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Dünya zor günlerden geçiyor. Ülkemizi de etkileyen COVİT-19 
virüsüyle mücadele etmek için yerel yönetimlere büyük görevler 
düşüyor. Tarihi Kentler Birliği olarak yılın ilk yarısında yapmayı 
planladığımız Adana Bölge Toplantısı, Mudanya Çalıştayı ve İstanbul 
Meclis Toplantısını iptal ettik. Halk sağlığı için yoğun mesai harcayan 
tüm üyelerimize kolaylıklar diliyorum. 

Bildiğiniz gibi bu yıl 3’üncüsünü düzenleyeceğimiz Müze 
Özendirme Yarışması Ödül Töreni de Mayıs ayında İstanbul’daki 
Meclis Toplantılarımızın bir parçasıydı. Başvuru süreci devam eden 
yarışmanın sonuçlarını Mayıs ayında web sitemiz üzerinden herkesle 
paylaşacağız. 

ÇEKÜL Akademi Alanda Eğitimler Programı ve Kentsel Koruma 
Eğitimlerine de bir süre ara verdik. Yoğun talepleriniz bizim için çok 
değerli. 20 yıldır, özellikle teknik kadroların donanımlarının ne kadar 
önemli olduğunu vurguluyoruz. Son 10 yıldır da ÇEKÜL Akademi 
eğitimleriyle bu ihtiyacı karşılamaya çalışıyoruz. 

Tarihi Kentler Birliği 20 yıldır, pek çok kişinin, kurumun desteğini 
aldı. Yerel Kimlik dergisi, uzmanların yazılarıyla kütüphanelerinizde 
arşivleyeceğiniz bir yayın oldu. 61’inci sayımıza da emeği geçen 
herkese çok teşekkür ederim. 

Yine kolektif bir çalışmanın ürünü olacak TKB 20. Yıl kitabını da 
merakla bekliyoruz. Sonbahar aylarında yayımlayacağımız kitabı, dijital 
erişime de açarak herkesle paylaşmayı istiyoruz. 

COVİT-19 Salgını sürecini en hafif kayıplarla atlatmak için, TKB olarak 
biz de gereken önlemleri almaya devam edeceğiz. Önümüzde yoğun 
ve yeni bir dönem var. Bu yeni dönemde kentsel mirasın korunması 
çalışmalarına verdiğimiz önemi kırsal ve doğal mirası koruma 
çalışmalarına da vermeliyiz. TKB ve ÇEKÜL’ün yürüttüğü Kırsal Miras 
Programının raporu bunun için çok önemli. Biraraya geleceğimiz 
ilk toplantılarımızda, bu araştırma sürecini ve detaylarını sizlerle 
tartışmak, koruma yöntemlerini paylaşmak isteriz. 

Sağlıklı günlerde buluşmak ümidiyle…

Saygılarımla. 
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Tarihi Kentler Birliği 455 üyesiyle deneyim alışverişini, bu pandemi 
günlerinde Yerel Kimlik dergisi aracılığıyla sürdürmeye devam ediyor. 
TKB’nin 20 yıllık birikimi kitap olma aşamasında. Bu kitap için hazırlanan 
metinlerden derlediğimiz bir yazıyla başlıyor dergimiz. Miras kavramı, 
TKB’nin sivil yaklaşımı, örgütlenme, her ölçekte koruma sorumluluğu ara 
başlıklarıyla 20 yıl özetleniyor; kitap ise sonbahar aylarında yayımlanacak. 

TKB’nin desteğiyle ÇEKÜL’ün 38 köyde yürüttüğü Kırsal Miras Programı 
2019 yılı sonunda tamamlandı. ÇEKÜL Kent Çalışmaları uzmanları bir yıl 
süren araştırma ve analiz sürecini detaylı bir rapor haline getirdi. TKB web 
sitesinde yayınlanan raporun, Yerel Kimlik ’te bir özetini bulabilirsiniz. 

İstanbul, Osmanlı tarihinin en eski su yapılarına sahip. Kentin yüzyıllar 
boyunca su ihtiyacını karşılamak amacıyla inşa edilmiş ve bir kısmı 
günümüze kadar ulaşmış 6 su yolunu, İSKİ VakıfSu Şube Müdürlüğünden 
restoratör Aygül Dumanoğlu hem fotoğrafladı hem yazdı. Bentler, 
kemerler, çeşmeler ve su terazilerindeki son restorasyon çalışmalarından 
da bilgiler veriyor Dumanoğlu. 

ÇEKÜL’ün en çok önemsediği temel hedeflerinden biri de çocukların, 
genç kuşakların koruma bilinciyle yetişmesi. 30 yıldır doğal ve kültürel 
miras eğitimleri veren ÇEKÜL’ün eğitim yaklaşımını Dr. Deniz Dinçel, Hazal 
Çatalbaş ile birlikte kaleme aldı. Eğitimde Sivil Toplum Örgütlerinin Rolü 
başlıklı yazısında yerel yönetimlerin desteğini de örneklerle anlatıyor. 

Kentlilerin dayanışma ve tarımsal üretim alanlarından olan kent bahçeleri, 
halk arasındaki yaygın ve geleneksek tabiriyle bostanların sayısı, 
metropollerde artıyor. Yeni nesil çiftçiler için Bahçecinin El Kitabı online 
erişime açıldı. ÇEKÜL Yayınlarından çıkan kitabın tanıtım yazısınıysa ekoloji 
aktivisti Alper Can Kılıç kaleme aldı.  

Arkeolog Figen Tokgöz’ün kaleme aldığı Niğde Kemerhisar’daki Tyana 
Antik Kenti ile Tosya, Simav, Ağırnas, Ordu, İzmit, Talas kentlerinden önemli 
koruma haberleri de dergimizin sayfalarında yerini aldı. 

Ve ÇEKÜL 30 yaşında! Kuruluş yılı 1990 olsa da Prof. Dr. Metin Sözen ve 
arkadaşlarının koruma mücadelesi yarım yüzyıla dayanıyor. Bu zengin 
kültür mirasının korunmasındaki sürekliliğin ÇEKÜL gibi sivil örgütlerle, 
Tarihi Kentler Birliği gibi çatılarla olabileceğinin bilinciyle atılıyor her adım. 
Sayfa 45’teki kısa yazıyı okuyabilir; alan çalışmalarını ve kazanımlarının 
detaylarına ise Miras kitabından ulaşabilirsiniz.  

Sağlıklı günler, iyi okumalar. 
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“Miras” sözcüğü, geçmişimizden öğrenecek çok şeyimiz 
olduğunu hatırlatır. Bu bağlamda “koruma”, bir sorumluluktur. 
Ancak belki ondan da önce bir bağlılığın, yaşama tutkun 
olmak şeklinde tercüme edilebilecek bir refleksin adıdır 
koruma. Hayatın sürekliliğini ifade eden söz diziliminin 
olmazsa olmaz sözcüğüdür. “Koruma” sözcüğünü ve bilincini 
Türkiye gündeminde öncelikli hale getiren kurum, Tarihi 
Kentler Birliği oldu. Uzak görüşlü bir hareketin ve uzun 
erimli bir emeğin ifadesi olan TKB’nin kuruluş süreci, Avrupa 
Tarihi Kentler Birliğinin 1999 yılında Strasburg’da düzenlediği 
toplantıyla başlar. 7-8 Ekim 1999 tarihinde kuruluş toplantısını 
yapan Avrupa Tarihi Kentler Birliğine Türkiye de davet edilir. 
Toplantıya gözlemci üye olarak katılan Bursa Büyükşehir 
Belediyesi, Türkiye Tarihi Kentler Birliğinin kuruluş çalışmalarını 
başlatır; yürütücülüğünü üstlenir. İçişleri Bakanlığı, Kültür 
Bakanlığı, ÇEKÜL Vakfı ve Mimarlar Odasının katkılarıyla 
tamamlanan kuruluş aşamasında Dışişleri, Orman ve Milli 
Eğitim Bakanlıkları ile UNESCO Türkiye Milli Komisyonu, 
Arkeoloji ve Arkeologlar Derneği ve Marmara ve Boğazları 
Belediyeler Birliği de TKB’nin yanında yer alır. 22 Temmuz 
2000’de Bursa’da, 52 tarihi kentin belediyesi tarafından kabul 
edilen birlik tüzüğü ve yayımlanan “Kuruluş Bildirgesi” ile 
kurulan Tarihi Kentler Birliği, 2001 yılında Avrupa Tarihi Kentler 

TARİHİ 
KENTLER BİRLİĞİ 
20 YAŞINDA!

Derleyen: Sema Ulus
 
ÇEKÜL Yayın Editörü

Tarihi Kentler Birliği Merkezi, Şerifler Yalısı, Emirgan
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Birliğinin 12’inci üyesi olur. Birliğin ilk başkanı, 
Erdoğan Bilenser’dir. Onu sırasıyla Mehmet 
Özhaseki, Dr. Asım Güzelbey, Yusuf Ziya Yılmaz, 
Nihat Çiftçi ve son dönem başkanı Hayrettin 
Güngör izler. 

Bu kuruluş öyküsünün gerisinde, uzun yıllara 
dayanan bir koruma hareketi bulunuyor. 1975 
yılında neredeyse el değmemiş bir Osmanlı 
yerleşmesi olan Safranbolu’da başlayan hareketin 
gerisindeki zihin haritasının referansı da bizzat, 
“koruma” kavramıdır. İçlerinde Prof. Dr. Metin 
Sözen’in de olduğu bir avuç insanın gayretiyle, 
Safranbolu’da sivil bir girişim olarak başlayan 
koruma hareketi, 1990’da ÇEKÜL Vakfının 
kurulmasıyla daha örgütlü bir çatıya kavuşur.  
ÇEKÜL Vakfının 1998 yılında başlattığı 7 Bölge 
7 Kent Projesi, Türkiye’nin yedi bölgesinden 
birer kenti ayağa kaldırarak, ‘elle tutulur, gözle 
görülür’ örnekler ortaya koyar. Somut örneklerin 
özendirici etkisiyle çalışmalar, “Kendini Koruyan 
Kentler” adı altında Anadolu’da özgün kimliğini 
koruyabilmiş çok sayıda kente yayılır. 2000 
yılına gelindiğinde çoktan evlerden sokaklara, 
mahallelere, kentlere, havzalara, bölgelere 
yayılmış olan “koruma” hareketi, nihayet Tarihi 
Kentler Birliği altında yerel yönetimleri de aynı 
sorumluluk ve bilinçle biraraya getirir. ÇEKÜL’ün 
önderliğinde kurulan ve bugün 455 belediyenin 
katılımıyla, koruma ve yaşatma seferberliğinin 
temsilcisi olan TKB, 20 yaşında.  

TKB’nin Özdeyişi: Kimlikli Kentler 
Tarihi ve kültürel mirasın insanların gündelik 
yaşamlarını kurgulamalarındaki etkisi büyük. 

2000 yılında kurulan ve bugün 455 tarihi kentin 
katılımıyla, koruma ve yaşatma seferberliğinin temsilcisi olan 

Tarihi Kentler Birliği, 20’inci yılını kutluyor. Yoğun emek ve 
mücadelenin ortaya koyduğu sonuçlar, TKB’nin örgütlenme 

modeli ve çalışma ilkeleri, kitaplaşıyor. Kitap, Türkiye’nin koruma 
tarihinden envanter niteliğinde bir kesit sunacak.

"Kaleli Kentler"e örnek, Alanya Kalesi. 
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Günümüzde tarihi ve kültürel mirasını 
koruyabilmiş toplumların yarattığı fark, 
hiç kuşku yok ki kimlikli kentleriyle 
ölçülebilir. Ancak kimlikli kentler 
kadar önemli bir diğer ayrıntı, insan 
yaşamında alışılagelmiş bir düzen halini 
alan davranışlarda gözlemlenebilir. 
Kentinin maddi ve manevi değerinin 
yarattığı yaşam alanı içinde bir konfor 
bulan, bu değerlere uzaktan bakmayıp, 
onları elverişli yaşamının öncüsü olarak 
gören bireylerden söz ediyoruz. Onlar, 
geçmişi geleceğe bağlayan; tarihi ve 
kültürel miras değerlerini doğallıkla 
taşıyan, kentlere kimliklerini kazandıran 
bireylerdir.  

Tam bu noktada hatırlatmakta 
fayda var: Tarihi Kentler Birliğinin 
devraldığı geçmiş, bir yandan 
tanışma ve ilişki kurma hevesinin 
alttan alta kendini gösterdiği, diğer 
yandan da yanlış uygulamalarla kent 
dokularının hırpalandığı bir niteliğe 
sahipti. Denilebilir ki, Türkiye’de yerel 
yönetimlerin kaderi, TKB’nin kuruluşuyla, 
ancak 2000 sonrasında değişti; kültürel 
mirasın korunması ve yaşatılması öncelik 
haline geldi. Toplumun farklı kesimlerinin 
ortak bir amaç etrafında örgütlenmesiyle 

oluşan güç birliği, koruma hareketinin 
eksenini oluşturdu.

Tarihi Kentler Birliğinin üyeleri, yıl 
boyunca farklı kentlerde düzenlenen 
buluşma, seminer ve bölge 
toplantılarında biraraya geliyor. Bu 
seminerlerin amaçlarından biri, üye 
belediyelerin seçilmiş yönetimleriyle 
birlikte görev yapan teknik ve uzman 
kadroların yeni bakış açıları kazanmasını 
sağlamak. Bugüne kadar geleneksel 
çarşı, mahalle, kent müzeleri, endüstri 
mirası, arkeolojik miras, kırsal miras, 
kaleler, işlevlendirme, kültür rotaları, 
geleneksel yaşam kültürü gibi korumaya 
dair pek çok başlık Tarihi Kentler Birliği 
toplantılarında gündeme getirildi, yayın 
ve projelere taşındı. Kurulduğu günden 
bu yana Birlik, tarihi kent dokularının, 
kentsel ve kültürel mirasın korunması 
amacıyla üye belediyeler arasında 
işbirliği ve deneyim alışverişi sağladı. 
Belediyecilik, koruma, kültür, çevre, imar 
ve tarihi doku konularıyla ilgili bilgi, belge, 
mevzuat, kaynak ve eğitime dönük 
çalışmalar yaptı. Eğitim seminerleriyle 
üyelerinin proje yapma ve uygulama 
yeteneklerini geliştirdi. Kuruluşundan bu 
yana yasal düzenlemelerde aktif bir rol 

Geleneksel çarşılara örnek, Gaziantep Bakırcılar Çarşısı 
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üstlenerek olumlu sonuçlar alınmasında 
etkili oldu. Tarihi ve kültürel varlıkların 
onarımına yönelik kaynak yaratılması, yerel 
yönetimlerin ihtiyaç duyduğu plan ve proje 
büroları olan KUDEB’lerin kurulmasına 
yönelik büyük kazanımlara önayak oldu. 
Üç ayda bir yayımlanan Geçmişten 
Geleceğe Yerel Kimlik dergisi ise yapılan 
tüm çalışmaların tanıtıldığı ve korumaya 
ilişkin çeşitli konularda incelemelerin 
paylaşıldığı bir yayın olarak öne çıktı.

Kuruluşunun 20’inci yılında Tarihi Kentler 
Birliğinin yarattığı değişimin, genelge ve 
yasalar aracılığıyla olmaktan çok, birarada 
olmanın verdiği güce dayandığı göz 
ardı edilmemeli. Partiler üstü duruşuyla, 
ülke değerlerine bağlı bir siyasetin 
yaygınlaşmasında verilen çabalar, bugün 
Türkiye’de kent yaşamıyla bütünleşik 
ve sürdürülebilir bir korumanın yerel 
yönetimlerle onların çevresinde kurulan 
işbirlikleri aracılığıyla sağlanabileceğini 
kanıtladı. 

Sivil Bir Yaklaşım
Tarihi Kentler Birliğinin kimliğini 
belirleyen en önemli unsurlardan biri, 
yaklaşım zenginliği. Kentlerdeki her 
türlü somut ve somut olmayan kültür 
değerini koruma bilinci yaratarak ve 
kentlinin yaşamına dâhil ederek kent 
kimliğinin üzerindeki perdeyi aralayan 

Tarihi Kentler Birliği, koruma kavramını 
ulusal çapta yaygınlaştırırken gücünü 
ve ilhamını bu yaklaşım zenginliğinden 
alır. Koruma politikalarının bel kemiğini 
oluşturan TKB Danışma Kurulu, sözünü 
ettiğimiz yaklaşım zenginliğinin de 
sebebi ve bizzat sahibidir. Her biri farklı 
bir uzmanlık alanından gelen ancak 
tarihi ve kültürel mirası koruma, yaşatma 
amacında ve uygulama yöntemlerinde 
buluşan Danışma Kurulu üyeleri, bilgi ve 
tecrübelerini paylaşmakla kalmadı; her bir 
bilgi ve tecrübenin bir diğeriyle temasına 
özellikle değer vererek bir söylem inşa etti. 
Ki bu söylem ifadesini “geleceği birlikte 
yaşatmak” iddiasında buldu.
 
Bugünden bakıldığında “zaten böyle 
olması gerekmiyor muydu?” denilebilecek 
pek çok şey, TKB’nin doğrudan mücadele 
ve katkısıyla mümkün olabildi. Birliğin 
15. Yıl kitabı için yazılar kaleme alan 
Danışma Kurulu üyeleri, bu kitap 
aracılığıyla tekrar hatırlattıkları kimi 
örneklerle, TKB’nin etkisini berraklaştırmış; 
geçmiş başarıların heyecanını, tazeliğini 
yitirmeyen bir gelecek umuduyla 
anlatmıştı. 

