Nehrin kiyisinda oturup bu coğrafya için önerilerde 
bulunmayi hedeflediğim bu yaziyi akademik bir dille 
yazmak istemiyorum. Tüm Anadolu’nun anlayacaği, 
duyumsayabileceği bir dille yazmak istiyorum. Zaten 
kaşini çatmiş bana bakiyor bu topraklarin islak gözlü 
anasi. Firat ve ana kolu Murat Suyu, Doğu Anadolu’nun 
kuzey kesimlerinden çiktiktan ve Anadolu’nun tektonik 
yapisinin çizgilerini izleyerek birbirinden dar boğazlarla 
ayrilan çok sayidaki dağ arasi ovadan geçtikten sonra, 
Güneydoğu Toros Dağlarini Kömür Han’da başlayan uzun 
ve çok derin bir boğazla aşar. Güneye, Suriye düzlüklerine 
doğru önce eşik bölgesi, ardindan Suriye’nin yari kurak 

YUKARI FIRAT 
HAVZASINDA 
İMECENİN ÖNEMİ

Levent İskenderoğlu 

Malatya ÇEKÜL Doğu Anadolu 
Araştirmalari Merkezi Koordinatörü, Sanat Tarihiçisi 

Arapgir Ulu Cami
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çöl ortaminin içinden geçip 
doğuya kivrilarak Kuzey Irak’a 
ulaşir ve Basra Körfezine doğru 
uzanir.
 
Ben bu nazli nehrin 
kuzeyinde Cafer ve Pirot 
höyüklerinin Neolitik Döneme 
uzanan izlerinden; bugün 
birçoğu Karakaya ve Keban 
barajlari altinda kalmiş 
yüzlerce arkeolojik alan ve 
höyüklerden uzun uzun 
bahsedemeyeceğim. Hitit, 
Asur, Urartu, Roma, Bizans, 
Selçuklu, Mengücekoğlu 
Beyliği, Danişmentliler ve 
Osmanli’dan da uzun uzun söz 
edemeyeceğim. Belki daha 
uzun bir yazi yazacak olsam 
biraz Divriği Ulu Camisinin 
sebebi Mengücekoğlu Ahmet 
Şahtan bahsederdim veya 
Anadolu’yu anayurt yapan 
öncü yiğitlerden biri olan 
Danişment Gaziyi anlatirdim. 
Belki biraz da bu coğrafyanin 
gönül erlerinden bahsederdim. 

Şeyh Hasan Onar’dan, Karabaş-i 
Veli’den mesela. Gerçekten 
biraz daha uzun yazacak 
olsaydim, bu coğrafyanin asil 
sahiplerinin bize emaneti 
hanlardan, hamamlardan, 
imaretlerden, camilerden, 
köprülerden ve çeşmelerden 
tasvirler yapardim. 

Mesela Anadolu’da tek 
örneği olan Arapgir’in 
Eskişehir Vadisindeki Bekârlar 
Hamaminin dişardan çeşme 
görünümlü ama küçük 
niş benzeri girişiyle hemen 
arkasinda 9 metrekarelik iki 
kurnali küçük hamamindan; 
üzerindeki kitabeden dem 
vururdum. Bu hamam 
yaşam adabinin, başka bir 
ifadeyle ‘edeb’in timsalidir 
derdim mesela. Demem 
o ki, yüzlercesi tescilli her 
medeniyet katmanina ait çok 
sayida kültürel mirasa sahip 
bu coğrafyanin hazinelerini bu 
yaziya siğdirmam mümkün 

Yukari Firat 
Havzasi, 10 bin yıllık 
bir kültür mirasina 
taniklik ediyor. 
Doğa ve kültür 
zengini bir alan olan 
Yukari Firat Havzasi, 
imece kavramıyla 
açiklanabilecek 
çalişma pratiğine 
açik.

Onar Köyü Kaya Mezarlığı
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değil.  Ama az da olsa Yukari 
Firat’in en eşsiz hazinesi olan 
insanindan bahsedeceğim. 
Öyle ki yürekleri ellerinde 
yaşayan, her istediğinizde 
yüreklerine dokunmaniza 
izin veren çok güzel insanlari 
var bu coğrafyanin. Onlar 
tüm Anadolu’da olduğu 
gibi birlikte yaşamin ortak 
koşullarini, biricik kültürel 
birikimleriyle ilmek ilmek 
dokumaya devam eden,  
paylaşmayi bilen insanlar. 
Dedim ya yürekleri ellerinde. 
Birçoğu hâlâ taş temel üzeri 
kerpiç veya taş ve ahşap 
malzeme ile inşa edilmiş 
2 ila 5 kat arasi değişen o 
geleneksel evlerde oturuyor. 
Hayat renk, dil, din, irk 
ayirmadan, acisiyla tatlisiyla 
nasil hakça paylaşilir, merak 
eden varsa buyursun gelsin. 
Akitma bicigiyle, dolamasiyla, 
tiritli kizartmasi, gildirik 
köftesiyle, özgün onlarca 
yemek çeşidiyle; coğrafi işaret 
belgeli endemik bitki ve 
meyve türleriyle, mesela mor 
reyhani, köhnü üzümüyle 
Osmanli Sarayini beslemiş 
ya da bilemiyorum oradan 
beslenmiş zengin sofrasiyla 
Yukari Firat sofra kültürü 
tamamen kendine özgü. 
Gastronomi diyorlar adina 
şimdilerde ama ben daha çok 
sofra adaplarina hayranim. 

Asil korunmasi ve yaşatilmasi 
gereken bence bu havzanin 
sofra adabi. Anlatmayacağim, 
gelin yaşayin. Yukari Firat; 
sözü, türküsü, klarneti, 
cümbüşü Kemaliye’den 
Harput’a uzanan bin yillik 
müzik coğrafyasi. Hele hele 

Arguvan ki, türküleri somut 
olmayan kültürel mirasimizin 
en nadide örneklerini içeriyor. 
Yunus Emre’nin, 
Karacaoğlan’in, Haci 
Bektaş’in torunlari olduğu 
ne kadar da belli. Arguvan 
türküleri UNESCO İnsanliğin 
Somut Olmayan Kültürel 
Mirasi Listesine ne kadar da 
yakişir.

Buralarin çalişkan, üretken 
insani ve o insanlarin 
yaşarken ürettikleri kültür, 
bana göre bu havzanin 
korunmasi gereken en 
önemli varliği. Böyle 
düşünmemin sebebini 
anlatmak için küçük bir 
parantez açmam gerekiyor. 
Yaklaşik 20 yildir kültürel 
mirasimizin korunmasi 
için çalişan resmi ve sivil 
görevlerimde yüzlerce projeyi 
hayata geçiren biri olarak 
elbette önemli tecrübeler 
kazandim: Binalari restore 
edebiliriz, ömürleri uzatip 
gelecek kuşaklara emanet 
edebiliriz. Kitaplar yazar, bilgi 
üretir, üretilmiş kadim bilgiyi 
korur ve aktarabiliriz. Peki, bu 
ve daha fazlasi ne için? Hepsi; 
dün yaşarken o mirasi inşa 
edenler, bugün korumaya 
çalişanlar ve bizden sonra 
gelecek olanlar için. Tek 
kelimeyle  ‘insan’ için. O halde 
hepsinden daha kiymetli olan 
budur, diye düşünüyorum. 

Turizmle Kalkınma 
Yukari Firat Havzasi, 
doğasiyla da eşsiz bir 
coğrafyadir. Munzur’un 
yaylalarindan Kemaliye’nin 
Karanlik Kanyonu ve Arapgir 

Arapgir Cömertli Mahallesi

Kayaarasi Kanyonuna kadar 
biçimlenmesinde Firat’in da katki 
sağladiği harika bir doğa. Kaz 
Dağlarindan sonra oksijen orani en 
yüksek yer olarak biliniyor buralar.

Benim de içinde olduğu bir öncü 
ekip bu havza için yaklaşik 6 yildir 
bir proje üzerinde çalişiyor. Havzada 
bulunan Divriği, Kemaliye, Arapgir, 
Ağin, Arguvan, Keban, Çemişgezek 
ve Pertek ilçelerinin belediyeleri 
Arapgir Belediyesinin öncülüğünde 
ve Malatya İl Kültür ve Turizm 
Müdürlüğünün koordinasyonunda 
işbirliği için niyet beyaninda 
bulundular. Amaçlari tek vücut 
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Arapgir Keşişin Konağı

olup güçlerini birleştirerek 
hem kisa kisa anlattiğim o 
eşsiz kültürel ve doğal mirasin 
korunmasi hem de bölgenin 
turizmle kalkinmasi. Bu karardaki 
en önemli etken, bölgenin göçle 
ciddi bir insan erozyonuna maruz 
kalmasi.

Havza son 50 yilda nüfusunun 
yaridan fazlasini kaybetmiş. 
Yani bölgenin en önemli varliği 
büyük ölçüde ayrilmiş. Burada 
görünen her bir rakamin, tüm 
özgünlüğüyle bir insan olduğunu 
hatirlayin. Bu göçün nedenlerini 
geçen 6 yil içinde irdeleyip 
analizlerini yaptim. Son 50 yilda 
küresel ölçekteki ekonomi 
modellerinin değişmesiyle göç 
arasinda çok temel bir bağlanti 
var. Resmi kurumlar, devlet 
akli bölgedeki göç sorununa 
ilgi göstererek çok sayida rapor 
hazirlanmasina ön ayak olmuş. 
Bölge ekonomisinin bel direğini 
tarim oluşturuyor. Sanayi 
zaten yok. Kismen ve çok titiz 
planlamalarla tarimsal sanayi 
hakkinda düşünülebilir. Yetersiz 
istihdam zaten genç nüfusu 
buralarda tutamamamizin başlica 
nedeni. Eğitim imkânlarinin 
iyileştirilmesi konusunda da ciddi 
olarak düşünülmeli. İşte tam 

da havzanin sorunlari üzerine 
düşünürken Destinasyon Yukari 
Firat Projesi bir umut olarak 
çikiyor karşimiza. Yukari Firat, 
geçmişten bugüne, üzerinde 
zaman zaman konuşulan, 
özellikle Keban ve Karakaya 
barajlarinin yapimi sirasinda 
kültürel mirasin korunmasi 
çalişmalarina ve kurtarma 
kazilarina da konu olmuş ancak 
bütüncül bir yaklaşimla hiç 
ele alinmamiş bir bölge. Farkli 
çalişma gruplarinin çoğu zaman 
birbirlerinden habersiz yürüttüğü 
çok sayida araştirma ve çalişmaya 
da konu olmuş ama bu çalişmalar 
biraraya getirilip toplam fayda 
açisindan ele alinamamiş. 
Bölgede anlamli ve elle tutulur bir 
değişim, gelişme sağlanabilmesi 
için Yukari Firat Bölgesinin 
bütüncül bir anlayişiyla ele 
alinmasi, alanda fiziki, sosyal ve 
iktisadi planlama çalişmalarinin 
tüm boyutlariyla tasarlanmasi, 
planlanmasi ve hayata geçirilmesi 
gerekiyor. Bunun için izlenecek 
yol, evrensel kriterleri olan bir 
yol. Alan yönetim planinin 
hazirlanmasi, alan koruma 
stratejilerinin belirlenmesi, alan 
sürdürülebilirlik stratejilerinin 
belirlenmesi, alan tanitim 
stratejilerinin belirlenmesiyle 

İLÇELER 1965 MEVCUT NÜFUS KAYIP NÜFUS

Arapgir 22.943 10.796 12.147

Ağin 7.552 2.819 4.733

Arguvan 21.701 8.162 13.539

Çemişgezek 16.188 8.149 8.039

Divriği 49.882 16.829 33.053

Keban 10.014 7.031 2.983

Kemaliye 15.035 5.238 9.797

Pertek 20.366 11.869 8.497

Toplam 163.675 70.890 92.785

22 İNCELEME



Onar Köyü Kaya Mezarı / Ağın evlerinden

başlayan bir dizi çalişma kamu, 
yerel, sivil ve özel kesimlerin 
işbirliği ile sağlikli bir şekilde 
hazirlanmali. Aslina bakarsaniz 
Yukari Firat insaninin kadim 
imece geleneği bu proje için bir 
model olarak ortada duruyorken 
‘işbirliği’ kelimesini kullanmak 
istemiyorum. Turizm kaynaklari 
açisindan zengin olan havzada 
bu çalişmalarin olmazsa olmazi, 
koruma kullanma dengesinin 
titizlikle ön planda tutulmasidir. 
İşte imecenin önemi bu noktada 
daha anlamli hale geliyor. Bu, 
uzun soluklu bir iş: Planlama ve 
envanter çalişmalarinin ardindan 
tescile önerilecek çok sayida eser 
çikacak, planlamalar dâhilinde 
restorasyonlar gündeme gelecek, 
tanitim için altliklar oluşturulacak; 
kurumsal kimlik çalişmasi 
yapilacak vs. Yani sira, belirlenen 
stratejiler doğrultusunda tanitim 
ve pazarlama çalişmalarina 
başlanacak. Özel sektörün sürece 
müdahil olmasi için yatirim 
koşullari ve yeni teşvikler üzerine 
fikir alişverişinde bulunulacak. 

Merkezi idarenin de desteğinin 
alindiği noktada imecenin taşidiği 
önemin büyüklüğü daha iyi 
anlaşilabilir. 5 farkli il siniri ve 8 ilçe, 

ayni kültür havzasinda bulunuyor. 
2023 Türkiye Turizm Stratejisi 
Belgesinde “Söz konusu turizm 
kaynaklarinin noktasal ölçekte 
planlanmasi yerine gelişim 
akslari boyunca turizm 
koridorlari, turizm bölgeleri, 
turizm kentleri ve eko turizm 
bölgeleri oluşturacak şekilde ele 
alinmasi, bu değerlerin tanitimi ve 
kullanim kriterlerinin belirlenmesi 
açisindan daha doğru bir 
yaklaşim olarak görülmektedir” 
deniyor. Bu imece anlayişi, ulusal 
politikalarimizla da örtüşüyor. 

