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KARARLI ve EMİN ADIMLARLA
İLERLİYORUZ
sunuş
Tarihi Kentler Birliği
ve Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı

Gelişen Türkiye içinde tarihi kentlerimizi

hem korumaya, hem de tarihi merkezlerimizi yeni kentleşme alanlarıyla bütünleş-

bu topraklarda yaşamaya, kendini anlatmaya devam edecek.

tirmeye yöneldik. Bu süreçte Anadolu’nun

Her kazma-kürek vurulduğunda tarihin,

birer birer ortaya çıkmaya başladı.

kentlerimizden olan Gaziantep’te bu yılın

zengin kültürel çeşitliliği, tarihi zenginliği
Ortaya çıkıyor diyorum çünkü keşfettiğimiz zenginlikler kadar bir o kadar da

yeni yeni ulaşmaya başladığımız tarihi

mirasımız var. Kent envanterleri hazırla-

nırken araştırmacılar pek çok yeni bilgiye

ulaşıyor. Kazılarda tarih derinleşiyor.
Kitabeler bulunuyor; tarihi köprüler,

batıklar, kasteller keşfediliyor. Anadolu

kültürün fışkırdığı, yeni bilgilere ulaşıldığı
son Buluşmasını yaptık. Meclis toplantımızda yeni üyelerimiz aramıza katıldı.
Hepsini tebrik ediyorum. Büyükşehir

Belediye Başkanı Fatma Şahin’in misafir-

perver ev sahiplinde ve Şahinbey Belediye
Başkanı Mehmet Tahmazoğlu ile Şehitkâmil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu

eşliğinde, Gazianntep’te yapılan son çalış-

topraklarını korumak için attığımız her

maları toplantı öncesi yağmura rağmen

Şehirlerimiz, dağlarımız, tepelerimiz

mağaralar, kasteller, kastellerin içindeki

adımın ardından müthiş hazineler çıkıyor.
bizimle konuşuyor, “buradayız ve bizi

keşfetmek, korumak sizin sorumluluğu-

nuzda. Çoğumuzu yok etmiş olabilirsiniz
ama geride kalanlar yok ettiklerinizden

daha fazla” diyor adeta.

16 yıl işte bu zenginliğin bilinciyle

inceleme fırsatı bulduk. Yeni bulunan

mescidler... Bunların hepsi varlığımıza
katılan yeni alanlar arkadaşlar! Bizler

çalıştıkça, Sayın Metin Sözen’in dediği
gibi “kentlerimizin altı da üstü de kül-

Samsun Büyükşehir Belediyesi olarak biz

bilginin geleceğe doğru taşınması, en az

Yerel yönetimler, bilimsel bilginin ışı-

ğında gittikçe, uzmanlarla çalışmaya

devam ettikçe, mirasımız daha uzun yıllar

lendirilmesi gerekiyor...

kulak vermemiz gerekiyor. Doğru uzman-

medeniyetlerin, kültürlerin sesine biraz

duyuyoruz. Başarmanın, kimliğimize

emin adımlarla ilerliyoruz.

lazım. Bunun için her ortamın iyi değerGaziantep Buluşmasından önceki Karade-

larla çalışmamız ve tüm bu süreçleri bel-

sahip çıkmanın bilincinde, kararlı ve

çıkmazlarını, çözümlerini paylaşması

tür”... Sadece, bu topraklardan geçen

çalışan bir birliğin üyeleriyiz. Ve bu

sorumluluğu almış olmaktan dolayı gurur

neler yaptığını, tecrübelerini, bazen

gelememiz gerekiyor. Ulaştığımız her yeni
restore ettiğimiz bir konak kadar değerli.

niz Bölge Toplantısının ev sahipliğini de
yaptık. Tüm bölge kentlerini Samsun’da

görmek bizi çok heyecanlandırdı. Ayrıca

Çevre ve Şehircilik Bakanı Sayın Mehmet
Özhaseki de toplantımıza teşrif etti.

Tarihi Kentler Birliğinin eski başkanı ola-

Yerel Kimlik dergisinde sizlerin yaptığı

rak bizlerle deneyimlerini paylaştı. Kendi-

şımları farklı kanallardan paylaşmaya çalı-

toplantımıza yaptığı katkılar için buradan

çalışmalara yer veriyoruz. Örnek yakla-

şıyoruz. Yerel yönetimlerin birbirlerinin

sine TKB’ye verdiği emekler ve

da bir kez daha teşekkür ediyorum.
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TARİHİ KENTLERİN HEDEFLERİ YENİLENİYOR
editörden
ÇEKÜL Vakfı Yayın Koordinatörü

Ana kuruluş hedeflerinden biri olan “tarihi

Yazıları hazırlarken dikkatimizi çeken

Bu yılın ikinci Buluşması ise Gaziantep’te

etmesi” ilkesiyle Tarihi Kentler Birliği;

ilçeleriyle, komşu kentlerle geliştirmeye

ti’yi, Rumkale’yi, antik kentleri de içine

kentlerin korunarak yaşamaya devam

üyesi olan belediyelerin bu bilince ulaş-

ması, vizyonlarını geliştirmesi, uzman kadrolarla koruma çalışmalarını yürütmesi,

proje ve uygulamalardaki kalitenin artması

gibi bu ilkeyi destekleyici programlar yürütüyor. Önce “miras” kavramını yerel

yönetimlerin gündemine sokarak, kültürel

miras envanterlerinin hazırlanmasına

ÇEKÜL Vakfıyla birlikte öncülük etti.

önemli başlıklardan biri yerel yönetimlerin
başladığı ilişkiler oldu. Tarihi kentler, önce
kendiyle, geçmişiyle barışmaya başladı.

Tüm tarihi süreçlerini, ekonomik şartlarını,
coğrafi koşullarını kabul etmeye; varolan

değerleriyle neler yapabileceğini görmeye
başladı. A. Faruk Göksu’nun sözleriyle

“farklılıkları fark etmeye başladı”. Tarihi

kentler bu yıl ikinci kez Samsun’da 19-20

Ağustos tarihinde Karadeniz Bölge Toplan-

yapıldı. Ev sahibi Fatma Şahin’in Halfe-

alan detaylı sunumu ilgiyle izlendi. Zeugma
kazılarından çıkan fakat Adana Müzesinde

sergilenen elinde fıstık salkımı tutan çocuk

heykelinin, Zeugma Mozaik Müzesine TKB
Gaziantep Buluşması öncesinde getirilmesi
de herkesin heyecanını arttırdı. Kentler

arası ittifaklara, kentlerin kendiyle ve kom-

şularıyla barışmasına önemli bir örnek oldu.

Tarihin son tanıklarının korunması için

tısı için buluştu. Sunum yapanlardan biri de

Tarihimizi, kültürümüzü tanıdıkça, öğren-

Yarışması, hibe programları, eğitimler

şehir plancısı A.Faruk Göksu oldu.

meye başlıyor. Bu sayıda yine güzel

belediyeleri teşvik edici Özendirme
düzenledi; 16 yıl geçti...

Gelinen noktada, önünden geçerken
görmediğimiz bir çeşme, bir konak

artık o kentin miras değeri olarak algılanı-

yor, korunuyor, işlevlendiriliyor.

Bu nedenle sürekli gelişen koruma bilinciyle yerel yönetimlerin gündemi,

hedefleri de yenileniyor.

Geçmişten Geleceğe Yerel Kimlik dergisinde

ÇEKÜL Yüksek Danışma Kurulu üyesi
“Yeni gündemin ortak kavramı KEŞİF

olmalı. Farklılık ve çeşitliliğin çok zengin

olduğu coğrafyamızda bilineni yeniden keşfetmeliyiz.” sözleriyle Göksu’nun işaret
ettiği ana konu, geliştirilen kavramlarla

Karadeniz bütününe bakılması gerektiği

oldu. Ünye, Vezirköprü, Safranbolu, Merzifon ve Niksar Karadeniz’in farklı bölgelerini temsilen toplantıda sunum yaptı.

Mahalle evlerinden, kültür sanat merkezle-

yeni hedeflerin sonuçlarını; dosya konula-

rine pek çok koruma ve işlevlendirme

sıtmaya çalışıyoruz.

vizyonlar paylaşıldı.

rında, inceleme yazıları ve haberlerde yan-

örneği, koruma bilinciyle gelişen kentsel

dikçe korumaya olan yaklaşımımız da gelişhaberler var.

İyi okumalar dileriz...
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Zeugma Mozaik Müzesi, Gaziantep
Fotoğraf: ÇEKÜL Arşivi
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Seferihisar’da Ata Ekmeği pişti
Seferihisar Belediyesi, 2011 yılında

üretici birlikleri, kooperatifler, birlikler

az rastlanan Topan Karakılçık Buğdayın-

haline getiriliyor ve yerli tohuma sahip

Tohum Takas Şenliğinde günümüzde çok
dan buldu ve çoğalttı. İlk hasadı 2016
Temmuz sonunda yapılan buğdaydan
ekmek üretildi ve yeniden sofralara

taşındı. Seferihisar Belediyesi “Başka Bir
Tarım Mümkün” projesi kapsamında

kuruluyor, tarım ürünü bir sanayi ürünü
çıkılıyor. Seferihisar’ın Gödence

Köyünde keşfedilen Topan Karakılçık
Buğdayı, uzun soluklu bir çalışmayla
çoğaltıldı, köy değirmeninde

öğütüldü ve bu un, Turgut ve Ulamış

hayata geçirdiği Can Yücel Tohum Mer-

köyünde taş fırında pişirildi. Böylece

kazandırmaya devam ediyor. “Başka Bir

Seferihisar’da satılmaya başlandı. Seferi-

keziyle yerli tohumları yeniden tarıma

Tarım Mümkün” söylemiyle yola çıkılan

tarım politikasının 4 basamağı bulunuyor.
Ekolojik tarımı gerçekleştirmek ve geliştirmek adına üretici pazarları açılıyor,

yeniden kavuştuğumuz “Ata ekmeğimiz”
hisar Belediye Başkanı Tunç Soyer,

Tiyatrosuyla,
mozaikleriyle
Pompeiopolis
Kastamonu’nun Taşköprü

ilçesi, Zımbıllı Tepe mevkiinde
yer alan tarihi Paflagonya’nın
başkenti Pompeiopolis Antik
Kentinde arkeolojik kazılar,

2016’da 11. kazı mevsiminde

de başarıyla devam etti. Kastamonu Üniversitesi Arkeoloji

Bölüm Başkanı Prof. Dr. Latife
Summerer başkanlığında uluslararası bir ekip tarafından

yürütülen kazı çalışmalarını

Taşköprü Belediyesi ve Kasta-

doğayla uyumlu, küçük üreticiyi

monu Valiliği de destekliyor.

yola çıktıklarını belirtiyor.

sahne binasına ait mimari ele-

ve tüketiciyi hedefleyen bir anlayışla

Kazılarda, antik tiyatroda

manlar ortaya çıkarılırken yine

aynı alanda tiyatronun en erken
evresine ait olduğu düşünülen

tonozlu, nişli bir yapı ile Hellenistik döneme ait çok sayıda

sikke bulundu. Çalışmalar hakkında bilgi veren Kazı Başkanı
Prof. Dr. Summerer, bölgede
kazı çalışmaları yapılan tek

sivil konut örneği olan villada

evin başodası sayılabilecek
alanda büyük bir zemin

mozaiği olduğunu açıkladı.
Mozaik zeminin uzman bir

ekip tarafından restorasyon
çalışmaları sürdürülüyor.
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Ortaca'da “Yerel Tohum Merkezi” kurulacak

tutan genetik zenginliğimizin gelecek kuşaklara aktarılması; yerel tohum envanteri çıkarılması ve

Fıstık salkımı tutan
çocuk heykeli
Zeugma Müzesinde

verecek. Bu kapsamda yerel ve ulusal tohum merkezleri, yerel tohum dernekleri ve tüm yerel

Zeugma Antik Kentinde 1931'de bulunan

Muğla Büyükşehir Belediyesinin “Yerel Tohum, Ulusal Güç” söylemiyle yola çıkan Yerel Tohum
Merkezi; yıllardır bölge halkının paylaşıp, ekerek tarımını yaptığı yerel tohum çeşitlerini biraraya

getirip çoğaltarak, genetik mirasın korunmasına çalışacak. Yerel tohum merkezi, kaybolmaya yüz
Büyükşehir Belediyesi teknik personelinin gözetiminde çoğaltılıp, ücretsiz dağıtılması hizmeti

tohum gönüllüleri ile ortak, koruma ve bilinçlendirme çalışmaları yapılması hedefleniyor. Muğla’ya ve ülkeye has yerel tohumların genetik özelliklerini bozmadan, tamamen kontrollü ortamlarda ve organik yöntemlerle yetiştirilecek olan bitkilerden alınan tohumlar ücretsiz verilecek.

Safranbolu’da 70’lerde üstü kapatılan
köprüler ortaya çıkarılacak
Türkiye’de koruma çalış-

yesi tarafından korumaya

olarak kabul edilen Saf-

alanını temizleyerek üstü

dır aralıksız doğal ve

yeniden günyüzüne

masına emek veriyor.

ÇEKÜL Vakfı Safran-

malarının başladığı kent

ranbolu, yaklaşık 50 yılkültürel mirasını korun1970’lerde yol yapımı

için üstü kapatılan dere-

deki köprüler geçtiğimiz
aylarda, betonun bir

alındı. Belediye çöküntü

kapatılan tarihi köprüleri

çıkarmayı hedefliyor.

bolu temsilcisi Mehmet

Adalar, köprülerin tarihi-

nin henüz tespit edileme-

len "Romani Bambino" adlı heykel, 85 yıl
sonra evine getirildi. Heykel, TKB Gaziantep Buluşması kent incelemesi kapsa-

mında Zeugma Müzesinde düzenlenen bir
törenle TKB katılımcılarına tanıtıldı.
Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma

Şahin ile Kültür Varlıkları ve Müzeler
Genel Müdürü Yalçın Kurt heykelin

önemi ve Gaziantep’e getirilişi hakkında

konuklara bilgi verdi. Fatma Şahin, Yalçın
Kurt’un devreye girmesiyle ve Adana

Arkeoloji Müzesinin de hassasiyetiyle
"Romani Bambino"nun artık Zeugma

Müzesindeki yerini aldığını söyleyerek
emeği geçen herkese teşekkür etti.

"Romani Bambino" bir mezar siteli. Bir

niş üzerine yüksek kabartma olarak işlen-

miş. Zeugmalı ailenin en kıymetli çocuk-

ardından hızla bir tarih-

öldüğü uzmanlar tarafından tespit edilmiş.

temizlik çalışmasının

ortaya çıktı. Tarihi Cinci

lendirme ve restorasyon

alan, Safranbolu Beledi-

söyledi.

Hanın arkasında kalan

ve müze olmadığı için Adana'ya gönderi-

diğini ancak yapılacak

kamyonun geçtiği sırada
kırılmasıyla yeniden

Gaziantep'in Nizip ilçesi sınırlarındaki

sürecinin başlayacağını

larından biri olduğu ve küçük yaşta

Bu kaybın ailesini çok derinden etkilediği, sitelde yazan “Oldukça erken

elveda” cümlesinden anlaşılmaktadır.
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KARADENİZ BÖLGE TOPLANTISI SAMSUN’DA YAPILDI
Tarihi Kentler Birliği Karadeniz Bölge Toplantısı, Samsun Büyükşehir
Belediyesinin ev sahipliğinde gerçekleştirildi. Toplantıda, süregelen çalışmalar hakkında bilgiler verildi; katılımcı belediyeler deneyimlerini paylaştı
ve Karadeniz havzasının yeni kent kurgusundaki önemi vurgulandı.
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KARADENİZ BÖLGESİNE
YENİDEN BAKIŞ

TKB Karadeniz Bölge Toplantısı,
“Doğal - Kültürel Miras Açısından Karadeniz Bölgesine Yeniden
Bakış: Hedefler - Uygulamalar” başlığı ile düzenlendi.

S

amsun Büyükşehir Beledi-

Açılış konuşmalarında Samsun ve TKB Baş-

19-20 Ağustos tarihlerinde

Çiğdem Karaaslan, Samsun Valisi İbrahim

yesinin ev sahipliği ile

gerçekleştirilen toplantının

merkezinde bölgede devam

Şahin ile Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet
Özhaseki söz aldı. Panel ise ÇEKÜL YDK

eden yeni koruma çalışmaları ve Karadeniz

üyesi, şehir plancısı Faruk Göksu’nun

yer aldı. TKB üyesi belediyelerin yanı sıra,

Bütününe Bakmak” başlıklı sunumu ile baş-

kentleri arasındaki deneyim paylaşımları

başka birçok belediyeden temsilci ile vali-

ler, kaymakamlar ve öğretim görevlilerinin
izlediği toplantının önemli konuklarından
biri, 2004-2011 yılları arasında TKB baş-

kanlığı yapmış olan, Çevre ve Şehircilik
Bakanı Mehmet Özhaseki idi.

Toplantı; açılış konuşmaları, panel

sunumları, değerlendirme konuşmaları ve
kent inceleme gezisi olmak üzere 4 ana

10

kanı Yusuf Ziya Yılmaz, Samsun Milletvekili

bölümden oluştu.

“Geliştirilen Kavramlar Işığında Karadeniz

ladı. Merzifon Belediye Başkanı Alp Kargı,

Vezirköprü Belediye Başkanı İbrahim Sadık
Edis, Safranbolu Belediye Başkanı Dr. Nec-

det Aksoy, Niksar Belediye Başkanı Özdilek

Özcan ve Ünye Belediye Başkanı Ahmet
Çamyar da sunumlarıyla kentlerindeki

koruma çalışmalarını ve uyguladıkları yön-

temleri paylaştı. Değerlendirme konuşmasını

ÇEKÜL Vakfı ve TKB Danışma Kurulu Baş-

kanı Prof. Dr. Metin Sözen yaptı. Karadeniz
Bölge Toplantısı, kent gezisi ile sona erdi.
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Açılış konuşmalarından...