Örgütlenmenin Kilit Taşları
Kentlerin sahip olduğu doğal ve 
kültürel varlıkların envanteri; geçmiş 
ve gelecek bağını güçlendiren önemli 

Kent müzelerinin ilk örneklerinden Bursa Kent Müzesi; 
korunan endüstri mirası örneği İzmir Havagazı Fabrikası; sokak ölçeğinde koruma örneği, Kütahya  
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İşlevlendirme örneği, Gaziantep Metin Sözen Eğitim ve Kültür Merkezi; eğitime örnek, 
ÇEKÜL Akademi Alanda Eğitimler Programı, Efes Antik Kenti

materyaller. Doğal ve kültürel varlıkların 
saptanması, kayıt altına alınması, 
TKB’nin ihtiyaç olduğu fikrinde 
buluşmuş bulunuyor. Bu noktadan 
hareketle kültür varlıklarını, yerel 
kurum, kuruluş ve kişilerin katkılarıyla 
belgeleyen kentler, kendi kültürel miras 
veri tabanlarını oluşturuyor. Çünkü 
kentlerin korunmasının ve sağlıklaştırma 
çalışmalarının temelinde, sahip oldukları 
kültürel ve doğal varlıkların tespit 
edilmesi ve envanterlenmesi yatıyor.

Kültür envanteri varlık türleri; antik 
kentler, köprüler, külliyeler, kiliseler, 
höyükler, hamamlar, müzeler, su 
kemerleri, surlar, tarihi camiler, çeşmeler, 
türbeler, yalı ve köşkler, mağaralar, 
yaylalar, iskeleler, geleneksel yaşam 
bilgileri gibi kent ve kentliyi yansıtan, 
aidiyet duygusunu ortaya koyan 
yapıları içeriyor. 20 yıllık çalışmanın 
en önemli çıktılarından biri de bu 
yapıların zenginliğinin farkında olan, 
bu değerleri saptayan ve envanterlerle 
somutlaştırarak koruma altına alan 
kentler oldu. Artık pek çok kent, kendi 
hazinesini keşfetme yolculuğuna, 
envanter çalışmalarıyla başlıyor.

Her Ölçekte Koruma 
TKB’nin ülkemizdeki koruma 
tartışmalarına, yerel yönetimler 
düzeyinde yaptığı en önemli katkıların 
başında, bütüncül bir koruma anlayışının 
geliştirilmesine yönelik kazanımlar 
sayılabilir. Kültür, hiç kuşkusuz üzerinde 
bulunduğu beşeri ve fiziki coğrafyaya 
özgü değerlerin bütünüdür. Bu bütünün 
sözlü, yazılı ve yapılı yansımalarını 
kültür mirasımız olarak korumayı görev 
edinmekle birlikte; kültür politikalarının 
devamlılığının ancak söz konusu 
değerlerin birbirleriyle kurdukları ilişkiler 
bütünün korunmasıyla mümkün 
olacağını da biliyoruz. TKB bir evin, içinde 
bulunduğu mahalle; bir mahallenin, 
içinde bulunduğu kent; bir kentinse 

içinde bulunduğu bölgeden bağımsız 
olarak korunamayacağını söyleyen 
koruma geleneğinin savunuculuğunu 
yapmaya devam ediyor; koruma 
yaklaşımını, farklı ölçek ve nitelikteki 
eserlerin yanı sıra kentlerin türkülerinden 
masallarına ve yemeklerine, kültürü 
bütüncül biçimde kapsayacak alanlara 
genişletmeyi sürdürüyor. TKB’nin 20 
yıllık koruma yolculuğu içinde, koruma 
çalışmalarının mağaralardan su altı 
eserlerine, jeoparklardan anıt ağaçlara, 
arkeolojik eserlerden endüstri yapılarına 
ve kırsal mirastan yaşam kültürüne farklı 
kapsamlarda ele alındığını görüyoruz.  
Özetle, TKB; korumayı sosyal, ekonomik 
ve mekânsal bir bütün olarak ele alıyor.

20’inci Yıl Kitabı
ÇEKÜL Vakfı, Avrupa Tarihi Kentler 
Birliğinin 12’inci üyesi olan TKB’nin 
20’inci yılına özel, kapsamlı bir yayın 
hazırlığında. Birliğin kuruluş öyküsünden 
ilkelerine, her ölçekte koruma 
yaklaşımını belgeleyen çalışmalarından 
uluslararası işbirliklerine, eğitim 
modelinden özendirme yarışmalarına, 
Anadolu toplantılarından etkin tanıtım 
faaliyetlerine pek çok başlıkta mercek 
altına alınan Tarihi Kentler Birliği, bir okul 
olmaya devam ediyor. 
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Tarihi Kentler Birliğinin desteğiyle ÇEKÜL Vakfı tarafından 
yürütülen Kırsal Miras Programı, bir yıl süren saha 
çalışmaları ve araştırma süreci sonucunda, 2020 başında 
tamamlandı. Ülkemizde kırsaldaki kültür politikaları ve 
koruma uygulamalarına yönelik önemli ipuçları elde 
ettiğimiz program, gelecekte daha sürdürülebilir modellerin 
geliştirilmesine yönelik de fırsatlar sunabilecek. Bu inceleme 
yazısında, çalışmanın bir özetini okuyacaksınız. Kırsal Miras 
Programının sonuç raporuna Tarihi Kentler Birliğinin web 
sitesi üzerinden ulaşmanız mümkün. 

Yerel Kimlik dergisinin daha önce yayımlanan sayılarından 
da hatırlanacağı üzere, ÇEKÜL Kırsal Miras Programıyla 
kırsal koruma sorunlarının, kırsalın kültür odaklı dönüşümü 
üzerinden okunarak değerlendirilmesi amaçladı. Kırsal 
alanlardaki değişimi kültür mirası perspektifinden ele 
alan ÇEKÜL Kırsal Miras Programı; seçilen köylerde somut 
olmayan mirasın nasıl yaşatıldığı, köyün bir tasarım sorunsalı 
olarak nasıl ele alınabileceği, yeni üretim ve tüketim 
biçimlerinin köye nasıl yansıdığı, kültürel dönüşüm içinde 
idealize edilen köy ile gerçek sorunların ne oranda örtüştüğü 
gibi soruların cevaplarını farklı coğrafyalarda, karşılaştırmalı 

KIRSAL MİRAS 
PROGRAMININ 
SÖYLEDİKLERİ

Alp Arısoy

ÇEKÜL Kent Çalışmaları Koordinatörü, Mimar

Prof. Dr. Metin Sözen ve ÇEKÜL heyetinin Köyler Yaşamalıdır Programı kapsamındaki 
Safranbolu Yörük Köyü incelemesi, 2005
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olarak araştırdık. Türkiye’nin 7 bölgesindeki 
38 köyde yürüttüğümüz program ile 
farklı dinamiklere sahip köylerde yaşanan 
değişimin kırsal hayatı nasıl etkilediğinin 
izini sürdük. 

Kaybolan Değerler Yerine 
Değişen Değerler 
Sorduğumuz ilk soru, kırsalda değişimi 
tetikleyen kültürel faktörlerin ne 
olduğuydu. Korumada geleneksel 
değerlerin “kaybolmasına” odaklanan 
tartışmalar, sürdürülebilir stratejilerin 
oluşmasını kimi zaman engelleyebiliyor. 
Bu nedenle, kültür değerlerini 
şekillendiren dinamiklerin ne şekilde 
“değiştiğinin” sorgulanması, uzun vadeli 
sürdürülebilir politikaların yazımı için en 
uygun tartışma zeminidir. 

Kırsalda kültür odaklı dönüşümü genel 
bir çerçeve içinde, “kentle olan ilişkisinin 
değişimi” ile ilişkilendirebiliriz. Köy 
günümüzde kentten ve kentsel ilişki 
ağlarından bağımsız düşünemeyeceğimiz, 
kent ağlarının bir parçası durumunda. 
Kırsal alanlarda, kırsal topluluk ilişkilerinde 
yaşanan bu değişimi şöyle özetleyebiliriz:

• Ekonomik olarak; kırsalda aileler kentsel 
bir üretim ve tüketim ağının parçası haline 
gelmektedir. Köy artık kendi kendine yeten 

özerk bir ada olmayıp, kentle karşılıklı 
üretim-tüketim ilişkisi kurmaktadır. Bu 
doğrultuda istihdam arayışı kentlere 
kaymakta, aile fertlerinin en azından bir 
kısmının ücretli olarak çalışıyor olması 
gerekmektedir. Aileler sosyal güvenceyi 
topluluk içindeki geleneksel bağlarla 
değil, kamu destekli kurumsal yapıda 
bulmaktadır.  

• Kırsal üretim, ancak kentsel ağlarla 
uyum içindeki merkezlerde devam 
edebilmektedir. Özellikle yeni üretim 
yaklaşımları ve sosyal girişimcilik modelleri 
kırsalda da uygulanabilir bir hale gelmiştir.

• Mekânsal olarak; köyler giderek 
kent merkezlerinin uzantısı haline 
gelmekte, özellikle merkeze yakın köyler, 
kentin banliyösüne dönüşmektedir. 
Büyükşehir yasasının ardından mekânsal 
düzenlemelerle ve kentsel hizmetlerin 
kırsala yayılmasıyla bu değişim daha 
görünür olmuştur.

• İşlevsel olarak; köyler kentteki 
kullanımların etkisi altındadır. Başta 
rekreasyon olmak üzere kentin işlevsel 
ihtiyaçlarına yönelik kullanımlar, köylerin 
yaşamını ve üretimini belirgin biçimde 
şekillendirir.

Milas'ın Çomakdağ Köyünden geleneksel düğün töreni, 2006 
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Kastamonu Elekdağ Köyünde Köyler Yaşamalıdır Programı kapsamında yapılan etkinlikler, 2007;
İbradı Ormana Köyü kırsal turizm etkinliklerinden, 2017

• Sosyal olarak; topluluk ve toplum ilişkilerinin 
iç içe geçtiğini, köyü artık sadece topluluk 
olarak tanımlayamadığımızı görmekteyiz. Buna 
bağlı olarak topluluk ilişkilerini düzenleyen 
geleneksel değerler değişime uğramakta; köy 
hayatında sembolik rolü işlevsel rolünün önüne 
geçmektedir.

Tüm bu faktörlere bağlı olarak; kültürel anlamda 
da köylerde kentsel alanlarda izleyebildiğimize 
yakın bir değişim olduğunu söyleyebiliriz. Giderek 
daha geniş bir ağın parçası haline gelip, bu 
ağın ortak küresel, ulusal kültürel değerlerini 
benimsemesinin yanı sıra, kendini ağın içinde 
farklılaştırmaya çalışan köylerde yerele özgü 
kültürel değerlerin önem kazandığını görüyoruz. 
Tıpkı kentlerimiz gibi köyler de küreselleşme ve 
yerelleşme süreçlerini birarada yaşıyor; böylece 
yerel kültür, sürdürülebilir gelişim politikalarının 
anahtarı haline geliyor. 

Kırsalda Koruma Nasıl Gerçekleştiriliyor?
Programın izini sürdüğü ikinci sorun kırsalda 
korumanın ne şekilde, hangi dinamiklerin 
etkisiyle gerçekleştiğiydi. Bilindiği üzere, 
korumacılık faaliyetlerinin yaygın biçimde 
uygulanabilmesi için ekonomik, politik ve 
kültürel bir kapasite birikimine ihtiyaç duyulur. 
Bu kapasite kültüre bağlı sektörlerin geliştiği, 
ekonomik ve sosyal hareketliliğin fazla olduğu 
kentlerde yaratılabilir. 

Kırsal alanlardaysa korumaya dair bu tip bir 
kapasite birikiminin oluşmadığını görüyoruz. 
Köylerde geleneksel dokuların korunmuyor 
olması, sadece yaşayanların bilinç eksikliğiyle 
açıklanamaz. “Neden koruyoruz?” sorusuna 
kentsel alanlar için verebileceğimiz cevapların 
pek çoğunu kırsal alanlar için veremeyiz. Hali 
hazırda koruma çalışmalarının sürdüğü köyleri 
inceleyerek koruma kapasitesinin köylerde, hangi 
dinamiklerle ortaya çıktığını anlayabiliyoruz.  

Koruma çalışmalarının en çok, sembolik bellek 
merkezlerine dönüşen köylerde yaygın olarak 
devam ettiği gördük. Köyler her ne kadar 
kentlere göç vermiş olsa da köy topluluğunun 
kentlerde yaşayan üyeleri için köy hâlâ “ata 

ÇEKÜL Vakfının TKB 
desteğiyle 2019 yılında 

başlattığı Kırsal Miras 
Programı tamamlandı. 
7 bölgedeki 38 köyde 

sürdürülen saha çalışmalarıyla 
kırsaldaki kültür politikaları ve 

koruma uygulamalarının izini 
süren ÇEKÜL Kent Çalışmaları 

uzmanlarının sonuç raporu 
yayınlanarak TKB web 

sitesinde erişime açıldı.
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Kocaeli Saraylı Köyü, kapı örneği

toprağı”, “baba evi” olarak sembolik bir değer 
taşıyor. Köyler bayramlarda “dönülen” bir mekân; 
bazıları için akrabaların yaşadığı, bazıları için 
çocukluğunun geçtiği, bazıları içinse yitirdiği aile 
fertlerinin mezarının bulunduğu bir yer olarak, 
topluluğu birarada tutan kolektif belleğin kaynağı. 
Bu sembolik değerin sürdürülmesine dayalı koruma 
çalışmaları, yapılan saha incelemeleri içinde en 
dikkat çekici olanıydı.

Korumayı tetikleyen ikinci bir etkenin ise turizm 
olduğu görüyoruz. Son yıllarda bazı turizm 
odaklarının merkezlerden uzaklaşmasıyla kırsal 
alanlarda turizmin potansiyeli artmaya başladı. 
Özellikle yerel yönetimler ve kamu idareleri 
kırsal alanların daha görünür olmasıyla koruma 
çalışmalarını hızlandırdı; ana stratejilerini bu model 
çerçevesinde geliştirmeye başladı. Kırsal alanlarda 
bulunan anıtsal nitelikteki yapıların restorasyonu, 
alt yapı çalışmaları ile sivil mimari yapılarının restore 
edilerek konaklama, yeme-içme mekânı olarak işlev 
kazanması ve sokak sağlıklaştırma çalışmalarını 
bunların arasında sayabiliriz.   

Korumayı tetikleyen üçüncü bir etken, kentin 
alternatif yaşam uzantısına dönüşen köylerde 
görülmekte. Kent merkezlerinde özellikle kültürel 
dönüşüm süreci sonrasında korumanın önemli itici 
güçlerinden biri yeni orta sınıfın değişen tüketim 
alışkanlıkları ve yaşam alanlarını farklılaştırma 
çabasıdır. Saha çalışmaları, benzer dinamiklerin 
belirli kırsal alanlarda etkili olduğunu gösterdi. Yerel 
dokusu korunmuş, tarihi karakteri olan, büyük kent 
merkezlerine ulaşımı kolay kırsal yerleşimler, doğal 
ve sakin hayat arayışı içindeki kentli orta sınıf için 
“alternatif yaşam alanlarına” dönüşmüş durumda. 
Bu süreç aynı zamanda aşağıdan yukarı işleyen 
koruma hareketini de besliyor.  

Bir Köy Nasıl Yaşar? 
Sonuç olarak; ÇEKÜL Kırsal Miras Programı, köylerin 
hangi durumlarda kültürel canlılığını korumaya 
devam ettiğinin, “yaşadığının” ortaya konulmasını 
hedefledi. Çalışmada saha incelemeleri yapılan 
38 köyün birbiriyle karşılaştırılmalı değerlendirmesi, 
bize hangi etkenlerin köylerin sosyal, kültürel ve 
ekonomik canlılıklarını sürdürebildiklerine yönelik de 
fikir verdi. 
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Ödemiş Birgi ÇEKÜL Evi örgütlenme toplantısı, 2015

Yaşayan köylerin en büyük ortak özelliği 
mekân aidiyetini koruyor olmaları. Mekân 
aidiyetinin korunması, köy halkının artık 
köyde yaşamıyor olduğu durumlarda bile, 
kendisini “oralı” olarak görmesi ve köye 
katkı sağlamayı sürdürmesi anlamına 
geliyor. Bu bakımdan “kırsalın yaşaması” 
fikri, kırsal topluluk ilişkilerinin yaşamasıyla 
doğru orantılıdır. Başka bir ifadeyle; köyün 
yaşaması için köylü topluluğunun bağları 
korunmalıdır. Köy, mekânsal olarak bu bağı 
yaratan bellek ögesi olduğundan, köye 
dair mekân aidiyetini yaşatan köyler ayakta 
kalabiliyor. 

Mekân aidiyetini koruyan araçların başında, 
işbirliğine dayalı örgütlenmeler geliyor. Köy 
topluluğu içinde ve yaygın sivil toplumla 
işbirliği ağları kurabilen köyler “yaşamaya” 
devam edebiliyor. Kültürel anlamda 
yaşayan ve canlı kırsal yerleşkelere 
bakıldığı zaman, sosyal birikimin aslında 
köylerin varlığının temel kaynağı 
olduğunu görürüz. Basit bir örnekle; köy 
halkının birbirine sahip çıktığı, işbirliğini 
sürdürdüğü, imece kültürünün devam 
ettiği köylerin yaşadığını söyleyebiliriz. 
Tarımsızlaşma döneminde pek çok köy 
ekonomik birikimini, politik gücünü, 
üretim kapasitesini, doğal kaynaklarını 
yitirme sürecine girdi. Bu bakımdan sosyal 
birikim, dönüşüm içindeki köylerde geriye 
kalan yegâne kaynaktır. Yaşayan, canlı 

ve kendine yetebilen köylerde, bu sosyal 
birikimin ekonomik, politik veya mekânsal 
kaynağa dönüştürülebildiğini görüyoruz. 
Bu köylerde güçlü sosyal bağlar, işbirliği, 
ortak güven; yaygın kurumlarla köprüler 
kurmanın aracı haline gelerek gelişim 
sağlıyor.