Sonuç olarak elimizde çok 
değerli, özgün ve her açidan 
zengin bir kültür havzasi 
var. Ayrica bölgede yerel 
yönetimlerin çalişma hevesi, 
kamu kurumlarinin ilgisi ve 
bilhassa ÇEKÜL Vakfi Başkani 
Prof. Dr. Metin Sözen ve ekibinin, 
Tarihi Kentler Birliğinin, ÇEKÜL 
Akademinin hassasiyeti, 
bu bölgenin korunmasi ve 
kalkinmasi için çok önemli 
firsatlar yaratiyor. Yaklaşik 10 bin 
yillik kültürün mirasçilari olan 
bizler, Yukari Firat Havzasinin 
çocuklari, istersek yine birlikte 
başarabilir ve geleceği birlikte 
tasarlayabiliriz.
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2020’de 20’inci yaşini kutlamaya hazirlanan 
Tarihi Kentler Birliği, yilin ilk Buluşmasinda yeni 
başkan ve yönetimini seçti. Kahramanmaraş 
Büyükşehir Belediye Başkani Hayrettin Güngör 
TKB’nin yeni başkani oldu. Yaklaşik 300 belediye 
başkani ve temsilcisinin katilimiyla İstanbul’da yapilan 
tarihi Buluşma, Müze Özendirme Yarışması Ödül 
Töreninin coşkusuna da ev sahipliği yapti.

TARİHİ 
KENTLERDE 
YENİ YÖNETİM 

Tarihi Kentler Birliği İstanbul Buluşmasi 18 Haziran Sali günü Pendik Divan İstanbul 
Asia Otelde düzenlendi. Gaziantep Büyükşehir Belediyesi ve Tarihi Kentler Birliği Genel 
Sekreteri Sezer Cihan’in moderasyonuyla düzenlenen Meclis Toplantisi ile başlayan 
Buluşma, TKB eski başkanlari Mehmet Özhaseki, Dr. Asim Güzelbey ve Nihat Çiftçi’nin 
katilimiyla, kültürel mirasin korunmasi alaninda çalişan çok sayida davetliyi biraraya 
getirdi. Buluşmanin açiliş konuşmasini Çevre ve Şehircilik Bakanliği eski bakani 
Mehmet Özhaseki yapti. Ardindan yapilan 2019 yili 1. Olağan Meclis Toplantisi ile Tarihi 
Kentler Birliğinin yeni yönetim kurulu belirlendi. Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye 
Başkani Hayrettin Güngör, Şanliurfa Belediyesi eski başkani ve TKB’nin son 2 yildir 
başkanliğini yürüten Nihat Çiftçi’den görevi devralarak TKB’nin 6’inci başkani oldu. 

Meclis Toplantisini, TKB Genel Sekreteri Sezer Cihan’in “20’inci Yila Doğru Tarihi Kentler 
Birliği” başlikli konuşmasi izledi. Cihan, konuşmasinda kuruluşundan bugüne TKB 
bünyesinde gerçekleştirilen çalişmalari aktardi, projeler hakkinda bilgi verdi. İstanbul 
Buluşmasi, TKB Başkani Hayrettin Güngör’ün teşekkür, TKB Danişma Kurulu ve ÇEKÜL 
Vakfi Başkani Prof. Dr. Metin Sözen’in kapaniş konuşmalarinin ardindan, bu yil 3’üncüsü 
düzenlenen Müze Özendirme Yarişmasi Ödül Töreniyle son buldu.
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Yoluna, ilk günkü şevkle 
devam eden Tarihi Kentler 
Birliği, gönüllülük esasina göre 
kurulmuş bir birlik olarak ayri bir 
yerde duruyor. Kanun esasiyla 
oluşturulan birlikler bir yana, 
gönüllülük esasina dayanan 
ve kartopu gibi büyüyen böyle 
bir birliğe başka bir örnek 
yok. Hepimizin üstadi, Metin 
Sözen’dir. Tarihi, doğal, kültürel 
mirasin korunmasi, yaşatilmasi, 
içine fonksiyon yüklenmesi ve 
gelecek kuşaklara aktarilmasi 
noktasinda hepimizde bir bilinç 
oluşmasi, Metin Sözen’e bağli. 

Üzerinde yaşadiğimiz
Anadolu coğrafyasi, 
Mezopotamya ile birlikte 
dünyanin en eski yerleşim 
yerlerinden, en kadim 
coğrafyalarindan biri. Burada 
onlarca kavim yaşamiş, onlarca 
medeniyet kurulmuş. Elbette 
bu kavimlerin ve kurduklari 
medeniyetlerin izleri duruyor. 
Bu coğrafyanin bir başka özelliği 

de bir siğinma coğrafyasi 
olmasidir. Dünyanin dört bir 
tarafinda daralan, bunalan, 
sikilan mazlum kim varsa, 
buraya gelmiştir. Ve elbette bu 
coğrafyanin her bir köşesinde 
eşsiz anilar, izler var; bir açik hava 
müzesi gibidir Anadolu. Ancak 
tarihi eserlerimize önemine 
uygun sahip çikamamişiz. Bu, 
müşterek bir sorundur. Açik 
hava müzesi diye övündüğümüz 
bu ülkedeki tarihi eserler, ya 
defineciler tarafindan ya da iş 
bilmez belediyeciler tarafindan 
talan edilmiş. Yaşadiğim 
kentte, bir Mimar Sinan eseri 
olan hamam, büyük bir cadde 
yapilacaği gerekçesiyle yikilmiş 
mesela.

Mehmet Özhaseki 

TKB Eski Başkani, Kayseri Milletvekili 

“Kentlerin ömürleri, devletlerin 
ömürlerinden çok daha uzundur”

TARİHİ KENTLER 
BİRLİĞİ YÖNETİMİ 

TKB Başkanı
Hayrettin Güngör 
Kahramanmaraş Büyükşehir 
Belediye Başkani

Meclis Başkan Vekilleri 
Recep Gürkan
Edirne Belediye Başkani 
Mehmet Sari 
Amasya Belediye Başkani 

Meclis Divanı Katip Üyeleri 
Ali Orkun Cengiz 
Burdur Belediye Başkani (Asil)
Mehmet Sait Kiliç
Oğuzeli Belediye Başkani (Asil)
Özdilek Özcan
Niksar Belediye Başkani (Yedek)
İbrahim Sadik Edis
Vezirköprü Belediye Başkani 
(Yedek) 

Encümen Üyeleri 
Alp Kargi
Merzifon Belediye Başkani 
Cemal Akin
Bartin Belediye Başkani 
Memduh Büyükkiliç
Kayseri Büyükşehir Bld. Bşk. 
Mustafa Dündar
Osmangazi Belediye Başkani 
Selahattin Gürkan
Malatya Büyükşehir Bld. Bşk. 
Şükrü Genç
Sariyer Belediye Başkani
Ülgür Gökhan
Çanakkale Belediye Başkani 

Plan Ve Bütçe 
Komisyonu Üyeleri 
Bülent Kantarci
Çaycuma Belediye Başkani 
Metin Oral
Altinova Belediye Başkani 
Emin Ersoy
Havran Belediye Başkani 
Halil Öztürk
Elmali Belediye Başkani
Zehra Özyol
Gümüşhaciköy Belediye Başkani

TKB Bursa Kuruluş Toplantısı, 2000 (Kurucu Başkan Erdoğan Bilenser, sağ alt)
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Hepimizin bilmesi gereken 
şudur: Belediye başkanlari 
olarak tarihi sorumluluğumuz 
var. Kentlerin ömürleri, 
devletlerin ömürlerinden çok 
daha uzundur. Tarihte 12 bin 
yillik, 8 bin yillik, 5 bin yillik 
devlet yoktur ama kentler 
vardir. Kültür kentlerde gelişir, 
medeniyet kentlerde kurulur, 
demokrasi kentlerde kök 
salar. Bu nedenle kentlerimize 
sahip çikmaliyiz; belediye 
başkanlarinin sorumluluğu 
çok yüksek. Kimlikli kentlerin 

oluşturulmasi zor ama önemli 
bir görev. 

Anadolu coğrafyasi üzerinde 
iki ciddi medeniyet kurmuşuz: 
Selçuklu ve Osmanli. Bugün 
Cumhuriyet’le variz. Geldiğimiz 
şu noktada, içinde yaşadiğimiz 
ortama “medeniyet” ismi 
takacak olursak, ne diyebiliriz? 
Bu konuyu biraz düşünmemiz 
gerekiyor. Özetle, kendimizi 
eleştirip kimlikli kentler kurmak 
için çalişmaliyiz. 

Hayrettin Güngör

TKB ve Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkani 

Tarihi Kentler Birliği Başkani 
olmaktan onur duydum; 
büyük bir sorumluluk altina 
girdik. Yaklaşik 30 yildir yerel 
yönetimlerin ağirlikli olarak teori 
kisminda çaliştim. Denetim 
hayatindan başlayip Türkiye 
Belediyeler Birliği ve son 
olarak da Cumhurbaşkanliği 
Yerel Yönetimler Politika 
Kurulu Üyesi olarak görev 
yaptim. Tüm bu görevlerim 
sirasinda belediyelerimizden 
ve başkanlarimizdan çok şey 

öğrendim. Tarihi Kentler Birliği 
de gönüllü kurulmuş çok 
değerli bir birlik. Öncelikle bu 
birliği kuran ve yürütmüş olan 
Erdoğan Bilenser, Mehmet 
Özhaseki, Asim Güzelbey, 
Yusuf  Ziya Yilmaz ve görevi 
devralacağim Nihat Çiftçi’ye 
yürekten teşekkür ediyorum. 
Prof. Dr. Metin Sözen’in 
önderliğinde ÇEKÜL Vakfinin 
büyük katkilari olduğunu 
biliyorum. Her birine ayri ayri 
teşekkür ediyorum. 
Türkiye Belediyeler Birliği 
Genel Sekreterliği görevim 
süresince tüm birliklere imkânlar 
ölçüsünde destek vermeye 
çalişmiştim. Bu birliklerin 
başinda da Tarihi Kentler Birliği 
geliyordu. Öyle düşünüyorum 
ki, bundan sonraki süreçte 
de Türkiye Belediyeler Birliği 

ile işbirliğimizi üst düzeyde 
sürdüreceğiz. Kurumlari 
kurmak kolay ama yaşatmak 
zor ve önemli. Biz Tarihi Kentler 
Birliğinde, üstatlarimizin 
emrindeyiz. Başkanlarimizdan 
çok şey öğreneceğimden 
şüphem yok. Tekrar teşekkür 
ediyorum. 

“Kurumları kurmak kolay ama yaşatmak zor ve önemli”

TKB Mardin Midyat Buluşması, 2006 (Metin Sözen ve Mehmet Özhasaki, sağ üst) / TKB Kaş Semineri, 2007
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Prof. Dr. Metin Sözen 

TKB Danişma Kurulu ve ÇEKÜL Vakfi Başkani 

Dünyada ve Türkiye’de 
gelişen teknoloji ve 
demokrasi anlayişi içinde 
hizli bir değişim söz konusu. 

Bunu izlemek, özümsemek 
ve yasal boyutlarini çizerek 
geniş yiğinlara sunmak 
kolay bir iş değil. Bu nedenle 
her şeyi üst düzeyde 
değerlendirmek gerekiyor. 

Bugün toplumlarin ortak 
sikintilari var. Küreselleşen 
dünyada söz konusu sikintilar 
karşisinda dayanacak 
noktalar ariyor insanlar. Bu 
dayanak noktalari kurumlar 
olabilir, sayisal çoğunluğa 
da ulaşilabilir ama her gün 
yeniden ve yeniden bu 
dayanak noktalari halka 

ulaştirilamiyorsa, bir bikkinlik 
yaşanir, boşluk oluşur. 

Tarihi Kentler Birliği 
kurulurken çok önemli 
bir farkindalik yaratildi. O 
sürecin içinde olan ve zemini 
hazirlayan ÇEKÜL Vakfi, o 
dönemin bakanlari, mimarlar 
odasi gibi hem sivil hem de 
devlet kadrolarinin içinde 
olduğu, birlikte hareket 
ettiği bir kuruluş öyküsü 
oluştu. Tarihi kentlerden 
sorumlu tüm taraflar 
biraraya gelmişti. Burada en 
önemli nokta sivilleşmeyi 
çok zor götüren bir toplum 
olmakla birlikte, sivil toplum 
kuruluşlarinin da sivilleşmek 
zorunda olmalaridir. Yanlişlari 
doğruymuş gibi sunmaya, 

ülkemizde ne takat ne de 
gelecek umudu kalmiştir. 
Bayatlamiş başliklara vaktimiz 
olmadiği bir dönemdeyiz. 
Nüfusumuzun büyük 
çoğunluğu genç; onlarin 
büyük sikintilarini biliyorum. 
Bugün, biz de gençleşmek 
zorundayiz. Yaş olarak değil, 
zihinsel olarak. 

TKB 20’inci yilina giriyor; 
kültür öncelikli gelecek 
kurgusu için sağlam adimlar 
atmaliyiz. Bir kentin belediye 
başkani, hangi kentin belediye 
başkani olduğunu bilmeli, 
söyleyecek sözü olmali. Çünkü 
bu topraklarda daima kültür 
öncelikli ve egemen olmuştur. 