Tam metinlere www.tarihikentlerbirligi.org adresinden ulaşabilirsiniz.

Yusuf Ziya Yılmaz
Samsun Büyükşehir
Belediye Başkanı,
TKB Başkanı

Tarihi Kentler Birliği

olarak, Prof. Dr. Metin Sözen’in bize çizdiği yolda kültürel varlıklarımızın korun-

ması için 16 yıldır canla başla çalışıyoruz.
Kurulduğumuz günden bu yana, TKB üye

belediye sayımız 440’lara ulaştı. Bugün 440

tane belediyenin üyesi olduğu büyük bir bir-

lik TKB. Ve TKB sadece geçmişten bugüne
armağan gelen tarihi mirasın korunması ve
geleceğe aktarılmasıyla ilgili hassasiyet

taşıyan bir birlik olmakla sınırlı değil. TKB
aynı zamanda uzun süredir belediyeciliğin
okulu olarak da işlev görüyor. TKB çatısı

altında düzenlenen toplantılarda bir araya
gelen herkes ders çalışırcasına birbirine

aktarıyor. Biz bu toplantıları, hiçbir zaman

bir merkezde ya da bir coğrafyada yapmıyo-

Günebakan Yaylası, Niksar
Mehmet Özhaseki
Çevre ve Şehircilik
Bakanı

Doğrusu bugün

heyecanlıyım, biraz

ruz; tüm şehirlerimizi dolaşıyoruz. Çünkü
dir. O nedenle TKB toplantılarını bir ders
gibi düşünmenizi isterim.

Değerli dostlar, çok hızlı değişen bir dünyadayız. Şunu görüyoruz ki değerlerimize,

da sevinçliyim. Tarihi Kentler Birliğine 7

kültürümüze, kimliğimize sahip çıkmazsak

çok şey öğrendim. Buradaki belediye baş-

rine sahip çıkmayan toplumların bir müddet

yıl başkanlık yaptım ve bu toplantılardan

kanı arkadaşlarımın hayata, şehirlerine

bakışı, diğer arkadaşlarımızdan biraz daha

farklı oluyor. Tarihi Kentler Birliği üyele-

korunmasını hedefliyor. İşte farklı merkezler, farklı coğrafyalar bu anlamda da bizi

yönlendirebiliyor. Doğal miras, UNESCO

doğal mirası da gündeme alan bir toplantı

olacağını hepimizin bilmesi gerekiyor.

Ama birbirimize saygı duyarsak, ilk adımı

rından biridir. Dolayısıyla Samsun toplantısı
olarak TKB’nin başka bir hassasiyetine de
yer vermiş olacak.

savaş var; insanlar birbirlerini öldürüyor.

atmış oluruz. Falan millettensin, falan ırk-

tansın, falan mezheptensin, falan partiden-

tir. Elbette anlamlıdır ama diğeri kadar

sin, özel yaşantında çağdaş veya

kültürü var. İşte bu kültürü almak önemli-

yorsun, vesaire, vesaire... Daha da dayana-

anlamlı değildir. TKB’nin kendine has bir

geleceğe taşınmasını değil, doğal mirasın da

sonra sıradanlaşacağı ve daha sonra da yok

birbirinden çok farklıdır. Biri hakikaten

başlamıştır, temizlikle, yolla, suyla gitmiş-

TKB sadece kültürel mirasın korunması ve

üyeliğinin de zorunlu kıldığı çalışma alanla-

Dünyada çok güzel yerler var. Ama içinde

kültür, tarih önceliklidir. Diğeri kanaldan

bünyesine katmaya özen gösterdiği gibi,

toplum olarak ayakta kalamayız. Kültürle-

rinin faaliyet raporlarıyla hiç bu işe iliş-

memiş belediyelerin faaliyet raporları

bugün Samsun’da başlayan toplantımızın da

muhafazakâr bir yaşam biçimini tercih edi-

11
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Yalı Kilisesi, Ünye
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Açılış konuşmalarından...
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mazsak aşağı mahalle, yukarı mahalle...

Temsil ettiğim bakanlığın iki cephesi var; bir

yız. Ama millet olmanın özelliği, birbiri-

olmazsa yaşayamayacağımızı biliyoruz.

Buralara gelirsek bu işin içinden çıkamamizi sevmemizden, birbirimize saygı

duymamızdan, ortak değerlerde bütünleş-

Samsun Milletvekili

78,5 milyon hektarlık alanda 9,5 hektarlık

ilgili verilecek önemli

alan neredeyse bizim bakanlığımıza ait

memizden başlıyor. İşte 15 Temmuz’da

koruma alanında yer alıyor. Tahrip ettirme-

terdik. O gece herkes tek yürek oldu. Birbi-

ları tahrip etmeye, rant elde etmeye, para

bunu yaşadık. Müthiş bir dayanışma gösrine, vatanına sahip çıktı.

İşte Tarihi Kentler Birliğinde de biz 15
yıldır bunu söylemiyor muyuz? Bizim

içimizde oluşturduğumuz kültür bu değil

miydi? Toplantılarda biraraya geldiği-

meye uğraşıyoruz. Ama bir taraftan da ora-

kararlara uzun yıllardır

imza atan bir birliktelik TKB. Biz şehri sadece

fiziksel mekanların birliğinden ibaret görmüyo-

ruz. Şehir aynı zamanda medeniyettir. Anadolu,

medeniyetin izlerini çokça taşıyan bir coğrafya

bir denge var. Bu dengeyi bizim gözetmemiz

yoruz. Şehirli olmak sadece şehirde yaşamak

etmemiz lazım. Fakat bu mücadelede de ince
lazım. Bir taraftan yatırımlar yapılacak; bu

yatırımların sürmesi lazım. Deniz kenarına

otel de yapılacak. Yapılmasın diyebilir misi-

niz? Diyemezsiniz. Ama korunmuş alanlarda

İnsanız, aynı amaç etrafında toplanmışız,

Bunu belli gayret içinde götürmeye çalışıyo-

bu bilgi yeterliydi.

Türkiye’de şehircilikle

kazanmaya çalışan gruplar olduğunu ifade

mizde hangi partilisin diye soruyor muyduk? Hayır. Gerek de yoktu zaten.

Çiğdem Karaaslan

cephesi çevre, bir cephesi şehircilik. Çevre

yaptırmamak esas. Bakanlığımızın işi zor!
ruz ve mücadelemizi veriyoruz.

olmakla birlikte, bazen bunun kıymetini bilmianlamına gelmiyor. Şehirli olmak, sorumluluk

hissetmek anlamına geliyor. Tarihi değerlerimizi
geleceğe taşımanın koruma / kullanma denge-

siyle olabileceğine inanıyorum. Ancak koruma

da sadece muhafaza etmek değildir. Fonksiyon
değişiklikleriyle, insan unsurunu yeniden içine

koyabildiğiniz zaman kenti gerçek anlamda

korumuş oluyoruz. TKB’nin üyelerine bu noktada destek olduğunu biliyorum.

İbrahim Şahin

Samsun Valisi

Kültürel ve doğal
değerlerimizi bir

taraftan korumaya çalı-

şırken, bir taraftan da maalesef yok ediyoruz.
Ama her şeye rağmen TKB 16 yıldır koruma
bilinci yaratmayı başardı. Artık; il, bölge

düzeyinde değil daha evrensel koruma kararları almalıyız. 1972’de UNESCO’nun Paris
Bildirgesinde de aslında kısmen bunlara

değiniliyor. Samsun’da Büyükşehir Belediyesi
ile örnek bir çalışma yürütüyoruz.

Samsun Büyükşehir Belediyesi,
Ürdün’ün Zerka şehriyle Kardeş
Şehir Protokolü imzaladı.

Öğrencilerimizin Kızılırmak Deltasını

öğrenmeleri, tanımaları amacıyla bir proje

hazırladık. Ayrıca Deniz Temiz Derneği ile

10 bin 200 çocuk yüzme öğrendi. Samsunluları
denizle buluşturmak istiyoruz.

13
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Geliştirilen Kavramlar Işığında Karadeniz Bütününe Bakmak
A.Faruk Göksu

oluşturmalı:

Kentlerin ve bölgelerin

• Dönüşüm; Akıllı büyüme

şehir plancısı

yeniden kurgulanma-

sında farklılıkları ortaya koymak ve yerel

• Bütünleşme; Küresel ağlara bağlanma
Samsun’un geleceğinin 10 ‘S’ temel ilkesi;

nomiler, kalkınma, yaratıcı bölge, kent bölge

Sanayi, Sektörel çeşitlilik ve Sosyal sermaye

vb gibi bölge temaları ile kentsel dayanıklılık,
kentsel Rönesans, kent kimliği, kentsel

yayılma gibi temaların yanısıra dayanıklı

Sınır ötesi, Su, Sembol, Spor, Sağlık, Sahil,
kavramları, kent ve bölge senaryolarının
temel çerçevesini oluşturmalı.

mahalle, bizim mahalle, cazip mahalle ve

Sonuç olarak; bölgelerin ve kentlerin gelişim

yeni gündem oluşturulmalı.

kavramlar arasındaki etkileşimin yanısıra

Yeni gündemin ortak kavramı ise KEŞİF

yaratacağı katma değer ancak bilinenlerin

yenilenen mahalle gibi temalar ile birlikte

olmalı. Farklılık ve çeşitliliğin çok zengin
olduğu coğrafyamızda, yerel ekonomi,

mahalle, değerler ve deneyimlerimizi yani

bilineni yeniden keşfetmeliyiz. Keşfetmenin
temel yaklaşımı ise üst ve yerel bakış

arasındaki sistematiği bütüncül olarak
yeniden kurgulaması olmalı. Bölgesel

düşünüp, yerel davranılmalı.

Samsun bu yaklaşımla, gelecek vizyonunu ve
stratejilerini, temel farklılıklarını dikkate ala-

ve dönüşüm senaryolarında yeni kavramlar ve

coğrafyalar arasındaki işbirliği etkileşiminin
yeniden keşfi ile olmalı. Bu nedenle, bölge ve
kent senaryoları yazarken kavramlar arasın-

daki etkileşimin yaratacağı dinamikleri ortaya
koymak için çarpan etkileşim strateji çerçevesi hazırlanmalı.

Alp Kargı
Merzifon

Belediye Başkanı

Merzifon’u “yolların

ve kültürlerin kesiştiği

rak yeniden belirlemeli. Bölgesel vizyonunu

şehir” olarak tanımlıyoruz. Kültür odaklı

vizyonunu ise HUB kent olarak belirlemeli.

ğında 2014 yılında ÇEKÜL ekibi ile kentin

küresel ağ sistemine entegre olmak, kentsel

Balkan, Rusya, Kafkaslar ve Anadolu coğrafyasının değerleri ve potansiyelleri ile uluslar-

koruma, kültür odaklı canlanma fikirleri ışıtarihi kültür omurgasını ayağa kaldırmayı

hedefledik ve ‘4 Mahalle 1 Yaşam’ projesi ile

arası işbirliği ile kurgulanan kalkınma

çalışmalara başladık. Bu çerçevede ‘Yaşayan’

leri işbirliği yapmalı. Anadolu kentleri işbir-

çalıştayları, mahalle toplantıları ve esnaf top-

senaryosu ile Samsun, Mersin ve İzmir kentliği kurgusunun yaratacağı katma değer, başta
kıyı kentleri olmak üzere bu kurgudan etkile-

nen tüm kentlerin katma değerini artıracaktır.
Stratejik konumu, doğal değerler ve mücadele

ruhu Samsun’u farklı kılan değerleridir:

• Çıkış; kuzeyden gelenler ve kuzeye gidenler
• Rengahenk; Kızıl, Mavi ve Yeşil

14

• Kalkınma; Sınır ötesi işbirliği

dinamikleri harekete geçirmek için yeni temalar gündeme alınmalı. Bütünleşme, yeni eko-

“Farklılık
ve çeşitliliğin
çok zengin olduğu
coğrafyamızda
bilineni yeniden
keşfetmeliyiz”

Bu üç değer Samsun’un gelecek stratejilerini

ÇEKÜL YDK üyesi ve

• İlk adım; Milli Mücadele

ve ‘Yeşeren Mahallem’ projeleri yapıldı, kent
lantıları düzenlenerek ortak bir çalışma rotası
çizildi ve en nihayetinde kentin merkezinde

olduğu halde terk edilmiş, atıl kalmış alanlar

tekrar yaşam alanlarına dönüştürüldü. Mahallelinin katılımıyla kent bostanları ve dikim

alanları oluşturuldu. Katık Pazarı kentsel tasarım projesinin uygulama çalışmalarına başlandı. Kentin merkezi noktalarından olan
Yokuşbaşı’nda çalışmalar yapılarak kent
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Ulukuşlar Konağı Mahalle Evi, Merzifon
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Niksar Kalesi

hareketliliği tekrar sağlandı. Edebiyat ve sanat

onları da hızla tamamlayacağız. Önümüzdeki

bir zamanlar yaşamış olduğu ev, belediyemiz

sonuçlandırmış olacağız ki bu, koruma altındaki

tarihimizin önemli isimlerinden Sami Baydar’ın

tarafından satın alınarak Sami Baydar Yaşam

Evi adıyla kültür ve sanat etkinlikleri için halkımızın kullanımına açıldı.

Önemli sivil mimarlık örneklerinden Ulukuşlar

Konağı kendi imkânlarımız ile restore edilerek,

tüm binaların restorasyonunun tamamlanmış

olacağı anlamına geliyor. Yanı sıra, vakıflara ait
saat kulesi, cami ve hamam gibi 20’ye yakın

binamız var. Bunların da projelerini ÇEKÜL
Vakfıyla birlikte hazırlıyoruz.

Ulukuşlar Mahalle Evi adıyla halkın kullanımına

Taşhan, 2006’daki restorasyon sonrasında, ne

den biri olan Motorhane Kültür Merkezinde

gelişmeyi aktarmak istiyorum: Vakıflar Genel

açıldı. Endüstri mirasımızın önemli örneklerin-

çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Üç Değirmenler

piknik alanında da kent-kır bütünlüğü sağlanarak
doğa kültür buluşmasını hedefliyoruz.

İbrahim Sadık Ediz

yazık ki 2014’te yandı. Fakat sevindirici bir

Müdürlüğünün yürüttüğü restorasyon çalışmasının 19 Ekim’de tamamlanması hedefleniyor.
Köy Aletleri Müzesi ile Nerik Antik Kenti,

diğer projelerimiz. Vakıflar Bölge Müdürlü-

Vezirköprü Belediye Başkanı

ğünce hazırlanan ve uygulaması yapılan Nerik

Samsun ilinin en büyük

Kazı tamamlandığında Hititlerin kutsal şehri

Vezirkörü, yüzölçümüyle
ilçesidir. İlçemizde tes-

cilli 59 sivil mimari örneği, 2 anıtsal mimari

Antik Kenti kazı alanında çalışmalar sürüyor.
Nerik de gün yüzüne çıkmış olacak.

örneği ve 1 doğal anıt var. Vezirköprü merkezde

Prof. Dr. Rainer

nında çalışmalarıyla birlikte, tarihi dokuyu oluş-

Vezirköprü Oymaağaç

kentsel sit alanı ve 3. derece arkeolojik Sit ala-

turan binalarda çalışmalarımız sürüyor. Sokak

sağlıklaştırma projeleri kapsamında, 3 sokakta

96 evde restorasyon ve iç mekan düzenlemeleri

16

süreçte yaklaşık 200 evin restorasyon işini

yaptık. Kalan evlerin ihalesini yapıyoruz ve

Czichan

Höyüğü Kazı Başkanı

Vezirköprü’de 12 yıldan

bu yana çalışıyoruz. Oymaağaç Höyük, her-

hangi bir kazı değil; burası, Hititlerin Mekke’si.

YEREL KIMLIK DERGI 47 c_Layout 1 11/4/16 4:15 PM Page 17

Her sene Hitit kralları çeşitli festivaller yapar-

İki vadiye yerleşen Gümüş ve Akçasu bölgeleri,

mız kazılarda şu ana kadar çıkardığımız

noktalar idi. Bugün, Akçasu bölgesi için dere

ken Oymaağaç’a gelerek dua etmişler. Yaptığıtabletlerden öğreniyoruz bunu. Bir diğer çarpıcı
bilgi de, yeraltına inen sıvasız merdivenlere

ulaşmış olmamız. Benzer bir yapıyı, Hititlerin

başkenti Boğazköy’de de görebiliyoruz. Bura-

daki tünellerin su kaynaklarına ulaştığını düşünüyoruz. Özetle, çok önemli bir noktada

çalışıyoruz ve kurumların işbirliğini de güçlü

bir şekilde hissediyoruz.

Dr. Necdet Aksoy

geçmişte ilçenin zengin nüfusunun gruplandığı

tabanının düzenlenmesi, sel kapanlarının yapılması, köprü ve çeşmelerin restorasyonu ile

yürüyüş parkurunu da kapsayan bir projemiz

var. 2017’de uygulamaya geçmeyi hedefliyo-

ruz. Akçasu bölgesi projesinin ayaklarından bir
diğeri de Hasantepe’de yapacağımız otopark
alanıdır. Bu otopark ile Safranbolu’ya gelen

araçların tarihi alan içine girmeden park edile-

bilmesi sağlanacaktır.