Örneklerde karşımıza çıkan tablo, insana 
ve yerele dokunmayan yaklaşımların 
sürdürülemez olduğudur. Değişim 
modelinin başarısı ister turizm ister 
kentsel servis ister kırsal üretim kaynaklı 
olsun; yarattığı sonuçların topluluğa ne 
denli dokunduğuyla ne ölçüde bağlantılı 
olduğuyla ölçülebilir. 

Buradan yola çıkarak köylerin yaşatılması 
için yaygınlaştırılabilecek ideal bir model 
olmadığı, ancak ideal bir koşul olduğu 
sonucuna varabiliriz. Bu sonuç sürecin 
aşağıdan yukarıya, yerelden işletilmesinin 
gerekliliğidir. Kırsalda istihdam yaratan, 
yerelin sahiplendiği, yerelin deneyimini 
kullanan, yerele fırsatlar sağlayan, yerelin 
değerlerini benimseyen modeller köyleri 
yaşatmada etkili olmuştur. Kırsalda 
yapılacak koruma uygulamalarında da 
öncelik, köydeki yapıların korunmasının 
yanı sıra köyde eğitim programlarının, 
sosyal hizmetlerin, kültürel fırsatların ve 
kurumsal alt yapının geliştirilmesi olmalıdır.
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İstanbul’un yüzyıllar boyunca su ihtiyacını karşılamak 
amacıyla inşa edilmiş ve bir kısmı günümüze kadar 
ulaşmış 6 su yolu bulunuyor: Halkalı, Kırkçeşme, 
Üsküdar, Taksim, Hamidiye ve Terkos.  Vakfedilmiş ve 
herhangi bir vakfa ait olmayan tüm sular; 1926 yılında 
yürürlüğe giren “Sular Hakkında Kanun” ile İstanbul 
Belediyesine verildi. 1933 yılında İstanbul Sular İdaresine 
verilen bu sular, 1981 yılında 2560 sayılı kanun ile İstanbul 
Su ve Kanalizasyon İdaresine devredildi. Bu devir sonrası 
özellikle İSKİ sorumluluğunda ve işletmesinde olan, 
Avrupa Yakasında 17 vakıf memba suyuna ait 
66 çeşmeden, Anadolu Yakasında ise 47 vakıf memba 
suyuna ait 117 çeşmeden halka bedelsiz su verilmeye 
devam edildi. 

İstanbul’un fethinden günümüze ulaşmış yaklaşık
1200 tarihi çeşme olsa da İSKİ’nin mülkiyetinde 5 tarihi 
çeşme bulunuyor. 

DÜNDEN BUGÜNE 
İSTANBUL’UN 
TARİHİ SU YOLLARI

Yazı ve Fotoğraflar: Aygül Dumanoğlu

İSKİ VakıfSu Şube Müdürlüğü, Restoratör 

Valide Bendi, Belgrad Ormanı
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Bunlar Eyüpsultan’daki Kırkçeşme 
Su Yolları Sisteminin bir parçası 
olan Savaklar Maksemi ve Çeşmesi; 
Üsküdar’daki 4. Mehmet Han 
(Fatih) Çeşmesi ile Taksim Su 
Yolları Sisteminin parçası olan ve 
Maslak’ta bulunan Maslak Taksim 
Suyu Çeşmesidir. Taksim Maksemi 
ve Maksem’e ait 2 çeşmeyse İBB’ye 
tahsis edilmiş durumda. Maksem 
günümüzde İBB’ye bağlı Taksim 
Cumhuriyet Sanat Galerisi olarak 
hizmet veriyor.

Halkalı Su Yolları
Halkalı Su Yolları, İstanbul’un 
batısında bulunan Halkalı ve 
Cebeciköy arasındaki pınarlardan 
beslenerek kurşun ve pişmiş toprak 
borularla şehre getirilen memba 
sularıdır. İlk tesisler Geç Roma 
Döneminde Hadrianus, 
I. Konstantinios, Valens ve 
I. Theodosios zamanlarında inşa 
edildi ve fetihten sonra Fatih 
Sultan Mehmet’in emriyle eski 
su yolları onarıldı, yeni su yolları 
bulunarak isale hattına dâhil edildi. 
Halkalı Su Yollarının 16 bağımsız 
kolu bulunuyor. Bu 16 kolun 
dışında Rami Kışlası (Kültür ve 
Turizm Bakanlığınca restorasyonu 
sürüyor) ve Davutpaşa Kışlalarına 
(günümüzde Yıldız Teknik 
Üniversitesi) su veren 2 kolu daha 
bulunuyor. Bu sular, şehirdeki 

İstanbul’un tarihi su yapıları; kuruluş hikâyeleri ve bugün 
içinde bulundukları koşullar, İstanbullular tarafından pek az 

biliniyor. Bentler, kemerler, çeşmeler ve su terazileri yüzlerce yıl 
öncesinden bugüne varlıklarını korumayı başardığı gibi bugün 

de şehrin su ihtiyacının karşılanmasında rol sahibi. 

Ayvat Bendi, Beldrad Ormanı
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camilerin, imarethanelerin, 
kışlaların ve çeşmelerin kaynağı 
durumundaydı. 130 kilometre olan 
Halkalı Su Yolları İsale Hattının 
debisi 4 bin 212 metreküp/gündür. 
Halkalı Su Yolları İsale Hattı 
kolları üzerinde birçok kemer 
yapılmış olsa da günümüze 
sadece 6 su kemeri ulaşabilmiş: 
Bozdoğan (Valens) Kemeri, Paşa 
Kemeri, Mazul Kemer, Kumrulu 
Kemer, Avasköy Kemeri (Kara 
Kemer, Yılanlı Kemer) ve Alipaşa 
Kemeri. Ancak Halkalı Su Yolları 
günümüzde İstanbul’daki yoğun 
nüfus artışı ve kentleşmeyle 
birlikte işlevselliğini kaybetti.
Bu su sistemine ait olan Fatih’teki 
Bozdoğan Kemerinin restorasyon 
çalışmalarına İSKİ tarafından
 2018 yılı sonunda başlandı.

Kırkçeşme Su Yolları
Kırkçeşme Su Yollarına, Geç 
Roma Döneminde Belgrad 
Ormanlarında bulunan derelerin 
ızgaralarla tutulup kabartılarak 
galeri şeklinde şehre su 

verilmesiyle başlandığı biliniyor. 
Daha sonra Fatih Sultan Mehmet 
bu isale hattının Cebeciköy’den 
şehre kadar olan kısmı tamir ettirdi 
ve hattın üzerine 21 adet su kemeri 
yaptırdı.

Kanuni Sultan Süleyman 
döneminde artan nüfus nedeniyle 
su sıkıntısının baş gösterdiği 
biliniyor. Kanuni Sultan Süleyman, 
Mimar Sinan başkanlığında 
bir su komisyonu oluşturarak 
şehrin su ihtiyacının karşılanması 
için çalışmaların başlatılmasını 
isteyince Belgrad Ormanlarında 
bulunan suların şehre getirilmesi 
planlanıyor. 9 yıl içinde büyüklü 
küçüklü 33 su kemeri inşa ediliyor 
ve onarılıyor. Sistem, 1564 yılında 
tamamlanıyor. Takip eden yıllarda 
ise derelerin kabartılarak su temin 
edilmesi yetersiz kaldığı için çeşitli 
zamanlarda ızgaraların yerine 
4 yeni bent inşa ediliyor. Bunlar; 
Kömürcü Bent (Karanlık Bent), 
Büyük Bent, Ayvad Bendi ve Kirazlı 
Benttir. Sistemin 33 adet su kemeri 

Çifte Havuz ve Topuzlu Bent Kitabesi, Belgrad Ormanı
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bulunuyor. Bunlardan Eyüpsultan Kemerburgaz’da 
bulunan Uzun Kemer, Eğri Kemer (Kırık Kemer, Kovuk 
Kemer) ile Alibeyköy Barajı üzerinde bulunan Mağlova 
ve Güzelce Kemerleri abidevi yapılardır. Ayrıca sistemin 
9 çökeltme havuzu var ki bu havuzlardan bazıları; 
Baş Havuz, Çifte Havuz ve Kurt Kemeri Havuzudur. 
Belgrad Ormanlarından Topkapı Sarayına kadar giden 
hat üzerinde birçok mahalleye çeşmeler vasıtasıyla su 
verilmesini sağlayan sistem, 55 kilometrelik bir uzunluğa 
sahip. Günümüzde kısmen çalışır durumda olan sistem, 
hâlihazırda Alibeyköy Barajını besliyor. 

Bu sisteme ait Uzun Kemer ve Eğri Kemerin onarım 
projeleri İSKİ tarafından hazırlatıldı, 2018 sonunda da 
restorasyon çalışmalarına başlandı. 

Taksim Su Yolları
Şehrin Beyoğlu ve civarı 18. yüzyıl ortalarına kadar 
merkezi bir su sistemine sahip değildi. Halk, su ihtiyacını 
kuyu, sarnıç ve bölgesel kaynak sularından karşılıyordu. 
Nüfusun fetihten sonra artması ve Boğaz’ın Rumeli 
kıyılarındaki yalı ve sarayların sayısının çoğalmasıyla, bu 
bölgeler ile Beyoğlu civarındaki su ihtiyacının artmasına 
neden oldu.  Tüm bu gelişmelerle Sultan I. Mahmut 
döneminin ilk yıllarında Taksim Su Yollarının inşasına 
başlandı; Sultan I. Abdülhamit, Sultan III. Selim ve Sultan 
II. Mahmut dönemlerinde devam edildi. Toplam 
4 aşamada yapılan bu tesisin tamamlanması 100 yılı 
buldu. Sistem, Belgrad Ormanlarındaki dereler üzerine 
kurulan Sultan Mahmut Bendi, Valide Bent, Topuzlu Bent; 
Sultan I. Mahmut Su Kemeri ve Bahçeköy Su Kemeri 
ile çökeltme-toplama havuzu işlevi gören Balabandere 
Havuzundan oluşuyor. Belgrad Ormanlarından Taksim 
Maksemine kadar giden 25 kilometrelik isale hattına 
sahip olan Taksim Su Yolları, Beyoğlu ve civarları ile 
Boğaz’ın su ihtiyacını, döneminde büyük oranda karşıladı. 
Günümüzde de sistem, Belgrad Ormanlarından İSKİ 
Hacıosman Arıtma Tesisine kadar çalışıyor ve arıtılarak 
şehre veriliyor. 

Bu sisteme ait Sultan Mahmut Bendinin rölöve, 
restitüsyon ve restorasyon projeleri İSKİ tarafından 
hazırlanıyor.

Terkos Su Sistemi
İstanbul’da nüfusun hızla artması ve çok katlı binaların 
çoğalması, mevcut su kaynaklarının yetersiz kalmasıyla 
sonuçlanınca 1874 yılında Sultan Abdülaziz Terkos 

Baş Havuz, Belgrad Ormanı; Uzun Kemer, Kemerburgaz
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Gölünden Beyoğlu ve civarıyla 
Boğaziçi’nin Rumeli Sahiline su getirilmesi 
için Hariciye teşrifatçısı ve İstanbul’un 
ilk belediye başkanı olan Kamil Bey ile 
mühendis Ternau Bey’e 40 yıl süreli 
imtiyaz verdi. Bu imtiyaz 1882 yılında bir 
anonim şirkete devredildi. 1883 yılında 
Terkos Gölünün kenarına günlük 33 bin 
metreküp kapasiteli buharla çalışan 
pompa istasyonu yapıldı. Devredilen 
şirketin kuruluşu ise 1889 yılında 
tamamlanarak Fransız Dersaadet 
Su Şirketi (Compagnie des eaux de 
Constantinople) adını aldı. Su, 1883 
yılından 1926 yılına kadar arıtılmadan, 
ham olarak şehre verildi. 1926 yılında 
Kâğıthane’ye su arıtma tesisi yapıldı 
ancak bu tarihten sonra sular arıtılıp 
klorlandıktan sonra şehre verilmeye 
başlandı. İmtiyazı dolan Dersaadet Su 
Şirketi 1932 yılında satın alınarak 1933 
yılından itibaren Üsküdar Kadıköy Su 
Şirketine devredildi. 1937 yılında yine satın 
alınarak 1938’de İstanbul Sular İdaresine 
(İSİ) bağlandı. 

Terkos Su Sistemine ait şehrin muhtelif 
yerlerinde ilk yapılan Terkos tesislerinin 

dışında depo ve dağıtım yapıları 
bulunuyor. Bunlardan bazıları; Edirnekapı 
Su Deposu, Feriköy Su Deposu ve Dağıtım 
Binaları, Şişli Su Deposu (Şato), Beşiktaş 
Arnavutköy Su Deposu ve Kâğıthane Su 
Dağıtım Yapısıdır. 

Kağıthane Su Dağıtım Yapısı, Arnavutköy 
Su Deposu ve Şişli Su Deposunun 
(Şato) rölöve, restitüsyon ve restorasyon 
projeleri İSKİ tarafından hazırlatıldı 
ve ilgili koruma kurullarından uygun 
görüş alındı. Diğer yapıların onarım 
projelerinin hazırlanmasına devam 
ediliyor. Terkos Pompa İstasyonunun 
restorasyon çalışmalarıysa tamamlanarak 
Hamidiye Su Tesislerinden olan ve Terkos 
Pompa İstasyonunun hemen ardından 
restorasyon çalışmaları bitirilen Cendere 
Terfi Merkezi ile birlikte İstanbul Su 
Medeniyetleri Müzesi adıyla 2009 yılında 
ziyarete açıldı.

Hamidiye Su Tesisleri
Hamidiye Suyu; 1902 yılında Sultan 
II. Abdülhamit tarafından Taksim Sularının 
yetersiz kalması üzerine yaptırılan, 
Kemerburgaz’ın güneydoğusundaki 

Büyük Bend, Belgrad Ormanı
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Eğri (Kovuk) Kemer, Kemerburgaz; Bozdoğan Kemeri, Fatih  

Kırkçeşme Tesislerinin doğu 
kolu üzerindeki Karakemer 
ve Eğri Kemer civarındaki 
membalardan alınarak font 
borularla Cendere’deki Terfi 
Merkezine getirilen ve şehre 
dağıtılan sulardır. Sertliği 
düşük, kalitesi yüksek bu sular 
Cendere Terfi Merkezinden 
Beşiktaş Yıldız Sarayına kadar 
güzergâh üzerindeki semtlere 
dağıtılıyordu. Günümüzde İBB’ye 
bağlı Hamidiye A.Ş olarak işlevini 
sürdürüyor. 

Üsküdar Suları
Osmanlı İmparatorluğu 
zamanında Üsküdar’a 18’i büyük, 
17’si de küçük olmak üzere toplam 
35 isale hattı yapıldı. Çamlıca 
tepelerinin eteklerinden çıkan 
membalardan toplanan bu sular 
3 ile 15 kilometre uzunluğundaki 
isale hatlarıyla şehirdeki çeşme, 
cami, hamam, şadırvan, dergâh 
ve kiliselere veriliyordu. Solakbaşı 

Sinan Ağa tarafından yaptırılan 
Solak Sinan Su Yolu, Kanuni 
Sultan Süleyman’ın kızı Mihrimah 
Sultan’ın inşa ettirdiği Mihrimah 
Su Yolu, Sultan III. Murat’ın annesi 
Nurbanu Valide Sultan’ın Atik 
Valide Su Yolu ve III. Ahmed’in 
veziriazamı Nevşehirli Damat 
İbrahim Paşa’nın yaptırdığı 
düşünülen İbrahim Paşa Su Yolu 
en önemli isale hatlarındandır. 

İSKİ’nin Restorasyon Çalışmaları
İSKİ, restorasyon çalışmalarına 
2000’li yıllarda başladı. 59 tarihi 
çeşmenin restorasyonuyla 
işe başlayan İSKİ ayrıca Asya 
ve Avrupa yakalarında, görev 
alanında olmayan tarihi 
çeşmelerden de su akıtılmasını 
sağlıyor. Bunun için mülkiyet 
sahipleriyle protokol yaparak ve 
muvaffakiyet alarak çalışmalarını 
sürdürüyor. Vakıf memba 
sularından beslenen 41 tarihi 
çeşmenin de onarım projesi 
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Kömürcü Bend, Belgrad Ormanı; Terkos Su Medeniyetleri Müzesi, Arnavutköy

hazırlandı. İSKİ, memba sularının 
düzenli olarak analizlerini yaparak 
kentlilerin sağlıklı suya ulaşmasını 
sağlıyor.  

Uzmanlar, tarihi su kemerlerinin 
aslına uygun restore edilmesi 
için çalışıyor. Kırkçeşme Su 
Yollarına ait Uzun Kemer ve Eğri 
Kemerin restorasyonu sırasında 
su kaybını önlemek için sular 
derelere verildi. Restorasyonların 
tamamlanmasının ardından 
sistem yeniden isaleye devam 
edecek. Yapılacak çevre 
düzenlemesiyle de halkın 
ziyaretine açılması planlanıyor. Bu 
kapsamda ilgili tüm kurumlarla 
koordineli çalışılıyor. 