TKB’ye seçildiğinden bu 
yana başkanlik yapan 
arkadaşlarimiz da bunun 
bilincinde oldu her zaman. 
Tarihi Kentler Birliği bu 
sayede bugünlere gelebildi. 
Bağimsiz, özgür, tarafsiz 
özelliğini koruyarak buralara 
kadar geldi. Biz, birbirimize 
her türlü eleştiriyi yapabiliriz, 
yapmişizdir da. Ama 
örgütlenmeye zarar verecek 
hiçbir çikiş söz konusu 
olmamiştir. Bu örgüt içinde 

“Bayatlamış başlıklara vaktimizin 
olmadığı bir dönemdeyiz”
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ayirim yapmadan, güç ve 
iradeleri doğrultusunda 
birbirlerine yardim eden 
başkanlarin ortak tavri, 
Türkiye’nin de özlediği 
tavirdir.  

Son olarak, rakamlarla 
uğraşmayi çok sevmiyorum; 
onlarin içinin dolu olmasi 
lazimdir ama burada 
paylaşmak istediğim 
rakamlar var. İftihar ederek 
söylüyorum ki Türkiye 
Cumhuriyeti tarihinde 

bugüne kadar açilmiş 
müzelerin sayisini, TKB 
olarak 300’e ulaştirdik. Bu 
ne demektir? Çocuklarimiza 
mesken tutuyoruz demektir. 
Kültür varliklari ve somut 
olmayan miras açisindan 
Türkiye envantersiz bir 
toplumdu arkadaşlar. 
Biz artik hangi kentte ne 
olduğunu ve ne durumda 
bulunduğunu gayet iyi 
biliyoruz. Kentte geçmiş 
varliklara dair yayinlar 
cilizdi. Oysa şimdi kitaplik, 

envanter, kent ve ihtisas 
müzeleri oluştu. Sayi, bu 
yilin sonunda daha da 
yükselecek. Açtiğimiz 
müzeler sadece sayidan 
ibaret değil; nitelikleriyle de 
göz dolduruyor. Açtiğimiz 
müzelerin çoğu Avrupa’da 
ödül aliyor. O açidan buradaki 
müzeleri kuran arkadaşlara, 
oradaki mal varliklarini 
bağişlayanlara, ülkesine, 
memleketine gönlü açik 
olanlara çok teşekkür ederim. 

Son olarak, bu dağinik 
ortamda parti boyutunda 
söylem geliştirmeyin. Bu 
bizim yarinlarimiz için çok 
büyük engel oluşturur. Bu, 
eleştiriden uzaklaşalim 
demek değildir. Eleştirisiz 
hiçbir şey olmaz. Ama 
söylemek için söylemek, 
fotoğraf çektirmeye çalişmak, 
arkadan gelip 5 puan almaya 
çalişmak kültüre ve kimliğe 
siğmaz. 

29YEREL KİMLİK



Tarihi Kentler Birliği, Anadolu 
kentlerinde kültürel ve 
tarihi mirasin korunmasi, 
gelecek kuşaklara aktarilmasi 
amaciyla sürdürdüğü 
çalişmalar kapsaminda, 
nitelikli müzelerin kurulmasini, 
müzecilik faaliyetlerinin 
yayginlaştirilmasini da 
hedefliyor. Bu düşüncenin 
izinde, bu yil 3’üncüsü 
düzenlenen Tarihi Kentler 
Birliği Müze Özendirme 
Yarişmasi; Ahmet Erdönmez 
başkanliğinda, Aziz Elbas, 
Kibele Eren, Sezer Cihan, 

Yeşim S. Dizdaroğlu ve
Y. Metin Keskin’den oluşan 
Seçici Kurul ile Prof. Dr. 
Metin Sözen, Ahmet Onur 
Altun ve Alp Arisoy’dan 
oluşan Danişma Kurulunun 
yönetiminde düzenlendi. TKB 
Müze Özendirme Yarişmasina 
bu yil 21 belediyeden 23 müze 
başvurdu. Yaşam Kültürü 
Müzeleri, Sanat ve Edebiyat 
Müzeleri, Kent Müzeleri, Bilim 
Tarihi ve Teknoloji Müzeleri, 
Panorama Müzeleri ile Tarim 
Müzeleri kategorilerinde 
başvurular değerlendirildi. 

ÇEKÜL Akademi 
bünyesinde müzecilik 
eğitimlerini de sürdüren 
Tarihi Kentler Birliği, müzeler 
arasinda rekabet değil, 
iyi müzecilik örneklerinin 
özendirilmesi amaciyla 
hareket ettiği için, Müze 
Yarişmasinda “kazananlar”, 
bir kategori olarak yer almadi. 
İstanbul Buluşmasindaki 
Müze Özendirme Yarişma 
Ödül Töreni, özel tasarlanan 
plaketlerin ve Yarişma 
Kataloğunun takdim 
edilmesiyle son buldu. 

Müze Özendıṙme Yarışması Ödül Törenı ̇Yapıldı

Tokat Şehir Müzesi

30 BULUŞMA > HABER



Battalgazi, Çankiri, Didim, Dinar, 
Eskigediz, Gaziantep, Kahramanmaraş ve 
Sindirgi belediyelerine ödüllerini, Mehmet 
Özhaseki teslim etti.

YAŞAM KÜLTÜRÜ MÜZELERİ

Çankiri, Şahinbey ve Malatya da bu kategoride 
ödüle değer bulundu. Törene katilan Çankiri 
Belediye Başkani ödülünü, TKB Encümen Üyesi 
Bartin Belediye Başkani Cemal Akin’dan teslim 
aldi.

BİLİM TARİHİ 
VE TEKNOLOJİ MÜZELERİ

Panorama kategorisinde Konya ve Osmangazi; 
Tarim kategorisinde ise Şanliurfa ödüle değer 
bulundu. TKB’nin yeni Başkani Hayrettin Güngör 
ödülleri takdim etti.

PANORAMA MÜZELERİ 
VE TARIM MÜZESİ

Gökçeada, Selçuklu, Simav ve Tokat 
belediyelerine ödüllerini ise Nihat Çiftçi verdi.

KENT MÜZELERİ 

Beykoz, Kuşadasi, Nilüfer, Süleymanpaşa 
(2 ödül) belediyeleri ödüllerini, Dr. Asim 
Güzelbey’in elinden aldi.

SANAT VE EDEBİYAT MÜZELERİ 
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Nilüfer Belediyesi Edebiyat Müzesi

Türkiye’deki koruma politikalarinin gelişimi 
incelendiğinde koruma tarihimizde belirli 
kirilma noktalari olduğunu görüyoruz. Bu 
kirilmalarin en önemlilerinden birisi de koruma 
hareketinin sivilleşmesi ve yerelde tabana 
yayilmasiyla gerçekleşti. Özellikle yerelin 
kendi politikalarini oluşturmaya başlamasi 
bu yeni sürecin habercisiydi. Ancak yerelde 
örgütlenmenin kurulmasi ve yerelin kendi 
politikalarini üretebilir hale gelmesi kisa sürede 
gerçekleşmedi. ÇEKÜL Vakfinin yürüttüğü 
çalişmalar ve ardindan Tarihi Kentler Birliğinin 
kurulmasi ile devam eden örgütlenme süreci 
sonunda yerel yönetimler kendi alanlarinda 
koruma politikalari üretmeye ve koruma 
çalişmalarinda söz sahibi olmaya başladi. 

Uzun yillarin sonunda ortaya çikan koruma 
politikalari ve politika üretebilme kapasitesi 
yine yerel yönetimler tarafindan sürdürülebilir 
kilinmali. Sürekli değişen siyasi konjonktürde, 
her seçimde değişen ve yenilenen kadrolarla bu 
sürekliliğin sağlanmasi ancak kalici kurumlarin 
oluşturulmasi, bilginin kayit altina alinmasi 
ve geleceğe doğru bir şekilde aktarilmasi 
ile mümkün olabilir. Gelinen bu aşamada 
müze, arşiv ve kütüphanelerin kurulmasi ve 
aktif bir şekilde kullanilmasi artik bir seçenek 
olmaktan çikarak zorunluluk haline gelmiş 
durumda. Ayni zamanda koruma çalişmalarinin 

Ahmet Onur Altun 

ÇEKÜL Vakfi Kent Çalişmalari, Şehir Plancisi 

KENTLERİN BELLEK
MERKEZLERİ: MÜZE, ARŞİV 
VE KÜTÜPHANELER
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halkla buluştuğu en önemli arayüz olan 
müzeler, koruma bilincini kent yaşaminin 
merkezine oturtarak tüm bu çalişmalarin 
sahiplenilmesine katki sunuyor. Bu bağlamda 
müze, arşiv ve kütüphaneler kentlerin bellek 
merkezleri olarak büyük bir görev üstleniyor. 

Yillarin birikimini kayit altina almak, 
korumak ve gelecek kuşaklara doğru 
bir dille aktarmak, koruma çalişmalarina 
altlik oluşturmak ve koruma politikalarinin 
sürekliliğini sağlamak zor olduğu kadar uzun 
yillar süren çalişmalarin yürütülmesini de 
gerektirir. Bu kurumlarin oluşmasi, oturmasi 

ve nitelikli bir şekilde işler hale gelmesi uzun 
erimli bir emeğin ürünüdür. Müzeler yalnizca 
bilgiyi muhafaza eden yapilar değil, ayni zamanda 
kent dokusunun fiziksel bir parçasi olarak işleyen 
ve kent yaşamina hizmet eden mekânlardir. Kent 
dokusunun gerek fiziksel gerek sosyal olarak 
önemli odaklarindan biri olan müze, arşiv ve 
kütüphaneler çok boyutlu koruma politikalarinin 
hem bir ürünü hem de ayrilmaz bir parçasi olarak 
çalişirlar. 

Kentlerde müzelerin özendirilmesi amaciyla 
Tarihi Kentler Birliği tarafindan 3 yildir Müze 
Özendirme Yarişmasi düzenleniyor. İlk yil 19, ikinci 
yil 39, bu yil ise 23 müzenin katildiği yarişma ile 
kentlerde müzelerin özendirilmesi, yenilerinin 
açilmasi, var olan müze, arşiv ve kütüphanelerin 
niteliklerinin artirilmasi amaçlaniyor. Tarihi 
Kentler Birliğinin kurulduğu günden bu yana üye 
belediyelere bağli müzelerin sayisi bugün 455 üye 
belediyede 277’si açik, 57’si planlama aşamasinda 
olmak üzere toplam 334 müzeye ulaşmiş durumda 
ve bu sayi her geçen yil artmaya devam ediyor. 
Ulaşilan rakamlar uzun yillar boyunca sürdürülen 
çalişmalarin meyvelerini vermeye başladiğinin ve 
bu dinamik ortamda oluşmaya başlayan birikimin 
bir göstergesidir. 

Yukarida belirtilen sayilara ulaşmak her ne kadar 
önemli olsa da özellikle kültürel mirasin korunmasi 
alaninda yapilan çalişmalarin yalnizca rakamlar 
üzerinden değerlendirilmesi ve bir başaridan söz 
edilmesi doğru bir yaklaşim olmaz. Önümüzdeki 
yillarda açilan müzelerin niteliklerinin artirilarak 
kendilerine yaşam alani bulmalarinin sağlanmasi 
yerel yönetimlerin birincil görevlerinden biri 
olmalidir. Koruma bilincinin ve politikalarinin 
sürekliliği kurulan müzelerin her kesimden insan 
tarafindan kullanilir hale gelmesi, kütüphanelerin 
zenginleştirilmesi ve kent yaşamina katilmasi ile 
mümkün olacaktir. Bu sebeple yerel yönetimler, 
müze arşivleri ve kütüphanelerini sürekli güncel ve 
aktif tutarak, eğitim çalişmalari ile desteklemeli ve 
bu mekânlari birer bellek ve kültür merkezi haline 
getirmelidirler. 
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ÇEKÜL Vakfinin Beyoğlu’ndaki tarihi binasi, “Kültürel Mirasimizi 
Öğreniyoruz, Bağiş Yapin Çocuklar da Öğrensin!” üst başliğiyla bir dizi 
etkinliğe ev sahipliği yapti. ÇEKÜL Bilgi Ağacinin “Yapilarin Diliyle Kentim: 
İstanbul” eğitimlerinde firsat eşitliği yaratmak ve daha çok öğrenciye 
ulaşabilmek için düzenlenen bağiş etkinlikleri, kültür sanat alanindan 
isimleri ÇEKÜL destekçileriyle buluşturdu. ÇEKÜL Evi Bahar Programi 
kapsaminda Prof. Dr. Ufuk Kocabaş, Prof. Dr. Ünal Akkemik ve Prof. Dr. 
Necmi Karul ağirlandi. ÇEKÜL Bilgi Ağacinin doğal ve kültürel miras 
eğitimlerinden her bir öğrencinin faydalanabilmesi için bağiş karşiliği 
düzenlenen etkinlikler, ilgiyle karşilandi. 

Yenikapı’dan Orta Çağ İstanbulu’na
ÇEKÜL Evi etkinlikleri, Nisan ayinda Prof. Dr. Ufuk Kocabaş’in
katilimiyla başladi. Dünyanin en geniş  repertuvarina sahip antik tekne 
koleksiyonlarindan birini oluşturan “Yenikapi Batiklari” Projesi, 2004 
yilindan günümüze, İstanbul Arkeoloji Müzeleri Müdürlüğü başkanliğinda 
ve Prof. Dr. Ufuk Kocabaş’in proje direktörlüğünde sürdürülüyor. 

ÇEKÜL Vakfi, geleneksel hale gelen 
ÇEKÜL Evi etkinliklerinde bahar dönemini 
arkeoloji buluşmalarina ayirdi. ÇEKÜL 
gönüllüleri, Yenikapı ve Göbeklitepe kazi 
çalişmalariyla ilgili ayrintili sunumlari dinleme, 
merak ettikleri sorulari sorma firsati buldu.