Safranbolu

Korumacılıkta bir serüvenimiz var. Biz 2010

Batı Karadeniz Bölgesi,

yeniledik ve 3’lü bir yapı öngördük: Mutlak sit

Belediye Başkanı

kentsel koruma sürecini

başarılı bir şekilde yürütmektedir. Bölgenin
belki de en baskın ismi ise Safranbolu’dur.
Dünya Mirası Şehri Safranbolu, 1994

yılında Koruma İmar Planlarını revize ederek

alanları; bu alanların etrafındaki etkileşim böl-

geleri ki buralara kısıtlı imar veriliyor ve arkeolojik sit alanları.

yılında Kentsel Sit Alanı ilan edilmesiyle

Safranbolu ayrıca Organization of World Heri-

aktif bir rol almıştır. Bölgemizdeki arkeolojik

yor. Bu çalışmalarımız ile de Türkiye’deki

birlikte, bölgenin kentsel koruma sürecinde
sit alanlarında Kültür Bakanlığı Müzeler

Genel Müdürlüğü’nün yürüttüğü kazı çalışma-

tage Cities (OWHC) ile de projelerini sürdürükorumacılık faaliyetlerine devam etmekteyiz.

ları da devam etmektedir.

Özdilek Özcan

Safranbolu’nun geleneksel evlerinin özellikle

Niksar, Türklerin Anado-

Niksar Belediye Başkanı

lu’ya tutunma noktaların-

yoğunlaştığı bölge, Çarşı bölgesidir. Yine Bağlar da ilçenin yaşam alanlarının bulunduğu,

dan biridir. Dolayısıyla

daha çok yazlık bölgesidir.

tarihi bir önemi var. Birikimini geleceğe taşıyan

Geçmişte Rum nüfusunun yaşadığı Kıranköy,

Ayrıca güneyin kuzeye, doğunun batıya

özellikle 2010’dan bu yana bir cazibe merkezi

haline geldi. Ulu Cami ve çevresindeki sokak-

ların restorasyonu ile Kıranköy, bir turizm böl-

gesi halini aldı.

Sanayi alanı Tabakhane bölgesine henüz kaynak ulaştıramadıysak da bölgeye en yakın

nokta olan ve 1956 yılında yıkılan Mualimler

Birliği Binasını rekonstrüksiyon yöntemi ile

yeniden yaptık ve kültür merkezi olarak hiz-

mete açtık.

“Kelkit, dünya
üzerinde
en az bozulmuş
vadilerden biridir”

bir müze şehir olarak tanımlıyoruz Niksar’ı.

bağlandığı bir kavşak noktasındayız. Koruma,
bu tarihi ve coğrafi pozisyonlarla da anlam
kazanıyor Niksar’da.

Tarihi Kentler Birliği’ne 2002 yılındaki üyelikle başladı Niksar’da koruma çalışmaları.

2003 yılında da havza birliklerinin anası dediğimiz, ilk bölgesel kalkınma modeli Kelkit Hav-

zası Kalkınma Birliği kuruldu. Bu süreçte artık

ÇEKÜL ile birlikte yol haritamızı da belirledik.
Kendi projesini yapan ve kaynaklarını oluştu-

17
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Vezirköprü Saat Kulesi

ran, kimlikli bir kent istiyoruz; kurumlar arası

işbirliğini üst düzeyde tutmaya gayret ediyoruz.
Belediye olarak ilk çalışmamızı Niksar Kalesinin 3 aşamalı restorasyonu olarak belirledik.
Çalışmanın ilk ayağını tamamladık, ancak

süreç devam ediyor. Anadolu’da kurulan ilk

medrese olan ve Niksar Kalesi alanında olan

Yağıbasan Medresesi bu çalışmanın kolların-

dan bir tanesi. Medreseyi bir panoramik müze
olarak projelendirdik. Kale Hamamı restoras-

yonu, Arasta Çarşısı ile buradan Kale’ye giden

yol da projemiz dâhilinde yer alıyor. Çarşının
restorasyonunu da tamamladık.

Edebiyat tarihimizin önemli isimlerinden

Cahit Külebi’nin özel eşyaları, Taşbina içinde
bir sergileme alanında görülebilir durumda.

Melikgazi Haziresinde bulunan mezar taşları
temizlendi ve ölçümlendi. Bu çalışma da
yakında yayımlanacak.

Kelkit Havzasında kültür rotaları belirleme

çalışmamız da devam ediyor. Harita çalışmala-

rımız tamamlandı; 2017’de uygulama alanlarını ülkemize kazandırmış olmayı umuyoruz.
Kelkit, dünya üzerinde en az bozulmuş vadilerden biridir. Niksar’ın da UNESCO Dünya

Mirası Listesi’ne girmesi için gerekli çalışmaları da başlattık.

Ahmet Çamyar

Ünye Belediye Başkanı

Dünya küreselleştikçe

toplum yerel özelliklerini
ve geleneksel yapısını

yitiriyor. Oysa kent, toplumun hafızası olan

kültür ve tarihini yansıtmalı. Ünye’nin tarihi

bize şehrin insan merkezli olduğunu gösterir.

Biz de Ünye’de geçmişle geleceği buluşturan,

modern ile tarihi barıştıran, yeşil ile yapıyı kaynaştıran, insan ile şehri bütünleştiren bir şehircilik anlayışını benimsedik. Yıllarca ihmal

edilmiş, bilinçsizce yok edilmiş, hırpalanmış
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eserlerimizi restore etmenin mücadelesini veriyoruz. Ünye, en büyük ilçelerinden biri olarak,

Değerlendirme konuşması:

Prof. Dr. Metin Sözen

Ordu’daki toplam 531 taşınmaz kültür varlığının

ÇEKÜL Vakfı ve TKB

için şu ana kadar 9 milyon TL değerinde bir

Toplumların tarihinde 15

129’unu barındırıyor. Biz, sadece tarihi yapılar
kaynak aktardık. Önümüzdeki süreçte ÇEKÜL
Vakfı’nın da desteğiyle Kültür Yolu’nu da

Danışma Kurulu Başkanı

yıl çok kısadır. Ama TKB

15 yılda çok önemli başarılara imza attı. Yerel

tamamlamayı istiyoruz. 2014 yılı içinde başlattı-

yönetimlerin hem ulusal hem de uluslararası

lar Yokuşu, Eski Hamam, Bakırcılar Arastası

ye’de iyi bir şey yaptığınız zaman karşı güç çok

ğımız ve Süleyman Paşa Sarayı ve surları, Kadıgibi kentin kültürel tarihi mirasının önemli

nokta ve eserlerini içeren Kültür Yolu projesinin
1 buçuk kilometre uzunluğundaki ilk etabında
145 eser yer alıyor. 10 km uzunluğundaki 2.

etap, Yalı Kilisesi ile başlıyor. Yalı Kilisesi pro-

jemiz TKB Özendirme Yarışmasında ödül almış
idi. Restorasyon tamamlandı.

boyutta değiştiğini görüyoruz. Ancak Türki-

çabuk oluşuyor. Başarılara karşı hemen karşı-

sında zorluklara ve yokluklara itecek güçler oluşuyor. Biz yalnız tarihi mirası korumakla

yetinmiyoruz, yanlışlıkları düzelterek, yoğun bir
gündemin içinden ve yorgunluktan geliyoruz.
Dikkatsiz davrananlarla çok karşılaştım ama

şunu bilin ki bütün güçlükleri yenmenin yolu,
beraberliğimiz, birbirimizle dayanışmamız ve

18. yüzyılda Ermeni taş ustalarının yaptığı

güzel ev sahipliğimizden geçiyor.

Ünye Kalesi’nde Kültür ve Turizm Bakanlığı,

Bu işe başladığımız zaman önce bilim insanları,

onay alıp, kamulaştırmayı tamamlayınca çalış-

birikimlerini aktardı. Bir kısmı şimdi rahmetli

Saray Hanında da restorasyona başladık.

Hazine ve Orman ve Su İşleri Bakanlığından
malarımıza başlayacağız. Ünye Müze Evi,

Kaptan Köşkü olarak bilinen evin restorasyo-

uzmanlar konuştu. Onlar karşılıksız bir biçimde
oldu; hepsini sevgiyle anıyorum. Ama şimdi
kim konuşuyor? Artık belediye başkanları,

nuyla bir yaşayan kültürel miras olarak hayata

doğal mirastan, kültürel mirasa, somut olmayan

dık; Belediye Konuk Evi olmasına çalışıyoruz.

düzeye geldi. Safranbolu’da tek bir cümle söyle-

geçirildi. Fazile Hanım Konağını kamulaştır-

Ünye Kadılar Sokağında sağlıklaştırma çalış-

malarını tamamladık.

Bakırcılar Arastası, Ünye’deki ender arastalar-

dan biridir. Buradaki dış cephe giydirmesinin bir

mirastan, insan sevgisine her şeyi konuşacak

dim. Sizi sizden başka kimse kurtaramaz dedim.
“Kendini Koruyan Kent: Safranbolu” diyerek,
bu bilincin gelişmesini sağlayarak 70’lerde
koruma çalışmalarına başladık.

bölümünü tamamladık; diğer bölümü için de

Biz bildiğimiz kadar konuşacağız, etrafımızdaki

şıya çıkan 4 arasta var; “4 Arasta Bir Orta Çarşı”

berliğimize öncelik tanıdığımız kadar konuşaca-

Anıtlar Kurulundan onay bekliyoruz. Orta Çar-

projemiz DOKA’dan geçti, bu çalışmayı tamam-

bilgiyi büyüttüğümüz kadar konuşacağız, bera-

ğız ve bu toplumu ayrıştırmaya, ötekileştirmeye

layacağız. Çifte Hamam için kamulaştırma faali-

kimsenin gücü yetmeyecek. Türkiye toplumu

çalışıyoruz; TKB’nin “1000 Günde 1000 Eser”

vermeyeceğiz. Türkiye toplumu çok büyük bir

yetlerini sürdürüyoruz. Keza, Kefeli Han için de

projesi kapsamında ilerliyoruz. Denizin içindeki

Ayanikola Kilisesi’ni restore edip tekrar Ünye’ye
kazandırmak da projelerimiz arasında.

“Dikkatsiz
davrananlarla
çok karşılaştım
ama şunu
bilin ki bütün
güçlükleri
yenmenin yolu
dayanışmadır”

şimdi toparlamaya çalışıyor. Dağınıklığa asla yer
bilgi ve birikimden geliyor. Bu toprakların bize

verdiği deneyim çok önemlidir. Bunu sürekli kıldığımız zaman yarınların hesabını verebiliriz.

19
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değerlendirme

TARİHİ
KENTLER BİRLİĞİ
15 TEMMUZ
AÇIKLAMASI

S

on geçirdiğimiz üzüntülü gün-

büyük Türkiye’yi esenliğe kavuşturacağına olan

daha çok beraberliğe dayalı yeni

dilerine düşen görevleri, birlik ve beraberlikleri,

lerden sonra, daha çok birlik ve
bir Türkiye'nin sağlıklı ortama

kavuşması ideali, Tarihi Kentler

inancımız tamdır. Toplumlar böyle anlarda kengeleceğe daha güçlü taşımalıdırlar.

Birliği üye belediyelerinin öncelikli gündemidir.

Tarih göstermiştir ki; onurlu bir tarihe ve güçlü

tüm üyelerimizin değişmez hedefi olmuştur. Bu

dış ve iç güçlerin hedefi olmuşlardır. Türkiye

Bu gündem, kurulduğu günden bugüne kadar

yolda gösterdiği özen, kültür öncelikli bir Tür-

kiye arayışının ifadesidir. Bunun özenle ve titiz-

bir tarihsel mirasa sahip toplumlar, her zaman

gibi, insanlık tarihinin belirleyicilerinden olan
milletler, binyıllardır bu tür saldırılardan düze

likle gündemde tutulması, ulaştığımız

çıkmayı bilinçle başarmışlardır. Ne var ki; günü-

tülerin kısa sürede düze çıkması ise, hepimizin

sahne almak yerine, yeni destekçilerle, “memle-

büyüklüğü kanıtlar niteliktedir. Sıkıntı ve üzüngayretlerinin sonucu olacaktır. Bu açıdan bu

anlamlı toplantıda geliştirdiğimiz kavramlar ve

uygulamalar da bir umut kaynağıdır. Büyük bir
doğa ve kültür zenginliğinin coğrafyası olan

ülkemiz, bu zenginliği taşıyacak niteliktedir.

Özverili-birikimli kadroların varlığı, geçirilen
sıkıntının hızla düze çıkmasını sağlayacaktır.

Samsun gibi tarihsel bir simge olan kentte bu

çağrımızın, üzüntüleri aşarak başarıları taçlandı-

racağı inancındayız. Kuşkusuz şu ana kadar top-

lumumuzun gösterdiği tepki ve birliktelik, bunun
en somut örneğidir. Bunun kesintisiz yenilikler

ve dinamiklerle beslenmesi, tüm vatandaşlarımızın ortak sorumluluğundadır. Burada toplanmış

olan değerli yetkililerin bunun bilincinde olarak

20

müzün küresel güçleri, bu oyunda doğrudan
ketin içinde gaflet, dalalet ve hatta hıyanet

içinde olanlar”a gündem oluşturmayı, çıkarlarına uygun bulmuşlardır.

15 Temmuz 2016 gecesi yaşadığımız FETÖ/PDY

kalkışması, bu tür bir iç-dış dayanışmasının sonucudur. Vatanımızın bütünlüğüne, bağımsızlığı-

mıza, Cumhuriyetimize, demokrasimize,

toplumsal dirliğimize ve milli ordumuza yönelik

hep birlikte akıl dışı bir kalkışma yaşadık. Bu kalkışma, büyük bir cüretle Cumhurbaşkanımız,

Başbakanımız, siyasi parti liderlerimiz gibi siyasal önderlere; akla gelmez bir biçimde Türkiye

Büyük Millet Meclisine, Cumhurbaşkanlığı Sarayına, medya kuruluşları ve güvenlik kurumla-

rına, devletimizin simge yapılarına saldırmayı
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göze almışlardır. Bundan daha vahim olarak bu

yolu tutanlar, direnen asker ve güvenlik güçlerimize, meydanlara çıkarak demokrasimizi savunan halkımıza saldırarak, yüzlerce şehit ve

binlerce yaralı verilmesine neden olmuşlardır.
Başta belirttiğimiz gibi, bu üzücü ve düşündürücü kalkışmayı bütün varlığımızla kınıyoruz.

Bu kalkışmaya direnerek hayatlarını feda eden
“demokrasi şehitleri”ne rahmet, gazilerine acil

şifalar diliyoruz. Onların manevi varlıklarını ve

adlarını gelecek kuşaklara aktararak yaşatmayı,
ciddi ve kaçınılmaz bir görev sayıyoruz.

Milletimizin ve demokrasimizin başına gelen

bu felaketin, batı dünyasında ve müttefiklerimiz
arasında maalesef yeterince doğru değerlendi-

rilmediği kanısındayız. Onların suskunluğu tercih etmesi, bizler için bir daha düşünmemizi

gerektirir niteliktedir. Batı dünyasının, savuna-

geldiği demokratik ve özgürlük değerlerini

unutmuş gözükmeleri, dolaylı olarak bu kalkışmayı onaylar anlamı taşımaktadır.

TKB ve bağlı belediyeler, Türkiye demokrasisinin korunması ve yeniden inşasında, ilişkide

oldukları bütün uluslararası ortamlarda da doğ-

ruları açıklayıcı ve uyarıcı görevini her koşulda
yerine getirmeyi milli bir görev bilir.

Tekrarlamak isteriz ki, benzer şekilde demokrasimizin ve devletimizin yeniden inşasında, Tür-

kiye Cumhuriyeti’nin en temel değerleri olan

vatanın bütünlüğü, tam bağımsızlık, laik ve sos-

yal hukuk devleti ilkelerine olan bağlılığını mil-

letimiz ebediyete kadar sürdürecektir. Ortak

vatanın ve demokrasinin inşasında binlerce yıl-

dır bu topraklarda yaratılmış olan tarih ve kül-

tür değerlerinin milli birliğimizin hamuru ve

geleceğimizin rehberi olduğuna içtenlikle inanı-

yoruz. Birleştirici ve yol açıcı bir güç olarak, bu

değerlerin yeniden ve derinlikli olarak değer-

lendirilip korunması ve yaşatılması gerektiğine

olan inancımızı, burdan bir kez daha kamuoyu

ile yürekten paylaşmayı ortak görev biliriz.
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değerlendirme

KARADENİZ’İN
DOĞAL ve KÜLTÜREL
MİRASININ
BÜTÜNLÜĞE
ULAŞMASI...

1

ÇEKÜL Vakfı ve TKB Danışma Kurulu Başkanı

19-20 Ağustos 2016 tarihinde yapılan

Samsun toplantısı, çok yönlü yararları
beraberinde getirdi. Yıllardır üzerinde
durduğumuz kent-havza-bölge-ülke
bütünlüğünü içeren kavramsal ve

uygulamalı çalışmalar, bu yılın son Tarihi Kentler Birliği bölgesel toplantısında, örneklerle

somutlanmaya çalışıldı. Toplantıda, Batı-Orta-

Doğu Karadeniz’de Tarihi Kentler Birliğine üye

olan veya olmayan tüm belediyelere yapılan çağ-

rıya yoğun katılım, istenilen hedef için büyük bir
başarıydı. En genelinden en özeline kadar yapı-

Bakanlık yetkililerinin toplantıda bulunması
da doğrudan iletişimi güçlendirdi.

Şehir Plancısı Ali Faruk Göksu’nun tüm Karadeniz’i içeren sunumu, ülke bütünlüğü içindeki en
genel çizgiden, bölgesel başlıklara kadar geneli

görme olanağını sağladı. Bu bölgesel toplantının
temel amacı da, bir “ortak vizyon yaratmak’’ ve
bunun içini doldurarak gereken yol haritasını

oluşturmaktı. Ayrıca, gerekli elemanların yetiştirilmesi, bölgenin kendine yeterliliğinin sağlanması, kaynakların ortaya çıkarılması,

lan sunumlar, somut örneklerle tartışma ortamı

uygulamaya dönüştürülecek noktaların elden

yerel-sivil-özel kesimlerin birlikteliğinin sağlan-

likleri aranması, ortak beklentiydi. Bu arada

yarattı. Burada ilk dikkati çeken nokta, kamu-

maya başlanmasıydı. Özenli ev sahipliği yapan
Samsun Büyükşehir Belediyesinin oluşturduğu

ortamda, bölge valililerinin, uzmanların ve bilim
insanlarının katılmasıyla, ortak dil arayışları ve

işbirliği yeni açılımlar sağladı.

Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhase-

geldiği kadar belirginleştirilmesi için yeni işbirSamsun’daki birbirini izleyen kapsamlı projeleri
herkesin görmesi de değişimin bir işaretiydi.
Bölgedeki ilçe belediyelerin sunumları ise,

doğal ve kültürel değerlerden başlayarak, eğitim,

örgütlenme ve tanıtım ana başlıklarının birbiriyle

ilintili bir çerçeveye oturtulmasıydı. Bu, sonuçla-

ki’den çevre ve şehircilik konusundaki “yeni

rın kolay algılanmasına neden oldu.

yapılacak yeni uygulamaların ilk kez katılımcılar

Burada üye ilçe yönetimlerimizin heyecanlı

katkı sağladı, beklentilerin artmasına neden oldu.

UNESCO’nun Dünya Miras Listesine giren

düzenlemeleri öğrenmek’’ ve bu düşüncelerle

tarafından paylaşılması, toplantıya önemli bir
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konuşmaları da, yapılabilirliğinin bir işaretiydi.
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Safranbolu Belediyesinin sunumu,

“sürekliliğin gerekliliğini’’ ortaya koydu.

Doğal-kültürel birlikteliği birlikte düşünen

Safranbolu’nun, sokak sağlıklaştırmadan kent
müzelerine kadar uzanan zenginliğine herke-

sin tanık olması, kısa sürede geniş bir çevrede
tanınmasını sağladı. Bu süreçte farklı olanak-

ların değerlendirilmesi, nitelikli ve doğru kaynak kullanımının da bir işaretiydi.

Merzifon Belediyesinin sunumunda ise, başın-

dan beri altını çizdiğimiz kale-çarşı-mahalle
bütünlüğünün, mahalle halkıyla beraber

çözüme ulaştırılması, halkın katkısının sağlanması, önemli bir çıkış yoluydu. Ayrıca, sanayi

mirasının çok amaçlı değerlendirilmesi, diğer

belediyeler için önemli bir örnekti. Samsun’un
iki yönlü birikimiyle öne çıkan Vezirköprü

ilçesi, bütüncül korumaya katkı sağlayabilecek örneklerle doluydu. Bunların büyük bir
bölümünün proje aşamasını geçmiş olması,
sağlıklı yargıya ulaşmamızı kolaylaştırdı.

Zengin doğasını algılanabilecek düzeye ulaştıran girişimlerinin yanı sıra, anıtsal yapılardan

geleneksel konutlara uzanan iyileştirme çabaları, farklı yapıların niteliklerine uygun işlevlendirmeler, doğal-kültürel varlıkların doğru
değerlendirildiğini göstermekteydi. Gelecek
hedeflerinin belirli olması, kısa süre sonra

Vezirköprü’yü, görünür kılacak nitelikteydi.

Çeşitli alanlarda sanatsal ve kültürel etkinlik-

ler ise, bunun bir başlangıcıydı.

Ünye Belediyesinin kentini yeniden donatması,
kent içi kültürel rotaya verdiği önem, açılımın

yerli-yabancı kenti algılamak isteyenler için ne
kadar önemli olduğunun bir göstergesiydi.

Ayrıca, doğal-kültürel yapıda zaman kazandırıcı
örneklerin pekiştirilmesi, diğer konuşmacıların

doğrultusunda gelişti. Havza çalışmalarında

sürekli örnek verdiğimiz Niksar’ın, kale-çarşımahalle bütününe ulaşmış olması, zamanı iyi
kullandığının somut bir işaretiydi.
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Bölgede hazırlanan doğal-kültürel miras

duyması, yöneticilerin mutlu oluşlarının verdiği

bütünlük için çıkış noktası olacağı, bu sunumla

için bir dönüşümdür’’.

öncelikli rotanın bir süre sonra havzadaki
da açıklık kazandı.

Bir anlamda, iç Karadeniz Bölgesinde kıyı şeridi

Tüm Karadeniz Bölgesini içeren bu toplantıda

sanıyoruz ki; gelecekte kendini, doğasını birlikte

ile gerisinde bulunan il ve ilçelerle yeni bir

düşündüğümüz Karadeniz’e kıyısı olan diğer

ortaya çıktı. Ulaşımın getirdiği zorluklara rağ-

ortamlara daha kolay ulaşacağız. Zaten bölge

“dayanışma ağının gerekliliği’’ bir kez daha

men bunun Karadeniz Bölgesi için kaçınılmaz
bir yol olması, doğal ve kültür zenginliğine

dayalı işbirliğini tetiklemesinin de bir işaretiydi.

ülkelerle yeni işbirliklerine ve yeni uluslararası
toplantılarının temel amaçlarından biri de “yerelden ulusala, ulusaldan uluslararası’’ boyuta varlığını taşımaktır. İster istemez bu bizi kültür

Ortak görünüm ise; dünden daha ileride bir nok-

öncelikli bir noktaya götürecektir. Safranbo-

ve sorumluluğunun, artık görünür bir çizgiye

örneğidir. Biliyoruz ki, diğer belediyelerimizin

tada olduğumuzdur. Yerel yöneticilerin heyecan
ulaşması, alınan yolun somut bir işaretidir.
Bugüne kadar Tarihi Kentler Birliği ve

ÇEKÜL’ün kavramlarla başlayan ve onların
uygulamaya dönüşmesiyle “içselleştirilmesi

lu’nun dünya mirasına girmesi bunun somut bir
önemli bir bölümü hazırlıklarını tamamladıkları
zaman, Karadeniz de evrensel bir dile ve yeni
olanaklara ulaşmış olacaktır.

süreci’’, toplumumuz için farklı bir aşamadır.

Karadeniz Bölgesi, ülkemizin diğer havza ve

Biliyoruz ki, bu kıyı ve gerisindeki uzun Karade-

buluştuğu zaman ise, çok zengin doğası onun

niz coğrafyasının Tarihi Kentler Birliğine üye

olsun-olmasın “olmazsa olmazı’’, dayanışma ve

bölgelerindeki farklılıklar ve zenginliklerle

yarattığı kültür, dünden daha farklı konumda olacaktır. Uzun süre kapalı bir bölge olmanın çok

işbirliğidir. Dikkati çeken noktalardan biri de;

ötesinde olan Karadeniz, Kızılırmak Deltası

envanterlerini yaparak zenginliklerinin büyüklü-

ortaya çıkardığı özgün mimari, yeniyi arayan

yerel yöneticilerin doğal-kültürel varlıklarının
ğünü göstermeleridir. Kentlerinin arşivlerini

düzenlemeleri, tarihsel yapıları yeni işlevlerle

örneğinde olduğu gibi zengin doğası, bölgenin
herkes için “bir dizi bereketi’’ içermektedir.

donatmaları, doğal olarak kendilerini daha iyi

Şimdi hepimize düşen, bu toplantının verdiği

yayınların büyük bir hızla çoğalması, diğer

“yeni bir gündem’’ oluşturmasıdır. Kuşkusuz,

tanımalarına yol açmış gözüküyor. Çok yönlü

sevindirici noktalardan biridir. Kimlikli bir bina-

nın seçilerek, bu arşivlerin ışığında kent müze-

heyecanla çok yakında Karadeniz’in ülkemiz için
önemli olan hep değindiğimiz sürekliliğin sağlanmasıdır. Dayanışmaya dayanan bu toplantıdaki

leri açmaları, ihtisas müzelerine yönelmeleri,

geliştirilen yöntemler, onların sonucundaki uygu-

türle varız’’ sözümüzü kanıtlayacak niteliktedir.

ortaya koyuyor. Şimdi artık herkesin daha kolay

kırsal mirasın devreye sokulması, “doğa ve külEvet envanterler gerekliydi, onların değerlendi-

rilmesi gerekliydi ama daha önemlisi, halkın

kendi varlığını tanıması bunun kadar önemliydi.

Konuşma yapma şansı bulamayan kentlerimizin

büyük bir bölümünde, kentlerin yüzünün yeni-

24

güçle başarıya ulaşmaları, bir anlamda “ülkemiz

den görünür kılınması, halkın bundan mutluluk

lamalar, zor koşulların aşıldığını ve aşılacağını
algılayacağı bir çizgideyiz. TKB ve Samsun

Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Ziya Yıl-

maz’ın ülkemizi üzen son kalkışma sonucunda

TKB’nin dayanışma ve işbirliğini içeren mesajı,
dileriz en kısa sürede “temenniden’’ yaşamın
aydınlanmasına dönüşür.
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GAZİANTEP’İN KORUMA YOLCULUĞU

Tarihsel ve kültürel birikimini ortaya çıkarmayı başaran
Gaziantep, Tarihi Kentler Birliğinde örnek olacak koruma çalışmaları
yürütüyor. Kentin son yıllarda somut ve somut olmayan mirasın
korunması, işlev kazanması ve yaşatılması için attığı adımlar,
TKB Buluşmasında değerlendirildi.
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GAZİANTEP’İN KORUMA YAKLAŞIMI
ÖRNEK OLDU
Karadeniz Bölge Toplantısının ardından Gaziantep’te
bu kez yılın son Buluşması için TKB üyeleri biraraya geldi.

T

arihi Kentler Birliği yılın

son Buluşmasını Gaziantep’te yaptı. 23-24 Eylül

24 Eylül Cumartesi günü Divan Başkanlığını

yaklaşık 500 kişi takip etti.

meclis toplantısında 8 madde görüşüldü. En

tarihlerindeki toplantıyı

Açılış yemeği, meclis toplantısı, panel ve

kent gezisinden oluşan Antep Buluşmasında,
TKB’nin ve ÇEKÜL Vakfının destekleriyle
son 10 yılda kentte yürütülen koruma çalışmaları ve elde edilen uluslararası başarılar

yöntemleriyle birlikte paylaşıldı. Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürü Yalçın

TKB Başkanı Yusuf Ziya Yılmaz’ın yaptığı
önemli gündem maddelerinden biri “Tarihi

Kentler Birliği Müzeleri Özendirme Yarışması
Yönetmeliği” oldu. Kuruluşundan bu yana

Koruma Proje ve Uygulamalarını Özendirme

Yarışması düzenleyen TKB, “Her kente bir kent
müzesi” çağrısıyla birlikte sayıları çoğalmaya
başlayan kent müzeleri, ihtisas müzeleri gibi

Kurt’un toplantıya katılmasıyla TKB üyesi

belediyelerin açtığı müzelerle ilgili de bir

laştıkları bürokratik sorunların paylaşılması

meclis toplantısında kabul edildi. Müzeleri

belediyelerin koruma çalışmalarında karşıiçin bir alan oluştu. Gaziantep Büyükşehir

Belediye Başkanı Fatma Şahin’in ev sahipliğindeki Buluşma, 23 Eylül akşamı hoş geldiniz konuşmaları ve yöresel lezzetlerin

28

Müzeleri Özendirme Yarışması

yönetmeliği kabul edildi

ikram edildiği yemekle başladı.

yarışma yönetmeliği hazırladı. Yönetmelik

Özendirme Yarışması; içerik ve teknoloji kullanımı açısından dünya standartlarının yakalan-

ması, koleksiyon ve arşiv bilincinin gelişmesi,
müzelerin yaygınlaşması, kentlere ait kültürel
ve sanatsal öğelerin korunmasını hedefliyor.
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Açılış konuşmalarından...

Tam metinlere www.tarihikentlerbirligi.org adresinden ulaşabilirsiniz.

Fatma Şahin
Gaziantep Büyükşehir
Belediye Başkanı
Gaziantep, kültürel
Yeni üyeler katıldı

Fatma Şahin

den biri. Hem yerüstünde, hem yeraltında

Hacı Bayram Veli’nin o çok güzel sözüyle

ve Asım Güzelbey’in Belediye Başkanlığına

Meclis toplantısında 12 belediyenin

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı

Belediyesi, Bilecik/Gölpazarı Belediyesi,

başlamak istiyorum: Şehir insanın, insan

üyelikleri kabul edildi. Antalya/Kumluca
Bursa/Orhangazi Belediyesi, Çorum/
Sungurlu ve Uğurludağ Belediyesi,

Hatay/Defne Belediyesi, Konya/Derbent

Belediyesi, Malatya/Akçadağ ve Yazıhan
Belediyesi, Manisa/Demirci Belediyesi
ile Samsun iline bağlı Bafra ve Kavak

Belediyesinin üye olmasıyla birlikte TKB
üyelerinin sayısı 445’e yükseldi.

Doğal-Kültürel Mirasın
Korunmasında Başarı
Örneği: Gaziantep

Meclis toplantısının ardından Gaziantep

Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin
detaylı bir sunum yaptı.

mirasın başkentlerin-

şehrin aynasıdır. Yerel yöneticiler olarak
herkesin yaşamına, yüreğine dokunmak

bizim en büyük görevimiz. Ama geçmişi-

mize de sahip çıkıp, kimliğimizi oluşturmalıyız. Antep’in altı da üstü de kültür.
Zeugma ve Yesemek şu anda

UNESCO Dünya Mirası geçici listesinde.

Diğer antik kentimizde kazı ve restorasyon
çalışmaları devam ediyor. Bir bölümü

Antep bir bölümü Suriye sınırında olan
Karkamış Antik Kentini ise arkeopark

olarak düzenliyoruz. Suriye güvenlikli
bölge ilan edildiği zaman da buradaki
Geç Hitit Döneminin izlerini görme

şansımız olacak.

tarih var. Milletvekilliğimin ilk yıllarında
seçildiği ilk yıllarda “Gaziantep’te kültür

adına, tarih adına ne var ki?” dedikleri gün-

leri yaşadık. TKB Buluşmalarında deneyim-

lerimizi paylaşıyoruz. Yarınki sunumlarda da

bunu göreceğiz. Bu akşam yemeğinde gastronomi şehrinin örneklerini de masamızda görmüş olacaksınız. 500 çeşit yemeğimizle

UNESCO Listesinde dünyanın en önemli

mutfaklarından biri olduk. Sizlere yeniden

hoş geldiniz diyor ve sevgiyle selamlıyorum.
Yusuf Ziya Yılmaz
TKB ve Samsun
Büyükşehir Bel. Baş.

Antep’teki çalışmaları
yıllardır adım adım

takip ediyorum ve bu gelişimde Gaziantep’i

daha da gelişmiş buldum. Havaalanından şehre

gelirken yoldaki peyzaj ve kavşak düzenlemelerine dikkat ettim. Sizlerin de gittiğiniz kentleri aynı dikkatle incelediğinizi biliyorum.
Asım Bey döneminde başlayarak Fatma

Hanım döneminde süreklilik kazanan tüm

çalışmalar için kent yöneticilerini ve ekiplerini
alkışlıyorum. Bugün gelir gelmez Şahinbey

Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu’nun

eşliğinde, Antep’in kalbinde yürütülen koruma

çalışmalarını inceledik. Katman katman tarihin

tüm izlerine ulaşmak için yoğun bir gayret

içindeler. Tebrik ediyorum. TKB Buluşmalarında; yaşadığımız güçlükleri, sorunlarımızı

tartışıyoruz. Açılış yemekleri büyük bir ailenin
sofrası gibi. Kırsaldaki konakların büyük

çoğunluğu yıkılıyor. Bu konuda hassasiyetimizi yükseltmemiz gerekiyor.
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Gaziantep’te restorasyon çalışmaları devam ediyor
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Açılış konuşmalarından...

Tam metinlere www.tarihikentlerbirligi.org adresinden ulaşabilirsiniz.

Ali Yerlikaya
Gaziantep Valisi

Sahip olduğunuz

değerleri dünyaya

tanıtma konusunda

büyük bir ilerleme görüyoruz ve bununla
iftihar ediyoruz. Bu şehirde toplam 23

müze var. 6000 yıllık tarihi mirasımızın

üstünde yaşayan 1 milyon 931 bin “gazi

şehirli” hemşerimiz var. 2 milyon kişinin

ortak davranışları şehre yansıyor. Ecdadın

geçmiş nesillerin yaptıklarıyla kıyaslandığı
zaman bugün 20 – 30 yılda modası geçen,
içimizin ısınmadığı mekanlar olduğunu

görüyoruz. Yüzyıllar, binyıllar sonrasına

kalacak eserimiz var mı şu an? Yok. Emeğe
saygı duyuyorum, ama mademki burası
aziz bir heyet, söylemek zorundayım:

Öyle bir hizmet binası yapmalıydık ki

600 sene hizmet vermeliydi. Mevzuat da
Fırat Havzasındaki mirasımız için Şanlı-

larımızla rehabilitasyon amaçlı çalıştık.

Enstitüsü ile işbirliği yapıyoruz.

Burayı uluslararası buluşmalara ev sahipliği

urfa Belediyesiyle ve Su Altı Arkeoloji
Rumkale, Halfeti, Zeugma bizim en

önemli doğal ve tarihsel zenginliği olan

miras alanlarımızdan. Gaziantep sınır ötesi
ilişkileri savaş nedeniyle yavaşlasa da,

Halep Kalesi ile aynı mimarisi özelliğe

sahip Antep Kalesini, bu ikiz kaleleri Suriye’ye barış geldiği zaman yeniden bütün

Hışva Han restorasyonunu tamamladık.

işçiliği eşyalar kullandık. Susamhane çöküyordu, restore ettik ve pastane olarak işlev

kazandırdık. Paşa Hamamını restore ederek
“Hamam Müzesi” yaptık.