Geçmişin geleceğe köprüsü 
olan tüm bu su yapıları (bentler, 
kemerler, çeşmeler ve su 
terazileri vb.) şehrimizin değerli 
mücevherleridir. Bu yapılar 
bizim öz varlığımız olmasına 

rağmen haklarında yeterli 
bilgiye sahip olunmaması 
nedeniyle, sahiplenme 
konusunda da yetersiz kalınıyor. 
Ayrıca, bu eserlerin restorasyon 
sonrasında korunması da 
oldukça önem taşıyor. Tüm bu 
yapıların geçmişten emanet 
alındığını unutmadan, gelecek 
kuşaklara ulaştırılması bilinciyle 
düzenli bakımlarını yapan 
İSKİ, çalışmalarına bu yönde 
devam ediyor. İSKİ, şehrin içinde 
olmalarına rağmen çok fark 
edilmeyen su yapılarının yeniden 
işlevlendirilmesi ve çalışır hale 
getirilmesiyle onların zamanın 
karanlığında yitip gitmelerinin 
önüne geçmeyi ve yaşatmayı 
başlıca sorumluluğu olarak 
görüyor. 

Yararlanılan Kaynaklar: İSKİ VakıfSu 
Arşivi
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Çok özel bir coğrafya üzerinde yer alan ülkemiz, 
hem 160’ın üzerinde memeli, 460’dan fazla kuş, üçte biri 
endemik 10 bini aşkın bitki, 364 kelebek, 141 sürüngen ve 
çift yaşamlı ve 405 balık türü (WWF, 2020) ile çok zengin 
bir doğal mirasa; hem de 19 bin 475 arkeolojik sit alanı, 331 
kentsel sit alanı, 191 tarihi sit alanı, 35 kentsel arkeolojik sit 
alanı ve karma sit alanları da dâhil olmak üzere toplam 
20 bin 146 sit alanı (Kültür ve Turizm Bakanlığı, 2020) ile 
muazzam bir kültürel mirasa ev sahipliği yapıyor. Ancak son 
yıllarda yaşanan hızlı değişim, Anadolu’nun özgün doğasıyla 
köklü ve zengin kültürel değerlerinin yok olmasına, yeni 
yetişen kuşakların içinde yaşadıkları doğaya, tarihsel ve 
kültürel geçmişlerine yabancılaşmalarına sebep oluyor. 
Bu sebeple doğal ve kültürel mirasın korunması, yaşam 
kaynaklarımıza sahip çıkmak,  geçmişi öğrenerek bugünü 
anlamlandırmak ve geleceği doğru kurgulamak açısından 
büyük önem taşıyor.  

EĞİTİMDE 
SİVİL TOPLUM 
ÖRGÜTLERİNİN 
ROLÜ 

Tohumlarla Yolculuk Atölyesi

Gülşen Hazal Çatalbaş & Dr. Deniz Dinçel

ÇEKÜL Bilgi Ağacı Eğitim Uzmanı & ÇEKÜL Bilgi Ağacı Koordinatörü 
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Doğal ve kültürel mirasın korunması 
konusunda ulusal ve uluslararası politikalar 
kadar belirleyici nitelikteki eylemlerin 
başında, bireylerin konuyla ilgili farkındalığa 
ve sorumluluk bilincine sahip olmaları geliyor. 
Bu açıdan pek çok toplumsal konuda olduğu 
gibi, doğal ve kültürel mirasın korunmasında 
da eğitim birincil role sahip. Doğal ve kültürel 
varlıkları hepimizin ortak değerleri olarak 
kabul eden koruma bilincine sahip kuşakların 
yetiştirilmesi, ancak çocukluk döneminde 
bu mirasın unsurlarıyla tanışıp bağ kuran ve 
korumanın gerekliliği ile bu gereklilik içinde 
kendi sorumluluklarının bilincine varan 
bireylerle gerçekleştirilebilir (Asatekin, 2004). 
Bu doğrultuda örgün eğitim kurumlarının 
yanı sıra birçok sivil toplum kuruluşu da 
öğretmenlere ve öğrencilere yönelik çeşitli 
doğal ve kültürel miras eğitimleri veriyor. 
Bunlardan biri de Türkiye’nin doğal, tarihi ve 
kültürel varlıklarını korumak amacıyla 
30 yıldır çalışmalarını kesintisiz olarak 
sürdüren ÇEKÜL Vakfı. 

Kentler Çocuklarındır ile 
Başlayan Eğitim Yolculuğu 
Doğa-kültür-insan arasındaki yaşamsal 
uyumun savunucusu olan ÇEKÜL, doğal 
ve kültürel mirasın korunmasının ve 
yaşatılmasının ancak genç kuşakların bu 
değerleri tanımaları ve sahiplenmeleriyle 
olabileceğine inanarak, Bilgi Ağacı 
Eğitim Birimini kurdu. ÇEKÜL Bilgi Ağacı, 
MEB müfredatını destekleyen doğal ve 
kültürel miras eğitim programları geliştiriyor; 
bu eğitimleri, eğitimcilerin ve yerel 
yönetimlerin önceliği haline getirmek ve 
yaygınlaştırmak için çalışıyor. 

ÇEKÜL Bilgi Ağacının temelleri, Vakfın 
7 Bölge 7 Kent Projesinin bir parçası olarak, 
2003-2004 yılları arasında UNESCO’nun 
desteğiyle gerçekleştirdiği ilk öğrenci 
programı olan “Kentler Çocuklarındır” ile 
2008-2012 yılları arasında yürütülen “ETİ 
ÇEKÜL Kültür Elçileri” projeleriyle atıldı. 2003 
yılında başlayan bu eğitimler, içerik ve hedef 
kitle bakımından çeşitlenerek devam ediyor. 

Birgi ÇEKÜL Evi Yaz Okulu 
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Birgi ÇEKÜL Evi Yaz Okulu; Beyoğlu ÇEKÜL Evi Çocuk 
Kitapları Haftasında Betül Sözen ve Metin Sözen'i ziyaret

ÇEKÜL Bilgi Ağacı güncel olarak öğretmenlere, 
öğrencilere ve kurum çalışanlarına yönelik, 
6’sı kültürel miras konusuna odaklanan toplam 
12 atölye ve eğitim programı sunuyor.

ÇEKÜL'ün Eğitim Anlayışı ve 
Öğrenci Programları
ÇEKÜL Bilgi Ağacı, her yıl Türkiye’nin dört bir 
yanında binlerce çocuk ve genci doğal ve kültürel 
miraslarına bir adım daha yaklaştırabilmek için 
bütüncül koruma anlayışıyla eğitimler veriyor. 
Okul öncesinden üniversite kademesine, 
farklı yaş gruplarına yönelik hazırlanan atölye 
programlarıyla çocukların ve gençlerin kendilerini, 
kentlerini, doğa ve kültür ilişkisini tanıyarak, 
yaşamı keşfetmeye ve korumaya yönelmeleri 
hedefleniyor. 

Eğitim çalışmalarını doğa ve kültürün 
birbirinden ayrılmaz bir bütün olduğu felsefesi 
üzerine kuran ÇEKÜL Bilgi Ağacı geliştirdiği 
eğitimlerde, doğa ve kültür arasındaki 
vazgeçilmez ve yaşamsal ilişkiyi bütüncül bir 
bakış açısıyla ele alıyor, kültürel çalışmalarda 
ekoloji-doğa içeriğine de yer veriyor. Eğitim 
programları, plansız kentleşme ve kirlilik gibi 
sorunlar nedeniyle çocukların, yaşadıkları 
coğrafya ve kültürel kimlikleriyle bağlarının 
giderek kopması, aidiyet duygusunun azalması 
gibi temel sorunlar dikkate alınarak hazırlanıyor. 
Programlar; yalnızca anıtsal nitelikteki eserlere 
yapılan tekdüze ziyaretlerin ötesine geçerek, 
kentleri; doğal miras alanları, endüstri yapıları, 
sivil mimari örnekleri, geleneksel çarşılarıyla 
öğretmenler için önemli bir kaynak, çocuklar 
için de gündelik hayatlarında doğal ve kültürel 
unsurları deneyimleyebildikleri ve bu yolla 
öğrenebildikleri sınıf dışı öğrenme mekânları 
olarak ele alıyor (Erman, 2014; Louv, 2010). 
Bu açıdan kentin kültürel ve doğal miras 
duraklarında, çocukların çevrelerine farklı bir gözle 
bakmalarını sağlayan, geçmişe yolculuk yaparak 
kentin kendisinden önce kimlere ev sahipliği 
yaptığını, bu kişilerin nasıl bir yaşam sürdüklerini 
sorgulatan ve kentte yaşayanlarla iletişime 
geçerek sorularının cevaplarını bulmalarını teşvik 
eden eğitim süreçleri, çocukların, kentlerindeki 
değişim ve sürekliliği anlama, neden sonuç ilişkisi 

Sivil toplum örgütlerinin 
doğal ve kültürel miras 
eğitimlerindeki rolünü, 

ÇEKÜL Bilgi Ağacı deneyimi 
üzerinden ele aldık. 

Çalışmalarını en başından 
bilinçli ve kimlikli bireylerin etki 

alanına odaklayan anlayışın 
önemini; yerel yönetimlerin 

ve kurumların desteğiyle 
Anadolu’da uyguladığı 

programları örnekler eşliğinde 
bu yazıda anlatmaya çalıştık. 
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Evini Arayan Ardıç Tohumu, Suyun Öyküsü atölyeleri ile Yapıların Diliyle Kentim İstanbul eğitiminden

kurma, empati/tarihsel empati kurma, bütün parça 
ilişkisi kurma, zaman ve kronolojiyi anlama, mekânı 
algılama gibi becerilerini geliştirmesine katkı sağlıyor 
(MEB, 2017). Çocukların yaşadıkları kentle bağ 
kurabilmelerini sağlayan bu duygu, aynı zamanda 
yerel kültürü ve doğayı korumaya yönelik davranışların 
geliştirilmesi için itici bir güç niteliği de taşıyor (Hart, 2016; 
Sobel, 2014). 

ÇEKÜL Bilgi Ağacı, ÇEKÜL’ün yarım yüzyıldır Anadolu’da 
sürdürdüğü çalışmalardan elde ettiği bilgi ve tecrübeden 
yola çıkarken, aynı zamanda evrenin ve insanın tarihinden 
günümüze ve geleceğe doğru yol alarak biyomimikri, 
iklim-dostu kentler, döngüsel ekonomi vb. gibi insanlığı 
geleceğe taşıyabilecek öncü disiplinlerarası yaklaşımlardan 
da yararlanıyor. ÇEKÜL Bilgi Ağacının öğrencilere yönelik 
düzenlediği tüm eğitim programları hakkında bilgi almak 
için web sitemizi ziyaret edebilirsiniz: 
https://www.cekulvakfi.org.tr/proje/ogrenciler-icin 

Öğretmenlere Yönelik Eğitim Programları
Öğrenciler için hazırlanan kültürel miras eğitimlerinin 
kalıcı olması ve eğitimlerin faal anlamda bittikten sonra 
da öğrencilerin konuyla ilgili desteklenmesi ancak 
öğretmenlerin kültürel mirasla ilgili kapasitelerinin 
geliştirilmesiyle mümkün. Bu ihtiyacın farkında olan 
ÇEKÜL Bilgi Ağacı ekibi, hem öğretmenler için doğal 
ve kültürel miras eğitim programları sunuyor hem de 
öğretmenlerin konuyla ilgili kapasitesini arttıracak eğitim 
malzemeleri geliştiriyor. ÇEKÜL Bilgi Ağacı tarafından 
tasarlanan eğitim programları, öğretmenlere yönelik 
gerçekleştirilen tam ya da yarım günlük öğretmen 
eğitimini takiben, öğretmenlerin, sınıfta bir eğitim 
öğretim yılı boyunca öğrencileriyle birlikte uygulayacakları 
etkinlikleri içeren ve MEB müfredatını destekleyecek 
şekilde programlara özel hazırlanan öğretmen 
kılavuzlarından oluşuyor. Bilgi Ağacı ekibi, öğretmen 
eğitimine katılan tüm öğretmenlerle eğitim öğretim 
yılı boyunca iletişimi sürdürerek, yıl sonunda programı 
tamamlayan öğretmenlere katılım belgelerinin verildiği 
kapanış toplantıları gerçekleştiriyor.

ÇEKÜL Bilgi Ağacının öğretmenlere yönelik hazırladığı 
programlar Anadolu’nun farklı kentlerinde yerel 
yönetimlerle işbirliği içinde uygulanıyor. ÇEKÜL Vakfı 
ve Payas Belediyesinin ortaklığında gerçekleştirilen bir 
kentsel koruma programı olan Payas Şenlendirme Projesi 
kapsamında geliştirilen “Kentimin Öyküsü: Payas Eğitim 
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Ağaçların Diliyle Kentim Öğretmen Eğitimi, Ordu

Programı”, 2016-2017 yılları arasında Sokullu 
Mehmet Paşa Külliyesinde 60 gönüllü 
öğretmenle yaklaşık 1500 öğrenciye 
uygulandı. İlkokul öğretmenlerine yönelik 
geliştirilen Kentimin Öyküsü Eğitim 
Programı, içeriğindeki foto-röportaj, 
sözlü tarih ve belgeleme çalışmalarıyla, 
öğrencilerin, yaşadıkları bölgenin 
doğal ve kültürel mirasını, kendi öz-
deneyimleri ve gözlemlerinden yola 
çıkarak keşfetmelerini destekliyor. Önemli 
projelerden bir diğeri de 2016 yılından 
bu yana Ödemiş Belediyesi desteğiyle 
Ödemiş-Birgi’de yapılan öğretmen 
eğitimleri. 4 yıldır kesintisiz süren doğal ve 
kültürel miras eğitimleriyle, ilk, orta ve lise 
kademelerinde toplam 154 öğretmene ve 
1577 öğrenciye ulaşıldı. 

Sonuç Yerine
Giderek artan oranda küreselleşen ve 
dijitalleşen günümüz dünyasında doğal 
ve kültürel mirasın yaşatılması ve koruma 
bilincinin güçlendirilmesi için eğitime 
önemli bir rol düşüyor. Özellikle sınav 
odaklı ve ezbere dayalı eğitime ağırlık 
verilen ülkemizde, doğa-kültür-insan 
ilişkisini bütüncül bir bakış açısıyla ele 
alan ve katılımcılarını keşfetmeye hazır 
etkin özneler olarak kabul eden eğitim 
programları daha da önem kazanmakta. 
Ancak bu süreçte eğitimin mekânsal 
olarak okul binalarına sıkışmaması, 

“sınıfların ötesinde mahallelerin, 
kentlerin, köylerin de birer eğitim 
alanına dönüşmesi; böylece koruma ve 
kimlik bilincinin gündelik yaşamın her 
alanında yer edinmesi” (ÇEKÜL, 2018, 
s.118) sürdürülebilirliği sağlamak açısından 
hayati öneme sahip. Bu nedenle doğa ve 
kültürle var olduğumuz gerçeğinden yola 
çıkan bir eğitim hareketini her kesimde 
yaygınlaştırmak ve okul, yerel yönetimler 
ve sivil toplum kuruluşları arasında güçlü 
işbirliklerini desteklemek ÇEKÜL Vakfının 
önceliklerinden biri. 
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Mahalle kültürünün canlanmasını ve toprakla insan 
bağının yeniden kurulmasını mümkün kılan kent 
bahçeleri örnekleri ülke çapında her geçen gün 
artıyor. Toprak ve yeşil alanların giderek azaldığı yaşam 
alanlarımızda, kent içinde ve çevresinde bu tip kolektif 
tarım uygulamalarının çoğalması kritik önem taşıyor. 

KENT BAHÇELERİ ÇOĞALSIN 
DİYE: BAHÇECİNİN EL KİTABI

Roma Bostanı, Cihangir

Alper Can Kılıç
 
ÇEKÜL İletişim Sorumlusu, Ekoloji Aktivisti
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ÇEKÜL Vakfı tarafından hazırlanan 
Bahçecinin El Kitabı bahçeciliğe ilgi 
duyanlar, mahallelerinde ya da kentsel 
yaşam alanlarında bir imece hareketini 
başlatmak isteyenler veya kamusal 
mekânları etkinleştirmeye çalışan yerel 
yönetimler için bir kaynak niteliğinde.

Kentlerde kendi bahçelerini 
yaratmak isteyenler için bir 
kılavuz niteliğinde olan ve ÇEKÜL 
Yayınlarından çıkan Bahçecinin 
El Kitabı, hem taze bir başlangıç 
için cesaret veriyor hem de 
okuru, dünyadan örneklerle “kent 
bahçeleri” kavramının geniş 
sınırlarında bir gezintiye davet 
ediyor. 

Faaliyetlerine kültürel ve doğal 
koruma başlıkları altında 
devam eden ve sürdürülebilir 
bir geleceğin doğa ve kültürle 
mümkün olacağına inanan 

ÇEKÜL Vakfı için, kent 
bahçeleri önemli bir eylem 
alanı oluşturuyor. “İyi yaşam” 
olanaklarını tabandan işbirliği 
ve dayanışma ile “üretim” 
hemzemininde sağlayan kent 
bahçeleri, insan ve kültür odaklı 
bir kalkınma için uygulanabilir 
bir araç. Doğa ve kültür eksenli 
kentsel koruma ve canlandırma 
stratejilerini yerelde ve yerelin 
kaynaklarıyla geliştirmeyi ve 
uygulamayı kendine ilke edinen 
ÇEKÜL Vakfı, kent bahçelerini 
Merzifon, Kadıköy, Payas gibi 
pek çok merkezde bir kentsel 
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müdahale yaklaşımının parçası olarak
ele aldı.