ÇEKÜL EVİNDE 
KÜLTÜREL MİRAS 
BULUŞMALARI
Sema Ulus

ÇEKÜL Vakfi Editörü
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Yenikapı Batıkları Araştırma ve Uygulama Laboratuarı
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Bizans Dönemine tarihlenen 37 gemi batiği, 
dönemin denizciliği, deniz ticareti ve gemi 
yapimi teknolojisiyle ilgili paha biçilmez bilgilere 
ulaşilmasini sağliyor. Kazilarin başladiği 2004 
yilindan bugüne 27 geminin dokümantasyon 
çalişmasi tamamlandi. Prof. Dr. Ufuk Kocabaş, 
büyük bir merakla izlenen bu sualti mirasina 
ilişkin yaptiği sunumda, hem sürdürdükleri 
bilimsel çalişmanin detaylarina ve benzer 
uluslararasi çalişmalar içindeki başarili yerine 
vurgu yapti hem de kazi alanina ilişkin güncel 
bilgileri paylaşti. 

Yenikapi metro kazisiyla ortaya çikan antik 
tekneler, yataklarindan, literatürün sunduğu 
bilgi ve tecrübelerin yani sira, bu kazi sahasinin 
koşullarina özel olarak üretilmiş, özgün 
tekniklerin yardimiyla çikarilirken, sadece 
tarihe değil literatüre de katki yapiyor. Prof. Dr. 
Ufuk Kocabaş, suya doygun ahşabin çamur 
gibi dağilma tehlikesi taşiyan parçalariyla 
karşilaşabildiklerini, parçalari asgari kayip 
karariyla kendi yöntemlerini geliştirerek 
kaldirdiklarini anlatirken sahadan ve 
laboratuvardan video görüntüleriyle kurtarma 
kazisina dair örnekler paylaşti. Batiklarin 
arazideki konumu ve korunma durumlari 
dikkate alinarak tercih edilen farkli yöntemler 
olduğunu belirten Kocabaş, konuşmasinda kazi 
sonrasi dokümantasyonun da önemine değindi. 

Yenikapi Batiklari Projesinin önemli bir özelliği, 
kazi başkanina değil, üniversiteye bağli olarak 
sürdürülmesi. İstanbul Üniversitesi Sualti 
Kalintilarini Koruma Anabilim Dali, Prof. Dr. 
Ufuk Kocabaş ve ekibinin girişimleri ve Yenikapi 
Batiklari Projesine kurumsal bir yaklaşim 
ve süreklilik sağlanmasi amaciyla, Yenikapi 
çalişmasindan sonra kuruldu. Bu, hâlihazirda 
çalişilan pek çok kazidan farkli olarak devredilen 
ve devredilecek olan uzun soluklu bir çalişmaya 
işaret ediyor.  

ÇEKÜL Bilgi Ağacinin “Yapilarin Diliyle Kentim 
İstanbul” eğitimlerinin başlica duraklarindan biri 
olan Yenikapi Batiklari Araştirma ve İnceleme 
Laboratuvari, öğrenci gruplarina ve Yenikapi 
Batkilari Projesine ilgi duyanlara açik. 

Necmi Karul, Ünal Akkemik, Ufuk Kocabaş
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Ağacın İzinde 
Buluşmalarin 2’incisi, Prof. Dr. Ünal 
Akkemik’in katilimiyla Mayis ayinda 
yapildi. Yenikapi Batiklari Ahşap Analizleri 
Projesi Yürütücüsü Prof. Dr. Ünal 
Akkemik, ağacin yolculuğunu anlatmak 
üzere “Yenikapi Ahşaplari” söyleşisinde, 
kalabalik bir izleyici topluluğuyla biraraya 
geldi. Yenikapi’da çok önemli miktarda 
ahşabin gün yüzüne çiktiğini ve bulunan 
ahşaplarin bir kisminin gemilere, iskele 
ve mendireklere, bir kismininsa süs 
eşyalarina ait olduğunun belirlendiğini 
söyleyen Akkemik, sunumunda, yapilan 
çalişmalar ve teşhisler hakkinda bilgiler 
verdi; ahşaplarin kullanildiği dönemlere 
ilişkin verileri paylaşti. Bu bilgilerden 
biri, Roma Döneminde Beşiktaş-Bebek 
güzergâhi arasinda servi ağaçlarinin 
bulunduğu ve servilerin gemi yapimi için 
özellikle dikildiği yönünde. Bu, Anadolu 
coğrafyasinda söz konusu olan ilk ağaç 
dikim faaliyeti. İstanbul Üniversitesi 
Orman Fakültesi Orman Botaniği 
Anabilim Dali Öğretim Üyesi Prof. Dr. 
Ünal Akkemik’in sunumunun ardindan, 
katilimcilar Yenikapi batiklari ve ahşaplari 
hakkinda merak ettiklerini sordu. 

Neolitik Dönem ve Göbeklitepe
Arkeoloji buluşmalarinin sonuncusu, 
tüm dünyada büyük merak uyandiran 
Göbeklitepe’yi odağina aldi. Göbeklitepe 

Bilim Kurulu Üyesi, Prof. Dr. Necmi 
Karul’un katilimiyla düzenlenen 
“Neolitik Dönem ve Göbeklitepe’nin 
Yeri” başlikli konuşma, Göbeklitepe’yi 
merak eden kalabalik bir dinleyici 
topluluğunu biraraya getirdi. UNESCO 
42. Dünya Miras Komitesi Toplantisinda 
UNESCO Dünya Mirasi Listesine alinan 
Göbeklitepe’nin ilk dönem Neolitik 
topluluklari için önemli bir toplanma ya 
da tören merkezi olduğu düşünülüyor. 
Yiyeceğe erişim, sosyal hiyerarşi, 
işbölümü gibi pek çok konuda yeni 
sorularin sorulmasina yol açan bu özel 
miras alaninin bilinirliğini desteklemek 
üzere 2019, Göbeklitepe Yili ilan edildi. 
Prof. Dr. Necmi Karul, Göbeklitepe’nin 
yoğun bir gündem yaratmasinin, antik 
alanin kazisinin yapilip buluntularinin 
açiğa çikarilmasiyla ilişkili olabileceğini 
belirtti: “Daha erken tarihli alanlar da 
dâhil olmak üzere, Göbeklitepe gibi pek 
çok arkeolojik alan olduğunu biliyoruz. 
Özellikle Harran Ovasi ve Dicle – Firat 
Havzasi etrafinda tespit edilmiş alanlar 
var. Nevali Çori, Hallan Çemi, Gusir Höyük 
ve Çayönü bunlar arasinda sayilabilir.” 
Karul, Anadolu’da kazi çalişmalarina 
başlanmasi halinde pek çok önemli 
arkeolojik alan tespit edileceğini de 
sözlerine ekledi. 

Yenikapı batıklarından detay / Göbeklitepe
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Santralİstanbul Enerji Müzesi inceleme gezisi

KORUMANIN 
TECRÜBELİ İSİMLERİYLE 
DENEYİM PAYLAŞIMI 

ÇEKÜL Akademi, yil içinde 2 ayri dönemde kurguladiği 
TKB Kentsel Koruma Eğitimleri ile TKB Alanda Eğitimler 
Programi için bu bahar İstanbul ve Kayseri’de yerel yönetimlerin 
teknik kadrolariyla biraraya geldi. ÇEKÜL Akademi, Alanda Eğitimler 
Programi kapsaminda geçtiğimiz Şubat ayinda Gaziantep ve 
Şanliurfa’da da eğitimler düzenlemişti. Eğitimlere ilişkin haberimizi 
Yerel Kimlik dergisinin 57’inci sayisinda bulabilirsiniz. 

ÇEKÜL Akademi Alanda Eğitimler Programi, 24-26 Nisan 
tarihlerinde “Kültürel Birikimin Korunmasi ve İşlevlendirilmesinde 
Kayseri Örneği” başliğinda Kayseri Büyükşehir Belediyesi Kültür 
Varliklari Daire Başkanliği işbirliğiyle uyguladi. Milli Mücadele Müzesi 
olarak işlevlendirilen tarihi Kayseri Lisesinde yapilan eğitimde 
Kayseri Büyükşehir Belediyesi Kültür Varliklari Daire Başkani Gürcan 
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Senem “Koruma Çalişmalarinda 
Kurumlararasi Diyalog” başlikli 
bir sunum yapti. Gürcan Senem, 
sunumunda yerel yönetimlerde 
eski eser üzerine çalişan 
uzmanlarin restorasyon, sokak 
sağliklaştirma, basit onarim 
çalişmalarinda kurumlarla 
iletişim deneyimlerini aktardi; 
eski eser için bütçe oluşturma ve 
hibe kaynaklarinin nasil temin 
edildiğine dair bilgi verdi. 

Kayseri Büyükşehir Belediyesi 
Müzeler Müdürü Fehmi Gündüz 
ise, müzelerin kurulumundan 
işletilmesine, sürece ilişkin 
bilgiler verdi; tarihi Kayseri 
Lisesinin Milli Mücadele Müzesi, 
Gevher Nesibe Şifahanesinin 
ise Selçuklu Uygarliği Müzesi 
olarak işlevlendirilmesi sürecini 
paylaşti. Restoratör Mimar Akgül 
Zor Sari’nin, “Projelendirme 
Çalişmalarinda Karşilaşilan 
Problemler ve Çözüm Önerileri” 

ÇEKÜL Akademi Bahar Dönemi 
Eğitim Programi, İstanbul ve Kayseri‘de 
yapilan eğitimlerle tamamlandi. Koruma 
alaninda tecrübeli Akademi eğitimcileri 
ve alanda uygulamayi yürüten, planlayan 
uzmanlar, uygulamalardaki sorunlari ve 
çözümleri paylaşti.  

sunumu da ilgiyle izlendi. Milli 
Mücadele ve Selçuklu Uygarliği 
Müzeleri ile kale-çarşi-mahalle 
aksini bağlayan “Kültür Yolu”, 
katilimcilarin gezi rotasindaydi. 

Ağırnas’dan Talas’a Kayseri 
Kayseri Erciyes Üniversitesi 
Teknopark Genel Müdürü ve 
ÇEKÜL gönüllüsü Bilgin Yazlik 
“Koramaz Vadisi UNESCO 
Yolunda” başlikli sunumunda, 
ÇEKÜL Vakfinin doğrudan destek 
verdiği Koramaz Vadisinde 
yürütülen envanter ve koruma 
çalişmalarini anlatti. Eğitimin son 
sunumunu Kayseri Büyükşehir 
Belediyesi KUDEB Müdürü Fatih 
Cevat yapti. Alanda Eğitimler 
Programi, Ağirnas Mimar Sinan 
Evi ile Germir’de yapilan onarim 
çalişmalarindan sonra ziyarete 
açilan Bezirhane; Talas Yaman 
Dede Camisi ve Talas Amerikan 
Koleji ziyaretleriyle son buldu. 

KORUMANIN 
TECRÜBELİ İSİMLERİYLE 
DENEYİM PAYLAŞIMI 
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Alanda Eğitimler Programı Kayseri örneği

İşlevlendirme, koruma / kullanma dengesi ve proje döngüsü 
gibi farklı başlıklardaki eğitimler, sonbaharda devam edecek.
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İstanbul’da 6 Eğitim
Kentsel Koruma Eğitimi Bahar Dönemi 
Programi Bülent Baykal’in “KUDEB’ler, 
Koruma Kurullari ve Koruma Mevzuati” 
ile Y. Metin Keskin’in “Tarihi Yapi-Yeni 
Yapi İlişkisi; İşlevlendirme” eğitimleriyle 
İstanbul’da başladi. Tarihi çevrede yapilan 
bakim, onarim ve restorasyon proje 
ve uygulamalarinda, kentsel kültürel 
korumadan sorumlu belediye ekiplerinin 
koruma kurullari ile ilişkilerde etkili sonuç 
alma yetkinliğini geliştirmeyi amaçlayan 
Baykal’in anlatimi, ayni zamanda eski eser 
restorasyonu, sokak sağliklaştirma gibi 
projelerin koruma kurulu onay süreçleri 
hakkindaydi.

Y. Metin Keskin ise, kültürel miras niteliği 
taşiyan yapilarin yeniden değerlendirilmesi, 
işlevlendirilmesi ve koruma/kullanma 
dengesi gözetilerek kent yaşamina 
katilmasini sağlayacak yeni yaklaşimlar 
hakkinda bilgi verdi. Restorasyon 
konusunda uluslararasi sözleşmelere 
değinen Keskin, özellikle Atina Kartasi, 
Venedik Tüzüğü ve İCOMOS Bildirgesine 
gönderme yaparak Türkiye’deki koruma 
sürecinin gelişiminden ve bununla ilgili 
yasal mevzuattan bahsetti.  

Mimar ve restorasyon uzmani A. Nüvit 
Bayar’in “Tarihi Yapilarda Koruma İlkeleri, 
Teknikleri ve Uygulama Örnekleri” 
başlikli eğitimde, tarihi yapiyi kavrama 

ve durumunu tespit etme esaslari ile 
restorasyon süreçlerinde izlenecek 
koruma ilke ve yöntemlerine ilişkin bilgiler 
pekiştirildi.  

Restorasyon uzmani İsmail Önel’in 
“Restorasyon İşlerinde İhale Süreci ve 
Hakediş Uygulamalari” başlikli eğitim 
programi ise, hakediş uygulamalarinda 
karşilaşilan zorluklar ile iyi bir hakedişte 
olmasi gereken özellikleri, örnekler 
üzerinden ele aldi.   

Akademi eğitmeni, psikolog Betül 
Bozkurt’un “Yerel Yönetimler İçin Proje 
Döngüsü Yönetimi” başlikli eğitimi, 
çalişmalarin bütüncül yaklaşim esasiyla 
projelendirilmesinin yöntemlerini aktardi; 
proje yönetimi deneyimini hedefledi.