Sivil mimari örneklerinin yoğun olduğu

Çoğunun restorasyonu tamamlandı. Geçti-

dık. Kent merkezinde kalan bir alışveriş

olmayı başardık ve UNESCO’nun Yaratıcı

Şehirler Ağına girdik.

Eski Adliye Binamız, Türkiye’nin tek yapı

ölçeğindeki en büyük restorasyon çalışmasıyla “Gaziantep Sanat Merkezi” olarak

işlev kazandı. Tavan mozaiklerinin yapı-

mında uyuşturucuyla mücadele eden çocuk-

dan dolayı tebrik ediyorum.

rasyonunda Antep işi, bakır işçiliği ve sedef

Antep’te artık bazı evlerimizi de butik otel

ğimiz günlerde dünyanın sekizinci mutfağı

bey’i ve Fatma Şahin’i Antep’e katkıların-

yapabilecek bir alana dönüştürdük. İç deko-

dünyaya tanıtacağız. 36 hanımız, yüzyıl-

lara meydan okuyan camilerimiz var.

buna engel teşkil edebiliyor. Asım Güzel-

olarak işlevlendirmeye hazırlamaya başla-

merkezi binasını yıkarak yerine park yaptık.
Turizm zabıtası ve ofisleri kurduk. Tarihi

çarşı dokusunun canlı kalması için çeşitli
düzenleme çalışmalarımız devam ediyor.

Yeraltı mağaralarımızın envanter ve temizleme çalışmaları devam ediyor. Özellikle

Şahinbey Belediyesi OBRUK ekibiyle bir-

likte titiz bir çalışma yürütüyor. 10’a yakın

kastelin restorasyonu tamamlandı. Gazian-
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tep müzelerine bir yenisini daha eklemek isti-

Prof. Dr. Metin Sözen

Sanayi, Bilim ve Teknoloji Müzesi kurmak

Trakya ve Anadolu bize

yoruz. Bu nedenle TUBİTAK’la beraber

ÇEKÜL Vakfı Başkanı

dünyanın bağışıdır. Bu

için çalışmalara başladık.

imparatorluklar kuruldu. Devlet olmak çok

çalışmalarımız devam ediyor. Ayrıca kent mer-

nizle oluşturduğunuz ve onu yaşama geçirdiği-

sıyla bölgesel planlama yaptık. 28 başlık altında

“Çocuklar
o kentin ne olduğunu
öğrenmedikçe,
hemşehri de
olamaz, yurttaş da
olamaz”

kezinde 35 türbe tespit ettik ve restorasyon ve
çevre düzenleme çalışmalarına başladık.

Birleşmiş Kentler ve Yerel Yönetimler Orta

Doğu ve Batı Asya Bölge Teşkilatının

(UCLG-MEWA) Başkanı seçildim. Hem

Antep için hem diğer kentlerimiz için kalkın-

mada yerelin yeri ve önemini bir kez daha gör-

kolay bir iş değildir. Bağımsızlık, kendi irade-

niz, bireyi, aklı gördüğünüz zaman gerçekleşir.
Biz görgülü bir toplumuz. Okur-yazarımızın

az olduğu günlerde bile görgülü bir toplum-

duk. Çünkü yüzlerce yıldır yaşama kültürünü

içimize sindirmiş, içselleştirmiş bir toprak parçasını kullanıyoruz.

Merkezi yönetimler, seçilmiş yerel yönetici-

müş olduk. Tarım Bakanlığından Fıstık

lere güvenmeli. O nedenle yerelin yetkileri

Parkı yaptık. Çocuklarımız fıstığı artık dalında

dalı yönetim olamaz. Anadolu topraklarında

Araştırma Merkezi arazisini alarak Fıstık

görüyor. Parkta fıstık ağaçlarının yanı sıra 50
yıllık 100 yıllık badem, selvi ağaçları da var.

Suriyeli mülteciler için okuldan hastaneye

ihtiyaçlarına yönelik çalışmalar yapmaya
devam ediyoruz.

Zeugma Müzesi

32

topraklarda büyük

Aşağı Fırat Havzası Projesi için kalkınma ajan-

yeniden tartışılmalı. Çünkü uzaktan kuman-

uygarlığın yarattığı her karışı koruyacağız ve
ayağa kaldıracağız. ÇEKÜL ve TKB uzman-

ları her zaman doğru projeleri desteklemeye,

bilgisini paylaşmaya devam edecek. Bu coğrafya bize kendini öğreten bir coğrafyadır.

Çeşitliliğe dayanan büyük bir dünya coğraf-
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Hışva Han
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İlk 1954’te geldiğim zaman şunu gördüm

kazılarda; kazarken derinliğe gittikçe sizin

geçmişiniz de büyüyor. Anadolu’yu bildi-

ğimi sanıyordum. Bazen belediye başkanları

öyle şeyler anlatıyor ki inanamıyorum. Örneğin Karadeniz Bölgesinde bir-iki ilçe sınırları içinde 60 tane arkeolojik alan var.

Anadolu’da elinize attığınız yerden tarih

çıkıyor. Bu nedenle projeyi doğru üretmeyen
geleceği doğru kuramaz. Vizyonu olmayan
da ülke olamaz. Bu topraklar bizimdir!”
Yalçın Kurt

Kültür Varlıkları

Rumkale

ve Müzeler Genel Müdürü

Metin Hocamın son
yasıdır. Karadeniz’de yağmur yağarken,

rum: “Bu topraklar bizimdir”. Bu ziynetler

rını da beraberliğin mutluluğunu da bu top-

dir. Nereden nereye geldiğimizin hikâyesini

burada kıtlık vardı. Bu coğrafyanın zorluklaraklarda birlikte gördük. Ama terör artık bu
topraklardan ayrıştırılmalıdır. Bu bir kültür
meselesidir.

Kentlerin bellek merkezlerini kurmalıyız.
Çocuklar o kentin ne olduğunu öğrenme-

dikçe, hemşehrisi de olamaz, yurttaş da ola-

maz, doğru dürüst oy da veremez. 10 yıllık
hedef koyup 5 yılda başaran bir kentteyiz.
Böyle kentlerde gevezeliğe yer yoktur.

Bu kentin yetiştirdiği insan hazinesi önemli-

dir. Parlamento artık yerelin sesine kulak

vermeli. Alanda elde edilen bilgi, tecrübeyi

dinlemeli. Yöneticiler yukarda değil halkla

ecdadımızdan kalan paha biçilmez emanetleren iyi bilen birkaç kişiden biriyim. Gaziantep

bunun en güzel örneği. Tabi bir takım eksiklerimiz var. Ama Gaziantep’in ve Sayın Asım

Başkanın önünde saygıyla eğiliyorum. O beyefendi insanın bizi bu işe sokmasıyla sadece
Gaziantep değil tüm Türkiye kazandı.

Kim nerede ne yapacak ise kapımı 24 saat

çalabilir. Her zaman belediye başkanı arka-

daşlarımız bana ulaşabilirler, iş birliğine hazırız. 2863 sayılı yasada belirtir zaten; bir

kültürel miras her kimin mülkiyetinde olursa
olsun Kültür ve Turizm Bakanlığının görev
alanındadır. Bu ekibin eli öpülür, başta

Hocam olmak üzere herkesin eli öpülür. Geç-

aynı seviyede oturmalı. Burada heyecanlanı-

mişte arkadaşlarımızın kurullarla bir takım

bir kültür kenti.

mıza tereddütlü projeleri danışabilirsiniz.

yorum. Kusura bakmayın. Antep önemli
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sözüyle lafa başlıyo-

sorunları vardı; kurula gitmeden arkadaşları-
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Gaziantep’te bir sokak sağlıklaştırması örneği
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Yemek kültüründen arkeolojiye, Türkiye’nin zengin kültürel
ve tarihsel zenginliğini yansıtan Gaziantep, keşfe davet ediyor.
Çarşıdan mahalleye koruma çalışmalarının geldiği boyutu görmek için
Antep’in dar sokaklarında biraz vakit geçirmeniz yeterli.

36
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Çarşısından müzesine, dün ile bugünü buluşturan kent

Hanlar, hamamlar, sivil mimari örneklerinin bulunduğu sokaklar, anıt eserler, çarşılar, mahalleler

yapılan koruma çalışmalarıyla bugün canlı bir Antep sunuyor. Bölgenin kültür dokusunun zenginli-

ğini Antep’te attığınız her adımda görmeniz mümkün. Kentte kültür ve insan odaklı sürdürülebilir

koruma ve yaşatma çalışmaların yapılmasının bir sonucu olarak Gaziantep, tarihi kentler

arasında kendini korumayı başaranlardan. Kentin ana aksının tarihsel zenginliğine yakışan kültür

mirasına odaklı Kültür Yolu Projesi bu değişimin öncülerinden. Kültür Yolu Rotasını izlediğinizde
cami, kale, kilise, havra, han ve hamam gibi miras yapılar, gelenleri en güzel haliyle karşılıyor.

Antik kentleriyle
Gaziantep

Dülük Antik Kenti

manların önemli bir parçasını da antik

larda ortaya çıkan Jüpiter

Gaziantep’te izlenebilecek tarihsel katkentler ve buralarda yapılan kazılarla

gün yüzüne çıkan eserler oluşturuyor.

Bu antik kentler, Antep’in kültür haritasında ziyaretçilerin izlemesi gereken

yollardan. Zeugma Antik Kenti, Dülük
Antik Kenti ve Karkamış Antik Kenti,

kentin ve bölgede yaşamış olan uygarlıkların öne çıkan değerleri arasında.

Gaziantep’in Nizip ilçesine bağlı Belkıs’ın yakınlarındaki Zeugma Antik

Kenti, kurtarma kazılarının devamlılığı
Gaziantep’in tanınmasına katkı sağlı-

yor. Yedi tepe üzerine kurulu bu antik
kent, farklı uygarlıklara ev sahipliği

Dülük Antik Kenti dün-

Kentindeki buluntuların

yerleri arasında. Kazı-

Müzesinde görülebilir.

yanın en eski yerleşim
Dolikhenos tapınağı

görevlilerine ait kaya
mezarları Gaziantep

Müzesi tarafından temizliği yapılarak ziyarete

açılmış. Birçok inancın

izlerini taşıyan Dülük’te,
bilinen Mitras tapınaklarının en büyüklerinden
yer altı tapınağı da yer
alır. Dülük Antik

bazıları, Gaziantep

Tüm bunlarla birlikte

Dülük Köyü de geleneksel kesme taştan evleri,
camisi ve Musa Kazım

Türbesiyle yöreye özgü

geleneksel mimari özellikleri yansıtır.

Karkamış
Antik Kenti

Yakındoğu arkeolojisinin önemli

yerleşim noktalarından biri olarak

kabul edilir. Fırat’ın batı kıyısında,
Türkiye-Suriye sınır hattı üstünde

yer alır. Geç Hitit Krallıklarının en

güçlüsü Karkamış Krallığıdır. Kazılarda ortaya çıkarılan kabartmalar

yaşam biçimine, giysilerine ve kül-

yapsa da, bugün kullandığımız Zeugma

türüne ışık tutar. Karkamış kabart-

çede “köprü” demek... Kentin sanatta,

Ankara Anadolu Medeniyetleri

adını M.Ö. 64’de alıyor. Zeugma Türkzanaatta, merkezi kentlerden biri

olduğu, arkeolojik buluntularda açıkça

görülüyor. Bu kenti ve Zeugma Müzesini ziyaret edenler, binlerce yıla uzanan bir yolculuk yapıyor.

malarının büyük çoğunluğu bugün
Müzesinde sergilenir. Karkamış’ta

arkeolojik çalışmalar sürerken, böl-

gedeki güvenlik sorunun aşılmasıyla
gereken düzenlemelerin yapılıp,
ziyarete açılması hedefleniyor.

37

YEREL KIMLIK DERGI 47 c_Layout 1 11/4/16 4:16 PM Page 38

KIYILARINDAN KÜRE DAĞLARINA
BARTIN’I ADIMLAMAK

“Ekorota Bartın: Doğal ve Kültürel Koridorların Haritalanması”
projesi tamamlanarak yayına dönüştürüldü.
Yayına ÇEKÜL Vakfı Kent Çalışmaları ekibi destek verdi

B

artın Üniversitesi tarafın-

Araziden yayına uzanan işbirliği

Karadeniz Kalkınma

bilimsel bir ürün niteliği de kazanan proje,

dan yürütülen ve Batı

Ajansı tarafından desteklenen “Ekorota Bartın:

Doğal ve Kültürel Koridorların Haritalan-

ması” projesi tamamlanarak yayına dönüştü-

rüldü. 2016 Nisan ayında Bartın Üniversitesi
Orman Fakültesi öğretim üyelerinin oluştur-

duğu proje ekibi ile bir araya gelen

Bartın’ın yerel kimliğine dayalı doğal ve
kültürel rotaların planlanmasına yönelik

bütüncül bir yaklaşım sunuyor. Bütüncül
yaklaşım gibi ÇEKÜL’ün savunduğu bir

başka değer olan farklı yapıların işbirliği de
projede somutlaştı: Sivil bir yapı olan
ÇEKÜL ile akademik bir kurum olan

ÇEKÜL Vakfı Kent Çalışmaları Birimi

Bartın Üniversitesi gerek projenin arazi

ve basım desteğiyle katkıda bulundu.

rinde işbirliği içinde oldular.

proje sürecinde çalışmaya içerik, tasarım

38

Yayınlanmasıyla birlikte uygulamaya dönük

çalışmaları gerekse yayın hazırlığı süreçle-
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Kıyılardan içlere saklı unsurlar

lıkları, kırsal mirası, yaban hayatı ve zengin bitki

Ekorota Bartın kitabına

Parthenios, Amastris, Kromna, Bartın Küre, Ulus

liği yapıyor. Bu değerlerin tümü düşünüldü-

https://www.academia.edu/

Bütüncül yaklaşımın ana çıktısı ise il bütününden
Küre ve Karaca şeklinde adlandırılan 6 ayrı doğa
ve kültür rotası ile bunlara bağlı alternatif rotala-

örtüsü ile geniş bir değerler bütününe ev sahipğünde, Ekorota Bartın çalışmasının öncelikli

amacı; ilin sahip olduğu doğal varlık çeşitliliğini

rın tamamını kapsayan bir sistem oldu. Önerilen

ve özgün kültürel birikimi bir arada değerlendir-

yoğunlaşan tanınırlığını iç kesimlere yönlendirir-

planlama” kurgusu önermek şeklinde tanımlandı.

rotalar sistemi, Bartın’ın sadece kıyı bölgelerinde
ken, yerel kimliğin saklı kalmış unsurlarını da

gün yüzüne çıkartıyor. Batı Karadeniz Bölgesinin merkezinde yer alan Bartın; Küre Dağları

Milli Parkı, İnkumu, Çakraz, Kurucaşile, Göç-

kün gibi kumsalları, akarsuları, mağara ve kaya-

mek ve bu doğrultuda il bütünü için bir “rota

aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz:
27087742/EKOROTA_BARTIN_Do
%C4%9Fal_ve_K%C3%BClt%C3
%BCrel_Koridorlar%C4%B1n_
Haritalanmas%C4%B1

Doğa ve kültür temalarının, özellikle kırsal alan
kimliğinde öne çıkan değerleriyle ele alındığı

proje, mevcut planlama çalışmalarını gözetirken,
yerel kurumlar için uygulama sürecinde takip
edilebilecek bir rehber niteliği taşıyor.
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KUŞADASI’NIN SİMGESİ
GÜVERCİNADA ZİYARETE AÇILDI

K

Tarihi Kentler Birliğinin 2014 yılındaki Özendirme Yarışmasında
Proje Ödülüne değer görülen Güvercinada restorasyon projesi
başarıyla uygulanarak tamamlandı ve ziyarete açıldı.
uşadası’nın düşman işgalin-

açıyor olmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Bu vesileyle

nümünde düzenlenen törenle

Ulu Önderimiz Mustafa Kemal Atatürk ve silah

den kurtuluşunun 94. yıldöaçılışı yapılan tarihi kale,

Kuşadası Belediyesi tarafın-

dan aslına uygun olarak restore edildi ve peyzaj

çalışmaları da tamamlandı. Güvercinada’nın açı-

lış törenine Kuşadası Kaymakamı Muammer

Aksoy, CHP Aydın Milletvekili Hüseyin Yıldız,
Kuşadası Belediye Başkanı Özer Kayalı, Söke
Belediye Başkanı Süleyman Toyran, ÇEKÜL

Vakfı Kuşadası temsilcisi Ayşe Günbey Şerifoğlu,

arkadaşları olmak üzere Kuşadası’nın kurtuluşuna

öncülük ederek bu ülke için canlarını feda eden tüm
şehitlerimizi rahmet, minnet ve şükranla anıyorum.

Belediyemiz tarafından yapılan çalışmalar ile Güvercinada, arkeolojik ve tarihsel kimliğine kavuşturularak kentimize yakışır bir hale getirildi. Bu

çalışmalarda emeği geçen tüm çalışma arkadaşla-

rıma teşekkür ediyor ve Güvercinada’nın yaşayan bir
mekân olarak Kuşadası’na hayırlı olmasını diliyo-

çok sayıda davetli ve Kuşadalılar katıldı.

rum" diye konuştu.

Açılış töreninde konuşan Başkan Kayalı “Kuşa-

Güvercinada Çevre Düzenlemesi,

nümünde ilçemizin simgesi olan Güvercinada’yı

TKB Özendirme Yarışmasına 2014 yılında üç proje

dası’nın düşman işgalinden kurtuluşunun 94. yıldö-
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Kurtuluş Günümüzü bir kez daha kutluyor ve başta

Kültürevi ve Müze Projeleri
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“İlçeye ismini veren
bu ada ekonomik,
sosyal ve fiziksel
olarak değerli bir çekim
noktası”

ile katılan Kuşadası Belediyesine; bütüncül bir kentsel koruma senaryosu çerçevesinde yaklaştığı proje

kurgusu ve projelerin kamusal niteliğinin yüksekliği
nedeniyle proje ödülü verilmişti.