Değişim Kapımızın Önünde
Kent bahçeleri kısa bir tanımla, kent 
dokusu içinde rekreatif amaçlara yönelik 
bitki yetiştirilmesini sağlayan ortak mikro 
tarım alanlarıdır. Kentin içinde bulduğumuz 
küçük boşluklarında; arka bahçelerimizde, 
apartman avlularında, atıl kalmış arsalarda; 
yenilebilen sebze, meyveler, aromatik 
otlar, süs bitkileri yetiştirmek üzere 
“bahçeleştirdiğimiz” yerlerdir. 

İnsanın toprakla, topraktan gelen besinle 
ve doğayla bağının giderek koptuğu 
günümüzde, kent bahçeleri bir imdat 
çağrısı gibi, küçük bir yerde de olsa, bu 
bağları korumaya çalıştığımız alanlar 
olarak öne çıkıyor. Bu alanlara bütüncül 
bir yaklaşım ve tasarım gözüyle bakarak 
permakültür, doğal tarım uygulamaları ve 
alternatif üretim yöntemlerini uygulayarak 
küçük ama verimli üretim yapılabilir. 
Bunun mümkün olduğunu, yeni kurulan 
kent bahçeleri haberleriyle gözlemliyoruz. 
Kent insanının toprakla ve özellikle 
tükettiği gıdayla bağını yeniden kurmaya 
başlamasıyla, kent bahçelerinden güzel 
haberler gelmeye devam edecektir. 

Bir Sosyalleşme Alanı Olarak 
Tarımsal Üretim
Hem üretim yapılan hem de bir sosyal 
mekân vazifesi gören kent bahçeleri yerel 
etkileşim ve mahalle örgütlenmelerinin 
çoğalması için de bir niş olarak 
değerlendirilebilir. Sivil inisiyatifle ve gönüllü 
olarak yürütülen kent bahçeleri, insanların 
ortak bir amaç altında toplanarak birlikte 
üretim pratikleri gerçekleştirmelerine 
de olanak sağlayan, yatay örgütlenme 
ve doğrudan katılımcı demokrasi 
uygulamalarına hayat veren bir araç aynı 
zamanda. Kent bahçelerinde gönüllü 

ÇEKÜL Merzifon Mahalle Canlandırma Projesi Kent Bahçesi; 
Roma Bostanı, Cihangir 
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çalışan bireyler zamanla, yeni üretim 
organizasyonlarında da sorumluluk 
alarak “sosyal çözüm üreticileri” haline 
gelmeye de adaydır. Bir tarımsal 
üretim alanı olarak hayat bulan kent 
bahçeleri zamanla çeşitli diğer sosyal 
etkinliklere ev sahipliği yapabilecek bir 
buluşma noktası haline gelebilir. Bu, yeni 
bahçelerinin yolunu açabilir. Mevsimsel 
üretimin de gözlemlenebildiği böylesi 
bir deneyim merkezlerine Roma Bostanı 
ve Tarlataban Kent Bostanları (topluluk 
bahçeleri) örnek olarak verilebilir.

Kent bahçeleri daha yeşil, daha 
dayanıklı, daha çok paylaşılan, daha çok 
komşuluk yaptığımız, daha nitelikli ve 
temiz gıdaya ulaştığımız, kaynaklarımızı 
daha verimli kullandığımız kentler 
vadediyor. Bugün tüketmeye dayalı 
yaşam alışkanlıklarımızın, kendimize ve 
dünyamıza verdiği zararları her geçen 
gün daha yüksek sesle tartışıyoruz. 
Kent bahçeleri bu süreçte hem daha 
yaşanır şehirlerin hem de daha üretken 
bir hayatın anahtarı olarak dünyada 
yaygınlık kazanmaya başladı.

Bahçecinin El Kitabı ile, bahçeciliğe 
ilgi duyan bireylere, mahallelerinde 
ya da kentsel yaşam alanlarında bir 
imece hareketini başlatmak isteyen 
gruplara veya kamusal mekânları 
etkinleştirmeye çalışan yerel yönetimlere 
kaynaklık etmeyi hedefliyor. Bir 
temel başlangıç kılavuzu olan bu 
rehberde, kent bahçelerinin hayatımızı 
ve şehirlerimizi nasıl daha iyi hale 
getireceğini göstermek, kent bahçesi 
yapmak isteyenlere ihtiyaç duydukları 
temel bilgileri ve motivasyonu sunmak, 
sağlıklı ve sürdürülebilir bir kentin 
planlanmasında kent bahçelerinin nasıl 
kullanılabileceğinin genel çerçevesini 
çizmek istiyoruz. 

Bahçecinin El Kitabı
http://bit.ly/bahcecininelkitabi 
adresinden ücretsiz olarak pdf 
formatında indirilebilir. 

Tarlataban, Boğaziçi Üniversitesi 
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Batı Karadeniz’de Çorum ve Çankırı ile sınırı olan Tosya, Kastamonu merkeze 
77 kilometre uzaklıkta. İlk olarak Ilgaz Dağlarının Devrez Çayına bakan güney 
eteklerinde kurulmuş olan Tosya, zamanla güneye doğru genişlemiş. Pek çok 
uygarlığın izlerini bıraktığı Paphalogonya bölgesinde olan kentin yerleşim 
tarihine ilişkin en eski buluntular Kalkotik Çağa kadar iniyor.  Kentin bilinen 
en eski ismi ise Zoaka. Ancak tam olarak ne zaman ve kimler tarafından 
kurulduğuna ilişkin bir bilgi yok. Tosya, bugün hâlâ pek çok soruya gebe, 
verimli kentlerden biri. Evliya Çelebi Seyahatname’sinde Tosya’dan “Tahta ve 
kiremit örtülü safi tahta ile yapılmış eski evleri vardır. Bağı ve bahçesi çoktur. 
Hepsi 11 mahalle ve 21 mihraptır. Yedi han ve hamamları vardır.” diye söz 
eder. 19. yüzyılda tiftik, kuşak, çorap, kilim ve kıldan çuval üretiminin olduğu 
Tosya’da toprağının başlıca mahsulü olan pirinç, bugün de kent kimliğinin 
önemli bir parçası ancak Sarıkılçık pirincinin üretimi, epey azalmış durumda. 
Geçmişi eskiye dayanan bir diğer kültürel öge ise, Tosya çakısı.

Pek çok uygarlığın izlerini bıraktığı 
Paphalogonya bölgesinde bulunan Tosya, 
sorulara, dolayısıyla da keşif ve olasılıklara gebe, 
verimli bir kent. Tosya, ÇEKÜL Çarşamba Kent 
Toplantılarının konuğu olarak, Ocak ayında 
yapılan yılın ilk toplantısında ÇEKÜL Evindeydi.

BAĞI BAHÇESİ, 
HANI HAMAMIYLA 
TOSYA
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Tosya’da, ahşaptan yapılan bağ evlerine “gümele” deniyor.
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Geçmişten Günümüze El Sanatları 
Tosya Belediyesi ve ÇEKÜL uzmanları, 
Tosya’nın doğal ve kültürel mirası 
üzerine yürütülen çalışmaları ve projeleri 
değerlendirmek üzere ÇEKÜL Evinde 
biraraya geldi. Tosya Belediye Başkan 
Yardımcısı İbrahim Tabakoğlu ile 
sanat tarihçisi Dilara Takı, Çarşamba 
Kent Toplantıları kapsamında, kentte 
sürdürülen çalışmaları aktardı. Sarıkılçık 
pirinç üretimi, Tosya Belediyesinin 
üzerinde çalışmak istediği konu 
başlıklarından biri. Öte yandan kentte 
Tosya çakısını anlatan tanıtımlar yapılıyor, 

Tosya Bıçakçılar Arastasında sokak 
sağlıklaştırma çalışmaları sürdürülüyor. 
Geleneksel el sanatlarının Tosya’ya 
özgü örneklerinden birini oluşturan 
ve “Gıstı” olarak bilinen takı, geleceğe 
taşınması istenen bir kültürel miras 
başlığı. İki usta, Tosya Gıstısını yaşatmaya 
çalıyor. Tosya Belediyesi, bu el sanatının 
gelecek kuşaklara aktarılması ve kadın 
istihdamının artırılmasını birarada 
değerlendiriyor. Kooperatifleşme 
sürecine giren kadınları desteklemek için 
çalışmalar devam ediyor. 

Bağ Kültürü ve Gümele
Tosya’da, ahşaptan yapılan bağ evlerine 
“gümele” deniyor. Gümeleler, kentin 
konut mimarisinde de Tosyalıların 
hayatında da önemli bir yer tutuyor. 
İlkbaharla birlikte bağlara giden 
Tosyalılar, yaz aylarını burada geçiriyor; 
bağda ürettiği sebze ve meyveyi pazarda 
satıyor. Yine bu dönemde turşu, reçel, 
pekmez gibi kış yiyeceğini de hazırlayan 
Tosyalılar, gümeleleri tatil amacıyla da 
kullanıyor. Bağ turizmi içinde önemi 
giderek artan gümelelerin sayısı 5 bini 
buluyor. 

Tosya’da tarihi yapılar, genel olarak 
konaklar ve kaya mezarlarıyla dikkat 
çekiyor. Konaklar aynı aks üzerinde, 
tipik geleneksel konut mimarisini 

yansıtıyor. Bu mimariyi iki katlı, çıkmalı, 
kerpiç mimari anlayış tanımlıyor. Tosya 
Belediyesi, konaklarda sürdürdüğü 
restorasyon çalışmasını tamamladı. Kaya 
Mezarları, İpek Yolu üzerinde, Devrez 
Çayı etrafında yer alıyor. Kentin bir diğer 
önemli yapısı ise, Meraşi Abdurrahman 
Paşa Camisi. Diyarbakır Fatih Paşa, 
İstanbul Şehzade, Üsküdar Mihrimah 
Sultan ve Manisa Muradiye camilerinin 
örtü sistemlerini tekrarlayan ancak 
planında, daha çok geç dönemde 
görülen dışa taşkın mihrap önü 
bölümüyle değişik bir uygulama örneği 
taşıyan cami, iki kez restore edildi. 

Tosya’nın doğal varlıkları önemli bir 
potansiyele işaret ediyor. ÇEKÜL 
uzmanları, kentin doğal varlıkları üzerine 
bir çalışma yapılmasını önerdi; doğa 
alanlarında koruma öncelikli yapılacak 
çalışmalar hakkında bilgiler verdi. ÇEKÜL 
Vakfı Kent Çalışmaları, Kendini Koruyan 
Kentler Programına Tosya’yı da ekledi. 
Yapılacak bir inceleme gezisiyle koruma 
çalışmaları kapsamlı incelenecek. Kentte 
sürdürülecek çalışmalar için bir yol 
haritasının belirlenmesi amaçlanıyor. 

Tarihi kent Tosya ile ilgili daha ayrıntılı 
bilgiye, ÇEKÜL Bilgi Belge Merkezi 
koleksiyonunda da yer alan Tosya Evleri 
kitabından ulaşılabilir. Geleneksel ve 
tarihi evleri, Tosya’nın önemli kültür 
varlıkları arasında yer alıyor. Büyük 
bölümü tescilli olan evler, genellikle 
iki katlı ve avlulu. Geleneksel mimari 
elamanlara sıkça rastlanan bu evlerin 
genel envanteri niteliğindeki kitap, 
yapılar hakkında detaylı bilgiler de 
içeriyor. ÇEKÜL Ankara Temsilcisi Faruk 
Soydemir ve ÇEKÜL gönüllüsü Vedat 
Ağca tarafından hazırlanan bu kitap, 
ÇEKÜL Vakfı ve Tarihi Kentler Birliği 
tarafından yayımlandı.
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Niğde merkeze 23 kilometre uzaklıkta yer alan Tyana’nın 
yakınındaki Köşk Höyükte yapılan kazılar, bölgeyi Neolotik 
Döneme kadar götürüyor. Kent, Tuwanuva adıyla ilk kez MÖ 
1650-1450 yılları arasında Eski Hitit Krallarından Telipinu’ya ait 
fermanda geçiyor. İvriz Kaya Anıtında Tuwanuvalı Varpalava 
(MÖ 740-710) adlı hükümdarın geçmesi, Tuwanuva’nın Geç Hitit 
Döneminde de varlığını sürdürdüğünü ve döneminin en önemli 
Tabal Beylikleri arasında olduğunu gösteriyor. Yunan tarihçisi 

APOLLONİUS’UN KENTİ 
TYANA

Figen Tokgöz
 
ÇEKÜL Akademi, Arkeolog
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Kemerhisar’ın büyük bir bölümünün 
altında olan Tyana Antik Kenti, Geç Roma 
Döneminde Güney Kapadokya Krallığına 
başkentlik yapmış önemli bir yerleşim. Ören 
yerinde yapılan bilimsel kazılarla ortaya 
çıkan eserler bugün Niğde Müzesinde 
sergileniyor.

APOLLONİUS’UN KENTİ 
TYANA

Ksenophon Anabasis adlı 
eserinde, büyük ve zengin olarak 
nitelendirdiği bu kenti "Dana" 
ismiyle anmış, Hellenistik Dönem 
boyunca da kent bu isimle 
bilinmiş. Dana kenti, İskender'in 
ölümünden sonra generallerinin 
yaptığı mücadelede ortaya çıkan 
krallıklar içinde, Kapadokya 
Krallığı sınırlarına dâhil oldu. 
MS 17'de Roma eyaleti olan 
Kapadokya Krallığı içindeki 
kent, bu dönemde Tyana adıyla 
anılmaya başlandı. Roma 
Dönemi boyunca Tyana yoğun 
yapılaşmayla birlikte tarihinin en 
önemli evresini yaşadı ve saraylar, 

tapınaklar, su kemerleri ve diğer 
yerleşim birimleriyle büyük bir 
yerleşim haline geldi. 

Tyana, Pagan ve Hıristiyan Roma 
dönemlerinde de dini nüfuz 
açısından önemli bir merkez 
olarak öne çıktı. Kenti stratejik 
olarak önemli konuma getiren 
nedenlerden biri, Kilikya'yı 
Kapadokya'ya bağlayan tarihi 
bir yol üzerinde bulunmasıydı. 
Bizans Döneminden sonra kent, 
birçok uygarlığa ev sahipliği yaptı. 
1077’de Türklerin hâkimiyetinden 
sonra adı Kilisehisar olarak 
değişen kent, Cumhuriyet 
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Döneminde ise su kemerleri nedeniyle 
Kemerhisar adını aldı.  

Tyana, aynı zamanda Hz. İsa’nın çağdaşı 
Apollonius’un kentidir. Hayvan kurbanlarını 
kınayan; et yemeyen, yün elbise giymeyen 
ve varlığını fakirlere dağıttığı söylenen 
Apollonius’un yaşam öyküsü, Kemerhisar’da 
bugün bile dilden dile dolaşır.  

Tyana’daki Arkeolojik Çalışmalar
Tyana’da arkeolojik çalışmalara, 1986–1988 
yılları arasında Prof. Dr. Aykut Çınaroğlu 
başkanlığındaki ekiple başlandı. 2002 
yılında, İtalya Padova Üniversitesinden 
arkeolog/topograf Prof. Dr. Guido Rosada 
başkanlığında sürdürülen kazılar, 2016 
yılından buyana Aksaray Üniversitesi, 
Arkeoloji Bölümünden Doç. Dr. Osman 
Doğanay’ın bilimsel danışmanlığında devam 
ediyor.

Vaftizhane ve Kilise
Tyana kentinin simgelerinden biri haline 
gelen vaftizhane, kentin kuzeydoğu 
yamacında güneydoğu-kuzeybatı 
doğrultusunda, dikdörtgen planlıdır. 
Kuzeydoğuya bakan duvarının ortasında, 
beş cepheli apsis yer alır. Yapının ortasında 
beyaz mermerden yekpare bir vaftiz teknesi 
bulunur. Vaftizhanenin 15 metre kadar 
güneybatısında üç nefli bazilikal planlı bir 
kilise yer alır. 

Su Kemerleri
Roma Dönemi Tyanasında şehrin su 
ihtiyacını karşılamak amacıyla inşa edilen 
havuz ve su kemeri hattı dikkat çekicidir. 
MS 98 yılında Roma İmparatoru Traianus 
döneminde inşası başlayan su kemerleri, 
İmparator Hadrianus döneminde 
tamamlanmıştır. Yaklaşık 6 metre 
yükseklikte; 4,3 kilometre uzunluğunda 
ve 1,2 kilometrelik bölümü gün ışığında 
olan su kemerleri, matematikteki altın 
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oran kullanılarak yapılmıştır. Kemerlerin 
30 bin kişinin su ihtiyacını karşıladığı 
biliniyor. Tyana’nın 3 kilometre doğusunda, 
21x62 metre ölçülerinde ve 2,5 metre 
derinliğinde Roma Dönemine ait bir de 
havuz bulunmaktadır. Havuzda toplanan 
su, doğal eğime uyarak önce yer altından 
kapalı kanalla, daha sonra yüzeydeki su 
kemerleri ile kente aktarmıştır.