Kentsel Koruma Eğitimlerinin sonuncusu, 
ÇEKÜL Kent Çalişmalari Koordinatörü, 
mimar Alp Arisoy tarafindan verilen 
“Kültür Odakli Koruma ve Kentsel Gelişim 
Stratejileri” oldu. 

ÇEKÜL Akademinin, TKB üyelerine 
yönelik hazirladiği ve İstanbul’da yapilan 
eğitimlerine Bahar Döneminde 73 uzman 
katilarak sertifikasini aldi. Gaziantep, 
Şanliurfa ve son olarak Kayseri’de yapilan 
Alanda Eğitimler Programini ise 175 
uzman başariyla tamamladi. Akademinin 
Sonbahar Dönemi, Eylül ayinda başlayacak. 

İsmail Önel ve Nüvit Bayar eğitimlerinden
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Tarim arazilerinde verimin sağlanmasi, sağlikli ve doğal gida ve 
ürünlere erişim imkânlarinin arttirilmasi tüm dünyanin konusu. 
Hükümetlerin desteklediği programlarin yani sira, gönüllülerin kendi 
iletişim ağlari ve örgütlülüğüyle sürdürülen çalişmalar, yediden 
yetmişe hemen herkesin “zehirsiz sofralar”, “sağlikli gida” ve “tarim 
arazisi” üzerine düşündüğü ya da eyleme geçtiği bir gündemin de 
işareti. Muğla Büyükşehir Belediyesi de Koku Vadisi Projesi ile kirsal 
kalkinmanin önünü açmayi, kooperatifçiliğin desteklenmesi, bölgesel 
uzmanlaşmanin sağlanmasi ve üreticinin gelir düzeyinin arttirilmasini 
amaçliyor. 

Muğla Büyükşehir Belediyesi, 
Koku Vadisi Projesiyle sağlikli ve yüksek 
verimli tarım üretimini destekleyerek 
bölgedeki kirsal kalkinmada bir ivme 
hedefliyor. Muğla’da tarihi yapilarin 
restorasyonundan sokak sağliklaştirma 
çalişmalarina, topyekûn kalkinma çabasinin 
izleri okunuyor. 

MUĞLA’DAN 
KOKU VADİSİ 
PROJESİ
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Tibbi-aromatik bitki yetiştiriciliği 
ve bu bitkilerden katma değeri 
yüksek ürün üretimi konularinda 
çalişmalar yapilmasini içeren 
proje için Menteşe ilçesini 
pilot bölge olarak seçen 
Muğla Büyükşehir Belediyesi, 
Menteşe’ye bağli köylerde 
ve tarimsal üretim sikintisi 
çeken bölgelerde üreticilerin 
desteklenmesini amaçliyor. 
Lavanta üretiminin ağirlikli 
olduğu projede, yani sira 
kekik, adaçayi, nane, biberiye, 
mercanköşk, limonotu gibi 
bitkiler de üretilmesi ve bu 
bitkilerden uçucu yağ, bitkisel 
kozmetik ürünler, bitki çayi ve 
baharat gibi pazar payi yüksek 
yan ürünler üretilmesi yoluyla 
üreticinin gelir düzeyinin de 
arttirilmasi hedefleniyor.

Projenin bir diğer ayaği da 
kooperatifçiliğin desteklenmesi. 
Muğla Büyükşehir Belediyesi 
proje kapsaminda çoğunluğu 
kadin ortaklardan oluşan 
S. S. Merkez Menteşe Tarimsal 
Kalkinma Kooperatifiyle 
bir protokol imzaladi. Bu 
protokolle üretimin kooperatif 
üyeleri tarafindan yapilmasi 
amaçlaniyor. Böylece projeye 
katilmak isteyen diğer 
üreticilerin de kooperatife 
ortak olmasi teşvik ediliyor. 
Koku Vadisi Projesi, üreticiler 
için uygun şartlari yaratmayi; 
tarimda kalkinmanin ancak güç 
birliğiyle mümkün olabileceği 
bilgisinden hareketle önceliyor. 
Muğla Büyükşehir Belediyesi, 
tibbi-aromatik bitki fidelerini 
proje kapsaminda dikimden 
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hasada kadar kontrol ediyor; 
tarimsal üretimin doğru ve 
kaliteli bir biçimde sürdürülmesi 
için üreticilere destek veriyor. 

Tarihi Yapılarda Restorasyon 
Muğla Büyükşehir Belediyesi 
KUDEB’in sürdürdüğü 
çalişmalar da devam ediyor. 
Kent, bölgede bulunan pek çok 
tarihi eserle deniz turizmine 
olduğu kadar kültür turizmine 
de ev sahipliği yapiyor. 
Bu kapsamda Yatağan’da 
bulunan Bozüyük Cemil 
Toksöz Konağinin restorasyonu 
önemli örneklerden biri. Tarihi 
Kentler Birliği tarafindan 2015 
yilinda rölöve, restitüsyon 
ve restorasyon projelerinin 
hazirlanmasi için hibe ile 
desteklenen ve Muğla Kültür 

Varliklarini Koruma Bölge 
Kurulu Müdürlüğünün onayi 
ile yürütülen Cemil Toksöz 
Konağindaki çalişma, 2018 
yilinda tamamlandi. Cemil 
Toksöz Konaği Restorasyonu 
Projesi, Tarihi Kentler Birliği 
tarafindan düzenlenen Koruma 
Özendirme Yarişmasi tarafindan 
2015 Yili Proje Dalinda Başari 
Ödülüne değer bulunmuştu. 

Çalişmalar arasinda Datça 
Cumali Mahallesinde 
bulunan Çeşmeköy Camisi, 
Milas’da bulunan Pinar Köy 
Camisi restorasyonu ile 
Fethiye’de bulunan ve tipik 
Kayaköy mimarisinin önemli 
örneklerinden birini oluşturan 
tescilli taş evin restorasyonu 
anilabilir. 

Bozüyük Cemil Toksöz Konağı / Milas Pınar Köy Camisi 
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KAYSERİ’DE GELECEĞE 
DÖNÜK ÇALIŞMALAR

Kayseri doğal ve kültürel mirasiyla Anadolu’nun 
en zengin bölgelerinden birinde bulunuyor. Tarihi 
6 bin yil öncesine uzanan Kültepe’den yer alti 
şehirlerine, fosil yataklarindan farkli kültürlere ev 
sahipliği yapmiş tarihi yerleşmelerine çok katmanli bir 
mirasin günümüzdeki temsilcisi olan Kayseri, koruma 
çalişmalarina hiz kesmeden devam ediyor. Hem 
Mimar Sinan Anma Haftasi etkinliklerine katilmak 
hem de devam etmekte olan projeleri değerlendirmek 
ve gelecek çalişmalari planlamak amaciyla Prof. Dr. 
Metin Sözen başkanliğindaki ÇEKÜL heyeti Kayseri’ye 
bir ziyaret gerçekleştirdi. 

Mimar Sinan, 431’inci ölüm yildönümünde, Kayseri 
Büyükşehir Belediyesinin ev sahipliğinde 8-12 Nisan 
tarihleri arasinda bir dizi etkinlikle anildi. Anma 
etkinlikleri, 8 Nisan’da Kayseri Büyükşehir Belediyesi 

Kayseri Kalesi restoransyon çalışmaları
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Meclis Salonunda Dünya 
Durdukça belgeselinden bir 
bölümün gösterimi ve ÇEKÜL 
Vakfi Başkani Prof. Dr. Metin 
Sözen’in konuşmaci olduğu 
“Mimar Sinan’dan Sonra Biz 
Neredeyiz?” konulu konferansla 
başladi. 

Konferansin ardindan Kayseri 
Valisi, Kayseri Büyükşehir ve ilçe 
belediyelerin başkanlari, oda 
temsilcileri ve akademisyenlerin 
katilimiyla kentteki koruma 
çalişmalarinin bütüncül 
değerlendirilmesi için bir 
toplanti düzenlendi. Prof. 
Dr. Metin Sözen toplantida, 
Kayseri ve çevresi için genel 
bir projeksiyon oluşturarak,  
doğal ve kültürel mirasinin 
korunmasina yönelik hangi 
adimlarin atilmasi gerektiğini 
özetledi ve beklentilerini aktardi. 

Etkinliklerin ikinci günü 

ÇEKÜL Vakfi ve Tarihi Kentler Birliği 
Danişma Kurulu Başkani Prof. Dr. Metin 
Sözen ile ÇEKÜL Kent Çalişmalari, Mimar 
Sinan’ı Anma Haftası kapsaminda Kayseri 
ve Ağirnas’ta düzenlenen etkinliklere katildi; 
bölgede süren çalışmaları yerinde inceledi.

Mimar Sinan’in doğum yeri olan 
Ağirnas’da devam etti. Kayseri 
Büyükşehir Belediye Başkani 
Memduh Büyükkiliç, Melikgazi 
Belediye Başkani Mustafa 
Palancioğlu, ÇEKÜL Vakfi Başkani 
Prof. Dr. Metin Sözen, ÇEKÜL 
Kayseri Bölge Koordinatörü 
Prof. Dr. Osman Özsoy, Kayseri 
Mimarlar Odasi, öğrenciler ve 
Kayserililerin yoğun katilimiyla afiş 
yarişmasindan, panele pek çok 
etkinlik izlendi. 

Sivil mimarisi, yeralti şehirleri 
ve Koramaz Vadisiyle bir açik 
hava müzesi niteliğindeki 
Ağirnas, ÇEKÜL Vakfinin Kendini 
Koruyan Kentler Programinin 
ilk uygulama alanlarindan biri. 
2000’li yillarin başinda başlayan 
koruma çalişmalari, 2014 yilindan 
bu yana Melikgazi Belediyesinin 
de desteğiyle, ÇEKÜL Kayseri 
temsilciliğinin gayretleriyle 
yürütülüyor. 

KAYSERİ’DE GELECEĞE 
DÖNÜK ÇALIŞMALAR
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ÇEKÜL heyeti inceleme gezisi

ÇEKÜL heyeti, Kayseri Kalesinin devam eden restorasyonu 
ile kale içindeki Arkeoloji Müzesi binasinin inşaat çalışmalarını 
yerinde inceledi. 
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Kent Projelerine Yaklaşımlar
Prof. Dr. Metin Sözen, ÇEKÜL Kent 
Çalişmalari Koordinatörü mimar Alp Arisoy 
ve şehir plancisi Ahmet Altun, ÇEKÜL 
Kayseri Bölge Koordinatörü Prof. Dr. Osman 
Özsoy, mimar Serdar Altuntuğ eşliğinde 
kent projelerini değerlendirmek üzere 
inceleme gezisi yapti. Gezi kapsaminda 
Kayseri Büyükşehir Belediyesinin geleceğe 
dönük planlari ele alindi ve Koramaz Vadisi 
için yol haritasi çizildi. Kentte sürdürülecek 
kültür öncelikli çalişmalari destekleyen 
ÇEKÜL heyeti, Kayseri Kalesinin devam 
eden restorasyonu ile kale içindeki Arkeoloji 
Müzesi binasinin inşaat çalişmalarini 
yerinde inceledi. Kale içine oturan ve 
modern bir mimari anlayişla tasarlanan yeni 
Arkeoloji Müzesi binasi heyet tarafindan 
takdirle karşilandi. Cesur bir müdahale 
olmasinin yaninda iyi planlanmiş, mütevazi; 
kale ile yarişmayan mimarisiyle müze, 
Kayseri’de koruma çalişmalarinin geldiği 
seviyeyi görünür kiliyor. Kayseri gezisinde 
incelenen bir diğer tarihi odak ise, 24 saat 
açik bir kütüphane olarak işlevlendirilecek 
Meryem Ana Kilisesi oldu. Kent merkezinde 
önemli bir konumda bulunan kilise 
kütüphane olarak işlev kazandiğinda 
gençlerin kamusal mekân ihtiyaci da 
karşilanmiş olacak. 

Koramaz Vadisi ve Gelecek Hedefleri
ÇEKÜL Kayseri Bölge Koordinatörü 
Osman Özsoy’un doğrudan takip ettiği 
Koramaz Vadisinindeki envanter ve koruma 
çalişmalari ise sürüyor. Kayseri Büyükşehir 
Belediyesi, Obruk Mağara Araştirma Grubu 
ve ÇEKÜL Vakfi ortakliğinda 5 yildir devam 
eden yer alti çalişmalariyla da gündemde 
olan Koramaz Vadisi; kirsal mirasi, yer alti 
kentleri, fosil yataklari, somut ve somut 
olmayan kültürel mirasi, doğal mirasi 
ve Kültepe Ören Yeri ile çok katmanli 
bir kültür havzasi. 12 km uzunluğuna 
sahip bir deprem kiriği oluşumu olan ve 
üzerinde yerleşim yerlerinin bulunduğu 
Koramaz Vadisi, UNESCO Dünya Mirasi 
Aday Listesine girmek için de dosya 
hazirliklarini tamamlamak üzere. ÇEKÜL 
Vakfi ve Tarihi Kentler Birliğinin, yoğun 
çalişma yürütmeye karar verdiği Kayseri 
ve çevresi, tüm katmanlariyla ele alinacak. 
Kayseri Büyükşehir ve ilçe belediyeleriyle 
işbirliği içinde doğa ve kültür odakli 
koruma programlari hazirlanacak. ÇEKÜL 
heyeti inceleme gezisi kapsaminda 
ayrica, restorasyonu yapilarak yeniden 
işlevlendirilen Talas Amerikan Kolejini de 
ziyaret etti. 
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Limandan Antalya Kaleiçi görüntüsü 
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Tarihi Kentler Birliğinin desteği ve ÇEKÜL Vakfinin işbirliğiyle 
Akdeniz Tanitim tarafindan düzenlenen YAPEX Restorasyon, Kültür 
Mirasi ve Koruma Fuari, 9’uncu yilini kutluyor. Geçmiş yillarda değişik 
kesimlerin içten destekleriyle verimli ve kalici sonuçlara ulaşarak, 
kendine özel bir alan açan YAPEX Fuari, edinilen deneyimlerin işiğinda 
yeni hedeflere yöneliyor. Bu yil 6-8 Kasim 2019 tarihleri arasinda 
düzenlenecek olan fuarin gündem başliği, “Kentsel Korumada Kültürel 
Miras” olarak belirlendi. 