Proje, adanın kara bağlantısının iyileştirilmesi, engelli

erişiminin sağlanması, etkinlik alanlarının planlanması
ve peyzaj düzenlemelerini içeriyor. Güvercinada’nın
arkeolojik ve tarihi öneminin ortaya çıkartılması,

arkeolojik sit alanının denetimli hale getirilerek kullanımdan ortaya çıkan sorunların bertaraf edilmesi sağlandı. Projede ayrıca su altında bulunan farklı

dönemlere ait buluntuların ada içinde sergilenmesine
olanak verecek düzenlemeler de yer alıyor. İlçeye

ismini veren bu ada ekonomik, sosyal ve fiziksel olarak
değerli bir çekim noktası. Restorasyon projesi ile ala-

nın sürdürülebilir biçimde kullanılmasına ve korunma-

sına yönelik olumlu çözümler de üretildi.

ÇEKÜL Akademinin eğitim gündemine girdi
ÇEKÜL Akademi Alanda Eğitimler programına

2015 yılında Kuşadası’nı ekledi. “Kimliğini koruya-

rak turizmin baskısına direnen kent: Kuşadası” baş-

lıklı eğitimi farklı belediyelerden uzmanlar izledi.

Tarihi Kentler Birliği üyesi belediyelerin koruma yet-

kinliklerini yükseltmek amacıyla hazırlanan eğitim-

lerde, örnek uygulamaların yapıldığı kentler

inceleniyor ve koruma projeleri yerel uzmanların

deneyimleri eşliğinde aktarılıyor.
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inceleme

DÜNYA MİRASI
BURSA’DA
YILDÖNÜMÜ
ETKİNLİKLERİ...

B

ursa’nın Hanlar

lardır tarım faaliyetlerini sürdüren

Külliyeleri ve

değindi. Konuşmacılar tarımsal faaliyete

Bölgesi, Sultan

Cumalıkızık Köyü,
2014’te Katar’da

gerçekleştirilen 38. Dünya Miras

Komitesi Toplantısı ile UNESCO

Dünya Mirası ilan edildi. Komitenin

Y. Sanat Tarihçisi

kisini sürdüreceğine dair umudu pekiştirdiğini vurguladı.

gündeme getirdiği gibi, iki yıldır aynı

Parkında devam etti. Sanatseverler, İbra-

tarihi ve kültürel değerini bir kez daha
tarihte Bursa’da çeşitli etkinlikler

düzenleniyor; kent, Bursa Büyükşehir
adıyla Dünya Mirası listesindeki

Türbelerinin de içinde olduğu Tophane

him Benlioğlu ve Talebelerinin ney din-

letisi eşliğinde “UNESCO Dünya Mirası
Bursa” temalı geleneksel el sanatları

eserlerinin görülebildiği sergiyi gezdi.
Sergiye; tezhip sanatçısı Arife Aktuğ,

yerini kutluyor.

dokuma sanatçısı Hatice Yüksel, ebru

Yıldönümü organizasyonu bu yıl hem

Çatalkaya, hat sanatçıları Beytinaz Kük-

Bursalıları bölgeye özgü sanatsal değerlerin işlendiği sergilerle buluşturdu hem
de konunun ilgililerini biraraya getiren
“Kültürel Rotalar İçinde UNESCO

Dünya Mirası Kentler” paneline ev

sanatçıları Zeynep Gültekin ve Mutlu

rek ve Demirali Kurtulmuş ile naht ve

kat’ı sanatçısı Gül Kölük katıldı. Sanatçıların Dünya Miras logosu ile uyguladıkları işleri, ilgiyle karşılandı.

sahipliği yaptı. Cumalıkızık Köyü Cami

22 Haziran’ı takip eden günlere de yan-

ve budama kurslarının katılımcılarına

sanat etkinlikleriyle değil, kutlamalar

Meydanında meyve ağaçlarında aşılama
sertifikalarının verildiği törenle başlayan
etkinlikte Cumalıkızık Muhtarı, Cumalıkızık Tarımsal Kalkınma Kooperatifi

sıyan etkinlikler, şehri sadece kültür

için Bursa’ya gelen uluslararası konuklarıyla da hareketlendirdi.

Başkanı, Bursa İl Gıda Tarım ve Hay-

25 Haziran’da düzenlenen “Kültürel

Kaymakamı ve Bursa Alan Başkanı,

Mirası Kentler” konulu panel Bursa Alan

vancılık Müdürlüğü temsilcisi, Yıldırım

42

Cumalıkızık’ın gelecekte de tarımla iliş-

Etkinlikler, Osman Gazi ve Orhan Gazi

UNESCO Dünya Mirası Bursa Günü”

Y. Mimar

ilgi duyan çok sayıdaki katılımcının

22 Haziran’daki bu kararı, bölgenin

Belediyesi öncülüğünde “22 Haziran

Bursa Alan Başkanı

Cumalıkızık’ın tarımsal önemine

yaptıkları açılış konuşmalarıyla yüzyıl-

Rotalar İçerisinde UNESCO Dünya

Başkanı Prof. Dr. Neslihan Dostoğlu’nun
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Bursa, Tarihi Kentler
Birliğinin kurulduğu
kent. İlk koruma
çalışmaları 1980’lere
kadar uzanıyor.
Şimdi ise bir
Dünya Miras kenti...

43
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oturum başkanlığında Esra Karataş (ÇEKÜL
Vakfı), Umut Özdemir (Kültür ve Turizm

UNESCO Gençlik Forumunun

Bursa ziyareti

Bakanlığı), Prof. Dr. Amir Pasic (IRCICA) ve

UNESCO 40. Dünya Miras Komite

araya getirdi. Katılımcılar kendi perspektiflerin-

10-17 Temmuz tarihleri arasında İstanbul’da

Caroline Finkel’i (Kültür Rotaları Derneği) bir

den Türkiye’nin kültürel rotalarını ve atılabilecek yeni adımları anlattı. Etkinlik kapsamında
“Bursa’nın Üstün Evrensel Değeri” konulu
sergi de sanatseverlere kapılarını açtı.

Toplantısı bu yıl ülkemiz ev sahipliğinde,
gerçekleştirildi.

Bilindiği gibi, Dünya Miras Komitesinin her
toplantısında ev sahibi ülke, toplantı bağlamında bir gençlik forumunun organizasyo-

nunu üstlenir ve forumun sonuçlarını açılış

toplantısında aktarır. Gençlik forumları farklı
kuşaklar arasındaki diyaloğun güçlendiril-

mesi, gençlerin yalnızca dinleyici ya da göz-

lemci değil; fikirlerini beyan edebilecekleri
aktif katılımcılar olmaları amacıyla

UNESCO’nun tavsiyesi ile düzenleniyor.

Farklı ülkelerden genç insanlar bu forumlarla
tanışma fırsatı buluyor, ortak sorunlara ortak

çözümler arıyor ve en önemlisi, dünya mirasının korunması hususunda, üzerlerine düşen

rolleri keşfediyor. 1995’ten bu yana düzenli

olarak gerçekleştirilen Gençlik Forumlarına

çoğunluğu Dünya Miras Komitesi üyesi ülkelerden olmak üzere 1972’de oluşturulan

Dünya Miras Sözleşmesini imzalayarak sözleşmeye taraf olan ülkelerdeki farklı meslek
gruplarından genç uzmanlar katılıyor.

Bu yıl Türkiye’nin de aralarında bulunduğu
26 ülkeden 28 genç uzmanın katılımıyla

29 Haziran-12 Temmuz tarihleri arasında

düzenlenen forum, bir heyetle Bursa Dünya
Miras Alanlarını ve Geçici Listede yer alan
İznik’i ziyaret etti. Fransa’dan UNESCO

Dünya Mirası Eğitim Programı uzmanları ile
Türkiye’den organizasyonun düzenleme

heyetinde yer alan uzmanlar ve Türk akademisyenlerin eşliğinde ve Bursa Büyükşehir

Belediyesinin ev sahipliğinde Bursa’yı ziyaret
eden genç heyet, zengin bir programa katılma
fırsatı buldu. Karagöz Müzesinde
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UNESCO
Dünya Miras
Listesinde yer almak
beraberinde
farklı sorumlulukları
da getiriyor.
UNESCO’nun Somut Olmayan Kültürel

Miras Listesinde bulunan Karagöz Gölge

Oyunu hakkında bilgi alan heyet bir Karagöz

Hem gençler hem de elbette Dünya Miras

Toplantıları için çok önemli sonuçları olan bu
Gençlik Forumunun organizasyonu Yıldız

gösterisi izledi. Eski Kaplıca; Muradiye Kül-

Teknik Üniversitesi öğretim üyesi Doç. Dr.

ile Muradiye Külliyesi Açık Hava Müzesi;

bul Alan Başkanlığı ve UNESCO Türkiye

liyesinde II. Murad ve Cem Sultan Türbeleri

Hanlar Bölgesinde Orhan Cami, Ulu Cami ve
Koza Han ziyaretleriyle, tarihi çarşı aksı üzerindeki bilgilendirici gezilerin ardından

Cumalıkızık Köyü’ne giden heyet, burada bir

Cenk Hamamcıoğlu koordinasyonunda İstanMilli Komisyonu üstlendi. Türkiye’den bir-

çok akademisyen ve ICOMOS Türkiye üyesi
uzman da bu organizasyona destek oldu.

tarihi evi de görme fırsatı buldu.

Gençlik Forumu heyeti ziyaretinin ikinci ayağı
olan İznik’te de dolu bir program karşıladı.

Bursa Büyükşehir Belediyesi çalışanlarının
katılımcılara İznik’in tarihsel gelişimi hak-

kında bilgiler de verdiği program kapsamında

Lefke Kapı, Abdulvahap Tepesi, Nilüfer Hatun
İmareti ve Yeşil Cami, I. Murad Hamamı,

Roma Yolu, Orhan Camisi (Ayasofya), Roma
Tiyatrosu ve İznik Çini Vakfı ziyaret edildi.

Elbette dünya çapında bir üne sahip olan İznik
çinisi unutulmadı. İznik Çini Vakfına da giden

genç uzmanlar İznik çinisinin üretim aşamalarını yakından görme şansını elde etti.

Bu arada Gençlik Forumu, ilginç bir etkinlik

tasarladı. İstanbul Arkeoloji Müzesi Kütüphanesinde gerçekleştirilen etkinlik, 2020 yılına

tarihlenen kurgusuyla bir Dünya Miras Komi-

tesi Toplantısı Simülasyonu idi. İznik’in aday-

lık dosyasının değerlendirildiği toplantıda

komite üyesi ülkeler Gençlik Forumu katılım-

cıları tarafından temsil edildi. Simülasyonunda,
İznik’in üstün evrensel değeri olduğu kabul

edildi; hazırlanmış olduğu varsayılan yönetim
planının nasıl geliştirilebileceği tartışıldı.
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İstanbul ve 40. Dünya Miras
Komitesi toplantısı

Dünya Miras Komitesi yeni adaylıklar ve yeni

yıl Türkiye’nin başkanlığı ve ev sahipliğinde

dirdi. Değerlendirme sonucunda 12 kültürel,

Kongre Merkezinde gerçekleştirildi. Organi-

21 alanın kaydedilmesi ile 192 taraf devletten

Dünya Miras Komitesinin 40. toplantısı, bu
10-17 Temmuz 2016 tarihlerinde İstanbul

zasyon Dışişleri Bakanlığı, Kültür ve Turizm
Bakanlığı, UNESCO Türkiye Millî Komis-

yonu, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı ve İstanbul Sit Alanları Alan Yönetimi

Başkanlığının oluşturduğu bir heyet tarafın-

dan yürütüldü. Toplantıya komite üyesi 21

kayıtlarla ilgili adaylık dosyalarını değerlen-

6 doğal ve 3 karma olmak üzere toplam

165’ine ait listedeki varlık sayısı, 1031’den

1052’e çıktı. 40. toplantıda Dünya Miras Listesine kaydedilen varlıklar arasında Kars’ın

Ocaklı Köyü sınırları içindeki Ani Arkeolojik
Alanı da yer aldı. Bu kayıtla birlikte Türki-

ye’nin Dünya Miras Listesindeki miras alanı

devletin temsilcilerinin yanı sıra Dünya

sayısı 16’ya yükseldi.

87'sinin temsilcisi, sivil toplum kuruluşları,

UNESCO diplomatları

kanlıkları temsilcileri ve Gençlik Forumu

UNESCO Dünya Miras Komitesi toplantısı-

Miras Sözleşmesi’ne taraf olan ülkelerden

akademisyenler, yerel yönetimler, Alan Başkatılımcılarının da aralarında yer aldığı 1971
kişi katıldı. Bursa’dan UNESCO Türkiye
Milli Komisyonu Somut Kültürel Miras

Komitesi Başkan Vekili ve Bursa Alan Baş-

kanı Prof. Dr. Neslihan Dostoğlu, Bursa Alan
Başkanlığı personelleri Y. Mimar Ayten Başdemir Taciroğlu ve Y. Sanat Tarihçisi Eser
Çalıkuşu’nun da takip ettiği toplantı, hem

İstanbul’un hem de Türkiye’nin önemli gün-
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Sayılarla dünya mirası

dem konularından birini oluşturuyordu.

ve uzmanlarının Bursa ziyareti

nın 40. Oturumu vesilesiyle İstanbul’da

bulunan UNESCO uzmanlarından oluşan bir
heyet Bursa’da ağırlandı. Bursa Büyükşehir
Belediyesi, UNESCO nezdinde T.C. Daimi
Temsilcisi Büyükelçi Hüseyin Avni Bot-

salı’nın yanı sıra Panama, Holy See (Vati-

kan), Vietnam, Uganda, Lübnan, Sırbistan,
Myanmar, Meksika ve Azerbaycan’dan

gelen UNESCO Dünya Miras Komitesi

ülkelerinin daimi büyükelçileri ve UNESCO
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Genel Merkezi yöneticileri ile UNESCO’da,

ilgili STK’larda veya ülkelerin delegasyonla-

rında çeşitli düzeylerde görevleri olan uzmanlar ile Türkiye, Panama ve Azerbaycan Daimi
Büyükelçilerinin eşlerinden oluşan 53 kişilik
bir heyete ev sahipliği yaptı. Heyette ayrıca
Peru, Kore, Yunanistan, Pakistan, Umman,

Antigua & Barbuda, Namibia, Eritrea, Arjantin, Bulgaristan, Küba, Etiyopya, Botsvana’dan gelen temsilciler de yer aldı.

Gezi programı kapsamında Orhan Gazi

Meydanındaki UNESCO anıtını inceleyen

heyet Büyükşehir Belediye Başkanı Recep

Altepe’yi Tarihi Belediye Binasında ziyaret

etti. 2014 yılında Dünya Miras Listesine giren
Bursa’yı özellikle görmek isteyen konuklar,
Başkan Altepe ile olumlu izlenimlerini paylaştı. Altepe de Bursa’nın tarihi bir başkent

olduğunu hatırlatarak, şehrin ticaret, sanayi,
kültür ve turizm gibi pek çok alandaki
öncü konumunun altını çizdi.

UNESCO Nezdinde T.C. Daimi Temsilcisi
Büyükelçi Hüseyin Avni Botsalı da heyete

UNESCO Dünya Miras Merkezi çalışmalarıyla ilgili bilgiler verdi. Botsalı, her yıl bir
başka ülkenin ev sahipliğinde düzenlenen
Dünya Miras Komitesi toplantısında

bu yıl hem kültürel hem de doğal miras alan-

ları bağlamında yaklaşık 40 dosyanın değer-

lendirildiğini belirtti. Ziyaretleri sırasında

Bursa Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili

Abdülkadir Karlık’ın eşlik ettiği heyet, Bursa

Alan Başkanı Prof. Dr. Neslihan Dostoğ-

lu’nun Bursa sunumunu izledi ve kendisinin
rehberliğinde kentin dünya miras alanlarını

yerinde inceledi. Gezinin ilginç detaylarından

biri, Cumalıkızık İlkokulu ve Ortaokulu

öğrencilerinden oluşan Genç Dünya Miras
Koruyucularının heyete Cumalıkızık hakkında bilgiler vermesiydi.
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ESKİ ADLİYE BİNASI
KÜLTÜR SANAT MERKEZİ OLDU

K

entin yakın tarihinin

hafıza mekanlarından
olan eski Adliye

Binası, Büyükşehir

Belediyesinin girişim-

leriyle Maliye Bakanlığı Milli Emlak Genel
Müdürlüğünden tahsisi sağlanarak kültür
ve sanat merkezi olarak işlevlendirildi.

TKB Gaziantep Buluşmasında, TKB üye-

leri yapıyı inceleme fırsatı buldu.

Cumhuriyet Dönemi yapısı olan bina, Hükümet Konağı ve Adliye Binası olarak 1950’li

dorlarında pek çok olaya tanıklık etmiş.