Kent, arkeologların ve kültür tarihçilerinin 
önemli çalışma alanlarından biri olmaya 
devam ediyor. ÇEKÜL Vakfı Çarşamba 
Kent Toplantısı uzmanları, tarihi kent 
dokusunu yerinde inceleyebilmek için 
Şubat ayında Niğde’ye gitmiş, alan gezisi 
kapsamında Tyana Antik Kenti de ziyaret 
edilmişti. Antik kentte Kültür ve Turizm 
Bakanlığının yürüttüğü çalışmalar, Niğde 
ve Kemerhisar belediyeleri tarafından da 
takip ediliyor. En parlak günlerini Roma 
Döneminde yaşayan Tyana Antik Kenti, 
kültür coğrafyasının önemli duraklarından 
biri. Kemerhisar Belediyesi, antik kentin 
görünürlüğünün artması için çalışmaların 
desteklerle sürdürülmesi yönündeki 
çağrılarını yineliyor. 
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Doğu-batı yönlü Simav Dağlarının eteklerinde, Simav Ovasında 
MÖ 4000’li yıllardan itibaren yerleşmenin olduğu biliniyor. Adı, 
Sunauva ve Synaos kentlerinden gelen Simav’da, MÖ 1200’lü yıllardan 
itibaren Trakya’ dan ve Çanakkale Boğazından gelen Frigler, daha 
sonra Lidyalılar, Persler, Helenistik krallıklar, Roma ve Bizans 
imparatorlukları hüküm sürmüş. Simav’ın tarihsel yolculuğu Selçuklu, 
Germiyan ve Osmanlıların hâkimiyetiyle devam etmiş. Bu tarihi kent, 
ÇEKÜL Çarşamba Kent Toplantıları kapsamında Simav Belediye 
Başkanı Av. Adil Biçer, Bursa Alan Başkanlığından Aziz Elbas, Kütahya 
eski Müze Müdürü ve ÇEKÜL Temsilcisi Metin Türktüzün ile arkeolog 
Özkan Sulak'ın katılımıyla ÇEKÜL uzmanlarıyla biraraya geldi. 

Arkeoloji mirası zengin bir kent olan 
Simav, Demeter heykelinin toprağı. 
Aynaus ve Ancyra antik kentlerine ev 
sahipliği yapan Simav, zenginliğinin izlerini 
sürmek üzere çalışmalara başladı.

SİMAV’IN TARİHİ 
BİRİKİMİ GÜN 
YÜZÜNE ÇIKIYOR
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Arkeoloji mirası zengin bir kent olan 
Simav, Demeter heykelinin toprağı. 
Bugün Kütahya Müzesinde sergilenen 
Demeter, 2014 yılında bir kaçak 
kazıyla açığa çıkmış ve korunmaya 
alınmıştı. Kent, iki ayrı antik kente de 
ev sahipliği yapıyor: Aynaus ve Ancyra. 
Simav merkezinde bulunan Aynaus, 
mozaikleriyle biliniyor. Ancyra’dan 
çıkarılan ve Bizans Döneminde 
bastırıldığı bilinen sikkeler Kütahya 
Müzesinde sergileniyor. Bu zenginliğin, 
Simav ve yakın çevresindeki izlerinin 
sistematik bir biçimde araştırılması 
ÇEKÜL uzmanlarının ortak önerisi oldu. 
Beylikler Dönemi kalıntılarının da bu 
kapsamda ele alınması gerektiğini 
belirten uzmanlar, Germiyanoğulları 
Beyliğinin ayrı bir başlık altında 
incelenmesi gerektiğini vurguladı. Söz 
konusu bölge, Manisa’dan Ankara’ya 
uzanan bir sınırda ilerliyor.  

Birinci derecede deprem bölgesi 
olan Simav, 2011 yılında şiddetli bir 
deprem geçirdi. Depremde zarar gören 
yapıların restorasyonu yapılırken, 15. 
yüzyıla tarihlenen Babuk Bey Hamamı 
restorasyon projesi için Tarihi Kentler 
Birliğinin desteğini alan Simav Belediyesi, 

Hamam Kültürü Müzesi için bir 
çalışma sürdürme hedefinde. Babuk Bey 
Hamamı, Simav fatihi Germiyan Veziri 
Babuk Bey tarafından yaptırılan Babuk 
Bey Külliyesinin (1400–1450) bir parçası. 
Han, hamam ve camiden oluşan Babuk 
Bey Külliyesinden günümüze, sadece 
cami kalmış durumda.

Simav’da Germiyanoğlu Döneminden 
günümüze ulaşan ender yapılardan bir 
diğeri de, Dokuzgöz Köprüsü. Karayolları 
14. Bölge Müdürlüğü tarafından restore 
edilen köprü, dere yatağı değiştirildiği 
için, bugün işlevini yitirmiş durumda.  

Depremde ciddi hasar gören ve 
restorasyon çalışması gerçekleştirilen, 
Cumhuriyet sonrası Simav’da açılan ilk 
okul olma özelliği taşıyan Osmanbey 
İlkokulu ise Simav Kent Müzesi olarak 
işlevlendirildi. 1926 yılında Gazi Okulları 
Planı kapsamında yapılan okul, 
Simavlıların imece usulü katılımıyla iki 
Bulgar ustanın elinden çıkmış. 

Hisar Kalesinden Mozaikli 
Eve Tarih Canlanıyor
1400 yıllık Hisar Kalesi, Simav’da Bizans 
Dönemine ait en önemli yapılardan 
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biri. Askeri garnizon kale yapısı olan 
Hisar Kalesi, 1. Derece Arkeolojik Sit 
Alanı olarak tescilli. Geç Doğu Roma, 
Germiyanoğlu ve Osmanlı dönemlerinde 
kullanıldığı düşünülen kalenin kazı 
çalışmalarında elde edilen buluntular, 
Kütahya Müzesinde sergileniyor. 
Rekonstrüksiyonu ve peyzaj düzenlemesi 
yapılan Hisar Kalesi üzerinde bulunan 
metruk çay bahçesi, Simav Belediyesi 
tarafından yöresel yemeklerin sunulduğu 
bir restoran olarak düzenlendi ve 2017’de 
hizmete açıldı. 

2005 yılında çıkan yangın sonrası 
harabeye dönen 200 yıllık bir evin enkazı 
altında ortaya çıkan mozaiklerin ise 
Roma Dönemine ait olduğu saptandı. 
Kayıtlara “Mozaikli Ev” olarak geçen kazı 
alanı çalışmalarında tek nefli bir şapel 
kalıntısının varlığı ortaya çıktı. Mozaikli Ev 
ve şapel kazıları sırasında 856 adet bronz 
sikke, iki mezar, çoğunlukla Doğu Roma 
dönemine ait farklı üretim tekniklerine 
sahip seramik parçaları, mermer kap 
parçaları, kandil parçaları, minyatür 
vazo gibi dönemin günlük yaşamına 
ışık tutacak eşya parçaları bulundu. 
Mozaiklerde bulunan yazıtların çevirisi 
ve açıklaması Epigraf Prof. Thomas 

Drew Bear ve Feza Demirkök tarafından 
yapıldı. 

Tüm bu verilerin eşliğinde, ÇEKÜL uzman 
heyeti, kentte sürdürülecek projeler için 
başvuru kanalları üzerine bilgi verdi. 
Yanı sıra, kırsal mimari açısından önem 
taşıyan Değirmenciler Mahallesini de 
gündeme almak gerektiğini belirtti. 
ÇEKÜL Kent Çalışmaları, Değirmenciler 
Mahallesinde de Kırsal Miras Programı 
kapsamında çalışmalar yürütecek.
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İç Anadolu’nun güney bölümüyle Toros Dağlarının birbirine yaklaştığı 
Orta Kızılırmak’ta konumlanan Kayseri; Hititler, Beylikler, Selçuklu, 
Osmanlı ve Cumhuriyet dönemlerinin önemli mimarlık eserlerini birarada 
bulunduran kültürel miras zengin bir kent. Hititlerin Anadolu’da kurduğu 
ilk kentin kalıntısı olan höyük ile onu saran Karum’dan oluşan Kültepe Ören 
Yerinde sürdürülen kazılarda Anadolu’daki ilk yazılı tabletlere ulaşılmış; bölge, 
dünyanın ilk organize ticaret merkezi olarak ön plana çıkmıştı. 

Kayseri Ovasının en büyük şehri Kültepe; Asur, Hitit, Helen, Roma, 
Pers dönemlerine ait eser ve bulguları içeren, Anadolu’nun en büyük 
höyüklerinden biri aynı zamanda. Kayseri Büyükşehir Belediyesi, Kültepe’de 
müze çalışmalarına devam ediyor. 

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, 2020 yılını 
Kayseri Kültürel Kalkınma ve Turizm Yılı ilan etti. 
Kentin dört bir yanında sürdürülen çalışmalarla 
birlikte, 2001 yılında TKB üyesi olan Ağırnas başta 
olmak üzere kentin kültür sanat ajandası
oldukça yoğun.

AĞIRNAS’A 
TURİZM ROTASI
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Ağırnas Eski Belediyesi Binası
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Mimar Sinan Evi; Çerkez Mustafa Bey Konağı 

Mimar Sinan’ın eviyle birlikte pek çok yapı restore edildi; yer altı 
şehirlerinin envanteri çıkarıldı; yeni mağaralar keşfedildi. 
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Mimar Sinan’a ve Ağırnas’a Saygı 
Kayseri’ye önemini kazandıran 
bir diğer değer, Ağırnas doğumlu 
Mimar Sinan. ÇEKÜL Vakfının 1998 
yılında başlattığı Sinan’a Saygı Projesi 
kapsamında yaklaşık 20 yıldır çalıştığı 
Ağırnas’ın koruma yolculuğu, 2001 
yılında TKB üyesi olmasıyla ivme 
kazandı. Kent atölyeleri, heykel 
atölyeleri, çalıştaylar, çocuklara yönelik 
yapılan kültürel miras eğitimleriyle 
kentte koruma bilincinin artması 
sağlandı. Mimar Sinan’ın eviyle birlikte 
pek çok yapı restore edildi; yer altı 
şehirlerinin envanteri çıkarıldı; yeni 
mağaralar keşfedildi. 

Kayseri Büyükşehir ve ilçe belediyeleri, 
odalar, sivil örgütler ve ÇEKÜL 
Vakfının desteğiyle, her yıl Nisan 
ayında düzenlenen Mimar Sinan 
Anma Etkinlikleriyle Ağırnas, pek 
çok ziyaretçiyi ağırlıyor. Büyükşehir 
Yasasıyla mahalle olan Ağırnas’daki 
restorasyon çalışmaları Kayseri 
Büyükşehir Belediyesi tarafından 
sürdürülüyor. Yeni planlanan projeler, 
Ocak ayında ÇEKÜL Çarşamba Kent 
Toplantılarında konuşuldu. 

ÇEKÜL’ün desteğiyle restore edilerek 
2004 yılında ziyarete açılan Mimar 
Sinan Evi yeni ve bütüncül bir bakış 
açısıyla tekrar projelendirilmeyi 
bekliyor. Dehlizleri, mağaraları, yer 
altı şehir kalıntıları ve tarihi dokusuyla 
Ağırnas, Kayseri’deki birçok tarihi 
yerleşkeden ayrı bir öneme sahip. 
Kayseri Büyükşehir Belediyesinin 
“Ağırnas Kültür ve Turizm Rotası”nın 
oluşturulması için ÇEKÜL uzmanlarının 
desteği alınacak. Yer Altı Şehri 
Neslihan Parkı, Çevreş Değirmeni, 
Mimar Sinan Evi, Harman Meydanı, 
Tören Alanı, Bezirhane, Eski Belediye 

Binası, Arap Ocağı, Kilise, Fuat Gökşen 
Evi ve Çerkez Mustafa Bey Konağı rota 
kapsamında yer alacak. 

Kayseri Kültürel Kalkınma ve Turizm Yılı 
kapsamında 8 yeni müzenin açılması 
planlanıyor: Koramaz Vadisi Müzesi; 
Kelam-Kalem-Zikir Müzesi; Oyuncak 
Müzesi; Basın Müzesi; Mimar Sinan 
Müzesi; Kent Müzesi; Kültepe Kaniş 
Karum Tablet Müzesi ile Paleontoloji ve 
Fosil Müzesi. 

Koramaz Vadisinde Yeni Keşifler 
Ağırnas Eski Belediye Binasının 
Koramaz Müzesi olarak 
işlevlendirilmesi planlanıyor. ÇEKÜL 
Vakfı ve Obruk Mağara Araştırma 
Grubunun birlikte yürüttüğü yer 
altı mirası araştırmaları, Kayseri 
Büyükşehir Belediyesinin desteğiyle 
6 yıldır devam ediyor. 

Koramaz Vadisinin başladığı noktada 
ve İvriz Dağının yamaçlarında bulunan 
Büyük Bürüngüz Köyü, vadinin tarih 
boyunca en büyük yerleşimi olarak 
biliniyor. Yakın zamana dek herhangi 
bir kaya yerleşimi ya da yer altı şehrinin 
izlerine rastlanmamış olan köyde 
sürdürülen çalışmalarda vadinin 
altına bir ağ gibi yayılmış yer altı şehri 
keşfedildi. 1300 metre uzunluğundaki 
Büyük Bürüngüz Yer Altı Şehri, 
yüzyıllar içinde giderek genişlemiş 
tünel ve odalardan oluşan devasa 
bir sığınak. Sahip olduğu ilklerle 
araştırmacılar için heyecan verici ve 
verimli bir alan olduğu vurgulanan yer 
altı şehrinde 26 farklı kapıdan geçiş 
bulunuyor ve geçişlerin hepsi birbirine 
bağlanıyor. 2 bin yıllık geçmişi olduğu 
tespit edilen yer altı şehrinin temizlik 
ve aydınlatma çalışmaları sürüyor. 
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Merzifon Mahalle Canlandırma Projesi kapsamında mahalle evi olarak işlevlendirilen Ulukuşlar Konağı
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Kentsel-kültürel koruma stratejisi olarak canlandırmanın kavram ve 
süreçleri; farklı ölçeklerden uygulama örnekleriyle birlikte geniş bir bakış 
açısıyla kurgulanan Kültür Odaklı Koruma ve Kentsel Gelişim Stratejileri 
eğitimi 17-19 Şubat tarihlerinde Şerifler Yalısında, ÇEKÜL Vakfı Kent 
Çalışmaları Koordinatörü, mimar Alp Arısoy yönetiminde gerçekleştirildi. 

ÇEKÜL Akademi, bir yaklaşım 
zenginliğiyle kurguladığı eğitimlerini 
güncelleyerek sürdürüyor. Geçen yıl 
başlanan Kentler ve Müzeler Programının 
1’inci modülü ile Kültür Odaklı Koruma ve 
Kentsel Gelişim Stratejileri eğitimi başarıyla 
tamamlandı.

KÜLTÜR ODAKLI 
KORUMA VE 
KENTSEL GELİŞİM 
STRATEJİLERİ
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Yeniden Canlandırma Neden Gereklidir?
Sosyo-ekonomik, kültürel ve fiziksel olarak 
tarihi kent merkezlerinin çökmesi, yerel 
kalkınmanın kaybolması, kentlerin kimlik 
kaybı ve kentlinin yaşam standardının 
düşmesi gibi pek çok neden, kültür odaklı 
canlandırma kavramını ortaya çıkarıyor. 
Kenti bütüncül bir yaklaşımla ele alan, 
kent kimliğine odaklanan canlandırma 
stratejisinde, kent merkezli tüm paydaşların 
katılımı esastır; canlandırma, fiziksel 
bir uygulama değil, sürecin kendisidir. 
Alp Arısoy eğitimde, bu vurgularla 
birlikte, söz konusunu stratejinin başarılı 
sonuçlanabilmesi için standart bir reçetenin 
olmadığını, her kentin farklı dinamikleri ve 
özgünlüklerinin bulunduğunu, bu nedenle 
her kent için farklı müdahale yöntemlerinin 
geliştirilmesi gerektiğini belirtti. Arısoy, 
Türkiye’den ve dünyadan verdiği örneklerle 
sivil, özel ve yerel merkezli canlandırmaların 
nasıl uygulandığını, farklı ölçeklerdeki 
canlandırmalarda hangi parametrelerin rol 
oynadığını aktardı; kentsel ya da mahalle 
ölçeğindeki bir canlandırmada bölgesel 
yıkım ve alanın fiziksel yapısından çok, 
sosyal, ekonomik ve kültürel yapıyı dikkate 
alarak ilerlemek gerektiğine değindi. Sert 
müdahaleler yerine yumuşak müdahalelerle 
sürecin devam ettirilmesinin sürdürülebilirlik 
açısından önemli olduğuna dikkat çekti. 
Danışmanlığını ÇEKÜL Vakfının yaptığı 
“Merzifon Kültür Odaklı Stratejik Yol Haritası 
ve Eylem Planı” ile “Kadıköy Yeldeğirmeni 
Mahalle Yenileme Projesi” örnekleriyle 
kentsel canlandırmanın iki farklı ölçekte 
nasıl uygulandığını gösteren Arısoy’un 
sunumunun ardından katılımcılar söz 
alarak, kentlerinde gerçekleştirdikleri ya da 
gündeme aldıkları koruma projelerini anlattı. 