YAPEX Restorasyon, Kültür Mirasi ve 
Koruma Fuari bu yil gündem başliğini 
“Kentsel Korumada Kültür Mirası” olarak 
belirledi. Fuarda kent dokusu içinde yer 
alan miras alanlarindaki yeni koruma 
yaklaşimlarina dikkat çekilecek. Antalya’da 
düzenlenecek olan fuar, Kasim ayinda 
9’uncu yilini kutlayacak. 

YAPEX FUARI: 
KENTSEL 
KORUMADA 
KÜLTÜR MİRASI 
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Kültürel miras, TKB’nin gündemine 
her yil farkli bir başlikla girmeye 
devam ediyor. Kirsal miras, 
arkeolojik miras, endüstri mirasi, 
Cumhuriyet mirasi, müzeler gibi 
koruma başliklari çoğaldikça, 
yeni yaklaşimlar ve yönetim 
modellerine olan ihtiyaç da artti. 
Bu yilin öncelikli çalişma konusu 
olarak belirlenen Kentsel Korumada 
Kültürel Miras başliği, sorumlusu 
olduğumuz zengin mirasi korurken 
izleyeceğimiz yönetim modelleri 
ve stratejileri, tarihi kentlerin ana 
gündemi haline getiriyor. ÇEKÜL 
Vakfi ve Tarihi Kentler Birliği 
Danişma Kurulu Başkani Prof. 
Dr. Metin Sözen, “Ülkemizde son 
yüzyilda doğal ve kültürel varliklarin 
korunmasinda değişik kesimlerin 
ortak bir çizgide buluşmaya 
başlamasi, yillarin yanlişlarinin 
hizinin bir oranda yavaşlamasini ve 
görünür bir değişimi sağlamiştir. 
Burada doğal mirastan kültürel 
mirasa, eğitimden örgütlenme 
ve tanitima uzanan çok boyutlu 
bir yaklaşim, köklü değerlere ilgiyi 
biraz olsun artirmiş bulunuyor. 
Geleneksel çarşilardan konutlara, 
sokak dokularina; kent bütününden 
havza, bölge ve tüm ülkeyi sarmaya 
başlayan ve ortak işbirliklerini 
içeren bu yaklaşimlar, özellikle 
Çevre ve Kültür Değerlerini Koruma 
ve Tanitma Vakfi ile Tarihi Kentler 
Birliği tarafindan artik kaçinilmaz 
bir sorumluluğa dönüştürülmüş 
bulunmaktadir. Yerel yönetim ve 
dinamiklerin varliğini dikkate alan 
bu girişimlerin hiç kuşkusuz yeni 
buluşmalara gereksinimi vardir. 
Fuar, bu yil, kültürel varliklarin doğru 
değerlendirilmesinin gerekliliğini 
vurgulayarak, tüm kesimleri 

Antalya Üç Kapılar (Hadrianus Kapısı)
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katkiya çağirmaktadir” diyerek 
kentsel korumada kültürel miras 
başliğinin düşünsel altyapisini 
açikliyor. 

Özendirme Yarışması, 
Sergisi ve Paneller 
YAPEX Restorasyon, Renovasyon 
ve Kültür Mirasini Koruma 
Fuari, her yil olduğu gibi bu 
yil da Özendirme Yarişmasi ve 
sergisine ev sahipliği yapacak. 
Yani sira, ana temada düzenlenen 
paneller, fuarin yapi taşlarindan 
biri olan ve düzeyi her geçen 
yil artan stant tasarimlari da 
YAPEX Fuarinda TKB üyeleri 
ve ÇEKÜL’ün desteğinin 
azimsanmayacak büyüklükte 
olduğunu gösteriyor. Fuar 
süresince biraraya gelerek fikir 
ve bilgi alişverişinde bulunacak 
olan tarihi kentler, fuar araciliğiyla 
birikimin yayginlaşmasi ve kimlikli 
kent kavraminin oluşmasinda, 
uygulamaya dönük örneklerin 
paylaşilmasi için en uygun 

zeminde buluşuyor.  

Prof. Dr. Metin Sözen, “Yillardir 
ulusal-uluslararasi boyuttaki 
toplantilarla sürdürülen, sonuçlari 
yayimlanarak yayginlaştirilan, 
ardindan onarimlar-
düzenlemelerle yeni nitelikler 
kazanan bu hassas konunun 
gündemde tutulmasi, hepimiz 
için kaçinilmaz sorumluluk,” 
diyerek YAPEX Fuarinin gündem 
başliğinin nasil bir boşluğu 
doldurduğunu belirtiyor ve tarihi 
bir çakişmaya işaret ediyor: 
“ÇEKÜL Vakfinin 30, TKB’nin 20, 
YAPEX Fuarinin ise 10’uncu yilina 
hazirlandiği bu dönemde, yeni 
atilimlara bu tür girişimler önemli 
katki sağlayacaktir.” 

YAPEX Restorasyon, Renovasyon 
ve Kültür Mirasini Koruma Fuari, 
bu yil Antalya Nâzim Hikmet 
Kültür Merkezinde düzenlenecek; 
kente “kültür mirasi” vurgusuyla iz 
birakacak. 

Antalya Kaleiçi
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İZLERİN YOLUNDA

Son günlerin parlayan yildizi Koramaz Vadisi ve 
çevresinde yoğun şekilde gördüğümüz antik izler, Bünyan 
yolu üzerinde Engir Gölünün batisinda yer alan, hele 
hele yürüyerek geçiyorsaniz fark edemeyeceğiniz, otlarla 
kaplanmiş devasa bir alan. Bu izlerin çiftlisini yerleşim yerleri 
içinde ve dişinda ve yerleşim yerleri arasinda Kapadokya’da 
yaşayan herkes fark etmiştir. Yaklaşik 20-50 cm arasinda 
genişlikler, arada yükselti ve diğer tarafta yine ayni genişlikte 
paralel ve yaklaşik 20-40 cm derinliğinde düz yollar/izler 
bunlar. Biraz dikkat edince bu bölgenin karşi çaprazinda da 
benzer bir oluşum rahatlikla göze çarpar.

Prof. Dr. Osman Özsoy 

ÇEKÜL Vakfi Kayseri Bölge Koordinatörü

Fotoğraflar: Osman Özsoy
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100x100m’den daha geniş 
bir alanin devam eden bir 
yol olduğu düşünülürse 
bu büyük alan bir kesit 
aslinda. İz bir çiftten fazlaysa 
yorumlanmasinda bir derece 
zorluk söz konusu olabilir ama 
böyle izler tarlasi için mantikli bir 
yorum öngörülemiyor. Hele hele 
birbirleriyle farkli açilarla kesişen 
izler, yol doğrultusu fikrini 
sarsiyor. Öncelikle bir izin yol 
olarak tercih edilmesi için; kisa/
kestirme olmasi, destinasyonlari 
birbirine bağlamasi, zemininin 
yaz-kiş geçişe müsaade etmesi, 
doğal eğimiyle iniş ve çikişta 
fazla yormamasi gerekir. Bu 
açidan bakilinca izlerin yoğun 
olduğu yerler; destinasyonlar 

Koramaz Vadisi, Engir Gölünün 
batisinda yer alan devasa bir alana 
yayiliyor. Üzerindeki antik izler de, bölgede 
yaşayanlar tarafindan bilinen, vadinin antik 
oluşumu hakkinda doğrudan söz söyleyen 
bir niteliğe işaret ediyor. 

arasinda, hatta Kültepe gibi bir 
ticari merkez ile buranin batisinda 
ya da Kayseri’de bulunan 
merkezler arasinda yer aliyor.
 
Birbirine paralel tekerlek izleri son 
derece belirgin. Çeşitli açilarda 
kesişen izleri, güzergâh değişikliği 
ya da manevra yollari olarak 
yorumlamak mümkün. Alanin 
gökyüzünden fark edilebilmesi 
ise çok geniş bir kullanima ve 
yoğunluğuyla işaret ediyor. İki köy 
arasindaki yolu kullanan kağni at 
arabasi ve yoğunluğu ile ticari bir 
katarin araç sayisi kiyaslanamaz. 
Hele hele bu yol bir savaş seferi 
için kullanilmaktaysa yüklerin ağir, 
araçlarin küçüklü büyüklü olmasi 
fikri çeşitliliği de beraberinde 
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Tekerlek kalinliklari ve derinlikleri, bilinen araç geometrileriyle 
son derece benzerlik gösteriyor. 
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getirir. Ayni yolun ayni anda farkli amaçlar 
için kafileler tarafindan kullanilmasi, 
alanin ve yollarin genişliğini gerektirir. 
Karşi taraftan gelebilecek bir kafileyle yolu 
rahatlikla paylaşmak ve durmadan hareket 
etmek paralel izleri bu derece geniş bir 
alana yaymiştir. 

Tarihlemesi ve tam fonksiyonlarini 
belirlemek ciddi bir uzmanlik ve emek 
istese de yüzeysel incelemelerden ve 
literatür bilgisinden bazi izlerin oluşumu, 
değişimi ve dönüşümü hakkinda birkaç 
cümle söyleyebiliriz. Tekerlek kalinliklari 
ve derinlikleri bilinen araç geometrileriyle 
son derece benzerlik gösteriyor. Tekerlek 
etraflarina zaman içinde 2-3 cm kalinliğinda 
metal çember geçirilmesi ya da tekerleğin 
yüke ve imkâna göre ahşap dişinda 
malzemelerden tercih edilmesi, izlerin 
derinleşmesine ve taşlarin sürtünme ile 
ufalmasina yol açmiş. Orta kisimlarda, 
yüksekte kalan aşinmamiş kayalarda 
rastlanilan izlerin, araçlari çeken hayvanlarin 
ayak izlerinin, küçüklü büyüklü toynak ve 
nal izleri olduğu, belirgin örneklerle aşikâr. 

Dünyada farkli coğrafyalardan 
fotoğraflar, doğal görünümlü fakat 
devasa izlerin varliğini işaret ediyor. 
Ayrica bölgemizdekilerle benzer izlerin 
Azerbaycan’dan İspanya’ya, Malta’dan 
Sicilya’ya kadar birçok yerde karşimiza 
çiktiği da biliniyor. İzlerin derinlikleri, 
paralellikleri ve aralarindaki mesafeler, 
bu konularda yapilan çalişmalar ve bilim 
çevrelerinin yoğun ilgisi son derece ilginç. 

Bu antik yollarin tüm dünyada görüldüğü 
yerlerin büyük bir haritada işlenmesi 
oldukça anlamli bir çalişma ortaya 
çikaracaktir. Her dönem doğu-bati veya 
kuzey-güney geçişlerinde köprü vazifesi 
gören Anadolu’nun, özellikle de Kapadokya 
Bölgesinin ve kentimizin bir kavşak vazifesi 
görmesi; izleri daha da anlamli bir hale 
getiriyor. Tümülüs ve höyüklerle bu izleri 
beraber düşünmek; hem izlerin gölgesinde 
yok olmuş Tümülüs ve höyüklerin hem 
de Tümülüs ve höyüklerin gölgesinde yok 
olmuş izlerin keşfine yardimci olacaktir, 
kanaatindeyiz. 
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ÇEKÜL Vakfi, farkli uzmanlik alanlarindan gelen 
ekibiyle hazirladiği ve dijital ortamda erişime 
açtiği Bahçecinin El Kitabı ile kent bahçeleri 
hakkinda temel bilgileri paylaşiyor. Kentlerde 
kendi bahçelerini yaratmak isteyenler için 
bir kilavuz olan Bahçecinin El Kitabı, hem 
taze bir başlangiç için cesaret veriyor hem de 
okurunu, dünyadan örneklerle kent bahçeleri 
kavraminin geniş sinirlarinda bir gezintiye 
davet ediyor. Kent bahçeleri kisa bir tanimla, 
kent dokusu içinde rekreatif amaçlara yönelik 
bitki yetiştirilmesini sağlayan ortak mikro tarim 
alanlaridir. Kentin içinde bulduğumuz küçük 
boşluklarda, arka bahçelerimizde, apartman 
avlularinda, atil kalmiş arsalarda; yenilebilen 
sebze/meyve gibi bitkiler, aromatik otlar, süs 
bitkileri yetiştirmek üzere bahçeleştirdiğimiz 
yerlerdir. Kent bahçeleri ekolojik mekânlar 
olmanin ötesinde, sosyal mekânlar olarak 
kentlerin sürdürülebilir gelişiminde önemli 
bir araç, ayni zamanda. Kent bahçelerinin, sivil 

inisiyatifle yönetilen müşterek alanlar; otonom 
ortak üretim nişleri olduklari savunulabilir. Farkli 
topluluklari ortak bir amaç etrafinda birleştirerek 
köprü kuran arayüzler oluşturan bu alanlar, 
katilimci demokrasinin güçlenmesi için gerekli 
iklimi sağlayabilir. Bu anlamda kent bahçeleri 
daha yeşil, daha dayanikli, daha çok paylaşilan, 
daha çok komşuluk yaptiğimiz, daha temiz 
gidalarla beslendiğimiz, kaynaklarimizi daha 
verimli kullandiğimiz kentleri vadediyor. Doğa 
ve kültür eksenli kentsel koruma ve canlandirma 
stratejilerini yerelde ve yerelin kaynaklariyla 
geliştirmeyi ve uygulamayi kendine ilke edinen 
ÇEKÜL Vakfi, kent bahçelerini Merzifon, Kadiköy, 
Payas gibi pek çok merkezde bir kentsel 
müdahale yaklaşiminin parçasi olarak ele 
aldi. Kitaba www.cekulvakfi.org.tr adresinden 
ulaşabilirsiniz.