Yapının Kültür Yolu aksında yeni bir odak

noktası olması hedefleniyor. 2008 yılından

itibaren metruk bir halde olan yapı önce statik
açıdan güçlendirildi. 10.000 m2 kapalı alan,

1.000 m2 açık orta avlusu ile kentteki kültürel
etkinliklerin ve sanatsal üretimlerin koordinasyon merkezi olarak da hizmet vermesi
beklenen yapıda; Kent arşivi ve araştırma

merkezi, kütüphane, sanat galerileri, kafe-

restoran, çocuk sanat merkezi, tiyatro salon-

yıllarda inşa edilmiş. Eski şehir merkezi ve

ları, yetenek geliştirme merkezleri (müzik,

kompleks yapı, U plana sahip. Kesme taş

turizm enformasyon merkezi, çok amaçlı

buluşma noktasında olma özelliğine sahip

malzeme ile yapılmış ve fonksiyonuna uygun

olarak cephelerde pencere açıklıklarına yer

verilmiş. Saat kulesi ve yüksek sütunlu girişleri ile anıtsal bir görünüme sahip olan bina,
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antep’in büyüyüp gelişmesine ve adliye kori-

kent belleğinde önemli bir yere sahip ve Gazi-

resim, seramik, ebru sanatı, tasarım atölyesi),
salonlar, yapının kendini anlattığı mekânlar

gibi alanlar bulunuyor. Kadınlara ve gençlere
sanat öğretmenin yanı sıra meslek sahibi

olmaları için de çalışmalar yürütülmeye baş-

landı. İlk etapta, 12 kadın ile 16 gence eğitim
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Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, restore edilen pek çok kültür
mirası yapısını, bulunduğu mahallenin ve kentin ihtiyaçlarını tespit
ederek, kentlilerle ortak akıl çalıştayları düzenleyerek işlevlendiriyor.
Eski Adliye Binası da bu yapılardan biri odu.

verilerek, sigortalı olarak iş bulması sağlandı.
Ayrıca yapının onarımı sırasında yer mozaik-

leri kadınların ve madde bağımlısı çocukların
katıldığı atölyelerde hazırlandı. Proje aşamasında farklı kamu, sivil ve yerel önderlerin

davet edildiği “ortak akıl çalıştayları” düzenlendi. Projede işlev ve süreç planlaması bu

çalıştaylarda belirlendi. Kentteki önemli sivil
toplum kuruluşları ile proje kapsamında

ortaklıklar kuruldu.

Tarihi Kentler Birliği Özendirme Yarışma-

sında; 2007 yılında Metin Sözen Büyük Ödülü,
2008 ve 2012 yıllarında Süreklilik, 2011

yılında Uygulama, 2013 yılında Jüri Özel

Ödülü, 2014 yılında ise 15.Yıl Özel Ödülüne

layık görülen Gaziantep Büyükşehir Belediyesine, uzun yıllardır Kültür Yolu aksı üzerinde
aralıksız devam eden koruma çalışmaları ve
sürdürülebilir kültür politikaları nedeniyle

2015 yılında Süreklilik Ödülü verildi.
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ÇEKÜL AKADEMİ KAYSERİ MELİKGAZİ’DEYDİ

“

ÇEKÜL Akademi 2016 Güz Dönemi Alanda Eğitimlerin ilki 28 -30 Eylül
tarihlerinde Kayseri’nin tarihi ilçesi Melikgazi’de yapıldı.
Kültürel Birikimin Korunması ve
İşlevlendirilmesinde Melikgazi

Örneği” başlıklı eğitime İsçehi-

sar, Palu, Çınarcık, Kastamonu,
Babaeski, Selçuklu, Harran,

Karadeniz Ereğli, Buca, Silifke, Samsun

Büyükşehir, Nizip, Meram, Hatay Büyükşehir, Battalgazi, Elazığ, Bünyan, Amasra,

Kars, Şanlıurfa Büyükşehir belediyelerinden
32 uzman katıldı. İnceleme odaklı eğitimde,

katılımcılar yoğun bir paylaşım platformunda
buluşmuş oldu. Eğitimin açılışı, Melikgazi

Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç’ın
hoş geldiniz konuşmasıyla gerçekleşti. Aka-

demi katılımcıları yerel tarih uzmanı ve yazar
Mehmet Çayırdağ’dan “Kayseri’nin Tarihi ve
Kültürel Derinliğinde Melikgazi” başlıklı

sunumunu dinleyerek eğitime başladı.
Gesi bağlarının güvercinleri

Konuşmacılardan Melikgazi Belediyesi

Kentsel Tasarım Müdürü, Arkeolog Gürcan

Senem restorasyon ve işlevlendirme çalışmaları hakkında bilgi verdi. Senem, Tarihi

Kentler Birliği üyesi olan Melikgazi Belediyesi sınırlarında yerüstü ve yeraltında varolan kültürel mirasın korunması için son

yıllarda yürütülen çalışmalarda izledikleri

yöntemi ve başarılı uygulamaları paylaştı.
Ardından ÇEKÜL Vakfı Kayseri Temsilcisi

Prof. Dr. Osman Özsoy Kapadokya ve

Melikgazi özelinde ÇEKÜL Vakfı tarafından

yürütülen çalışmaları özetledi.
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Kayseri Büyükşehir Belediyesi KUDEB Şube

teki kamu-sivil-yerel-özel birlikteliğinin

malarında ortaya çıkan problemler ve çözüm-

rek müzeye dönüştürüldü. Şehir içi restoras-

Müdürü Fatih Cevat’ın “Restorasyon uygulasel yaklaşımlar” başlıklı sunumuyla Akademi

katılımcıları teknik bilgiler ışığında kentlerindeki çalışmaları değerlendirme fırsatı buldu.

Katılımcılar, eğitimin ikinci gününde, Melik-

gazi Belediyesince gerçekleştirilen restoras-

yon ve işlevlendirme çalışmalarını incelemek
üzere sahaya çıktı. Bölgedeki en önemli

özverili çabalarıyla 2007 yılında restore edileyon şantiyeleri gezisi ise 2. günün rotasını

oluşturdu. Jandarma Konağı, ODTÜ Konağı,
Gülük Konağı, Büyükince Konağı, Karacaoğlu Camisi, Karaimam Camisi, Peynirli

Camisi ve Filintanın Konağı incelendi.

Son gün ise tematik müzeler ile Anadolu

sanayi miraslarından biri olan, aslına uygun

Selçuklu ve Osmanlı eserleri odaklı Kayseri

“yerinde korunarak” sergilenen Germir’deki

Meydanı, Selçuklu Uygarlığı Müzesi, Milli

restore edilen ve içindeki tüm malzemeyle

Bezirhane önemli bir örnek oldu. Gesi bölgesindeki Güvercinlik Vadisi ise Melikgazi’de
görülmesi gereken ender alanlardan biri

olduğu için ÇEKÜL Akademi saha incelemesinde yerini aldı. 18. yüzyıla ait olan kule

tipindeki taştan güvercinliklere Türkiye’de

yalnız Gesi Bağlarında rastlanıyor. Bölgenin
ve güvercinliklerin korumaya alınması için
çeşitli projeler devam ediyor.

Ağırnas Mimar Sinan Müze Evi

Katılımcıların eğitim amaçlı incelemeler yap-

tığı diğer saha ise Ağırnas oldu. Kentteki sivil

mimarlık örneği yapılar hakkında bilgi veril-

mesinin ardından Mimar Sinan Müze Evi

gezildi. Özgün biçimini koruduğu için Ağır-

nas’ın mimari kimliğinin korunması ve yaşatılmasında simgeleşen Mimar Sinan Evi

2000’li yıllara kadar boş ve atıl durumdaydı.

ÇEKÜL Vakfının önderliğinde Mimar

Sinan’ın torunlarından alındıktan sonra kent-

gezisi yapıldı. Hunat Külliyesi, Cumhuriyet
Mücadele Müzesi, Kurşunlu Camisi ve

Kapalı Çarşıdaki koruma ve canlandırma

çalışmaları görüldü. Genel değerlendirmenin
yapılması ve katılımcılara sertifika verilmesiyle eğitim programı tamamlandı.
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ÇEKÜL BİRGİ EVİNDE
KORUMAK İÇİN KEŞFETTİLER

Ç

Birgili çocuklar, 9 hafta süren ÇEKÜL Birgi Yaz Okulunda birlikte
eğlenerek, öğrenerek ve deneyimleyerek güzel bir yaz geçirdi.
EKÜL Birgi Evi, Yaz Okulu ile

since aktif olarak katıldı ve sorumluluk aldı.

Kent” programı kapsamında

çocukların “ev” kavramına daha geniş bir

şenlendi. ÇEKÜL’ün “7 Bölge 7
koruma-yaşatma çalışmaları yürüttüğü ve bütüncül koruma ilkeleri-

nin uyguladığı Birgi’nin özgün özellikleri, 9 hafta
boyunca Birgili çocuklarla da paylaşıldı. 2

Eylül’de yapılan kapanış etkinliklerine Ödemiş
Belediye Başkanı Mahmut Badem de katılarak

çocukları ve ÇEKÜL Birgi gönüllülerini tebrik etti.
Korumak için keşfettiler!

ÇEKÜL Bilgi Ağacı uzmanları tarafından hazır-
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lanan 9 haftalık eğitimlere öğrenciler okul süre-

Yaz okuluyla birlikte birçok kazanım elde edildi;
perspektiften yaklaşarak evren, dünya ve Birgi
arasındaki ilişkiyi fark etmeleri bunlardan

biriydi. Doğa ve kültür ilişkisini de keşfeden

çocuklar, Birgi’nin altını “zeytin”in öyküsünde

bir tohumun yolculuğu, büyüme süreci ve kentle-

rinin doğal mirasını yakından tanıdı; geri dönüşüm ve doğal temizlik kavramlarıyla tanışıp,
doğa dostu temizlik ürünleri yaptı.
Uçurtmasız, gazozsuz olmaz

Kültürel mirasın önemli bir parçası çocuk oyun-
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larıdır; yaz okulunda bu unutulmadı ve çocuk-

yaratıcı düşünme yöntemleriyle yaklaştı.

çekleştirdi.

yarattılar ve onların öykülerini yazıp, hamur-

lar, kendi yaptıkları uçurtmalarla bir şenlik gerSinema günlerinde deniz ve okyanus ekosistemi ile ilgili bir çizgi film olan Sammy’nin

Bu çalışmanın ardından, Birgili kahramanlarını
dan heykellerini yaptılar.

Sergi açılışı ile Yaz Okulu tamamlandı

Maceraları 1 ve 2 izleyen çocuklara, Birgi ve

Birgi ÇEKÜL gönüllülerinin desteğiyle yürü-

Gazozu ikram edildi ve büyükleri onlarla anıla-

ladı ve 30 çocuğun katılımıyla başarıyla

Ödemiş’in sinema klasiği olarak anılan Mercan
rını paylaştı.

Çocukların Birgili kahramanları

Yaz Okulu kapsamında kültürel miras ve kültü-

rel belleğin önemli parçası Birgi’nin masalları

ve efsanelerini büyüklerinden dinleyen çocuklar, kahraman ve kahramanlık kavramlarına

tülen 9 haftalık Yaz Okulu, 28 Haziran’da baştamamlandı. Kapanış sergisi ve etkinlikleri,

Birgililer ve ÇEKÜL Vakfı için özel bir anlam
taşıyordu. Çünkü genç kuşaklar Yaz Okulu

boyunca kentlerinin doğası, tarihi ve kültürel
mirasını keşfetti; dolu dolu zaman geçirerek

paylaşma duygularını pekiştirdi. Yaz okulunun
gelecek yıl da düzenlenmesi hedefleniyor.
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inceleme

METALİN SESSİZ
SEDASI: ÇORUM
EVLERİNDE
METAL
AKSESUARLAR

K

apı tokmak ve

giyotin pencere tutamağına kadar

dolu konut gele-

ve bileşene rastlanır.

halkalarının Ananeğinde önemli
bir yerinin

olduğu, bulunduğu yüzeye ve

mekâna ruh kattığı, kapı zilinin

henüz yaygınlaşmadığı o yıllarda

kimi yörelerde, ziyaretçinin ev ahalisine sesini duyurmasından daha

derin bir anlam taşıdığı herkesin

malumu: Ziyaretçinin cinsiyetini ve

yaş grubunu ev ahalisine duyuran ya
da ev sakinlerinin toplumsal pozis-

yonunu ziyaretçiye “fısıldayan” nite-

liğiyle, kapı tokmak ve halkaları…

İçe dönük bir mekânsal kurguyla inşa

edilen bu evlerin sakinleriyle ilk ve doğrudan temasın kurulduğu giriş kapıla-

rında kapı tokmakları, kapı halkası ve

aynaları, anahtar deliği aynaları, kalpaklı
çiviler, güllaplar, kilit ve sürgü sistem-

leri, güvenlik demirleri yer alır. Bazı bölgelerde görülen ve çıkardıkları ses

farklılığıyla gelen kişi hakkında ev ahalisine bilgi veren birden fazla kapı tok-

maklı cümle kapısı uygulamasına Çorum
evlerinde rastlanmaz. Tokmaklar tektir

Bu fonksiyonel aksesuarların, çoğu

ve çeşitlilik göstermesine karşın estetik

önü bekçileri”, “geçmişin küçük

işi dövme demir olanlar yanında, döküm

popüler literatürde “zamanın kapı

tanıkları”, “medeniyet incileri” gibi
ifadelerle betimlenmesi bu yüzden.
Ancak Anadolu konut geleneğinin

yegâne metal aksesuarlarının kapı tokmak ve halkaları olmadığını bilmek

gerekir. Sanılanın aksine yapının bütününe yayılan ve daha çok fonksiyonel

olmaktan ziyade fonksiyoneldir. Demirci
işi pirinç olanlar da yaygındır.

Kapı halkaları açık kapıyı çekerek

kapatmaya yarar. Ancak halkanın ilişti-

rildiği aynaya vurulmasıyla ses de çıkarılabilir. Estetik kaygı delik işi

aynasındadır. Kanatlı kapılarda yer alan

ve kilit sisteminin bir parçası olan anah-

gerekçelerle üretilmiş metal aksesuar ve

tar deliği aynası ise çilingir işidir.

Bölgesel etimolojik farklılıklar bir

paklı çiviler, güllap denilen menteşe sis-

bileşenin zengin çeşitliliği şaşırtıcıdır.

kenara bırakılırsa, Çorum çevresindeki

geç Osmanlı/erken Cumhuriyet Dönemi

konutlarında kapı kolundan kapı manda-
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geniş bir yelpazede metal aksesuar

lına; zerzeden kapı kuşağına; güllaptan

Herhangi bir estetik çaba görülmez. Kaltemiyle birlikte ağır kanatlı kapıları

ayakta tutan, zamanla esnemesini önle-

yen bir çivileme sistemidir. Kapıyı oluşturan düşey elemanları bir arada tutan
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“Çorum’da geç
Osmanlı/erken
Cumhuriyet Dönemi
konutlarında,
zerzeden kapı kuşağına;
güllaptan giyotin
pencere tutamağına
kadar metal
aksesuar
ve bileşene rastlanır”

Çizimler: Hasan Tuluk

Fotoğraflar: Hasan Tuluk
Ömer İskender Tuluk
ÇEKÜL Vakfı arşivi

57

YEREL KIMLIK DERGI 47 c_Layout 1 11/4/16 4:17 PM Page 58

kalın ahşap kuşak boyunca üçer-beşer santi-

manlarıdır. Halka şeklindeki bir ucu duvara

yüzlercesi bulunabilir. Bunlardan birisi, çoğu

diğer ucu ise kapı kuşağı üzerindeki halkaya

metre aralıklarla çakılırlar. Bir kanatlı kapıda
durumda kapı tokmağının yastığı görevini de

görür. Daha hafif olan iç kapılarda görülmez.

“Kapı kolları
karmaşık bir kilit
sisteminin
parçasıyken, kapı
mandalları kapının
kapalı kalmasını
sağlayan basit
bir mekanizmadan
ibarettir”

Kapılar kapı kasasına ahşap kuşaklara yerleş-

tirilen güllaplarla tutturulur. Ucu sivri olan ve

monte edilmiş, çengel biçimindeki hareketli

geçirilip çıkarılabilen bir düzenekten oluşan

bu elemanlar, pek çok yöreyle birlikte Çorum

evlerinin de önemli metal aksesuarlarındandır.

kuşak ile kasaya çivi gibi çakılarak monte

Kapı kolu ve mandalları oda kapılarında

güllapların montesi maharet gerektirir. Daha

şın kapı kolları karmaşık bir kilit sisteminin

edilen ve iç içe geçmiş iki halkadan oluşan

küçük ve hafif olan bazı iç kapılarda, yine

menteşe görevi gören, ucu çengelli metal kapı
kuşaklarına da rastlanır.

Kilit ve sürgü sistemleri hem kanatlı cümle

hem de iç kapıların ayrılmaz parçasıdır. Bir

anahtar yardımıyla kilitleme görevi gören dili

hareket ettirmeye yarayan mekanizmanın yerleştirildiği bir düzenekten ibaret olan bu kilitler çilingir işi; kapının alt ve üst kısmına

monte edilen ve iki köprü arasında bir metal

elemanın hareketini sağlayan bir düzenekten

ibaret olan sürgüler ise demirci işidir. Çorum
evlerinde “kapı dayağı” denilen güvenlik

demirleri ise cümle kapılarının ayrılmaz ele-

görülür. Her ikisi de aynı işe yaramasına karparçasıyken, kapı mandalları kapının kapalı
kalmasını sağlayan basit bir mekanizmadan

ibarettir. Çorum çevresinde “çıt çıt” olarak da
tabir edilen kapı mandalları kabaca sabit bir

kol ile kapının arkasında bir ucundan kapıya
iliştirilmiş metal elemanı basitçe kaldırıp

indirmeye yarayan bir mandaldan oluşur.

Kapıyı açmak için mandala basmak gerekir.
Kapatmak için ise kapıyı itmek yeterlidir.