Kent Müzelerinin Oluşumunda 
Bilgi Aktarımı 
Yerel yönetimlerce kurulan geçmişiyle, 
doğasıyla, sosyal ve ekonomik gelişimiyle 
kentin öyküsünü anlatan, kentlinin aidiyet 
duygusunu pekiştiren kent müzelerinin 
sayısı her geçen yıl artıyor. Tematik 

Merzifon mahalle çalışması; Alp Arısoy eğitimi: Şerifler Yalısı Kayıkhane
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müzelerdeki artış; kurulumundan işletilmeye, 
müze sürecinin farklı ölçeklerde nasıl 
yürütüldüğünü paylaşma ihtiyacı doğurdu. 
ÇEKÜL Akademinin bu ihtiyaçla yapılandırdığı 
Kentler ve Müzeleri; Kurulumdan İşletmeye 
Eğitim Programı, 1’inci modül eğitimi 
26-28 Şubat tarihlerinde gerçekleştirdi. Kent 
Bellekleri-Kurulum, Yönetsel Yapılanma, Fiziki 
Yapılanma başlıklı ilk eğitim Kibele Eren, 
Ayşen Kılıç Özarslantürk ve Nadir Mutluer’in 
eğitmenliğinde Şerifler Yalısında yapıldı.
 
ÇEKÜL Akademi Koordinatörü Kibele Eren 
kent müzelerinin dünyada ortaya çıkış 
süreci, Türkiye’nin kent müzeleri kavramıyla 
tanışmasında ÇEKÜL Vakfı ve Tarihi Kentler 
Birliğinin rolü, kent müzelerinin yönetimsel 
yapılanmasının önemi ve 2011 Samsun 
Buluşmasında “Her Kente 1 Müze!” çağrısıyla 
hız kazanan süreci paylaştı. TKB Müze 
Özendirme Yarışmasının içeriği hakkında bilgi 
verdi. 

ÇEKÜL Vakfı Bilgi Belge Merkezi 
Koordinatörü Ayşen Kılıç Özarslantürk ise 
arşiv kavramından bahsederek müze-
arşiv arasındaki benzerlik ve farklılıklara; iki 
kavramın ilişkisine değindi. Özarslantürk, 
kent müzesi kurulumunun kent arşiviyle 
başlayabileceğini belirterek, bu arşivin nasıl 
geliştirileceği ve hangi koşullarda müzeye 
evrilebileceğini anlattı.
 
Eğitim ikinci gününde müze tasarımcısı ve 
iletişim uzmanı Nadir Mutluer’in müzelerde 
senaryo oluşturma, konsept ve tasarım 
süreçlerini kapsayan sunumuyla devam 
etti. Mutluer, çağdaş müzecilik anlayışına 
göre müzenin sergi-sunum alanlarının 
nasıl oluşturulacağı ve günümüz teknolojik 
araçlarıyla nasıl sunulacağına ilişkin bilgiler 
paylaştı. Sunumların ardından katılımcılarla 
birlikte farklı müze planları üzerinde senaryo 
oluşturma çalışması yapıldı.

“Kent Bellekleri-Kurulum, Yönetsel Yapılanma, 
Fiziki Yapılanma” eğitimin son gününde 
Santral İstanbul Enerji Müzesi ve Arşivi ile 
Silahtarağa Arşivi ziyaret edildi. 

Nadir Mutluer eğitimi: Şerifler Yalısı Kayıkhane; Santralİstanbul Enerji Müzesi

53YEREL KİMLİK



1970’li yıllarda Safranbolu’da başlayan ve izleyen yıllarda Bursa, 
Kütahya, Muğla gibi Anadolu kentlerini de kapsayarak yayılan koruma 
seferberliği, artan alan tecrübesi ve güçlenen örgütlenmeyle nihayet 
1990 yılında kendi sivil bünyesini oluşturdu. Her biri farklı bir uzmanlık 
alanından gelen gönüllü bir ekip, Prof. Dr. Metin Sözen’in başkanlığında 
Çevre ve Kültür Değerlerini Koruma ve Tanıtma Vakfı, kısa adıyla ÇEKÜL’ü 
kurdu. Vakfın kuruluşunda temelleri atan ve 25 kişiden oluşan çekirdek 
ekip, çevre ve kültür odaklı bir sivil oluşumun ihtiyacını ’70’li yıllar boyunca 
hissetmiş, alanda çalışmalara başlamış, yaklaşım ve kavramlarını yapılandırma 
yönünde önemli adımlar atmıştı. 

1990 yılında “Doğa ve Kültürle Varız!” 
ilkesiyle yola çıkan ÇEKÜL Vakfı, kamu-yerel-
sivil-özel kesimleri buluşturmanın hayati 
önemine inandı, bu kesimleri kesiştiren bir 
dil ve davranış içinde oldu. ÇEKÜL Vakfı 2020 
yılında 30’uncu yaşını kutluyor.

ÇEKÜL 30 YAŞINDA!
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ÇEKÜL Evi, 2020
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Tasarım: Erkal Yavi, ÇEKÜL Birlikte 30 Yıl afişi
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ÇEKÜL, alanda uygulamayla geliştirdiği bu 
kavramların güncelliğini, bugün 30’uncu 
yılına girerken de korumayı başardığı gibi, 
çalışmalarına yeni kavram ve bakış açılarıyla 
geniş bir açıklık kazandırmayı da ihmal etmedi. 
Bu, ÇEKÜL’ün geniş bir coğrafyada, farklı 
toplumsal kesimlerden zengin bir ağ örebilmiş 
olmasının sonucudur. 

ÇEKÜL, çalışmalarını geniş kesimlerle 
paylaşırken özellikle kullandığı “farklı ölçeklerde” 
ifadesi, bu zengin ağın nasıl örüldüğünün 
ipuçlarından birini veriyor. Safranbolu’da, 
Türkiye’de ilk kez doku koruma çalışmalarını 
başlatan bu sivil hareket, 1987’ye gelindiğinde, 
Kütahya’da bu defa evden sokağa geçerek 
Germiyanoğlu Sokakta koruma amaçlı imar 
planı uyguladı. Bir yandan fiziksel çevreye 
yönelik çalışmalar sürdürülürken, diğer 
yandan bilim ve sanat çevrelerinin ilgisini bu 
kente çekmek amacıyla etkinlik ve toplantılar 
düzenlendi, korumaya ilişkin güncel maddeleri 
içeren Kütahya Deklarasyonunu yayımladı. 

Bütüncül dokuyu korumayı gözeten bir koruma 
amaçlı imar planı hazırlandı. Yerel yönetimin 
doğrudan rol aldığı bu sürecin devamında Ulu 
Cami çevresinde sağlıklaştırma çalışmaları 
tamamlandı; yeni müzeler açıldı. Bu ilk 
adım, o yıllarda daha adı konmamış olan sivil 
hareketin “evden sokağa tarihi kent dokusunun 
korunması” ilkesinin de ilk örneklerinden oldu. 

Deneyimlerle şekillenen bu koruma hareketi kısa 
bir zaman içinde Anadolu’da yaygınlık kazandı. 
1990 yılında, yıllardır koruma alanında çalışan, 
üreten ve tartışan gönüllüler, akılcı ve somut 
sonuçlar doğrultusunda harekete geçmek 
ve birlikteliklerini geniş toplum kesimleriyle 
paylaşmak üzere vakıf bünyesinde biraraya 
gelmeye karar verdi. 

ÇEKÜL Vakfının Beyoğlu İstiklal Caddesindeki 
Lale Handa, 2 buçuk odalı küçük bir dairede 
başlayan çalışmaları, 2000 yılından bu yana, 
Beyoğlu Ekrem Tur Sokaktaki tarihi ÇEKÜL 

Evinde devam ediyor. İnsana, akla ve bilime 
dayanan ÇEKÜL’ün değer ve ilkeleri, alanda 
yarım yüzyıllık tecrübenin, son 30 yılda da 
ÇEKÜL Vakfının yerel ve evrenseli buluşturduğu 
çalışma üslubunun temelini oluşturuyor.  

“Doğa ve Kültürle Varız!” ilkesiyle yola çıkan 
ÇEKÜL Vakfı, kamu-yerel-sivil-özel kesimleri 
buluşturmanın hayati önemine inandı, bu 
kesimleri kesiştiren bir dil ve davranış içinde 
oldu. Bütüncül koruma kavramını, koruma 
yaklaşımının temeline yerleştiren ÇEKÜL, 
aynı anda pek çok alanda etkinlik gösterdi. 
Doğa, kültür, eğitim, örgütlenme ve tanıtım 
başlıklarında disipline olan ÇEKÜL Vakfı, bugün 
hâlâ canlı bir biçimde anımsanan pek çok 
çalışmaya öncülük yaptı.
 
ÇEKÜL Vakfı Başkanı Prof. Dr. Metin Sözen’in, 
ÇEKÜL’ün yarım yüzyıllık hikâyesinin anlatıldığı 
MİRAS kitabının önsözünde yer alan sözleri, 
bu noktada özellikle anlamlı: “ÇEKÜL’ün bu 
yolda sürekli altını çizdiği, vurgulamaya çalıştığı 
bütüncül bakış ve ‘kamu-yerel-sivil-özel’ 
birlikteliği ise, bir iyi niyet yaklaşımından çok, 
geleceği sağlam zemine oturtma kaygısından 
kaynaklanıyor.

Kuşkusuz bu zengin kimlikli kültür ülkesine 
bütüncül bakış̧, sağlam kavramları da birlikte 
getirmelidir. Yola çıktığı ilk günden itibaren 
ÇEKÜL’ün ‘doğa ve kültürle varız’ söylemi, 
geçen süre içinde dünden daha güçlü̈  yaşamın 
kopmaz parçası olmuştur. Bir bakıma bu süreçte 
görünür-görünmez engellerin aşılması ise, ancak 
kimlikli bir ülkede doğa-kültür-insan yaşamını 
düzeyli ve egemen kılmakla mümkündür. 
Kuşakları birleştiren bu ‘tasarım- uygulama’ 
alanında emeği geçen bilinçli bireyleri anmak, 
ortak başarının sonuçlarını paylaşmak, sürekliliği-
mutluluğu birlikte getirecektir.”
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Simav’ı tüm yönleriyle anlatan yayınlar, bu kültür 
mirası kente biraz daha yakından bakmayı 
mümkün kılıyor. 

Bir kenti, en iyi o kentin insanı anlatabilir. Alahattin 
Gürırmak’ın kaleminden çıkan Simavname / 
Simav’ın Adı Nereden Geliyor, Anılar, Şiirler... isimli 
kitap, tam olarak bunu yapıyor. “40 yıldır Simav’ı 
anlatan Simavlı’dan” ön notuyla yayımlanan 
Simavname, bundan önce farklı odak noktalarıyla 
Simav’ı birçok kereler anlatan Gürırmak’ın 
dizelerinde ifadesini şöyle buluyor: “Mor zeybekler 
dağlarında / Bülbül öter bağlarına / Halı dokunur 
tezgahlarında / Yeşilin her tonu mevcuttur 
ağaçlarında.” Kitap, Gürırmak’ın kendi yayını. 

Kütahya’ya 150 kilometre uzaklıkta bulunan 
Simav, Cihat Pala ve Ertuğrul Erdoğdu tarafından 
hazırlanan ve Simav Kaymakamlığı tarafından 
yayımlanan Simav kitabı, kenti doğası, tarihi ve 
folkloruyla ele alıyor. Fotoğraf, harita ve krokilerle 
beslenen kitap, büyük boy basılmış. Halk 
edebiyatından geleneksel giyim kuşama, kasaba 
ve köylere yakın bakıştan yer altı zenginliklerine 
kenti yakından inceleyen kitap, Simav 
araştırmacılarının da ilgisini çekecek nitelikte. 

Simav Belediyesi Kültür 
Yayınları tarafından yayımlanan 
İlyas Özdemir imzalı Simav 
Nüfus Defteri / 1840 isimli 
kitap, alanında özel bir çalışma. 
İlk sayımdan 9 yıl sonra 
gerçekleştirilen 1840 sayımını 
veri alan Özdemir, bu sayımda 
hane numaraları da verildiği 
için daha düzenli ve kapsamlı 

bir bilgiye ulaşılabildiğini belirtiyor. Kentin 
4 mahallesi ile o tarihte kente bağlı olan köyleri 
içeren veriler, Evliya Çelebi’nin Seyahatname 

kitabında söylediği “inişli yokuşlu” yollarda çalışan 
katiplerin azmiyle toplanmış. 

Dil, bir kenti anlamak ve kentle aidiyet noktasında 
ilişki kurabilmek için öncül koşullardan biri. 
Kütahya-Simav / Naşa Ağzı Sözlüğü, bu anlamda 
ilgi çekici bir çalışma.  Eğitim Yayınevi tarafından 
yayımlanan kitabı, araştırmacı Ahmet Demircan 
hazırlamış. Simav’a bağlı Naşa köyünden derlenen 
yerel sözcükler, söz grupları ve deyimlerden oluşan 
kitap, 2004 yılında başlayıp 8 yılda tamamlamış. 
Sözcükler doğal süreç içinde derlendiği için 
bir kaynakçası bulunmayan sözlüğük, dil 
araştırmacıları ve edebiyatseverler için heyecan 
verici bir “yerel” bilgiyi biraraya getiriyor.  

Germiyanoğulları’nın hüküm sürdüğü Kütahya 
ve ilçelerine, Osmanlı 
arşivlerinden yararlanarak 
bakan Germiyan Diyarından 
kitabı, 43 ayrı yazıdan oluşuyor. 
Ahmet Demircan’ın hazırladığı 
ve Berikan Yayınevinin 
yayınladığı kitap, 16. yüzyıl 
Simav vakıflarından başlayarak 
kronolojik bir sıralamayla 
kentin demografik yapısından 
yerel seçimlerde siyasi 
partilerin adaylarına, yer altı 
zenginliklerinden arkeolojik kazılarına, çekirge 
istilasından Roma eserlerine ilgi çekici ayrıntıları 
biraraya getirmiş. 

Her biri, Simav’ı yakından tanımak isteyen okurlar 
için uzun uzun incelenebilecek nitelikte kitaplar. 

Her Yönüyle 
Simav’ı Anlatan 
Kitaplar
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İzmit Hacı Hasan Mahallesinde 20. yüzyıl 
başında inşa edilen ve kentliler arasında Yılmazlar 
Evi olarak bilinen tarihi yapı, İzmit Belediyesi 
tarafından restore edildi. ÇEKÜL Vakfı Kocaeli 
Temsilcisi Numan Gülşah’ın destekleriyle 
sürdürülen koruma çalışmaları kapsamında 
restore edilen yapının içinde ÇEKÜL Vakfı Okuma 
Odası bulunuyor. Numan Gülşah tarafından 
bağışlanan ÇEKÜL Vakfı ve Tarihi Kentler 
Birliği yayınları; araştırmacı, akademisyen ve 
öğrencilerin çalışmaları için zengin bir kaynak 
niteliğinde. Yığma tuğla ve ahşap karkas sistemli 
yapı, Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulu 
tarafından 1995 yılında tescillenerek koruma 
altına alınmıştı. İzmit Tarih Koridoru Derneği 
Lokali olarak hizmet verecek olan Güllü Konak’la 
birlikte, İzmit Tarihi Çarşısı ve Yılmazlar Evinin 
kente bir hareket kazandırması bekleniyor.  

Tarihi Yılmazlar 
Evine ÇEKÜL Okuma 
Odası

ÇEKÜL Vakfının Beyoğlu’ndaki tarihi binası, 
“Kültürel Mirasımızı Öğreniyoruz, Bağış Yapın 
Çocuklar da Öğrensin!” üst başlığıyla düzenlenen 
Neolitik Dönem ve Göbeklitepe’nin Yeri konulu 
söyleşi ile Göbeklitepe Bilim Kurulu Üyesi, aynı 
zamanda ÇEKÜL Akademi eğitimcilerinden 
Prof. Dr. Necmi Karul’u ağırladı. Prof. Dr. Necmi 
Karul, Neolitik Dönem üzerine uzmanlaşmış bir 
arkeolog. Anadolu, Neolitik Dönemin en eski 
örneklerine rastlanan ve dünyaya bu yaşam 
biçimini transfer eden başlıca coğrafyalardan biri. 
Karul, özellikle bu çalışma alanına referansla iki 
bölgeye yoğunlaştığını belirtti: Bursa Aktopraklık 
Höyük ve Güneydoğu Anadolu’da ağırlık merkezi 
Şanlıurfa olmak üzere Birecik ve daha yakın bir 
tarihte başlamak üzere Harran Ovasında Karahan 
Tepede; öncesinde de Siirt’te pek çok noktada. 
Karul, Göbeklitepe’nin UNESCO 42. Dünya Miras 
Komitesi Toplantısında, UNESCO Dünya Mirası 
Listesine alınmasından 2019’un Göbeklitepe Yılı 
ilan edilmesine ve arkeolojik öneminden söz etti. 
Kazı çalışmalarına 1995 yılında, Klaus Schmidt 
başkanlığında başlanan Göbeklitepe, Germuş 
Dağlarının en yüksek kısmında, denizden 780 
metre yükseklikteki geniş bir platoda yer alıyor. 
12 bin yıllık tarihe işaret eden Göbeklitepe, 
hem dünya hem de Türkiye arkeoloji ve 
kültür dünyasının gündeminde öncelikli bir 
konumda bulunuyor. Bugün artık Göbeklitepe’yi 

Göbeklitepe 
Kültürü Üzerine 

“Göbeklitepe kültürü” tamlamasıyla kullanmak 
gereğinden söz eden Prof. Dr. Necmi Karul, 
Göbeklitepe’nin anıtsal boyutlardaki yapılara tek 
örnek olmadığını, yakın coğrafyalarda benzer 
pek çok yapı bulunduğunu ve Karahan Tepe 
kazılarının önemine değindi.
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ÇEKÜL Vakfı Çarşamba Toplantılarında, geçtiğimiz 
Ekim ayında ÇEKÜL Evinde biraraya gelen Niğde 
Belediyesi ve valilik yetkilileriyle uzmanlar, Niğde Kalesi 
ve çevresindeki tarihi kent dokusunun korunması, kent 
müzesi kurulması ve kent ölçeğindeki farklı koruma 
alanlarının stratejik planlaması konuları hakkında 
görüş  alışverişinde bulunmuştu. Uzman ekip, dokuyu 
yerinde incelemek için 3-5 Şubat 2020 tarihlerinde 
saha çalışmasını yapmak üzere Niğde’ye gitti. ÇEKÜL 
Vakfı Başkan Yardımcısı Mithat Kırayoğlu, ÇEKÜL Vakfı 
Çarşamba Kent Toplantıları Uzmanı Hurşit Arslan, 
TKB Müzeler Danışmanı Ahmet Erdönmez, ÇEKÜL 
Vakfı Kent Çalışmaları ekibinden mimar Alp Arısoy ile şehir plancısı Ahmet Onur Altun, Niğde Belediyesi 
yetkilileriyle incelemelerde bulundu. Niğde Kalesi, Alaaddin Camisi, Bedesten, Sungurbey Camisi, 
Rum Kilisesi, Ermeni Kilisesi, Ak Medrese ve Kadıoğlu Konağının da içinde bulunduğu Aşağıkayabaşı 
Mahallesi ziyaret edildi; kültür rotası ve müzeler omurgasının oluşturulması üzerine çalışıldı. Bu aks 
üzerinde bulunan Niğde Arkeoloji Müzesi ziyaret edildi ve ziyaret sonrasında müze müdürü eşliğinde kent 
çevresindeki doğal ve kültürel miras alanlarından Andaval Kilisesi, Gümüşler Manastırı ve Yeraltı Şehri, 
Tyana Antik Kenti ve Roma Su Kemeri incelendi. Niğde Valisi, Niğde Belediye Başkanı ve uzmanların 
bulunduğu bir toplantıyla Niğde’de yürütülecek çalışmalar ele alındı. Bu toplantının sonuçları ÇEKÜL 
Vakfı tarafından raporlanacak ve Niğde için oluşturulacak yol haritası belirlenecek.