Boya ustalarinin mesleklerini en iyi şekilde icra etmelerini 
sağlamayi hedefleyen Marshall, bu yil düzenlenen eğitimlere 
katilan 7 bin boya usta adina doğaya katki sağlamak için 
ÇEKÜL Vakfi 7 Ağaç Ormanlari işbirliğiyle, ÇEKÜL’ün Sivas 

Tavra Boğazi mevkisindeki 7 Ağaç Ormanlari dikim sahasina 7 bin fidan dikti. Yil boyunca boya ustalarina 
yönelik pek çok çalişma yürüten Marshall, eğitimlerinde, boya uygulamalarinda verimlilik, olasi hatalarin 
azaltilmasi, iş sağliği ve güvenliği gibi konulara odaklanirken, çevre ve doğa bilincini geliştirecek 
çalişmalar da düzenliyor; katilimcilari sosyal sorumluluk çalişmalari hakkinda bilgilendiriyor. Doğaya 
olan sorumluluklarini yerine getirmek, fidan dikme ve doğayi koruma bilincini yayginlaştirmak için bu 
yil 7 bin fidan ile yola çikan ve 7 Ağaç Ormanlari dikim sahasinda sembolik bir dikim şenliği düzenleyen 
Marshall’in Hatira Ormani, ÇEKÜL 7 Ağaç Ormanlari Programi kapsaminda büyümeye devam edecek.

Kenti 
Bahçeleştirmek 
İçin: Kent Bahçesi 
Kılavuzu 

Marshall’dan Boya 
Ustalarina Hatıra Ormanı
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Anadolu deyince, yemek 
kültürüne ilişkin pek çok 
kaynakla da karşilaşmak, 
kaçinilmaz oluyor. 
Kayseri’nin Gurme Atlası, 
5. Ulusal Fotoğraf Yarişmasi 
için belirlenmiş bir tema 
olmakla birlikte, hem 
fotoğraf meraklilarina hem de yöresel yemek 
kültürünün izlerini tutkuyla takip edenlere 
hitap edecek bir yayina dönüşmüş. Kitap, 
fotoğraf yarişmasinda dereceye giren fotoğraf 
sanatçilarinin kadrajindan Kayseri’de yemek 
kültürünün yansimalarini görmek için önemli bir 
atlas. 

Seyid Burhaneddin Hz. 
Mezarlığı, Mezarları ve 
Mezar Taşları / Anadolu 
Selçuklu Dönemi ve Beylikler 
Devri, Kültür Yayinlari Sanat 
Dizisinden yayimlanmiş büyük 
boy ve ciltli bir kitap. Kitap, 
koleksiyon meraklilari ve 
sanat kitaplarini izleyenlerin 
mutlaka kitapliklarinda yer açacaği, nitelikli bir 
basimla yayimlanmiş. Mezarliklar, mezar taşlari 
ve mezarlar üzerine fotoğraf ve plan çizimleriyle 
tarihsel bilgilerin yer aldiği kitap, Dr. Asli Sağiroğlu 
Arslan tarafindan yayima hazirlanmiş. 

Kayseri’ye dört bir 
yandan yaklaşan ve 
yakin tarihte yayimlanan 
kitaplarin sonuncusu, 
yine bir fotoğraf kitabi: 
Havadan Fotoğraflarla 
Kayseri adini taşiyan ve 
Türkçe-İngilizce olmak 
üzere iki dilde yayimlanan kitap, özel tasarimiyla 
dikkat çekiyor. www.havadankayseri.net isimli 
bir web sitesi de bulunan kitap, kente geniş bir 
perspektifle bakiyor. 

Kenti gezerek, kentlilerle sohbet ederek 
keşfetmek kadar verimli olabilecek bir diğer 
yaklaşma çabasi, sanatsal ve bilimsel yayinlar 
araciliğiyla mümkün. Kayseri, kendini tanitma ve 
anlatma yolunda, bu çabanin ipuçlarini nitelikli 
ürünler araciliğiyla veriyor.   

Anadolu’nun zengin bir kültür mirasina sahip 
kentlerinden Kayseri, peş peşe yayimlanan 
kitaplarla farkli uzmanlik alanlarinin bakiş açisi ve 
ilgisiyle ele alindi. Kayseri Büyükşehir Belediyesi 
tarafindan yayimlanan kitaplarin her biri kente 
ilişkin derinlikli bir okuma yapma imkâni 
sunarken, yayinlarin toplami kentin kültürel 
üretimindeki yoğunluğun ve verimin bir işareti. 

Dr. Muhammed Köse imzali 
Kayseri Şehri / İdari, Demografik, 
Sosyal ve İktisadi Yapısı (1830-
1860) kitabi, kente tarihsel bir 
perspektiften bakiyor. Kayseri’nin 
19. yüzyildaki konumunu, her biri 
oldukça ayrintili bölümlerde ele 
alan yazar, araştirmacilar için bir 
başucu kitabi olacak nitelikteki 
yayininda kültür mirasi yapilarina; kale, saray, 
konak, cami, kilise, okul, han, hamam, bedesten, 
çarşi ve pazarlara; sosyal hayata dair bilgilere; 
afet ve kentte kitlesel bir biçimde baş gösteren 
hastaliklara; gelir kaynaklari ve ticaret ilişkilerine 
yer veriyor. 

Pek çok uygarliğin tarihsel ve 
coğrafi olarak kesiştiği Kayseri, 
divan ve halk edebiyati tarihi 
açisindan da önemli bir kent. 
Kayseri Büyükşehir Belediyesi, 
kentin edebiyatla ilişkisini, 
yayimladiği kitap ve dergiler, 
düzenlediği şiir etkinlikleri ve 
Kayseri Kitap Fuari ile canli 
tutmayi sürdürüyor. Sait Özer’in Türk Şiirinde 
Kayseri isimli kitabini bu bağlamda özellikle 
anabiliriz. Edebiyat öğretmeni Sait Özer, Edebiyat 
Dizisinden çikan kitabinda, edebiyat tarihinde 
önemli yeri olan şairlerin şiirlerine yakindan 
bakarak, kentin edebiyattaki izini sürüyor. 
Dadaloğlu’ndan Faruk Nafiz Çamlibel’e, halk 
edebiyatindan çağdaş eserlere pek çok şair ve 
yapiti, birarada ele aliniyor.  

Kayseri’yi 
Kitaplarla Okumak  
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Anadolu’nun meralari, ülkemizde doğa ve 
kültür mirasinin korunmasi açisindan belki de 
en önemli alanlarin başinda geliyor. Endemik 
bitki çeşitliliği, ortak su kaynaklari ve sayisiz 
hayvan türünü barindiran doğal koruma 
alanlari olmalarinin yani sira, meralar kirsal 
yerleşmelerde ortak üretim ve ortak yaşam 
kültürünün de kaynağini oluşturuyor. Bu 
bakimdan yaygin ve bütüncül bir koruma 
zincirinde, meralar kirsal mirasin sürekliliği 
için öncelik taşiyor. Ne yazik ki pek çok mera 
kirlilik, gelişme baskisi, yanliş kullanim gibi 
sebeplerle tehdit altinda. Bu meralardan biri 
de Malatya’nin Hekimhan ilçesine bağli Basak 
Köyü Merasi. Doğal, ekonomik ve kültürel bir 
kaynak olarak hem Basak Köyü ve halkina, çok 
sayida göçmen kuşa, vahşi hayvana ve endemik 
bitkiye can veren Basak Merasi, Anadolu’daki 
kadim üretim havzalarindan biri. Korunmasi, 
bakimi ve yaşatilmasinin Basaklilarca, imece 
usulü yapildiği mera, köyün hayvancilik 
faaliyetlerinin ortaklaşa yürütüldüğü bir alan. 
Bunun da ötesinde Maar Tepesi eteklerindeki 

Basak Meraları 
Korunmayi Bekliyor

Mudanya Belediyesine ait 152 bin metrekare yeşil 
alan ve ilçe genelindeki parklar artik Mudanyali 
çocuklarin. Mudanya Belediye Başkani Hayri 
Türkyilmaz’in “Umut Tohumlari” adini verdiği proje 
kapsaminda çocuklar Mütareke Meydani İsmet 
İnönü Parkinda düzenlenen törenle temsili tapularini aldi ve adaçayi tohumlarini toprakla buluşturdu. 
Mudanya Belediye Başkani Hayri Türkyilmaz, törende yaptiği konuşmada “Bir kentin çocuklari mutluysa 
o kent mutludur, o kentte güzel işler yapiliyor demektir, “diyerek kentin yeşil alanlarini, bir diğer deyişle 
geleceğini çocuklara teslim etti. Tören konuşmalarinin ardindan kentliler, Mudanya Belediyesi Hobi 
Sanat Atölyesi kursiyeri çocuklarin hazirladiği “Mudanya Çocuklari” isimli gösteriye izledi. 

mera, bölgedeki geleneksel kültürün de izlerini 
barindiriyor. Köylünün kutsadiği ziyaretlerin, 
kabristanlarin bulunduğu bir inanç odaği ve 
geleneksel şenliklerin, lokma ikramlarinin yapildiği 
bir bellek merkezi. Yakin zamanda Basak Merasinin 
pazarlik usulü kiralanmasi için ihale yapilmasi 
karari alindi. Bu karar köylülerin sosyal, kültürel ve 
ekonomik faaliyetlerinin yitimi anlamina geliyor. 
Doğasi gereği ortak bir yaşam biçimini temsil eden 
meralarin köylülerin erişimine kapanmasi, ilk başta 
bu ortak yaşam kültürünün devamliliğina zarar 
verecek.   

Mudanyalı Çocuklar 
Geleceğe Umut 
Tohumlari Ekti
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Meral ve Hakan Öge 
çifti. İstanbul’da 
büyüyüp, eğitimlerini 
tamamladiktan 
sonra, ailelerinin 
köyüne geri dönerek 
kendilerine yeni bir 
yaşam, köye ise yeni 
bir iş alani kuran Meral 
ve Hakan Öge çifti, 
Arapgir’in yerel ürünlerinden mor reyhanin 
dondurmasini yapiyor. Ocak Köyündeki eski terk 
edilmiş bir firini köylülerin de yardimiyla onaran 
ve KOSGEB desteği alarak kafeye dönüştüren çift, 
kendi imkânlariyla köyde üretimin devamliliğini 
sağlamaya çalişiyor; önemli bir kutsal ziyaret 
merkezi olan Ocak Köyüne gelen ziyaretçilere 
hizmet veriyor. Sadece bu küçük girişim bile 
köydeki diğer gençlere de ümit vermeye yetmiş. 

ÇEKÜL Bilgi Ağacinin Birgi’de düzenlediği ve 
artik gelenekselleşen Birgi Yaz Okulunun 2019 
programi açiklandi. 26 Haziran - 26 Temmuz 
tarihleri arasinda düzenlenecek olan yaz okulu, 
5 haftalik plan dâhilinde Birgili ve Ödemişli 
çocuklari sanattan mutfak kültürüne, arkeolojiden 
felsefeye yoğun ve eğlenceli bir programla 
buluşturacak. Çocuklarin, uzun program 
süresince uygulayacaklari kararlari işleyecekleri 
“Karar Ağaci”ni hazirlayarak başlayacaklari yaz 
okulu, çocuklarin yaşadiklari kenti, bölgenin 
kültür mirasini ve doğasini öğrenmelerine yönelik 
zengin bir içeriğe sahip: “Çocuklar Mutfakta 
Yemekler Firinda” atölyesiyle Birgi’nin meşhur 
yiyeceklerinin, burada hâlâ yaşatilan ve çok eski 
bir gelenek olan sokak firinlarinin izini sürecekler. 
Özge Özdemir ile “Soru Soruyorum Öyleyse 
Varim” atölyesinde masal, fabl, öykü, mitoloji, 
video veya bir nesne üzerinden yola çikarak 
adalet, bilgi, özgürlük, mutluluk, sanat, sevgi 
gibi günlük yaşamimizda siklikla karşilaştiğimiz 
felsefi kavramlari soruşturacaklar. “Geçmişten 
Öğreniyorum” atölyesinde miras, bellek ve müze 
kavramlariyla tanişacak olan çocuklar, “Uygarliğin 
Göbeğine Yolculuk: Göbeklitepe” atölyesinde ise 
bu zengin mirasin incelenmesi için kullanilan 
bilimsel yöntemleri tanima firsati bulacak. 

Atölye, çocuklarin 
Göbeklitepe’den 
ilhamla yapacaklari 
maket ve heykellerle 
tamamlanacak. “Cistak 
Cistak Birgi”, iki etapta 
düzenlenecek bir 
atölye. Kompozisyon 
ve kareografinin 
karişimi olan beden 
müziği çok eskilere 
uzanan, belki de ilk 
müzik/dans biçimi. 
Dolayisiyla beden 
müzikleri, üzerinde 
çalişilabilecek, içlerinde 
çeşitli bellekleri ve kültürel miraslari barindiran 
çok değerli bir malzeme sunar. Çocuklar bu 
atölyede, müziğin ve ritmin en eski doğasina bir 
yolculuk yaparak kendi bedenlerini perküsyon 
aleti olarak kullanacak, aslinda doğuştan içlerinde 
bulunan ritim duygusunun açiğa çikaracaklar. 
Yoğun program “Renklerin Dansi” atölyesiyle son 
bulacak. Çocuklari modern sanatin önde gelen 
isimleri ve modern sanat kavramiyla taniştiracak 
bu atölyeyi, Birgi ÇEKÜL Evinde düzenlenecek 
veda etkinliği izleyecek. 