Yalın olanlar yanında, mandalın farklı biçim-

lerdeki aynalara iliştirildiği örnekler de vardır.
Bu kapılarda zerzeler, kapıyı kilitli tutmaya

yarar. Bir ucu kapıya monte edilmiş, birbirine
geçirilmiş dövme demir halkalardan oluşan

zerzenin diğer ucundaki son halkası kapı

kasasındaki bir başka halkaya geçirilir ve

asma kilit ya da bir başka elemanın da bu halkaya geçirilmesiyle kapı kilitlenir.
Pencere Aksesuarları

Pencerelerde parmaklık; giyotin pencerelerde
pencere tutamağı ve sabitleme kelebeği;

kanatlı pencerelerde pencere kolu; bazı örneklerde de perde demiri ya da kancası başlıca

metal elemanlardır. Çorum evlerinde dövme

demir işçiliğinin en etkili ve estetik kullanıl-

dığı elemanlar parmaklıklardır. Sadece pencerelerde değil, pek çok balkon parmaklığında
da farklı kesitlerdeki lama demirlerinden

şekillendirilmiş geometrik biçimlerin perçin

ve kenetlerle birleştirildiği bir sistemle üretil-
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dönem pencerelerde görülen pencere kolları

Geleneksel Çorum evlerinde ocaklıklar oda

nılan giyotin pencerelerde, pencereyi yukarı -

Çoğunlukla yarım daire biçiminde bir nişten

bir yana, erken dönem Çorum evlerinde kullaaşağı hareket ettirmeyi sağlayan kimi gömme
tutamaklar ile hareketli dili yardımıyla açılan

pencerenin sabitlenmesini, kapatılan pencerenin ise kilitlenmesini sağlayan sabitleme

kelebekleri basit ancak fonksiyonel bileşenlerdendir. Perde demiri ya da kancası ise

perdenin takılması ve sağa-sola hareketini

sağlayan basit bir düzenekten ibarettir.

Bugüne ulaşmış Çorum evlerinde kepenk

yoktur. Bu nedenle pencerelerde, kepengin

açık kalmasını sağlayan yel demiri ile kapalı

düzenlerinin ayrılmaz unsurlarındandır.

ibarettir. Dumanın tahliyesini sağlayan baca

içerisine yerleştirilmiş metal kapak, bacanın
odaya bakan duvar yüzeyine yerleştirilmiş

küçük bir kolun kendi ekseni etrafından döndürülmesiyle kontrol edilir.

Odalarda gömme dolaplar içerisine yerleştiril-

miş gusülhaneler ise, Anadolu konut mimarisinin olduğu gibi geleneksel Çorum evlerinin de
en dikkat çekici düzenlemelerindendir. Ancak

bazı erken 20. yüzyıl Çorum evlerinde görülen,
içerisinde su ısıtmaya yarayan bir düzeneğin

kalmasını sağlayan kepenk kancası bulunmaz.

olduğu uygulama nadirdir. Bu örneklerde, tıpkı

nımı seviyesindeki ahşap silmeler üzerinde

yerleştirilmiş küçük bakır bir kazan içerisin-

Odalarda, dört duvar boyunca dönen el uza-

metal sabit elbise askıları yer alır. 3 ile 6 milimetre kalınlığındaki telin bükülmesiyle elde

edilen askıların vida ile tutturulan sabit olan-

ları yanında sağa-sola dönen örnekleri de vardır. Odalarda gömme dolap kapağı halkası da
metal elemanlardandır. Kimi zaman yüklük,

kimi zaman da gusülhane olarak kullanılan bu
dolapların kapakları, bazı örneklerde halkalarla açılıp kapanırlar. Özellikle Çorum

konaklarında, ağırlıklı olarak döküm tekniğiyle şekillendirilmiş bu halkaların farklı

biçimlerde imal edildiği örnekler vardır.

Tavan askı halkası, eski Çorum evlerinde,

özellikle gelin odalarının çoğu zaman fark

edilmeyen basit ancak işlevsel metal bileşen-

lerindendir. Tavanın uygun yerlerine yerleştirilmiş basit halkalardan ibarettir. Başta ipli

beşik olmak üzere, el feneri ve lüks gibi

aydınlatma elemanlarının asılmasına yarar.

Tavan göbekleri, geleneksel Çorum evi odalarının çoğu durumda yegâne ahşap bezemele-

rini oluşturur. Tavan göbeği halkası ise,

bitkisel karakterli, dairesel formlu bu görkemli tavan göbeklerinin ortasında aydın-

latma elemanının asıldığı halkalardır.

çarşı hamamlarında olduğu gibi duvar içerisine

deki su, altına yerleştirilen haznede yakılan çalı
çırpıyla ısıtılıp, kısa süreli banyo yapmaya
uygun hale getirilir. Bu tür gusülhanelerde

bakır kazan ve musluk ile kimi örneklerde ateş
haznesinin kapağı da metal elemanlardandır.

“Tavan askı
halkası, eski Çorum
evlerinde,
özellikle gelin
odalarının çoğu zaman
fark edilmeyen
basit ancak işlevsel
metal
bileşenlerindendir”

kitap...
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Kentler ve Taşlar 1-2
Taş, evrende sonsuzluğu arayanla-

Erzurum ve Sivas kentlerinde bulu-

tir. Eski çağlardan günümüze

kullanılan taşlar hakkında bilgi

rın önemli bir malzemesi olagelmişulaşan yapıların çoğunun taştan

yapıldığı bilinse de, mimarlarımızca
yapı taşlarının özellikleri

pek bilinmemektedir. Cami, saray,
agora, tapınak gibi yapıların en
önemli yapı malzemesidir taş.

Ordu Köyü

önemli malzemenin Türkiye’deki

raklarıyla olduğu kadar tarihî

larla birlikte iki ciltlik bu kitapta

Çarşamba ilçesi, bereketli topzenginliğiyle de önem arz

etmektedir. Ordu Köyü, Çar-

şamba yöresi ve ülkemiz içerisinde önemli bir yere sahiptir.

Mimar Haydar Topal, işte bu

kentlerdeki yayılımını önemli yapıanlatıyor. İlk ciltte İstanbul,

Ankara, Diyarbakır, Mardin, Şanlı-

nan önemli yapılar ve bu yapılarda
veriyor. Bir alan araştırmasının
ürünü olan bu çalışma, birçok
önemli bilgi içermektedir.

“Ankara’nın taşına bak...”

türküsünde olduğu gibi adına

türküler yakılan Ankara taşının

özellikleri; Diyarbakır’da halk arasında “erkek” ve “dişi” olarak

iki sınıfa ayrılan bazalt taşı ve

daha birçok taş hakkında bilgiler
sizi bekliyor.

urfa; ikinci ciltte ise Bitlis, Kars,

Bu kitapta Ordu Köyünün Samsun, Çarşamba yöresi ve

ülkemiz için önemi, doğal,

kültürel ve tarihî mirası, nüfusu,
tarım, hayvancılık, ekonomik

faaliyetler, ulaşım tarihi, turizm

ve çeşitli projeleri çeşitli başlıklar altında ele alınmıştır. Nedim

İpek, İbrahim Tellioğlu, Cevdet
Yılmaz, İbrahim Zeybek ve
Sami Bayraktar tarafından

kaleme alınan bu kitap, Çarşamba Belediyesi tarafından
yayımlanmıştır.

Elvan Yazmalar Diyarı Tokat

Tokat yazmaları, özellikle de elvanlar eski olduğu kadar, önemli bir yere sahiptir. Evliya Çelebi “Evvelâ beyaz
pembe bezi ve cam tasları Lahor diyarında yapılmaz. Sanki altın gibi parlaktır. Ve kalemkârî basma yorgan

yüzleri, nakışlı perdeleri ve kazancı işinden sahan ve tencereleri Kastamonu, Belgrad ve Bosna'da işlemek ihtimali yoktur, zira bütün kap-kacağı kalemkâr işi savatlıdır.”diyerek, bu yazmalardan övgüyle söz eder. Tokat

yazmaları bunun yanında, “Başındaki Yazmayı Da Sarıya Mı Boyadın”da olduğu gibi, türkülere de konu

olmuştur. Tokat'ın el sanatlarını özellikle, yazma sanatını gelecek nesillere ulaştırabilmek için hazırlanan bu

çalışma, bu kültür mirasının hüzünlü ve anlamlı hikâyesini anlatıyor. Gazioğlu Yazmacılar Hanı, hanın bulunduğu sokağa yayılan kokular, sesleri

hatırlama ile başlayan bu çalışma nihâyet kitaba dönüştü. Tokat Belediyesi tarafından yayınlanan bu kitapta yazmaların tarihi, yapım aşaması, boyaların yapımı, ustalarla yapılan söyleyişiler yanında kentin tarihi, kültürü, diğer el sanatlarına da yer verilmiştir. Uzun bir araştırmanın ürünü olan bu

kitap, adeta ilmek ilmek dokunarak kâğıda aktarılmış. Emekli resim öğretmeni ve fotoğraf sanatçısı M. Sırrı Demirci, 1972 yılında hazırladığı üniver-

site bitirme tezi olan Tokat Yazmacılığı adlı çalışmasını, aradan geçen 43 yıllık bilgi birikimini de ekleyerek, kitaba dönüştürmüş.
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Mimar Sinan Macerası
Her şey, büyük bir

ri'ye, Edirne'ye Sinan

yen çocuk yaşlardaki

uzanan ve bugüne

mimar olmayı hedefleDeniz’in, bilgisayarında
“Mimar Sinan adlı kullanıcıdan yeni bir e-

posta mesajınız var”

iletisini görmesiyle başlar. Yüzyıllar önce
ölmüş Mimar

Sinan’dan böyle bir

mesaj gelmesi mümkün
mü? Üstelik Sinan

zamanında ne internet

ne de bilgisayar vardı!

O zaman bu mesajı kim
göndermişti? Deniz’in

dönemi coğrafyasına
gelen, köprülerden
camilere Mimar

Sinan'ın elinden çıkma

mimarî eserlerin içinde
geçen bu maceraya

çıkıyor. ÇEKÜL gönüllüsü Muzaffer Özgü-

leş’in kaleme alıp Ayşın
Delibaş Eroğlu'nun
resimlediği Mimar

Sinan Macerası, çocuk-

ları tarih ve sanat odaklı
bir maceraya davet edi-

yor. Kitapta geçen olay-

aklını bu sorular kurca-

lar her ne kadar hayal

bilgisayar oyununun

Sinan’ın hayatı ve yapı-

larken, heyecanlı bir

içine girer. Deniz, bu

gizemli oyunu oynar-

ken İstanbul'dan Kayse-

ürünü olsa da, Mimar

larıyla ilgili tüm anlatımların gerçek

olduğunu belirtelim.

İstanbul’da Mimar
Sinan Eserleri

Mimar Sinan’ın Eserleri adlı

sorgulayan ve incelemeyi seven bir

Belediyesi Atatürk Kitaplığında

İbrahim Hakkı Konyalı, meraklı,
yapıya sahip olmasıyla bilinir.

Hayatı boyunca çok sayıda değerli

eser kaleme almakla birlikte, Mimar
Sinan hakkında yazmış olduğu birçok eseri bulunmaktadır. İbrahim

Hakkı Konyalı’nın Kayıp Arşivin-

den: İstanbul’da Mimar Sinan Eserleri adlı bu kitap, yakın zamana

kadar kayıp olan, Konyalı’nın 19401941 yıllarında hazırladığı ancak

çeşitli nedenlerden dolayı yayınlayamadığı fotoğraf albümü ve

Mimar Sinan’ın Eserleri adlı çalış-

malarından yararlanılarak hazırlanmıştır. Kayıp fotoğraf albümü eski

fotoğrafçı Faik Şenol’un vârislerinden alınan koleksiyon arasından;

çalışma ise, İstanbul Büyükşehir
bulunmuştur. Kitapta Mimar

Sinan’ın İstanbul’daki cami, mescit,
türbe, mektep, medrese, kitaplık,

darülkurra, hamamlar, bu mimarî

İstanbul Esenler İlçesi
Üzerine Değerlendirmeler
İstanbul Esenler Belediyesi

Şehir Düşünce Merkezi, yaptığı atölye çalışmaları ile

neticesinde kitap haline geti-

rildi. Kitap atölye çalışmaları

öğrencilerin, akademisyenle-

neticesinde ortaya konan

toplum kuruluşlarının faydala-

lığı ile sunulmaktır. Kitapta

rin, yerel yöneticilerin, sivil

nabileceği çalışmalar meydana
getirmektedir. Şehir ve

Düşünce Merkezi bünyesi içerisinde hayata geçirilen “Her-

kes için Dost Kentler” atölyesi,
Esenler örneğinden yola çıkarak kentin ve halkın sorunla-

rına çözüm önerileri getirmeyi,

ayrıntıları, fotoğrafları, bakımsızlık

yerel yönetimler düzleminde

lara satılan yapılar anlatılmaktadır.

gusunu tartışmaya açabilmeyi

nedeniyle yok olan yapılar, enkazcı-

atölye çalışması, uzun uğraşlar

dost kent olabilme ortak kuramaçlamıştır. Bu bağlamda

herkes için tasarım olgusunu

sonuçlar “Dost Kentler” baş“Çocuk Gözüyle Esenler”;

“Esenler, Evrensel Tasarım
(Herkes İçin Tasarım) ve

Çocuk Sokağı”; “Çocuk Dostu
Esenler ve Yerel Yönetim İlişkisi”; “Kadın - Çevre, Ekofeminizmin Çevreye İlişkin
Tüketime Uygulanması”;

“Yaşlıların Kentsel Yaşama

Katılımında Kentsel Tasarımın
Etkisi ve Esenler Örneği”;

“Esenler ve Sokak Hayvanları:
Sokak Hayvanlarının Kent

farklı tanım içeriğiyle gün-

Kültüründeki Yeri” gibi ana

dezavantajlı grupları “kadın,

http://sehirdusunce.com/

deme getirmek ve duyurmak;
çocuk, yaşlı, engelli” özelinde
tartışmak ve temel haklarına

dikkat çekmeyi hedefleyen bu

başlıklar yer almakta. Kitaba
pdf/Herkes_icin_dost_kentler_25Tem.pdf linkinden de
erişebilirsiniz
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Bizans’ın Öteki
İmparatorluğu: Trabzon
Trabzon İmparatorluğu (1204-

çeşitli yerlerinden gelen gezgin-

ratorluğunun önemli ama bir

Ortaçağ kalıntılarını, sarayları,

1261), bir zamanlar Bizans İmpaölçüde de unutulmuş uç karakoluydu. Bu küçük imparatorluk

Kuruluştan Günümüze
Yeşil Külliyesi
Osmanlı Devletinin ilk başkenti olmasıyla
bilinen kentte, birçok eser inşa edilmiştir.

Bunlar arasında, I. Mehmet (Çelebi Mehmet)

tarafından 15. yüzyılda yaptırılan Yeşil Külli-

kendisine savunması kolay ve

korunaklı bir kent olan Trabzon’u
başkent seçmişti. Kent, Trabzon

tarafından tahrip edilmiş bir başkentte inşa

edilen bu külliyeyi mimari bir manzume ola-

Trabzon’daki Ortaçağ dönemine
ait varlıklar, o dönemi anlamak

Medeniyetleri Araştırma Merkezi

ğiyle her zaman bilim insanlarının ilgisini çekmiştir. “Tüm kış
yürüyüşlerim boyunca içimde,

hep yaklaşan baharda Trebizond

her şeyi özetliyordu. Avrupa’nın

orduları sonra da Karamanoğlu Mehmet Bey

yordu. Günümüzde bile,

yabancılığının eşsiz birlikteli-

Bayezit’i mağlup ettikten sonra inşa edilen bu
göstergesi olarak kabul edilir. Önce Timur

tin tarihi mirasını belgelendiri-

için önemli anekdotlar içermekte-

Bizans’a aşinalığı ve Anadolu’ya

(Trabzon)’a gitme arzusu vardı.”

külliye, bir nevi imparatorluğun dirilişinin

evleri, dini yapıları geziyor, ken-

İmparatorluğunun varlığı, kentin

yesi, kuşkusuz önemli bir yere sahip.

Timur’un Ankara Savaşında (1402) Yıldırım

ler, bilim insanları, kentte kalmış

Julien Bordier’in bu sözü aslında

dir. Koç Üniversitesi Anadolu

(ANAMED)’ndeki sergiyle paralel olarak yayımlanan kolektif

niteliğindeki bu kitap, alanında

uzman bilim insanlarının hazırlamış olduğu makaleleri içeriyor.

Kitap, imparatorluk döneminde
üretilen el yazmaları, tılsım

tomarı, vakayinameler, o döne-

min en önemli yapılarından Trabzon Ayasofya Kilisesi üzerinden,
imparatorluğu ve kenti okuyor.

rak sayabiliriz. Cami, medrese, imaret, türbe

ve hamamdan meydana gelen külliye, bulunduğu semte de adını vermiştir. Uludağ Üni-

versitesi İslam Tarihi Anabilim Dalı Öğretim

Üyesi Salih Pay'ın kaleme aldığı kitap,

külliyenin kuruluşundan günümüze uzanan
hikâyesini okuyucuya aktarıyor.

Tire Araştırmaları Sempozyumu Bildirileri

Zengin bir mirasa sahip Tire, çağlar boyunca zengin coğrafyasının sağladığı olanaklarla Hitit, Frigya, Lidya,

Pers, Helen, Roma gibi birçok uygarlığa sahne olmuştur. Tire Belediyesinin ev sahipliğinde, Ege Üniversitesi
ve Atılım Üniversitesi tarafından ortaklaşa düzenlenen “Tire Araştırmaları” Sempozyumu, Tire Belediyesi

Kültür Yayınları tarafından yayımlandı. 60’ın üzerinde bilim insanı ve araştırmacının katıldığı sempozyum, iki

ciltlik bir çalışma olarak hazırlandı. Tire Nüfusunun Sosyolojik Analizi, Tire Yahudi Mezarlığı, Tire Müzesi

Helenistik ve Roma Dönemi Mezar Stelleri, Tire Tarımı, Tanzimat’tan Cumhuriyete Tire’de Arazi Kullanımı,

Bir Ticaret Merkezi Olarak Tire, 15. Yüzyıl Sonlarında Tire Kazası gibi başlıkların yer aldığı sempozyum bildirileri Tire’nin tarihsel, kültürel, ekonomik ve sosyolojik özelliklerini masaya yatırıyor.
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