Bu yıl 4’üncüsü düzenlenen Müze Özendirme 
Yarışması için başvuru süreci devam ediyor. 
2016 yılından bu yana düzenlenen yarışmanın 
amacı; iyi müzecilik örneklerini özendirmek, yerel 
yönetimlerin müze uygulamalarında önder olma 
ve koruma bilinci yaratma rollerini öne çıkartmak 
ve ülkemizde yerel yönetimlerin girişimiyle 
oluşturulmuş müzeler arasında işbirliğini 
geliştirmek. Yarışmaya 2016'da 19, 2017'de 39, 
2018'de 23 müze katıldı. Müze Özendirme 
Yarışması Ödülleri Mayıs'ta İstanbul'da 
yapılacak olan Tarihi Kentler Birliği toplantısında 
düzenlenecek ödül töreni ve yarışma sergisiyle 
sahiplerini bulacak.

Müze Özendirme Yarışması 2020

Niğde İçin Yol Haritası 

60 KISA... KISA...



Talas Belediyesi tarafından, yaklaşık 
1500 yıllık tarihi olduğu tahmin edilen Tol 
Kilisesi 2013 yılında tamamlanan restorasyonun 
ardından sanat galerisi olarak işlevlendirildi. 
Tol Kilisesi, “kemerli mekân” olarak da biliniyor. 
Kilisede en yükseği 6,5 metre olan kemerler 
bulunuyor. 2 oyma mekânı da barındıran kilise, 
büyüleyici bir yapı olarak niteleniyor. Talas 
Sanat Galerisinin ilk sergisi, “Köklerin Rengi 
Türk Sanatları” adını taşıyor. Galeri ve serginin 
açılışı, Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı 
Memduh Büyükkılıç, Talas Belediye Başkanı 
Mustafa Yalçın, Kayseri Valisi Şehmus Günaydın, 

aynı zamanda serginin küratörlüğünü de 
yapan mozaik sanatçısı Meyçem Ezengin, ebru 
sanatçıları Hikmet Barutçugil ve Sema Balkaya 
Öksüz, cam sanatçısı Yasemin Aslan Bakiri, cilt 
sanatçısı Melike Kazaz ve sanatseverlerin katıldığı 
bir törenle yapıldı. Köklerin Rengi Türk Sanatları 
sergisinde ebru, cam, cilt ve mozaik sanatına dair 
21 eser yer aldı. 

Ordu’da bulunan Bolaman Kalesi 
üzerine 18. yüzyılda inşa edilen 
Haznedaroğlu Konağı, kentteki yaşamı 
anlatan eserlerin yer alacağı bir kent 
müzesine dönüştürülüyor. Bizans 
Döneminde gözetleme ve karakol 
görevini yürüten ve kesme taşlardan 
oluşan Bolaman Kalesinin yıkılmasıyla, 
kalıntılarının üzerine, bölge mimarisini 
yansıtan Haznedaroğlu Konağı inşa 
edildi. Çift cumbalı ahşap konak, Kültür 
ve Turizm Bakanlığı tarafından aslına 

uygun olarak onarıldı. Konağın kent müzesi haline getirilmesi için çalışmalar sürdürülüyor. Denizle 
doğanın birleştiği noktada bulunan konak, yörenin özgün ve sıra dışı mimarisine sahip. Kale üzerine 
yerleştirilmiş olan yapının rölöve restorasyon projesi onaylandı; müze için teşhir tanzim projesinin 
hazırlıkları ise devam ediyor. Mülkiyeti Ordu Üniversitesinde olan konak, Fatsa Belediyesine tahsis edildi. 

Tarihi Konak 
Müzeye 
Dönüştürülüyor

Tol Kilisesi Sanat 
Galerisi Olarak İşlev 
Kazandı 
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Yaşamının büyük 
bir bölümünü yerel 
yönetimler ve çevre 
sorunlarıyla ilgili 
çalışmalar yaparak 
geçiren Yrd. Doç. 
Dr. Metin Erten, bu 
kitabında belediyecilik 
anlayışına farklı bir görüş 
getiriyor. Kitabın tanıtım 
bölümünde Metin Erten’in yerel yönetimin 
yeni kaldırımlardan, yeni binalardan, yeni 
yollardan ibaret olmadığına işaret ediyor; 
bunların yanında daha çok kültür sanat ve 
spor, daha çok karşılıklı iletişim içeren bir yerel 
yönetim yaklaşımına vurgu yapıyor. Anahtar 
Kitaplar Yayınevi tarafından yayımlanan kitap, 
güncellenmiş baskısıyla raflarda yerini aldı. 
Yazar kitabında, “nasıl çağdaş ve demokratik 
kent yönetimi?”, “nasıl çevre sorunu olmayan 
kent?” sorunlarına da bu perspektiften yanıtlar 
veriyor.

Hititlerden başlayarak 
Osmanlı Devletine kadar 
birçok medeniyete ev 
sahipliği yapan Niğde, 
zengin bir geçmişe 
sahip. Arkeolojik dönem 
eserleriyle İslamiyet Dönemine ait sivil, askeri 
ve dini yapıtların görülebildiği kentin konut 
mimarisi, Osmanlı ve öncesine uzanan bir 
geleneğin ürünü. Özellikle Aşağı Kayabaşı 
Mahallesi, Kadıoğlu Sokak ve Songur 
Mahallesinde yoğunlaşan geleneksel konut 
mimarisi, Türk evi özelliklerini ayrıntılı bir 
şekilde yansıtıyor. Huriye Altuner tarafından 
hazırlanan ve 4 bölümden oluşan Geleneksel 
Niğde Evleri kitabında konut mimarisi 
içinde Niğde’nin yeri, tarihçesi, konumu, 
topografyası ve kent dokusunu biçimlendiren 
etmenler, geleneksel konutlarının mimari 
özellikleri ayrıntılı olarak incelenmiş. Niğde 
İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü tarafından 
yayımlanan kitap, geleneksel konut 
örneklerinin kataloğu ile tamamlanıyor. 

Geleneksel 
Niğde Evleri

Karia Yolu
Karia Yolu; Aydın’ın Çine ilçesinden başlayarak Muğla’nın yarımadalarından 
geçen çeşitli köy, kasaba, dağ, tepe ve antik kentlere uğrayan, zeytin ve badem 
ağaçlarıyla dolu tepeleri aşan, Türkiye’nin en uzun mesafeli yürüyüş yolu. Adını 
Antik Çağda bu bölgede yaşamış olan Karia medeniyetinden alan 850 kilometre 
uzunluğundaki rota, Bozburun ve Datça yarımadaları, Gökova Körfezi, iç Karia ve 
Muğla çevresi olmak üzere toplam 5 bölümden oluşuyor. Rotada yolculuk, bir 
diğer ifadeyle “kitabın yolculuğu”, Yunus Özdemir’in arkadaşları Altay Özcan ve 
Dean Livesley’e Karia antik bölgesinde uzun mesafeli yürüyüş rotası oluşturma 
fikrini açması ve 2009 yılında üç arkadaşın bu rotayı adımlamasıyla başlamış. 
Doğal güzelliği, kültürel ve tarihsel mekânların iç içe geçtiği antik kentleriyle 
Türkiye'den ve yurt dışından gelen pek çok yürüyüşçünün dikkatini çeken bu rota; okurunu da 
Akdeniz’den Ege’ye, geçmişten günümüze uzanan bir hattın izinden sürüklüyor. Muğla Ticaret 
ve Sanayi Odasının kültür projesi olan Karia yürüyüş yolu, Muğla kent kimliğinin ve turizminin çok 
önemli bir parçasını oluşturuyor. Yunus Özdemir, Altay Özcan, Dean Livesley’in hazırladığı, Filiz 
Kart’ın çevirdiği gezi kategorisindeki kitabı, Esin Basımevi yayımladı.

Nasıl Bir Yerel 
Yönetim?
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Yapı Kredi Kültür Sanat 
Yayıncılık, arkeoloji 
disiplininde yaptığı 
yayınlar ve açtığı 
sergilerle bilimsel ve kültürel çalışmalara 
destek veriyor. 28 Mayıs 2020 tarihine dek 
görülebilecek olan “Bir Zamanlar Toroslar’da: 
Sagalassos” sergisi de bu kapsamda sanat 
izleyicisiyle buluşmayı sürdürüyor. Sergide 
yer alan eserler, bir süre önce kitap olarak da 
alanın meraklılarının ve sanatseverlerin ilgisine 
sunuldu. Yapı Kredi Yayınları tarafından 
Türkçe ve İngilizce hazırlanan ve sergiyle aynı 
adı taşıyan kitap; Anadolu’nun bu önemli 
antik kentini ziyaretçilerle biraraya getiriyor 
ve sergide yer alan eserler hakkında detaylı 
bilgilere yer veriyor. Kitap, görsel zenginliğinin 
yanında, Pisidia Bölgesinin tarihini öğrenmek 
isteyenler için de önemli bir kaynak 
niteliğinde.

Ali Kılcı ve ÇEKÜL Ankara günüllüsü Gökçe 
Günel tarafından kaleme alınan kitabı, Vehbi 
Koç Vakfının katkılarıyla hazırlanmış.  Yoğun bir 
çalışmanın ürünü olan kitapta Vehbi Koç’un 
babası ve dedesinin de mütevellileri arasında 
yer aldığı, döneminin önemli bir kurumu olan 
İbadullah Vakfının yapıları ve faaliyetleri ele 
alınıyor. Bir Ankaralı Tüccarın Kentine Katkıları: 
İbadullah Vakfı, “üstümüze vazife” diyen 
insanların çabalarına ışık tutmak amacıyla 
kaleme alınmış. “İbadullah Vakfı, devlet dışında 
halka hizmet eden bir sistem olan vakıfların, 
Ankara’da tüccür esnafı tarafından yapılan 
din ve eğitim hizmetlerine katkısını gösteren 
bir uygulamadır,” spotuyla tanıtılan kitap, 
Vehbi Koç Vakfının 50'inci Kuruluş Yıldönümü 
için hazırlandı ve VEKAM Yayınları tarafından 
yayımlandı.

Bir Ankaralı 
Tüccarın 
Kentine 
Katkıları: 
İbadullah Vakfı 

Osmanlı Devleti büyük ekonomik ve siyasi sıkıntılar yaşadığı son dönemlerinde 
geleneksel uygulamalarından uzaklaşarak, bilim ve teknoloji gibi birçok alanda 
değişen ve gelişen Batı dünyasına ayak uydurmaya çalışmıştır. Tanzimat Dönemi 
ile birlikte değişen devlet yapısı, bu süreçte Batı tipi yeni kurumsal yapıların ortaya 
çıkmasına sahne olmuştur. Hükümet konakları, bankalar, postaneler, müzeler 
gibi kamu idari yapıları hızlı bir şekilde kent dokusu içindeki yerini almıştır. 
Mustafa Bulut’un kaleme aldığı Sivas’taki Geç Dönem Osmanlı Kamu Yapıları 
başlıklı çalışma; Sivas merkezinde bulunan ve 19. yüzyılın ikinci yarısı ile 1916 
yılları arasındaki döneme tarihlenen bazı yapılara yakından bakıyor; yapıları plan, cephe ve mimari 
özellikleri açısından değerlendirerek, dönem örnekleriyle karşılaştırıyor. Bu bakış açısı, söz konusu 
yapıların kendi dönemleri içindeki yerlerinin belirlenmesi açısından da oldukça önem taşıyor. Mustafa 
Bulut’un yüksek lisans tezi olarak ele aldığı ve kitaplaştırdığı Sivas’ta Geç Dönem Osmanlı Yapıları 
konulu çalışma, yapılardaki değişiklikler göz önünde bulundurularak ve güncel fotoğraflar eklenerek 
yayına hazır hale getirilmiş. Kitap, Sivas İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü tarafından yayımlandı.

Bir Zamanlar 
Toroslar’da 
Sagalassos

Sivas’taki Geç Dönem Osmanlı Kamu Yapıları
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Serap Yinsel'in yüksek lisans tezi, Mudanya’nın Trilye Mahallesindeki “Pelekete 
Manastırı Kilisesi” olan, iki yıl süren çalışmanın ardından kilisenin zaman 
içinde yok olacağı tehlikesine dayanarak, hocası Prof. Dr. Sacit Pekak ile 
yapıyı belgelemeye karar verdi. Yinsel ve Pekak, çalışmanın amacını kitabın 
giriş bölümünde şu ifadeleriyle açıklıyor: “Bizans Dönemi yapısının mimari 
özelliklerinin tanıtılması, belgelenmesi, değerlendirilmesi ve benzer plan özelliği 
taşıyan diğer yapılarla karşılaştırılarak yapının Bizans tarihi içindeki yerinin 
saptanması.” Trilye’nin birkaç kilometre batısında, deniz kıyısında kalan ve halkın 
“Aya Yani” olarak adlandırdığı, Ortaçağ kaynaklarında ise “Pelekete Manastırı” 
olarak anılan manastırdan günümüzde hemen hiç iz kalmamış. Ancak kilise, 

kısmen de olsa ayakta. Orta Bizans Dönemi yapısı kilisenin belgelenmesini ve restitüsyon önerilerini 
amaçlayan kitap, Arkeoloji ve Sanat Yayınları tarafından yayımlandı.

Tirilye (Zeytinbağı) Hagios Ioannes 
Theologos Pelekete Manastırı Kilisesi

Buket Akçay Güven’in yüksek lisans öğrencisi olduğu dönemlerde Antik Çağ 
Mimarlığı dersi kapsamında hazırladığı ve daha sonra bir yayına dönüşen Antik 
Çağ Mimarisinde İnsan Formlu Taşıyıcılar kitabı; insan formlu taşıyıcılar olarak 
adlandırılan karyatid ve atlantların, erken Yunan sanatında ortaya çıkışından 
Antik Çağ sanatının sonuna kadar kullanımına dair başlıca örnekleri biraraya 
getiriyor. Okuyucuya karyatid ve atlantları tanıtarak, Antik Çağ’da kullanılan 
insan figürlerinin tarihsel süreçteki gelişim ve değişimlerini anlatan kitap, 
Beykent Üniversitesi yayını.

Antik Çağ Mimarisinde İnsan Formlu Taşıyıcılar

Araştırmacı Kâmile Manav’ın hazırlandığı Batı Toroslar'da Geleneksel 
Mimarinin Miras Değeri: Düğmeli Evler kitabı, İbradı Belediyesinin desteğiyle 
yayımlandı. Toros Dağlarının batı kesiminde, özellikle Antalya’nın Akseki dağlık 
çevresi içinde rastlanan düğmeli evler, hem kültür tarihine ilişkin önemli 
ipuçları veriyor hem de geleneksel mimarinin izlerini sürmemizi sağlıyor. Kâmile 
Manav, ana temasını düğmeli evlere dayandırdığı araştırmasında; düğmeli 
evlerin özelliklerini, mevcut durumlarını, mekânsal dağılışlarını ve turizmle 
ilişkilerini ortaya koymayı hedeflemiş. Toroslar’ın sivil mimarisini en iyi şekilde yansıtan tarihi düğmeli 
evleri ayrıntıyla ele alan kitap, Gece Kitabevi tarafından yayımlandı. ÇEKÜL Vakfı, tarih ve kültürün iç 
içe geçtiği Akseki-İbradı Havzasında Kendini Koruyan Kentler Programı kapsamında 2018 yılında MEF 
Üniversitesi işbirliğiyle bir atölye düzenlemiş, atölyeyle ilgili bilgiler Yerel Kimlik dergisi sayfalarında yer 
bulmuştu. 

Batı Toroslar'da Geleneksel Mimarinin 
Miras Değeri: Düğmeli Evler
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