ÇEKÜL Bilgi Ağacı Bu Yaz da Birgi’de

Ocak’ın Mor Reyhan 
Dondurmasi
Türkiye’de köyden kente göç yillarca tartişildiktan 
sonra, bugün büyük kentlerden köylere başlayan 
sessiz göç, yavaş yavaş kirsal ekonomiye can 
veriyor. Büyük kentlerde iş olanaklari azalir ve 
rekabet ortami şiddetlenirken, birçok genç 
girişimci için kirsal yaşam kültürünü ve üretim 
biçimlerini yeniden yorumlayarak kendi istihdam 
alanlarini yaratmak, yeni firsat kapilari açiyor. Ata 
toprağina geri dönerek buradaki zanaatlari, yerel 
ürünleri, gelenekleri kendi deneyimleri ve çağdaş 
gereksinimlerle birleştiren genç girişimcilerin sayisi 
son yillarda azimsanmayacak şekilde artti. Bu genç 
girişimcilerden biri de Arapgir’in Ocak Köyünden 
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Birçok medeniyeti 
kucaklayan Anadolu, 
tarih boyunca Orta 
Asya, Kafkaslar ve 
Avrupa’dan gelen 
göçlere ev sahipliği 
yapti. Farkli kültür 
ve değerlerin birarada yaşadiği Abrenk 
Köyü, bu göç hareketiyle oluşmuş en eski 
yerleşimlerden biri. Adini Kuzey Kafkas 
Türk boylari dilinde “savaşçi” anlamina 
gelen bir sözcükten alan Abrenk Köyü, 
Mengüçoğullari, Moğol Türkleri, Memluk ve 
son olarak Mercidabik Savaşindan sonra da 
Osmanli hâkimiyetine girmiş bir yerleşim. 
Tarihi ve kültürel miras açisindan zengin 
olan Abrenk Köyünde bulunan önemli 
yapilardan Kizilca Kilise ve Çağil Kalesi neyse 
ki hâlâ ayakta. Abrenk Köyünün tarihini, 
adet ve inançlarini, kendine has deyim ve 
atasözlerini, türkülerini, oyunlarini anlatan 
ve Can Yayinlari tarafindan yayimlanan 
kitap, resim öğretmeni İsmail Somuncu’nun 
kaleminden çikmiş. 

Fırat’ın Beri 
Yanı Abrenk 
Köyü

Kuşadası’nın Önemli 
Bitkileri ve Anıt Ağaçları 

Kültür varliği içinde 
kuşkusuz önemli bir yeri 
bulunan “halk kültürü” 
için Çukurova Halk 
Kültüründe Mizah kitabinin yazari 
Prof. Dr. Erman Artun, şöyle bir tanim yapiyor: 
“Yüzyillarin deneyimlerinden süzülerek 
biçimlenmiş, belirli kurallari olan, kuşaktan 
kuşağa aktarilan değerler bütünüdür.” Yazar, 
Çukurova halk mizahiyla ilgili araştirmalari 
içeren kitabinda, kaybolmaya yüz tutan halk 
kültürü ögelerini ve âşiklik geleneğini Çukurovali 
insanlarin belleğinden toparlayarak biraraya 
getiriyor. İki bölümden oluşan kitabin ilk 
bölümünde, derlenen fikra ve halk kültürünün 
başka öğeleriyle bu kültürün yerel nitelikleri 
incelenirken, ikinci bölümdeyse Çukurova 
âşiklik geleneğinde mizah konusu ele aliniyor. 
Halk kültürünün korunmasi ve yaşatilmasinda 
önemli bir görevi yerine getiren kitap, Karahan 
Kitabevi tarafindan yayima hazirlandi. 

Çukurova 
Halk 
Kültüründe 
Mizah

Tarihi ve kültürel açidan önemli bir yer olan Kuşadasi, konumu ve iklimi 
açisindan da zengin bir bitki çeşitliliğine ev sahipliği yapiyor. Akdeniz 
fitocoğrafik bölgesine ait bitkilerin en güzel temsil edildiği yer olan 
Kuşadasi’nin bitki coğrafyasi Kuşadası’nın Önemli Bitkileri ve Anıt Ağaçları 
kitabinda ayrintilariyla ele aliniyor. Türkiye’nin önemli milli parklarindan olan 
Dilek Yarimadasi Büyük Menderes Deltasi Milli Parkindaki 400 bitkiden 
yalnizca 6’si Kuşadasi’nda bulunuyor. Kuşadasi ve çevresinde bilinçsizce yok 
edilen ve ancak 16 tanesi günümüze ulaşabilen anitsal ağaçlar da derlenip, 
kitaptaki yerini bulmuş. Prof. Dr. Ali Çelik ve Prof. Dr. Hüseyin Cahit Şat ortakliğinda hazirlanan kitap, 
bitki ve anit ağaçlarini kapsayan bir envanter niteliğinde. Dünyada eşine az rastlanan bitkilerin yer 
aldiği kitabi Kuşadasi Belediyesi yayimladi. 
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Kitap, Erzincan 
Kemaliye’ye bağli, 
eski adiyla Halmüge 
bugünkü adiyla 
Aksöğüt Köyünde 
doğup, çocukluğunu 
bu topraklarda geçiren 
Tacin Ersoy tarafindan kaleme alinmiş. 
Yazarin, “Köyün derlenmiş bir tarihçesi, anilari, 
albümü, tanitimini yapan bir belge niye yok,” 
düşüncesiyle çalişmalarina başladiği kitap, 
yer yer bir sözlü tarih disipliniyle yürütülmüş. 
Yazar hazirlik süresince duyduklarini, 
dinlediklerini, hatirasinda kalanlari ve 
büyükbabasinin Diyarbakir arşivinden 
çikardiği kaynaklari derleyerek gelecek 
kuşaklara aktarmayi amaçlamiş. Orada Bir 
Köy Var / Aksögüt kitabinda köyün tarihçesi, 
aile yapilari, aile lakaplari, gurbet, gelenek 
ve görenekler, adetler, anilar, kişiler ve şiirler 
biraraya getirilmiş.  “Aksöğüt’den İnsan 
Manzaralari”na ayrilan kitapta zengin bir 
görsel malzemeye de yer verilmiş. Kitabi Can 
Yayinlari yayimladi. 

Orda Bir Köy 
Var / Aksöğüt 
(Halmüge)

Tarihi Kentler Birliği 
Danişma Kurulu üyesi, 
merkez valisi Kayhan 
Kavas, yine TKB Danişma Kurulu üyesi 
olan Prof. Dr. Ruşen Keleş ile bir söyleşi 
kitabi hazirladi. İmge Kitabevinden çikan 
kitap, Prof. Dr. Ruşen Keleş’in çocukluk ve 
ilk gençliğinden bugüne meslek hayatini 
şekillendiren sosyo-kültürel ortamin 
ayrintilarini aktariyor ve ömrünü kent-bilime 
adamiş bir Cumhuriyet aydininin akademik 
kariyerinin nasil şekillendiğini ortaya koyuyor. 
Kitap; Ruşen Keleş’in Türkiye’nin kentleşme, 
yerel yönetimler ve çevre sorunlari üzerine 
verdiği mücadeleyi ayni zamanda Türkiye’nin 
bir dönemine yapilmiş bir taniklik olarak 
aktariyor. Türkiye’nin geçirdiği kentsel 
değişimleri, bakanliklar, üniversiteler ve sivil 
toplum örgütleri alaninda ki gelişmelerle 
birlikte titizlikle bizlere yansitan kitap; yerli-
yabanci eğitimcileri ve onlarin çevresinde 
oluşan kadrolarin verdiği emekleri de önemli 
bir kültürel ve bilimsel birikim olarak gözler 
önüne seriyor. 

Başka Bir Aşk 
İstemez: Ruşen 
Keleş (Söyleşi 
Kayhan Kavas)

Somut olmayan kültürel miras terimi, kaynağini bilindiği üzere UNESCO’nun 
kültürel mirasin korunmasiyla ilgili çalişmalarindan aliyor. M. Öcal Oğuz 
tarafindan hazirlanan kitap, UNESCO’nun 17 Ekim 2003 tarihinde kabul ettiği 
Somut Olmayan Kültürel Mirasin Korunmasi Sözleşmesi başta olmak üzere; 
1989 Geleneksel ve Popüler Kültürün Korunmasi Tavsiye Karari, 1994 Yaşayan 
İnsan Hazineleri, 1997/98 İnsanliğin Sözlü ve Somut Olmayan Başyapitlari gibi 
belge ve programlarinin eleştirisine, tanitilmasina ve Türk kültür çalişmalari 
açisindan yorumlanmasina yönelik bir içeriğe sahip. Somut Olmayan Kültürel 
Mirasin Korunmasi, Kültürel İfadelerin Çeşitliliğinin Korunmasi ve Geliştirilmesi 
sözleşmelerinin Türkiye’de kültür mirasi alaninda çalişan akademisyenlerle okur tarafindan daha 
yakindan taninmasina ve değerlendirilmesine; uygulama süreçlerine ilişkin daha derinlikli sorular 
sorulmasina katki sunmayi amaçlayan kitap, yani sira, kültürel ifade çeşitliliğine dikkat çekiyor. 
Kitap, Geleneksel Yayincilik tarafindan yayimlandi.

Somut Olmayan Kültürel Miras Nedir?
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Asurlu ticaret kolonilerinin başkenti ve Kaniş Kralliğinin merkezi olan Kültepe, 
Anadolu tarihinin önemli merkezlerinden. Günümüzden 4000 yil önce 
Mezopotamya’dan Anadolu’ya gelen Asurlu tüccarlar tarihi ve günlük olaylari 
tabletlere kaziyarak bu tabletleri sakladi ve önemli bir arşiv oluşturdu. 1948 de 
Kültepe-Kaniş’de başlayan bilimsel kazilarla ortaya çikarilan bu arkeolojik eserler 
Anadolu’nun en eski yazili belgeleri, yazili arşivi olarak kabul ediliyor. Kitap; 
Kaniş’in keşfi, uluslararasi ticaret merkezi oluşu, ticaret yapisi, koloni sistemi, Kültepe-Kaniş 
arşivleri, silahlari, madenleri, miras anlayişi konulari hakkinda çok yönlü bir araştirma kaynaği 
olarak niteleniyor. Eski Anadolu tarihinin önemli bir bölümünün aydinlatilmasini sağlayan 
Kültepe-Kaniş kazilarindan elde edilen bulgular, “Asurlular İstanbul’da” başlikli sergiyle 2010 
yilinda sanatseverlerin ve meraklilarin ilgisine sunulmuştu. Kültepe-Kaniş Kazilari Başkani Fikri 
Kulakoğlu’nun katkilariyla hazirlanan kitap, Kayseri Büyükşehir Belediyesi tarafindan yayimlandi.  

Toprak, dünyanin her yerinde insanlarin barinma ihtiyacini karşilamak için 
kullandiği bir yapi malzemesidir. Hem ekonomik hem de sağlik ve konfor 
açisindan uygun oluşu nedeniyle insanlar tarafindan öncelikle tercih edilen bu 
yapi malzemesi, bugün de doğal olarak önemini koruyor. Bugün ABD ve Avrupa 
gibi birçok ülkede toprak yapilari iyileştirmeyi ve geliştirmeyi amaçlayan çalişmalar 
yürütülüyor. Öte yandan bu tür çalişmalarin Türkiye’de kisitli olduğu dikkat çekiyor. 
Ruhi Kafescioğlu İTÜ Vakfi Yayinlarindan çikan kitabinda, gerek bireysel projeler 
bağlaminda gerekse de ülkemizde konut sorununa bir çözüm yöntemi olarak, 
toprağa dayali, küçük ölçekte ve yerel kaynaklara bağli mimarlik pratiklerini önceleyen bir yapi 
modeli öneriyor; yapim aşamasinda ve kullanim sürecinde olabildiğince az enerji tüketen, çevre 
kirliliği yaratmayan, alkerin mekanik ve fiziksel niteliklerini belirleyen deneylerin sonuçlarini sunuyor. 
Sadece alanin uzmanlarina değil, yapi malzemeleri ve ekolojik çözüm önerilerine ilgi duyan herkese 
hitap eden bir yayin. 

Anadolu’nun Önsözü Kültepe Kaniş-
Karumu / Asurlular İstanbul’da Efsaneleri 

Çağdaş Yapı Malzemesi Toprak ve Alker

Halk edebiyati içinde değerlendirilen ve önemli örnekleri bulunan efsaneler, 
tanimini yüzyillar boyunca kulaktan kulağa aktarilmasi ve bir kültüre içkin 
hale gelmesiyle bulur. Çoğu zaman gerçeklik taşimayan bu anlatilar için bir 
kalip söz halini alan “rivayet ederler ki” deyişini kaynağinda da bir gerçek 
dişilik, gerçeküstülük vurgusu vardir. Rivayet Ederler ki: Alanya Efsaneleri 
kitabi, Akdeniz Üniversitesi Edebiyat Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Bedia 
Koçakoğlu tarafindan kaleme alindi. Dr. Koçakoğlu’nun Alanya’nin kirsal 
mahallelerini gezerek ve çoğu bugün hayatta olmayan kaynak kişilerden 
dinleyerek derlediği kitap, kentin tarihi ve kültürel yaşamiyla ilgili derin bilgiler de açiğa çikariyor. 
“Masallar, efsaneler, hikâyeler, destanlar; insanimizin gönlünde yer bulan her değer yaşatilirsa, toprak 
da topraği vatan kilan insan da var olurmuş sonsuza dek,” sözünden yola çikan yazar, efsaneleri, 
yaşadiği coğrafyanin bu değerlerini yaşatabilmek ve gelecek kuşaklara aktarabilmek amaciyla 
biraraya getirmiş. Kitap Alanya Belediyesi tarafindan yayimlandi.

Rivayet Ederler ki: Alanya Efsaneleri 
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